
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 
 
 
 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUÇÃO DE VÍDEOAULAS COMO MATERIAIS DIDÁTICOS INCLUSIVOS 
PARA PROFESSORES DE QUÍMICA DO ENSINO MÉDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAULA RODRIGUES NOGUEIRA FERREIRA PAULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NITERÓI, RJ 
 

2017 
 
 
 
 
 



2 
 

PAULA RODRIGUES NOGUEIRA FERREIRA PAULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUÇÃO DE VÍDEOAULAS COMO MATERIAIS DIDÁTICOS INCLUSIVOS 
PARA PROFESSORES DE QUÍMICA DO ENSINO MÉDIO 

 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências da Natureza 

da Universidade Federal Fluminense - 

Mestrado Profissional, como requisito parcial 

para a obtenção do Grau de Mestre. Área de 

Concentração: Ensino de Química. 

 
 
 
 
 
 

Orientadora:  

Prof.ª Dr.ª Márcia Narcizo Borges  

 

 

 

NITERÓI, RJ  

 

2017 

 

 



3 
 

PAULA RODRIGUES NOGUEIRA FERREIRA PAULO 
 
 

 
 

PRODUÇÃO DE VÍDEOAULAS COMO MATERIAIS DIDÁTICOS INCLUSIVOS 
PARA PROFESSORES DE QUÍMICA DO ENSINO MÉDIO 

 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências da Natureza 

da Universidade Federal Fluminense - 

Mestrado Profissional, como requisito parcial 

para a obtenção do Grau de Mestre. Área de 

Concentração: Ensino de Química. 

 
Aprovada em ___de Agosto de 2017. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________________ 
Profa. Dra. Márcia Narcizo Borges – Orientadora 

Universidade Federal Fluminense - UFF 
 
 

________________________________________________ 
Profa. Dra. Cristina Maria Carvalho Delou 
Universidade Federal Fluminense - UFF 

 
 

________________________________________________ 
Prof°. Dr. Carlos Magno Rocha Ribeiro 

Universidade Federal Fluminense – UFF 
 
 

________________________________________________ 
Profa. Dra. Sheila Pressentim Cardoso 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 
 
 
 
 

 



4 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Em primeiro lugar agradeço a Deus, por ter estado comigo e me abençoado 

sempre durante toda minha vida, e ter me dado a oportunidade de continuar minha 

formação. 

Agradeço aos meus pais Geisa e Virginío por me proporcionarem a 

possibilidade de estudar, e colocarem isso como prioridade independente de 

qualquer coisa, sempre fazendo o que era melhor para mim e, me apoiarem mais 

uma vez na decisão de continuar estudando. Agradeço também a minha irmã Marina 

por sempre me ajudar nos projetos que inventei: da graduação a pós. Em especial 

agradeço minha avó Creusa (in memoriam) por ter me inspirado para me formar uma 

professora, e por ter sido uma peça essencial na minha formação, tanto acadêmica 

quanto pessoal.  

Agradeço a minha orientadora Márcia Borges, que me orienta, auxilia e 

ensina desde a graduação e ajudou a tornar possível mais uma etapa da minha vida 

acadêmica. À todos os professores do curso de pós-graduação do Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências da Natureza, da UFF, que compartilharam seus 

conhecimentos contribuindo para tornar-me uma profissional melhor. 

Agradeço aos amigos Leandro Xavier, Lourena Marinho e Henrique 

Vasconcellos, que me auxiliaram na confecção do meu projeto. Também aos amigos 

do curso de mestrado que desde o início tentaram juntos transformar o ambiente do 

curso em algo leve, sempre apoiando uns aos outros. Aos amigos dos diversos 

ciclos da minha vida, que sempre me apoiaram, ajudando principalmente no 

psicológico. 

Agradeço aos meus alunos e colegas de trabalho, que além do apoio, 

sempre incentivaram. 

E por fim, agradeço a todos que de alguma forma contribuíram para minha 

formação e me ajudaram a chegar até aqui.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“A Inclusão é para todos, pois somos 

diferentes! ” 

 

Autor desconhecido 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



6 
 

 
 
 

RESUMO 
 

A Inclusão é um tema que cada vez mais vem sendo discutido na Sociedade. Como 
consequência, a inserção de pessoas que possuem qualquer tipo de necessidade 
educacional especial em salas de aulas regulares vem aumentando de forma 
progressiva. Embora existam muitas leis que garantam aos alunos com algum tipo 
de necessidade educacional especial a educação adequada num ambiente escolar 
inclusivo, a mesma muitas das vezes não é obedecida.  Um dos motivos para esse 
problema é a falta de formação adequada dos professores para que consigam lidar 
com esses alunos. Por isso, foi proposta nessa dissertação uma maneira de 
colaborar com esses professores em sua prática docente. Produziu-se entre os anos 
de 2016-17 um conjunto de três vídeoaulas, disponibilizadas gratuitamente através 
do Youtube, onde cada aula possui um tema que auxilia o professor de Química a 
lidar com turmas inclusivas e com alunos deficientes visuais. Os vídeos foram 
filmados de maneira informal, seguindo um roteiro previamente estabelecido, e 
divulgados através do próprio site, redes sociais e uma oficina com alunos do PIBID 
(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) de Química da UFF. A 
primeira videoaula discute brevemente inclusão, mostrando alguns conceitos e leis, 
a segunda mostra como professores podem lidar com alunos deficientes visuais, 
através do uso de materiais didáticos inclusivos, mostrando como produzi-los e a 
última vídeoaula exibe alguns exemplos desses materiais já produzidos para o 
Ensino de Química. A análise dos vídeos foi realizada em 2016 por vinte e cinco 
professores voluntários de diferentes áreas do ensino já formados ou em formação. 
Todos avaliaram positivamente, indicando algumas melhorias com relação a alguns 
aspectos técnicos da gravação, como iluminação e áudio. Dessa forma, chegou-se à 
conclusão que as vídeoaulas alcançaram seu objetivo principal, indo além da sua 
meta inicial, atingindo também professores de outras disciplinas. 

 
Palavras-chaves: Inclusão, Educação, Ensino de Química, vídeoaulas, deficiência 
visual, Youtube. 
 
Produto: Três vídeoaulas sobre Educação Inclusiva e produção de materiais 
didáticos inclusivos, direcionadas a professores de Química do Ensino Médio. 
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ABSTRACT 
 

Inclusion is a subject that is increasingly being discussed in the society. As 
consequence, the insertion of people who have any kind of special educational need 
in regular classrooms has been increasing progressively. Although there are many 
laws guaranteeing pupils with some special educational need of adequate education 
in an inclusive school environment, it is often not obeyed. One of the reasons for this 
problem is the lack of adequate teacher training so that they can deal with these 
students. Therefore, it was proposed in this dissertation a way of collaborating with 
these teachers in their teaching practice. Between the years 2016-17, a set of three 
videotapes was made available for free through Youtube, where each class has a 
theme that helps the chemistry teacher to deal with inclusive classes and with 
visually impaired students. The videos were filmed in an informal way, following a 
previously established script and disseminated through the site itself, social networks 
and a workshop with UFF PIBID (Institutional Program of Initiation to 
Teaching) chemistry students. The first videotape briefly discusses inclusion, 
showing some concepts and laws, the second shows how teachers can deal with 
visually impaired students through the use of inclusive teaching materials, showing 
how to produce them, and the last videotape shows some examples of such 
materials already produced for teaching chemistry. The videos were analyzed in 
2016 by twenty-five volunteer teachers from different areas of education already 
trained or in training. All evaluated positively, indicating some improvements 
regarding some recording technical aspects, such as lighting and audio. In this way, 
it was concluded that videotapes reached their main goal, going beyond their initial 
goal, reaching teachers from other disciplines as well. 

 
Keywords: Inclusion, Education, Chemistry teaching, video lectures, visual 
impairment, Youtube. 
 
Product: Three videotapes on Inclusive Education and production of inclusive 
didactic materials, directed to High School Chemistry teachers. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Comecei minha graduação em 2009, no curso de Licenciatura em Química 

na Universidade Federal Fluminense (UFF), com o objetivo de me formar como 

profissional apta para lecionar Química em escolas públicas e privadas do Ensino 

Fundamental e Médio. 

Durante a graduação procurei complementar tal formação com estágio. A 

primeira oportunidade que apareceu foi para trabalhar com pesquisa em Educação 

Inclusiva como bolsista de Iniciação Científica (IC) pela CNPQ (Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) junto a pesquisa de mestrado de 

Lourena Marinho no Labiemol (Laboratório de Antibióticos, Bioquímica e Modelagem 

Molecular), sob a coordenação da profª. Dra. Helena Castro. Até aquele momento, a 

inclusão era um assunto muito novo para mim. Mesmo sendo recente e algo 

desconhecido até o momento, me apaixonei de primeira pela inclusão. 

No decorrer da IC (três anos ao todo), trabalhei na sala de recursos do 

colégio Pedro II – unidade de São Cristóvão como tutora de Química para alunos 

deficientes visuais. Também participei no desenvolvimento da pesquisa e produção 

de materiais didáticos inclusivos para deficientes visuais, onde me especializei. 

Ministrei aulas ensinando produzi-los no curso Escola de Inclusão1, oferecido pela 

UFF, ambos coordenados pela profª. Dra. Cristina Delou. 

Fui me apaixonando tanto pelo trabalho da IC que decidi direcionar a 

inclusão como tema da minha monografia de conclusão de curso, onde pesquisei e 

escrevi sobre a produção de materiais didáticos inclusivos de Química e também 

produzi um kit inclusivo “Conformações e Ligações do Carbono”, sob a orientação 

das professoras Dra. Marcia Narcizo Borges e Dra. Cristina Delou. 

Porém, durante a minha graduação, percebi uma ausência em meu curso 

em ter disciplinas relacionadas a inclusão. Confirmei essa real ausência nos cursos 

de licenciatura em Química, através de algumas análises para minha monografia. 

Toda a minha formação relacionada a Inclusão foi devido a minha procura pessoal 

após me deparar com o tema de forma inesperada no estágio. Contudo, a maioria 

                                                           
1  A Escola de Inclusão é um Programa de Ensino, Pesquisa E Extensão universitário apoiado pela 
PROEX/UFF e pelo PROEXT-MEC desde 2009, que tem como objetivo capacitar alunos de 
licenciaturas e profissionais de ensino formal e informal, no uso de Braille, Libras, Robótica, Produção 
de Materiais Didáticos e Informativos para Inclusão. 
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dos meus colegas de profissão, só tiveram tal contato quando se viram diante de um 

aluno com alguma necessidade educacional especial (NEE) em suas salas de aula, 

e na maioria das vezes, não sabiam como agir. Por esse motivo, resolvi pesquisar 

mais sobre o tema inclusão para o mestrado, com o intuito de tornar o tema mais 

acessível para meus colegas professores de Química. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 

Nos dias de hoje, no ramo da Educação, cada vez mais se ouve falar em 

educação inclusiva e alunos com necessidades educacionais especiais (NEEs). A 

Inclusão Escolar surge com a Declaração de Salamanca, documento assinado por 

vários representantes de Estados, que garante o direito a educação a todos os 

alunos com NEE, através de um conjunto de princípios e políticas na área da 

Educação. 

A Educação Inclusiva tem como um dos seus princípios a valorização da 

diversidade, respeitando o diferente. Entende-se que é através da inclusão escolar 

que pessoas com alguma necessidade especial sejam efetivamente incluídas na 

sociedade, pois a escola é considerada o espelho da sociedade. Assim, realizando a 

inclusão escolar, espera-se como consequência que o desenvolvimento social e 

humano (MORENO, 2011) leve o “diferente” a se tornar “normal”, e que a deficiência 

possa ser vista como algo comum. 

Dessa forma, cada ano que passa, aumenta o número de alunos com NEEs 

matriculados na rede regular de ensino. Para se ter uma ideia dessa crescente 

mudança, em 1998, duzentos mil alunos com NEEs estavam matriculados tanto em 

escolas públicas quanto privadas, sendo 13% em turmas regulares. Já no último 

senso, em 2014, novecentos mil alunos com NEEs estavam matriculados, sendo 

79% em turmas regulares (BRASIL, 2015). Além de se observar um aumento no 

número de matrículas, observa-se também um aumento da presença desses alunos 

em classes regulares, o que em princípio, sinaliza um aumento de inclusão. 
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Figura 01: Gráficos de comparação entre o número de alunos com NEEs matriculados em 

escolas públicas e privadas nos anos de 1998 e 2014. 
 

Fonte: Dados dos gráficos: BRASIL, 2015; Ilustração dos gráficos: autora. 

 
 

O aumento de alunos com NEEs inseridos em turmas regulares pode ser 

explicado por conta de diversas leis e decretos que foram sendo propostas e 

estabelecidas partir de 1998, como por exemplo o decreto brasileiro 3298 de 1999, 

que em seu artigo 24° passa a garantir a matrícula de alunos que possuam qualquer 

necessidade educacional especial em redes regulares de ensino, sejam essas 

públicas ou particulares (BRASIL, 1999). Muitas outras leis e decretos também foram 

promulgadas para que esses alunos pudessem ter o pleno direito da educação2. 

Porém, não basta que esses alunos estejam inseridos nas escolas para 

haver a inclusão. Apesar de ter um aumento da inserção de alunos com 

necessidades educacionais especiais nas escolas, não há uma inclusão desses 

alunos da forma esperada (BEGO e VIVEIRO, 2015). Incluir é muito mais do que só 

inserir em uma sala de aula. São necessárias instituições comprometidas em incluir, 

implicando enquadramento de suas estruturas físicas, corpo de funcionários e 

funcionamento. As escolas para serem inclusivas devem ser capazes de reconhecer 

e responder às necessidades diversas de seus alunos e assegura-lhes uma 

educação de qualidade e igualitária a todos. Todos os alunos devem aprender 

juntos, sempre que possível, independente de quaisquer dificuldades ou diferenças. 

                                                           
2 Algumas leis e decretos considerados mais significativos para a Educação Inclusiva serão vistas 
mais a frente, neste mesmo capítulo, no item 1.3, “Marcos da Educação Inclusiva no Brasil”. 
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Muitos são os motivos pelo o qual a real inclusão de fato muitas vezes não 

ocorre. Os alunos que possuem alguma necessidade educacional especial, 

principalmente decorrida de uma deficiência física, diversas vezes, não dispõe o 

mesmo acesso que alunos sem NEEs a todos os materiais didáticos oferecidos, 

convivem em escolas com espaços físicos inadequados, há ausência de um 

currículo adaptado, pouco são os profissionais preparados, existe dificuldade de 

locomoção destes até a escola, entre outros motivos. 

Dentre esses fatores, o que é considerado um dos mais relevantes, é o fato 

de poucos serem os profissionais da Educação que realmente entendem sobre 

Inclusão e muito menos existirem a quantidade de profissionais que trabalham em 

prol dessa educação. O aumento da inclusão não cresce na mesma proporção do 

que de pessoas que são qualificadas a trabalhar com ela. Para entender o porquê 

da deficiência desses profissionais, é importante verificar como a política de 

formação de professores vem atuando nesse sentido. 

 

1.1 Educação Especial x Educação Inclusiva 

 

A Educação Especial é vista pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), como uma modalidade da educação escolar. 

 
 
a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. (BRASIL, 2013, p. 01) 

 
 

Ou seja, esse tipo de educação, tem como objetivo principal estar 

comissionada em instituições especializadas, se encarregando do atendimento e da 

educação de pessoas com qualquer tipo de necessidades especiais. Essas 

instituições ocupam-se de acolher exclusivamente e especificamente alunos com 

certas deficiências. Alguns exemplos de instituições desse estilo são: Instituto 

Benjamin Constant (IBC), que cuida de deficientes visuais e Instituto Nacional dos 

Surdos (INES), que é responsável pelos deficientes auditivos. 
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Apesar de muitos acharem que a Educação Inclusiva é um sinônimo para 

Educação Especial, ela tem um significado bem diferente. Ela vai ampliar a 

educação visando a inclusão de todos os estudantes, sejam eles com ou sem 

deficiência, no ensino regular. Essa modalidade da educação, tenta esclarecer a 

sociedade principalmente de forma cultural com relação a diversidade, através da 

prática e de políticas educacionais. Nessa educação, todos os alunos, com ou sem 

deficiência, são vistos através de suas singularidades, objetivando seu crescimento 

social e pessoal. 

Resumindo, de forma geral, a Educação Especial vai tratar somente de 

alunos com alguma necessidade educacional especial, enquanto a Educação 

Inclusiva envolve todo tipo de aluno, com ou sem NEE, juntos em um mesmo 

aprendizado. 

 

1.2 Inclusão x Integração 

 

Há também, um grande equívoco quando se está aplicando a Educação 

Inclusiva na escola. Muitos não sabem a diferença entre a inclusão do aluno com 

NEEs em sala de aula e a sua presença na mesma, e por desconhecimento sobre o 

que de fato é inclusão, faz somente a integração. 

A integração escolar acontece quando o aluno com alguma necessidade 

educacional especial tem acesso à escola e a seus espaços, contudo esse aluno 

deve se adaptar aos recursos existentes. Ou seja, para que o deficiente se adapte 

são realizados pequenos ajustes. Nem todos os alunos que possuem uma 

necessidade educacional especial terão a chance de se integrar à rede regular de 

ensino. A integração se dá somente para aqueles que consigam se adaptar às 

classes ditas “normais”. Todos os demais que não consigam essa adaptação, ou são 

encaminhados para instituições, escolas e salas especiais, ou infelizmente é retirado 

deles o direito da educação, ficando estes sem estudar. 

Essa integração é melhor explicada através de uma crítica feita por Mantoan 

em seu livro “A Inclusão Escolar de Deficientes Mentais: contribuições para o 

debate” quando debate sobre inclusão e integração: 
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[...] integração escolar, cuja metáfora é o sistema de cascata é uma forma 
condicional de inserção em que vai depender do aluno, ou seja, do nível de 
sua capacidade de adaptação às opções do sistema escolar, a sua 
integração, seja em uma sala de aula regular, uma classe especial ou 
mesmo em instituições especializadas. Trata-se de uma alternativa em que 
tudo se mantém, nada se questiona do esquema em vigor. (MANTOAN, 
1997, p.08) 

 
 

A partir dessa crítica, podemos entender que a integração está enfatizando a 

inflexibilidade e a diferença, pressuposto que tenta igualar o igual ao desigual.  

A inclusão se baseia na ideia de que todos somos diferentes. Sendo assim, 

a inclusão é para todos, com ou sem deficiência. Através da inclusão, a sociedade 

se transforma em prol do sujeito, proporcionando igualdade de oportunidade a 

qualquer um, mesmo que tenham objetivos e processos diferentes. Incluir é respeitar 

as diferenças e conseguir supera-las. 

Através da Figura 02, podemos compreender um pouco melhor a diferença 

entre esses dois conceitos. 

  
 

 
Figura 02: Diferenciação entre os conceitos de integração e inclusão. 

 
Fonte: CARVALHO, 2016. 

 
 

A inclusão escolar existe quando as necessidades pedagógicas de todos os 

alunos, com ou sem deficiência, são atendidas num mesmo contexto através de 

atividades comuns, embora algumas dessas atividades ainda precisem ser 

adaptadas. 
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1.3 Marcos Históricos da Educação Inclusiva no Brasil 

 

A inclusão de indivíduos que possuíssem qualquer necessidade especial na 

Educação, nem sempre foi realizada. Essas pessoas eram segregadas 

(DALL’ACQUA, 2009). A Educação voltada para tais vem conquistando espaço não 

tem muito tempo, principalmente quando realizada no Brasil. 

 A Educação no Brasil como processo sistematizado de escolarização, deu 
seu início em 1549, com a fundações de escolas pela Companhia de Jesus3, com o 
intuito de difundir a crença cristã (ARANHA, 2009). Desde a data de fundação da 
primeira escola até o primeiro marco de uma educação voltada para pessoas que 
possuíssem alguma NEE, levou mais de trezentos anos. Desta forma, procurou-se 
mostrar através da Tabela 01, os principais marcos históricos da história da 
Educação Inclusiva no Brasil. 

 
 
Tabela 01: Principais marcos Históricos da Educação Inclusiva. 

PERÍODO FATO DESCRIÇÃO / COMENTÁRIOS 

 
1854 

(Império) 

 
Criado o primeiro colégio 
no Brasil voltado a 
deficientes. 

Criado o Instituto dos Meninos Cegos (atual 
IBC) que tinha por finalidade auxiliar tanto 
na educação quanto no atendimento pessoal 
dos deficientes visuais.  

 

1857 

 
Criado mais um colégio 
destinado a deficientes. 

Criado o Instituto dos Surdos Mudos (atual 
INES) que possuía o mesmo objetivo do 
Instituto dos Meninos Cegos, porém era 
destinada a deficientes auditivos. 

 

1926 

Criado mais uma 
instituição direcionada ao 
atendimento de 
deficientes. 

Criada a Pestalozzi, que é direcionada ao 
atendimento às pessoas com deficiência 
mental. 

 

1954 

Criada as associações 
de apoio, promoção e 
defesa dos direitos dos 
deficientes. 

Criadas as APAE’s (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais). 

 

1961 

Lei 4024: primeiro apoio 
legal a educação de 
deficientes. 

Deu direito a todos “excepcionais” à 
educação, preferencialmente dentro do 
sistema geral de ensino. 

 

1971 

 
Lei 5692: introduziu as 
Escolas/Classes 
Especiais. 

Estabelecia “tratamento especial” para 
alunos com deficiência física ou motora, com 
superdotação e também aos que se 
encontravam atrasados consideravelmente 
quanto a idade regular de matrícula. 

  
 
 

                                                           
3 A Companhia de Jesus foi uma ordem religiosa, fundada em 1534, liderada pelo padre Inácio Loyola, que tinha 
como objetivo fazer trabalhos missionários e educacionais, e desta forma, difundir a fé cristã (LEITE, 1950). 
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Continuação Tabela 01: Principais marcos Históricos da Educação Inclusiva. 

PERÍODO FATO DESCRIÇÃO / COMENTÁRIOS 

 
 

1988 

Criação da atual 
Constituição do Brasil: o 
ensino aos alunos com 
NEEs, deixa de ser na 
Educação Especial e 
passa a ser uma 
Educação Inclusiva. 

Defende no artigo 205 a educação como 
um direito de todos, no artigo 206 a 
igualdade de condição de acesso e 
permanência na escola e no artigo 208 que 
garante o atendimento especializado a 
deficientes na rede regular de ensino. 

 

1989 

 
Lei 7853: dispõe apoio 
aos deficientes e sua 
integração social. 

Através dessa lei, no parágrafo destinado a 
educação, foi garantido a matrícula de 
pessoas com NEEs em cursos regulares, 
tanto em escolas públicas quanto na rede 
privada de ensino. 

 

1990 

Criação do ECA (Estatuto 
da Criança e do 
Adolescente) e a 
Declaração Mundial de 
Educação para todos. 

 
Foi reforçado o direito a educação e 
permanência na escola sobre as mesmas 
condições a todos os indivíduos. 

 

 

 

1994 

 
 
 
 
Assinada a Declaração de 
Salamanca. 

É um conjunto de princípios, políticas e 
práticas na área das NEEs onde garante o 
direito a educação a todos com NEEs e 
também garante essa educação dentro da 
rede regular de ensino. A partir dela que o 
conceito de Escola Inclusiva começou a ser 
mais difundido. Foi a partir dessa 
declaração que foi defendida a devida 
preparação e formação do profissional e da 
função da Universidade para isso. 

 

 

1994 

 
 
 
Estabelecida a Política 
Nacional de Educação 
Especial. 

Visa mais a Integração que a Inclusão. Foi 
um processo de integração institucional que 
condicionou o acesso às classes comuns 
do ensino regular a aqueles que 
possuíssem condições de acompanhar e 
desenvolver as atividades curriculares 
programadas do ensino comum no mesmo 
ritmo dos alunos ditos normais. 

 

 

1996 

 
 
Criação da LDB (Lei das 
Diretrizes e Bases). 

Em relação a educação de alunos com 
necessidades especiais, ela define o que 
seria educação especial e através do artigo 
59, preconiza que os sistemas de ensino 
devem assegurar a todos os alunos 
currículo, métodos, recursos e organização 
para que possa atender suas necessidades. 

 
 

1999 

 
 
Decreto 3298, que 
regulamenta a lei 
7853/89. 

No seu artigo 4°, ele explica todas as 
deficiências e no artigo 24° garante a 
matrícula de qualquer pessoa com 
necessidades especiais na rede regular de 
ensino, tanto na rede pública quanto 
privada.  
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Continuação Tabela 01: Principais marcos Históricos da Educação Inclusiva. 

PERÍODO FATO DESCRIÇÃO / COMENTÁRIOS 

 

2001 

Lei 10172: estabelece o 
Plano Nacional de 
Educação (PNE). 

Estabelecia a construção de uma escola 
inclusiva que garantisse o atendimento à 
diversidade dos alunos. 

 

 

2001 

 
 
Decreto 3959: 
consequências da 
Convenção da 
Guatemala a pessoas 
com deficiência. 

Foi afirmado que pessoas com deficiência 
teria os mesmos direitos humanos e 
liberdades fundamentais que as demais 
pessoas, definindo assim que toda 
diferenciação ou exclusão que possa 
impedir ou anular o exercício dos direitos 
humanos e suas liberdades fundamentais 
como discriminação com base na 
deficiência. 

 

2002 

Promulgada a resolução 
CNE/CP 1: formação 
docente especializada. 

Defende a formação docente voltada a 
atenção à diversidade e que contemple 
conhecimentos sobre as especificidades de 
alunos com necessidades especiais. 

 

 

2002 

 
 
Lei 1043: 
reconhecimento do 
Braille e da Libras. 

Reconhecido o uso do Braille em todas as 
modalidades de ensino e também 
reconhecido a libras como meio legal de 
comunicação, colocando-a como disciplina 
obrigatória nos currículos de formação de 
professores e fonoaudiólogos. 

 

2003 

Criado pelo MEC o 
Programa de Educação 
Inclusiva. 

Tem por objetivo transformar os sistemas de 
ensino em sistemas educacionais inclusivos. 

2004 Decreto 5296 Estabeleceu normas e critérios para a 
promoção da acessibilidade. 

 

2006 

Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas 
com Deficiência 

Foi assegurado um sistema de Educação 
Inclusiva em todos os níveis de ensino. 

 

2006 

Estabelecido o Plano 
Nacional de Educação 
em Direitos Humanos. 

Foi fomentado temáticas inclusivas que 
garantissem o acesso e permanência de 
alunos com NEEs no Ensino Superior. 

 

 

2007 

 
Estabelecido o Plano de 
Desenvolvimento da 
Educação (PDE) 

Em relação a Educação Inclusiva, esse 
plano tem como eixo a acessibilidade 
arquitetônica dos prédios escolares, 
implantação de salas de recursos e a 
formação docente para o atendimento 
especializado. 

 

 

 

2011 

 
 
Criação da Secretaria de 
Educação Continuada, 
Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão 
(SECADI/MEC). 

Tem por objetivo contribuir para o 
desenvolvimento inclusivo dos sistemas de 
ensino, voltado à valorização das diferenças 
e da diversidade, à promoção da educação 
inclusiva, dos direitos humanos e da 
sustentabilidade socioambiental, visando à 
efetivação de políticas públicas transversais 
e intersetoriais. 
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Apesar de muito já ter sido feito, ainda falta bastante para a Educação 

Inclusiva ser completa em todos os âmbitos. A Educação no Brasil precisa 

ultrapassar a meta do acesso e da garantia de vaga, e atingir possibilidades reais de 

desenvolvimento acadêmico igualitário. A Educação Inclusiva precisa de uma 

contínua construção para assim se alcançar a tão sonhada “Educação como um 

direito de todos”, pois a garantia de qualquer direito implica em provisão de meios, 

conforme afirma Dall’Acqua: 

 
[...] considerando a legitimidade de se ter direitos, parece haver uma 
incoerência quando os mesmos são defendidos e estabelecidos sem que, 
no entanto, sejam definidos os deveres de quem deve provê-los. Direitos 
requerem, necessariamente, deveres correlatos. E a um direito, seja ele 
qual for, deve antepor-se o dever de garanti-lo [...]. Assim sendo, a ideia de 
um direito, porém vazia, se apresenta na legislação quando, sem uma 
especificação exata dos agentes responsáveis por prover direitos, não 
define competências para se levar a efeito sua fruição (DALL’ACQUA, 2009, 
p. 71). 
 
 

Sendo assim, podemos observar que apesar das leis existirem, há 

deficiência nas mesmas para com os deveres da qualificação dos profissionais, 

quanto a garantirem aos alunos com ou sem NEE o cumprimento dessas leis da 

melhor forma e consecutivamente, oferecendo a melhor Educação. 

 

1.4 Formação de Profissionais 

 

Mesmo com toda a evolução histórica da Educação Inclusiva e do crescente 

número de alunos com necessidades educacionais especiais em sala de aula, há 

ainda uma grande defasagem na formação de profissionais do ensino nessa área da 

educação. Uma formação adequada dos professores para lidar com turma inclusivas 

é importante pois é necessário que esses profissionais entendam e conheçam como 

são os alunos e, dessa forma também, se sintam seguros para conseguir difundir um 

ensino de qualidade. 

Falando mais especificamente dos professores de Química, são poucos os 

que possuem o devido preparo para lidar com turmas inclusivas. No Estado do Rio 

de Janeiro, as principais instituições públicas que oferecem a formação do professor 
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de Química são: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade 

Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e Instituto Federal do Rio de 

Janeiro (IFRJ). A Tabela 02, relaciona essas principais instituições com disciplinas 

referentes a Inclusão, obrigatórias ou optativas, nos cursos de licenciatura de 

Química. Todos os dados apresentados na Tabela 02 são os que estão 

disponibilizados pelas coordenações do curso de Química Licenciatura das 

respectivas universidades no fluxograma desse curso, através de suas páginas 

virtuais. 

 
Tabela 02: Lista de disciplina referentes à Inclusão do curso de licenciatura em Química das 
principais universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro. 

Instituição  
Pública 

Disciplina(s) Obrigatória(s) Disciplina(s) Optativa(s) 

UFRJ Libras Não possui 

 

UFF 

Libras Tópicos Especiais em Educação 
Especial 
Práticas Educacionais para alunos 
com Altas Habilidades – 
Superdotação 

 

UERJ 

Libras 
Prática Pedagógica em 

Educação Inclusiva 

 

Não possui 

IFRJ Libras Não possui  

 

UFFRJ 

Não disponibiliza fluxograma 
nem carga horária do curso 
online. 

Não disponibiliza fluxograma nem 

carga horária do curso online. 

 

 

Apesar de já ter sido promulgada a resolução de 2002 CNE/CP (BRASIL, 

2002) que obriga as universidades a prepararem os futuros professores para essa 

modalidade de ensino, no Estado no Rio de Janeiro, por exemplo, os cursos de 

licenciatura em Química quase que não preparam seus alunos, vide a falta de 

disciplinas referentes a inclusão mostrada na tabela acima. Sendo assim, pode-se 

supor que a causa da falta de devido preparo dos professores para lidarem com a 

inclusão, está na sua formação. Dessa maneira, esse profissional, quando deparado 

com um aluno com NEE, tem duas escolhas: ou procura uma formação adequada 

de forma extracurricular, ou como muitas vezes ocorre, ignora a presença do aluno 

com NEEs em sua sala de aula. 



25 
 

Contudo, por mais que o professor escolha completar essa formação por 

fora, às vezes é um pouco complicado. Cada dia mais o tempo dos professores está 

mais corrido, é grande a carga horária de aulas ministradas, são inúmeras provas e 

planejamentos de aula para se fazer e corrigir, entre outros motivos. Visto essa 

deficiência na formação dos professores de Química, e visando um futuro melhor 

para a Educação Inclusiva, foi pensado em um produto que pudesse amenizar de 

forma imediata essa carência na formação desses profissionais e os auxiliassem 

para que possam lidar com alunos deficientes visuais em uma turma inclusiva. 

 

1.5 Mídia a favor da Educação 

 

Cada vez mais o Homem se vê dependente da internet no seu dia-a-dia. 

Seja para trabalho, estudo, comunicação ou somente diversão. A internet é 

compreendida como o maior conglomerado de redes de comunicação em escala 

mundial, onde a comunicação de “um para um” é potencializada de “um para 

muitos”. Ela tornou-se um instrumento essencial. Menezes, explica a dependência 

do sujeito com a internet em favor da constante e rápida transformação que a 

sociedade está envolvida. (MENEZES, 2008) 

Em um passado não muito distante, quando não se sabia de algo, falava-se 

logo para procurar nos dicionários, livros e enciclopédias. Contudo, nos dias atuais, 

as pesquisas passaram a ser feitas através de sites de busca, dependendo somente 

de um click para se alcançar os mesmos conhecimentos que se carregavam em 

várias páginas de papel, melhorando também a acessibilidade, já que o estipulado 

conhecimento que se procura é alcançado por qualquer um que possua internet. 

Entretanto, tanta facilidade de acesso, tem como consequência haver na internet 

algumas falsas informações. É preciso cautela nas fontes que são utilizadas para 

obtenção de qualquer informação. 

Dessa forma, também se tornou prática nos dias de hoje, levar a sala de 

aula para a tela do computador, tornando a sala de aula mais interativa e acessível. 

Segundo Anacleto, Michel e Otto (2007), apoiam o uso de mídias como recurso 

didático: 
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O mundo caminha para a era do domínio de novas tecnologias, novas 
mídias surgem a cada dia, e sob este contexto o ensino deve também sofrer 
avanços, adaptar-se as novas linguagens e formas de conhecimento, assim 
como se tornar mais atraente, dinâmico e que facilite o processo da 
aprendizagem dos educandos, sob este aspecto, novas mídias 
educacionais ganham destaques, ou ainda mídias seculares ganham nova 
importância educacional, entre as quais está o cinema, que pode ser um 
poderoso instrumento de apoio magistério. (ANACLETO, MICHEL E OTTO, 
2007, p. 22) 

 

 

Um tipo de mídia que cada vez mais vem sendo explorado no ramo da 

Educação, é o vídeo. O vídeo permite que seu telespectador explore o ver, 

desenvolve um visualizar entrecortado, com múltiplos recortes da realidade e muitos 

ritmos visuais (MORAN, 1995). Os vídeos podem ser utilizados durante uma aula 

presencial ou também como principal instrumento para e Educação à Distância 

(EaD). 

Moran defende o uso de vídeos como recurso didático por ser um importante 

instrumento de desenvolvimento de vários tipos de linguagens nos alunos, atingindo 

vários sentidos, de todas as maneiras: 

 
 
O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita. 
Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, não 
separadas. Daí sua força. Nos atingem por todos os sentidos e de todas as 
maneiras. (MORAN, 1995, p. 02) 

 
 

Os vídeos possuem um poder muito forte de ilustração, mantendo a atenção 

do telespectador, quando bem estruturado e elaborado, sendo muitas vezes, 

autoexplicativo. 

A transformação das aulas tradicionais em vídeoaulas teve seu início com a 

popularização do VHS4. Assim, as aulas que eram dadas em determinados espaços 

físicos e restringidas para uma certa quantidade de pessoas, foi proliferada para as 

casas e para qualquer pessoa. O crescente aumento das vídeoaulas se deu com a 

redução dos custos de filmadoras e máquinas digitais e também a proliferação da 

internet. 

                                                           
4 A sigla VHS significa “Video Home System”, que traduzida é Sistema Domestico de vídeo. 
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O crescimento das vídeoaulas também é dado pela elevada quantidade de 

estudantes que enxergam estes como uma alternativa repositória com variadas 

possibilidades para atender suas necessidades de aprendizagem (MATTAR, 2009). 

Um dos benefícios das vídeoaulas é que seus acessos se dão por iniciativa 

própria do aluno e ajudam a esclarecer suas dúvidas de aprendizagem. Outro ponto 

positivo, é o controle que os telespectadores possuem sobre os vídeos, sendo eles 

capazes de parar, retroceder e/ou avançar quando lhe convém. 

Existem dois tipos de vídeoaulas. O primeiro tipo é o caseiro, onde este é 

produzido em casa ou em sala de aula, que incorporam recursos diferenciados na 

sua produção, na maioria das vezes, é com o apoio de celulares, filmadoras 

comuns, tablets e software de captura de tela, áudio e etc. O segundo tipo são 

vídeos de instituições profissionais, que são feitos com técnicas rebuscadas, 

semelhantes à produção para televisão e que são convertidos em formatos para 

serem postados na internet. Em ambos os tipos, é necessário que os autores 

atentem para os princípios formais básicos necessários para produção de bons 

vídeos: clareza da mensagem, harmonia visual e legibilidade da escrita 

(SCHNEIDER, 2012). 

Na busca online por respostas ou simples ajuda de qualquer questionamento 

que se possa ter, seja de parâmetros educacionais ou não, quando estas 

procuradas no formato de vídeos, as respostas podem ser obtidas de duas formas: 

em vídeoaulas ou em tutoriais. Suas definições e aplicações são muito confundidas. 

Todo tutorial em formato de vídeo acaba por ser uma vídeoaula, contudo, nem toda 

vídeoaula é um tutorial. Tutoriais consistem em cursos breves e de escassa 

profundida, podendo estar no formato de vídeo ou escrita, que explica alguma 

técnica ou tema ou também o funcionamento de um determinado programa, produto, 

sistema ou de uma tarefa. Seu conteúdo geralmente é baseado em informações 

primárias dos determinados assuntos, e é ensinado por um tutor (professor) que 

possui poder sobre o tema. 

Diversos são os sites que disponibilizam vídeoaulas de inúmeros temas 

existentes. Atualmente, o site no Brasil que possui maior quantidade desse tipo de 

vídeo, disponibilizando gratuitamente, é o Youtube, que propicia a um grande 

número de usuários, descobrir, ver e compartilhar vídeos, sejam eles caseiros ou 

profissionais, criados com originalidade ou modificados numa abordagem alternativa. 
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Professores e instituições, criam nele canais para postar suas aulas. As aulas mais 

visualizadas são as que possuem temas com foco no vestibular. Os canais 

brasileiros de vídeoaulas educativas com as maiores quantidades de seguidores e 

visualizações são: “Me salva”, “Oficina do Estudante”, “Descomplica”, “Aula livre.net” 

e “Eureka”, todos direcionados à estudantes do Ensino Fundamental II e Médio, 

sendo estes nada inclusivos, devido suas dinâmicas com bastante apelo visual e 

sem legendas ou traduções em libras. 

Em virtude de grande quantidade de vídeos educativos (estes abrangem as 

vídeoaulas) postados em suas páginas, a partir de 2012, o Youtube abriu frente a 

duas vertentes em seu site: o “Youtube nas Escolas5”, onde oferece às escolas 

acesso a centena de milhares de vídeos educacionais gratuitos, e o “Youtube EDU”, 

que dispõe vídeos e canais provenientes de organizações educacionais 

reconhecidas e grandes universidades, como Stanford, Havard, PBS6 (Public 

Broadcasting Service) e TED7 (Technology Entertairment and Desing). 

Devido a esse costume de busca na internet e a devida falta de formação 

dos professores em relação à Inclusão, como já falado anteriormente, buscou-se 

deixar acessível em um dos maiores sites de vídeos do Brasil, videoaulas gravadas 

de forma artesanal, utilizando recursos de baixo custo, que abordassem a Educação 

Inclusiva com ênfase na inclusão de alunos deficientes visuais, para então que estes 

suprissem de forma imediata a carência na formação de professores de Química. 

 

1.6 Produção de vídeoaulas 

 

As videoaulas possuem em sua grande maioria um formato bastante didático 

e dinâmico, o que facilita a aprendizagem do conteúdo. Contudo, para que isso 

ocorra, é necessário respeitar algumas normas quando estas são produzidas. 

                                                           
5 Disponível através do endereço eletrônico < http//:www.youtube.com/education> 

6 Public Broadcasting Service (em português: Serviço Público de Radiodifusão) é uma rede de 
televisão americana que possui caráter educativo-cultural. Possui em sua programação 
documentários, telejornais e programas educativos. 

7 TED -  Technology Entertaiment and Desing (em porturguês: Tecnologia de Desing e 

Entretenimento) é uma instituição américa, sem fins lucrativos, dedicada a divulgação da ciência em 
forma de curtas discussões. 
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A elaboração de vídeoaulas deve sempre passar por três etapas: Pré-

produção, Produção e Pós-produção. A Pré-produção está relacionada com tudo o 

que envolve a preparação antes da filmagem. A Produção é referente ao momento 

de gravação. E a Pós-produção engloba a edição e finalização do vídeo. 

A Pré-produção é feita através de um bom planejamento. É nessa etapa que 

se define o objetivo do vídeo, o assunto que será abordado, o ambiente de gravação 

e os equipamentos que serão utilizados. É fundamental ter um bom planejamento, 

visto que esta etapa é uma das mais importantes, pois a partir dela é que serão 

indicados todos os insumos necessários para que de fato haja produção. Além 

disso, a produção eficiente e atende de melhor forma seu público (MARINOVIC, 

2012). O bom planejamento engloba a determinação do conteúdo a ser discutido, 

onde aconselha-se a fazer também um plano de aula estabelecendo os tópicos que 

serão abordados, como estes serão tratados e o tempo de aula. Também na pré-

produção, é recomendado que seja feito um roteiro, que direcione no momento da 

gravação o que será falado e todos os recursos visuais e auditivos que serão 

utilizados em cada momento. 

A escolha correta do ambiente de gravação e dos equipamentos que serão 

utilizados são essenciais para o êxito de uma boa vídeoaula. Os equipamentos 

(microfone e câmera filmadora) não precisam ser modelos profissionais, mas que 

possibilitem uma boa qualidade. Já para a definição do cenário, recomenda-se que 

seja um ambiente claro e com poucos objetos em cena, sempre harmônico.  

Durante a produção, deve-se tentar respeitar ao máximo o que foi 

estabelecido nos roteiros. Recomenda-se também que o professor que esteja 

apresentando o assunto escolhido, esteja bem familiarizado e dominando o tema, 

mostrando confiança em sua fala. Da mesma forma, é aconselhado que este use 

roupas neutras e não gesticule demais, ambos são fatores que podem distrair os 

alunos que assistem aos vídeos. 

A edição e finalização do material produzido deve ser feita de forma 

minuciosa, verificando erros que posteriormente possam prejudicar o entendimento 

da vídeoaula e de seu conteúdo.  
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CAPÍTULO II – VYGOTSKY E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

2.1 Teorias de Vygotsky com Inclusão 

 

Como embasamento teórico, serão utilizadas as teorias do psicólogo russo 

Lev Semenovich Vygotsky, que se dedicou a estudar a psicologia do ponto de vista 

pedagógico, sendo hoje considerado um dos grandes teóricos pós-construtivista. 

Sua principal e mais conhecida contribuição para educação é sua teoria da 

Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), onde permite que os processos 

educativos atuem de forma sistemática e individualizada. A ZDP tem por definição 

ser a distância entre o nível de resolução de um problema ou tarefa, que uma 

pessoa pode alcançar atuando independentemente e o nível que pode alcançar com 

a ajuda de outro, no caso da educação, esse outro seria o professor. (ANTUNES, 

2002) 

Levando como base a ZDP, Vygotsky tenta mudar a imagem do professor, 

sendo ele não somente um “transmissor” de conhecimentos, mas sim um mediador 

entre o conhecimento e o aluno. Ele afirmava que, na qualidade de mediador do 

conhecimento, o professor é a figura essencial do saber por representar um elo 

intermediário entre o aluno e o conhecimento disponível no ambiente. (BATISTA, 

2013) 

Vygotsky afirmava que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em 

função das interações sociais e condições de vida. Esse desenvolvimento, 

inicialmente se encontra num amontoado de conceitos na criança, somente depois 

da criança “receber” conceitos complexos e pseudo conceitos que ela chegará aos 

conceitos verdadeiros. Para ele existia a Zona de desenvolvimento proximal, que é a 

lacuna existente entre aquilo que um indivíduo pode realizar sozinho e aquilo que ele 

precisará de um auxílio. Esse auxílio viria do professor ou de um colega de classe 

(VYGOTSKY, 2011). 

 Lev Vygotsky estudou a Defctologia8, que é o estudo das pessoas que 

apresentam algum tipo de “defeito”, ou seja, aqueles que não se enquadram nos 

                                                           
8 Terminologia adotada na época dos estudos de Vygotsky para referenciar estudos de pessoas que 
possuíssem alguma deficiência, seja física ou psicológica. 
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parâmetros da normalidade, seja por uma condição física ou por uma condição 

psicológica. Ele enxergava a deficiência em geral sob dois aspectos: aspecto 

primário, onde o “problema” seria biológico; e aspecto secundário, onde atua como 

consequência a condição social. Ele destaca a importância do social na construção 

do homem, defendendo que o desenvolvimento depende da aprendizagem 

ocorrente através das interações sociais, e não somente através de uma dimensão 

biológica (VYGOTSKY, 1989). 

Vygotsky compreendia a deficiência visual como um problema sócio 

psicológico, no qual são instituídas três formas de lutar contra a cegueira e suas 

consequências: a profilaxia social, a educação social e o trabalho social. A profilaxia 

social é destinada as massas populares, se fazendo necessário eliminar a educação 

dos cegos baseada no isolamento e na invalidez, e também superar a demarcação 

entre a escola especial e a escola normal. Assim, a educação social de um aluno 

deficiente visual seria constituída e organizada sobre os mesmos termos do aluno 

vidente. E a respeito do trabalho social, o cego deveria receber da ciência moderna 

o que é correto para o trabalho social, de forma que corresponda a essência 

verdadeira do trabalho, e não de forma degradante, filantrópica ou orientada para 

invalidez como tem sido padrão na sociedade (VYGOTSKY, 1989). 

A defectologia contemporânea de Lev Vygotsky, não torna a criança menos 

desenvolvida, mas a deficiência faz com que a criança se desenvolva de outro 

modo. Ou seja, o aluno deficiente não aprenderá menos ou mais, ele aprenderá de 

formas diferentes. Isso é defendido no trecho de seu livro Fundamentos da 

Defectologia: 

 

 
a criança cujo o desenvolvimento se vê complicado pelo defeito não é 
simplesmente uma criança menos desenvolvida que seus coetâneos 
normais, mas uma criança que se desenvolveu de outro modo. 
(VYGOTSKY, 1989, p.12) 

 
 

Ele também acreditava que a deficiência poderia ser tratada de duas formas: 

a deficiência como uma limitação, debilidade e diminuição do desenvolvimento; ou 

como um estímulo ao desenvolvimento a partir das dificuldades provocadas pelo 

mundo. 
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Assim, Vygotsky defendeu a Teoria da Compensação. Essa teoria não se 

tratava somente da substituição automática de um órgão ou função por outros, mas 

por buscar meios para que a criança pudesse se desenvolver, tendo em vista que 

não é o defeito orgânico que determina o seu grau de anormalidade ou normalidade, 

mas as consequências sociais e sua realização sócio psicológica. 

 

No correr da experiência, a criança aprende a compensar suas deficiências 
naturais; com base no comportamento natural defeituoso, técnicas e 
habilidades culturais passam a existir, dissimulando e compensando o 
defeito. Elas tornam possível enfrentar uma tarefa inviável pelo uso de 
caminhos novos e diferentes. O comportamento cultural compensatório 
sobrepõe-se ao comportamento natural defeituoso. (VYGOTSKY E LURIA, 
1996, p.221) 

 

 

Portanto, no caso dos deficientes visuais, usa-se o tato e audição para 

compensar a ausência da visão. 

Vygotsky também afirmava que o ensino para um aluno deficiente visual 

deve ser o mesmo que para um aluno vidente, pois esse aluno deficiente visual pode 

alcançar o mesmo desenvolvimento que uma criança com padrão de normalidade, 

contudo por vias diferentes, e o professor deve conhecer essa peculiaridade da via 

pela qual ele deve conduzir o processo de aprendizagem desse aluno. 

Com isso, Vygotsky defendia o uso de meios especiais, como o uso de 

materiais didáticos para que alunos com alguma deficiência possam alcançar o 

mesmo que um aluno dito “normal”. Ele dá essa tarefa ao professor, já que ele que 

tem a função de mediador do conhecimento, a buscar meios para que os alunos 

com deficiência, tal como os demais, possam construir esse conhecimento. 

 

[...] deve-se basear-se no fato de que simultaneamente com o defeito estão 
dadas também as tendências psicológicas de uma direção oposta; estão 
dadas as possibilidades de compensação para vencer o defeito e de que 
precisamente essas possibilidades se apresentam em primeiro plano no 
desenvolvimento da criança e devem ser incluídas no processo educativo 
como sua força motriz. (VYGOTSKY, 1989, p. 32) 
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Por isso, ele defendia também uma formação adequada do professor, pois o 

professor precisa ter a compreensão não simplesmente do problema apresentado 

pela criança, mas do seu desenvolvimento, devendo ter como direção a formação do 

homem cultural e de suas funções psíquicas superiores, e assim poder buscar os 

meios adequados para a construção de conhecimentos por parte de todos alunos. 

Assim, através dos estudos apresentados, pode-se defender a concepção 

de que adaptar materiais e usar materiais almejando um ensino inclusivo é 

essencial. Pois, apesar da deficiência criar obstáculos e/ou dificuldades no 

desenvolvimento do próprio indivíduo, essa mesma deficiência se constituirá como 

um estímulo ao desenvolvimento de alternativas nas quais substituem ou superpõe 

funções, que tem como objetivo compensar a deficiência. 

 
2.2 Materiais Inclusivos para deficientes visuais 

 

A deficiência visual pode ser definida como a perda total ou parcial da visão 

em caráter permanente. Essa definição está determinada, segundo o decreto 

Brasileiro 3298, de 20 de dezembro de 1999, através do artigo 40, inciso III como:   

 
 
deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 
em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea 
de quaisquer das condições anteriores. (BRASIL, 1999, p. 01)    

 
 

Em outras palavras, a deficiência visual é a perda total ou parcial, congênita 

ou adquirida da visão, assim abrange desde a baixa visão até a cegueira. A cegueira 

é considerada quando há ausência total da percepção visual. Já a baixa visão, ou 

visão subnormal como também é denominada, é considerada quando há uma 

variação da capacidade de percepção luminosa, ou seja, quando há uma 

incapacidade de enxergar com clareza suficiente, ou seja, trata-se de uma pessoa 

que conserva somente resíduos de visão.   

A comunicação visual é a base de diferentes meios de comunicação da 

sociedade. Os conteúdos escolares de uma maneira geral privilegiam a visualização 
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em todas as áreas de conhecimento, tendo um universo permeado por símbolos, 

gráficos, imagens, letras e números. Um aluno com deficiência visual precisa da 

utilização de materiais adequados que possibilitem que o mesmo tenha a seu 

alcance as mesmas informações de um aluno vidente. Suas necessidades 

decorrentes de limitações visuais, não devem ser ignoradas, negligenciadas ou 

confundidas com concessões ou necessidades fictícias. Assim, para que seja dado o 

mesmo direito à Educação e mesmo acesso as suas informações, alguns recursos 

são usados como apoio. Listamos abaixo alguns deles: 

 

I) Lupas manuais ou de mesa (Figura 03): ampliam os tamanhos de fontes de textos, 

dimensões de mapas, gráficos, diagramas, figuras, dentre outros. 

 
 

 
Figura 03: Ilustrações de diferentes tipos de lupas. 

 
Fonte: SÁ, CAMPOS e SILVA, 2007. 

 
 

II) Escrita em Braille (Figura 04): o Braille é um código ou meio de leitura baseado na 

combinação de seis pontos para representar as letras do alfabeto, números e outros 

símbolos. Sua escrita pode ser feita por meio de uma reglete e punção (Figura 05, 

ilustração 1) ou uma máquina de escrever específica (Figura 05, ilustração 2). 
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Figura 04: Código para escrita em Braille. 

 

Fonte: LERPRAVER, 2009. 
 
 

  
Figura 05: Instrumentos que auxiliam na escrita em Braille (1reglete e punção; 2máquina de escrever 

em Braille). 
 

Fonte: SÁ, CAMPOS e SILVA, 2007. 
 
 

III) Sorobã (Figura 06): instrumento utilizado para trabalhar cálculos e operações 

matemáticas. 

 
 

 
Figura 06: Sorobã. 

 
Fonte: SÁ, CAMPOS e SILVA, 2007. 
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IV) Programas leitores de tela com sintetizadores de voz: são programas 

computacionais que possibilitam a navegação na internet, processamento de texto, 

planilha e aplicativos através de um sintetizador de voz. No Brasil, os mais utilizados 

são o Dosvox9, Virtual Vision10 e Jaws11 (Figura 07). 

 
Figura 07: Logotipo dos programas leitores de tela com sintetizadores de voz. 

 
Fonte: autora. 

 
 

 Além desses recursos, cada vez mais vem sendo feita adptações de livros 

didáticos para o Braille ou áudio, e também modelos e maquetes que auxilem o 

entendimento da parte visual de alguns conceitos. 

 Porém, apesar de existerem muitos recursos que auxiliem o deficiente visual 

no âmbito escolar, há ainda grande barreira no Ensino de Química para esse tipo de 

aluno. Isso ocorre devido a Química ser uma área de conhecimento que depende 

bastante da visualização, tanto dos fenômenos em níveis macroscópicos quanto das 

representações de estruturas, fórmulas, símbolos e códigos específicos. Assim, para 

minimizar essa barreira, é necessário fazer uso de artifícios. Alguns trabalhos e 

artigos já foram publicados nesse âmbito. 

                                                           
9 É um sistema operacional desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, que 
possui um conjunto de ferramentas e aplicativos próprios além de agenda, chat e jogos interativos. 
Pode ser obtido gratuitamente por meio de download a partir do site do projeto: 
http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox 
10 É um software brasileiro desenvolvido pela Micropower, em São Paulo, concebido para operar com 
os utilitários e as ferramentas do ambiente Windows. Pode ser obtido de forma gratuita pela 
Fundação Bradesco e Banco Real somente para usuários cegos. No mais, é comercializado. 
11 É um software para leitor de tela desenvolvido nos Estados Unidos. Possui uma ampla gama de 
recursos e ferramentas com tradução para diversos idiomas, inclusive para o português. No Brasil, 
não há alternativa de subvenção ou distribuição gratuita, que é o mais caro entre os leitores de tela 
existentes no momento. 
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Como exemplo, o trabalho de dissertação de BERTALLI, 2008 e SANTOS, 

2010, ondem mostram a produção e adaptação de alguns materiais didáticos 

inclusivos (Figuras 08 e 09). Bertalli mostra como pode ser produzido modelos 

atômicos inclusivos que auxiliem as aulas de Química Orgânica. Esses modelos são 

feitos de biscuit – referentes aos átomos -  e palitos de plásticos – referente as 

ligações. Os átomos neste, teriam formatos e tamanhos diferentes, com a finalidade 

de diferencia-los através do tato. Santos demonstra como pode-se adaptar algumas 

imagens e torna-las inclusivas diante da presença de um deficiente visual. É 

adaptado algumas tabelas usadas em Termoquímica, fazendo uso de materiais que 

deem textura diferente e com legendas em braile e tinta.  

 

 
Figura 08: Exemplo de produção de material didático inclusivo. 

 
Fonte: BERTALLI, 2008. 

 
 

 
Figura 09: Exemplo de material didático inclusivo adaptado. 
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Fonte: SANTOS, 2010. 

 
 

Também como exemplo do que já foi realizado no âmbito da Química 

Inclusiva, o MEC disponibiliza em seu website, uma apostila com a grafia Braille de 

Química (Figura 10) (NEVES et al., 2004). Nesta apresenta como mostrar equações, 

termos e nomenclatura própria da linguagem Química no formato do Braille. 

 

 
Figura 10: Exemplo da grafia Química em Braille. 

 
Fonte: BRASIL, 2011. 

 
 

Há ainda, adaptação de livros e pequenos textos de Química para alunos 

deficientes visuais (MOL et al., 2004; MOL et al., 2005) e também algumas reflexões 

relacionadas ao ensino de Química inclusivo (OLIVEIRA, 2007) e a formação de 

professores para tal (GONÇALVES, 2013). 

Apesar de existirem publicações a respeito da Inclusão no Ensino de 

Química, ainda precisa ter um maior avanço nesse estudo. As pesquisas nesse 

tema não progridem na mesma velocidade em que avançam os estudos e a inserção 

da inclusão na sociedade em geral, nem na mesma proporção que cresce a 

quantidade de turmas onde existam alunos com e sem NEEs juntos. 
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3. CAPÍTULO III – OBJETIVOS 

 

 Visto todas as contribuições de Vygotsky e diante das investigações 

relacionadas a formação de professores referente a Educação Inclusiva e a inclusão 

de alunos com deficiência visual em turmas regulares, conclui-se que um dos 

problemas para não ocorrência real da inclusão dos alunos com NEE, seria a má 

formação do docente.  

 Para minimizar esse problema, a solução seria complementar a formação 

desses profissionais através de cursos. Contudo, muitos profissionais não recorrem 

a esta solução devido a diversos fatores, como, por exemplo, serem poucos os 

lugares que oferecem esse tipo complementação e também por esses professores 

possuírem carga horária de trabalho elevada, tendo um dia-a-dia bastante corrido. 

Desta maneira, pensou-se como possível solução imediata, a produção de um 

conjunto de vídeoaulas, que auxiliem professores em formação ou já formados, na 

produção de materiais didáticos e acessíveis que visem tornar as aulas de Química 

inclusivas quando houver a presença de alunos deficientes visuais. Esse conjunto de 

aulas, será disponibilizado gratuitamente através da web, para que desta forma 

qualquer um possa acessar de qualquer lugar, no momento de sua escolha. 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Produzir um conjunto de três vídeoaulas que apresentem a Educação 

Inclusiva e mostrem a produção de materiais didáticos inclusivos e disponibiliza-los 

gratuitamente para visualização na internet, através do Youtube. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

I) Pesquisar e analisar o estado da arte da pesquisa com relação ao Ensino 

de Química inclusivo, com ênfase nos estudos relativos às necessidades 

educacionais especiais dos deficientes visuais. 
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II) Produzir um vídeo que busque explicar a Educação Inclusiva de forma 

sucinta. 

 

III) Produzir um vídeo que procure explicar e mostre como produzir materiais 

didáticos acessíveis para deficientes visuais. 

 

IV) Produzir um vídeo que apresente exemplos de materiais didáticos 

acessíveis de Química. 

 

V) Promover um encontro entre a autora dos vídeos e estudantes de 

licenciatura em Química que participam do projeto PIBID da Universidade 

Federal Fluminense, para assistirem juntos ao conjunto de vídeoaulas e 

analisarem as mesmas durante um debate. 
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CAPÍTULO IV -  METODOLOGIA 

 

Serão apresentadas a seguir, todas as etapas metodológicas que foram 

usadas para compor o produto proposto, sendo mostrado desde estágios de 

investigação (a pesquisa bibliográfica e estudo do caso), a confecção do material 

proposto, análise do produto, até a conclusão do mesmo. 

 

4.1 Pesquisa Investigativa 

 

Para uma melhor confecção do produto proposto, foi realizada uma pesquisa 

investigativa tendo como base duas frentes: a Pesquisa Bibliográfica e o Estudo do 

Caso. 

A Pesquisa Bibliográfica foi realizada para atender a hipótese levantada por 

este trabalho, de que um dos problemas para o fato de não haver uma real inclusão 

de alunos com NEE em salas de aula regulares se deve, entre outros, a deficiência 

na formação docente. Sendo assim, nesta etapa foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica relacionada ao Ensino de Química, Ensino de Química Inclusivo e 

também materiais didáticos inclusivos de Química com destaque para alunos 

deficientes visuais. Esses temas foram analisados através de periódicos, 

dissertações, artigos científicos, vídeos, tutoriais, dentre outros. 

O Estudo de Caso consiste na análise profunda e exaustiva de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 

2002). 

Dessa maneira, no Estudo do caso, procurou-se analisar o público alvo, 

professores de Química, examinando condutas que poderiam ser tomadas, para que 

estes melhorassem suas aulas e estas se tornassem também inclusivas. Foi 

realizado um estudo de situações típicas entre professores de Química e alunos que 

possuíssem alguma necessidade especial, principalmente a deficiência visual. Ele 

foi feito através de questionários e debates com professores e estudantes de 

licenciatura dessa área. Com base nesse estudo, pode-se concluir de que forma o 

material proposto seria usado pelo alvo principal. 
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4.2 Confecção do Produto 

 

Confeccionou-se um conjunto de vídeoaulas que posteriormente foi 

disponibilizado gratuitamente na internet através do site Youtube, sobre a produção 

de materiais didáticos inclusivos para o Ensino de Químico. A confecção desse 

material seguiu as seguintes etapas: 

 

I.  Preparação de um “Plano de aula”. 

 

O Plano de aula (Apêndice 01) foi usado como base para montagem dos 

roteiros para as vídeoaulas.  

 

II.  Preparação de um roteiro. 

 

O Roteiro (Apêndice 02) teve como intuito organizar a gravação, indicando 

por partes o que gravar e o que falar durante as vídeoaulas. 

Foram feitos três roteiros para cada um dos três vídeos: o primeiro explica a 

Educação Inclusiva de forma geral; o segundo ensina como produzir materiais 

didáticos inclusivos e quais matérias-primas podem ser utilizadas para tal, 

mostrando o passo a passo da confecção de um material didático exemplificado 

durante o vídeo; e o terceiro mostra exemplos de materiais didáticos inclusivos de 

química já produzidos. 

 

III. Gravação das vídeoaulas 

 

As vídeoaulas foram gravadas com o auxílio de um microfone e uma câmera 

filmadora comum. Tudo o que foi falado durante a gravação seguiu o roteiro. 
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O cenário de gravação foi uma sala com fundo branco. O cenário continha 

uma televisão que serviu de auxílio para projetar através de slides a ilustração de 

determinadas falas e explicações. 

 

IV. Edição dos vídeos 

 

Os vídeos foram editados com o auxílio do programa “Sony Vega”12. 

As legendas das falas dos vídeos foram adicionadas através de um 

aplicativo do próprio site onde foi postado as vídeoaulas. 

 

V. Divulgação dos vídeos 

 

Os vídeos foram disponibilizados para a visualização de qualquer pessoa 

através do site de vídeos Youtube, onde neste foi criado um canal pessoal, em que 

foram adicionadas as vídeoaulas. A divulgação foi feita através de palavras chaves 

utilizadas em pesquisas no próprio Youtube e de redes sociais. 

  

4.3 Análise do Produto 

 

O produto confeccionado foi avaliado através de três formas: 

 

I. Quantidade de visualizações, curtidas, comentários e compartilhamentos 

contabilizados pelo canal pessoal criado no site Youtube, desde de sua 

postagem (outubro de 2016) até março de 2017. 

II. Feedback sobre o vídeo, respondido através de um questionário 

(Apêndice 04) enviado por e-mail a professores voluntários, que assistiram 

as vídeoaulas e se interessaram a participar do convite feito ao final de 

cada. 
                                                           
12 Sony Vega é um programa de edição de vídeos, imagens e sons. Ele pode ser obtido gratuitamente 
através de downloads em diversos sites destinados a este fim. 
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III. Feedback sobre o vídeo, respondido através de um questionário 

(Apêndice 04) e por meio de um debate feito com alunos de licenciatura 

em Química da UFF que integram o projeto PIBID e participaram do 

encontro em que foi mostrado os vídeos. 

 

4.4 Finalização e Conclusão do material 

 

Após receber os feedbacks em relação aos vídeos postados no Youtube e 

analisar os questionários respondidos, há como proposta realizar alterações no 

produto com intuito de melhorar, levando em consideração todas as análises feitas 

sobre ele. 
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CAPÍTULO V – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Pesquisa Investigativa 

 

A pesquisa investigativa foi realizada com o principal objetivo de responder a 

relevante questão do Ensino de Química relacionado à Inclusão: “A pesquisa em 

Ensino de Química tem produzido e socializado recursos materiais didáticos que 

favoreçam o aprimoramento do fazer docente dos professores de modo a 

contemplar práticas inclusivas relativas aos deficientes visuais? ” 

 Almejando alcançar tal resposta, a pesquisa investigativa foi realizada em 

duas etapas. Primeiro foi feita a pesquisa bibliográfica, onde procurou-se 

publicações em artigos científicos, periódicos, dissertações, apresentações, vídeos e 

tutoriais sobre o Ensino de Química Inclusivo de modo geral e também o Ensino de 

Química Inclusivo com foco na deficiência visual. Posteriormente, realizou-se um 

estudo do caso, onde foi pesquisado o público alvo, no caso, professores de 

Química e sua relação com a Inclusão. 

Na pesquisa bibliográfica, foram usadas palavras-chave como “ensino de 

química”, “inclusão” e “deficiência visual”, principalmente em artigos e periódicos de 

algumas revistas de Química e Ciência relacionadas  à área de Ensino no Brasil, 

como “Química Nova” e “Química Nova na Escola”, e também em publicações e 

anais de encontros e congressos de Química e Ciências, organizado pelas principais 

organizações que a representam no Brasil, como ABQ (Associação Brasileira de 

Química), ENEQ (Encontro Nacional do Ensino de Química), ENPEC (Encontro 

Nacional de Pesquisa e Educação e Ciência), SBQ (Sociedade Brasileira de 

Química) e SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Foram 

analisados também a existência de vídeos e tutoriais relacionados ao mesmo 

assunto. As mesmas palavras-chaves foram utilizadas e a pesquisa foi realizada no 

Youtube e no Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE), websites com 

maiores quantidades de vídeos educacionais postados gratuitamente no Brasil. 

Comparada a quantidade de publicações sobre Ensino Inclusivo e Ensino de 

Química, muito pouco ainda é encontrado quando pesquisado sobre Ensino de 

Química Inclusivo, principalmente para deficientes visuais. Alguns desses resultados 
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pôde ser visto no Capítulo II, no item 2.2 (Materiais Inclusivos para Deficientes 

Visuais). 

No Youtube, quando se procurou sobre Ensino de Química, surgiram 

aproximadamente doze mil vídeoaulas a respeito de vários temas da Química, 

principalmente direcionados ao vestibular. Contudo, ao se restringir a pesquisa para 

Ensino de Química Inclusivo, somente é encontrado um vídeo, “Cinética Química – 

aula para deficiente visual”13, onde este se inicia explicando a Cinética Química e em 

seguida propõe um experimento que pode ser feito com alunos videntes e 

deficientes visuais, mostrando como a temperatura afeta na velocidade de uma 

reação. Porém, apesar de tentar ser inclusivo e mostrar no vídeo um aluno baixa-

visão participando do experimento, o experimento escolhido ainda enfatiza bastante 

a imagem e exige a visualização em certos momentos, necessitando assim que o 

aluno que possua deficiência visual tenha uma audição bem trabalhada, para dessa 

forma conseguir escutar quando a reação é finalizada e ser capaz assim de concluir 

o efeito da temperatura na velocidade de uma reação.  

Ainda no Youtube, ao se pesquisar com a palavra-chave “deficiência visual”, 

é possível encontrar milhares de vídeos e tutoriais direcionados a ajudar esse 

público em várias adversidades dos seus cotidianos, como por exemplo, configurar 

computadores e celulares. Todavia, ao se restringir a pesquisa a “educação e 

deficiência visual”, a quantidade de vídeos diminui. Os que aparecem, abordam de 

forma geral as leis inclusivas e materiais existentes para o auxílio desses deficientes 

no ensino, como o soroban, reglete, programas computacionais, thermoform, entre 

outros. 

Na pesquisa dos vídeos, foi averiguada também a existência de algum vídeo 

ou tutorial que auxiliasse professores, seja de qualquer disciplina e seguimento, a 

dar aulas para deficientes visuais. No entanto, nada foi encontrado. 

Já no BIOE, não existe a modalidade de Educação Inclusiva. No assunto 

Química, existem cadastrados 2207 objetos, incluindo áudios, animações e 

simulações, vídeos, imagens e software educacionais. Em sua maioria, apresentam 

bastante apelo visual, não possuem legendas nem traduções em libras, áudios com 

                                                           
13 Este vídeo pode ser encontrado através do endereço eletrônico 
<https://www.youtube.com/watch?v=zM12LTdPAYI>, onde foi acessado inicialmente no dia 10 de 
setembro de 2015. 
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muitos sons misturados e sem audiodescrições. Dessa forma, nenhum foi 

considerado de fato inclusivo, podendo no máximo serem utilizados adaptando 

conforme a necessidade do aluno.  

Assim, apesar de ser grande a quantidade de alunos com NEE no ensino 

regular (visto os dados do senso realizado pelo MEC da quantidade de alunos com 

NEE matriculados na rede regular de ensino, seja na rede privada ou pública, 

mostrados na introdução, Capítulo I), pouco ainda é produzido com a finalidade em 

atender esse tipo de aluno. O estudo da Educação Inclusiva e produção de materiais 

para este fim e em especial junto ao Ensino de Química, não tem acompanhado o 

crescimento real da pesquisa em Educação Inclusiva, com o surgimento cada vez 

mais de turmas inclusivas, turmas com alunos com e sem necessidades especiais. 

Como segunda etapa na pesquisa investigativa, o Estudo do Caso, procurou 

examinar o público alvo, os atuais e futuros professores de Química, para poder 

assim verificar se os cursos de licenciatura em Química, frente a pesquisas em seu 

ensino e a opinião dos sujeitos envolvidos, possibilitam a esses professores uma 

ação docente coerente com a perspectiva da educação inclusiva. 

 Esse estudo foi realizado através de um questionário. De forma a auxiliar a 

análise dos questionários, foi promovido um debate sobre o tema com alguns dos 

estudantes de licenciatura em Química da Universidade Federal Fluminense. Tal 

como mencionado anteriormente no item 1.4 do Capítulo I, há uma falta de formação 

no curso de graduação desse público para que consigam exercer suas funções tanto 

em salas de aulas regulares, tanto em inclusivas. Essa falta de preparo pode ser 

mais bem visualizada na prática através da resposta de vinte e cinco professores e 

estudantes de licenciaturas voluntários em um Questionário. Este será analisado 

mais a frente, durante a avalição do produto. 

Mesmo já existindo diversas leis e decretos que garantem o acesso e 

permanência de alunos que possuam alguma NEE e que estes recebam uma 

educação de qualidade e igual a de todos os alunos, podemos observar através dos 

resultados da pesquisa bibliográfica que a produção científica relativa ao Ensino de 

Química Inclusivo ainda é baixa, se comparada a outras áreas. 
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Somando-se a isso, a formação deficiente dos professores nesse campo, as 

práticas educacionais inclusivas ficam desfavorecidas, prejudicando a educação de 

alunos com NEEs. 

Como Vygotsky afirmava, o professor é visto como mediador entre o “saber” 

e o aluno, tendo objetivo de ajudar este na construção do saber e assim ele acaba 

por diminuir a ZDP existente entre o aluno e o novo conhecimento. Contudo, como 

poderia ser o professor esse mediador se o mesmo desconhece o caminho que se 

deve seguir para conduzir o processo de aprendizagem desses alunos. Desta forma, 

o professor passa a ter que reorganizar sua prática docente. 

 Visto as poucas publicações e pesquisas relacionadas ao Ensino de Química 

Inclusivo e também a deficiência na formação dos docentes correspondente à 

Inclusão e que cada vez mais existem alunos com NEEs inseridos em salas de aulas 

regulares, propôs-se um conjunto de vídeoaulas que auxiliassem de forma imediata 

esses professores a lidarem com alunos deficientes visuais em turmas inclusivas, 

ensinando e estimulando a produzirem materiais didáticos inclusivos, que ajudam no 

Ensino e também os ajudassem a entender um pouco mais da Educação Inclusiva. 

 

5.2 Produções dos Vídeos 

 

Para facilitar o acesso a alguns professores por informações e práticas 

relacionadas à Educação Inclusiva no Ensino de Química, foi proposto a produção 

de um conjunto de vídeoaulas que ajudassem no entendimento dessa Educação e o 

que fazer em sala de aula para a inclusão de alunos deficientes visuais em uma 

turma regular. Esses vídeos foram disponibilizados gratuitamente na web.  

A escolha de produzir vídeoaulas e disponibilizas na internet ocorreu pois 

desta maneira, as aulas poderiam atingir um maior número de profissionais do que 

em cursos presenciais. Visto também que desta forma, o telespectador que 

determina a hora e aonde vai assistir, solucionando assim problemas de 

deslocamento e falta de tempo. 

Na preparação dessas vídeoaulas, seguiu-se as recomendações básicas, 

respeitando os esquemas de pré-produção, produção e pós-produção (descritos no 
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Capítulo I, item 1.7 “Produção de videoaulas). Dessa forma, antes de se produzir os 

vídeos, foi preparado um plano de aula (plano este que se encontra detalhado no 

Apêndice 01) que teve como propósito ordenar e organizar como seriam as 

vídeoaulas. O plano contém a quantidade de vídeos, o tema e a duração média de 

cada aula. 

A partir do Plano de Aula, foi proposto que o conjunto de vídeoaulas fosse 

dividido em três vídeos curtos. Cada vídeo deveria ter em média, aproximadamente 

entre três a dez minutos de aula e, cada um teria objetivos diferentes, porém 

relacionado a Inclusão. A decisão de ser feita essa quantidade de vídeos, teve por 

proposito não produzir vídeos muito extensos, o que poderia provocar uma distração 

do público que o assistisse, e também abordar separadamente os três temas 

considerados mais significativos para o entendimento imediato da Inclusão e como 

agir em sala de aula. 

A primeira aula teve como título “Entendendo a Educação Inclusiva”. Seu 

objetivo foi apresentar de forma sucinta um pouco da Educação Inclusiva, 

explicando e diferenciando alguns termos utilizados nesta modalidade de ensino e 

mostrar também algumas das principais leis e decretos brasileiros que esta 

educação abrange. Foi escolhido este tema para o vídeo I pois entende-se que para 

auxiliar o professor a lidar com uma turma inclusiva na prática, ele precisa saber 

primeiramente a parte teórica do assunto. Os termos e leis selecionados para tal 

foram: diferença entre Educação Inclusiva e Educação Especial; dissemelhança 

entre integração e inclusão; parte da Constituição de 1988 relacionada à Educação, 

inclusão e pessoas com necessidades especiais; Declaração de Salamanca; LDB de 

1996; Resolução de 4 de 2009. 

O segundo vídeo teve como título “Construção de Materiais Didáticos 

Inclusivos”, que tinha como finalidade mostrar o que pode ou não ser feito na 

confecção de materiais didáticos inclusivos com ênfase para deficientes visuais e, 

também um passo a passo de como criar um desses materiais, mostrando a 

produção de um desses como exemplo. A escolha desse tema foi devido acreditar-

se na ideia de Vygotsky de que o uso de materiais didático auxiliares pudessem 

ajudar no ensino e assim eles permitem que todos os alunos, com ou sem NEE, 

alcancem o mesmo conhecimento. Dessa forma, procurou-se mostrar como produzir 

tais materiais, escolhendo como foco da necessidade educacional para suprir as que 
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surgem em consequência da deficiência visual, já que também segundo Vygotsky e 

sua Teoria da Compensação (como exemplificada no Capítulo II, nono parágrafo), o 

deficiente visual supre a falta da visão com o tato e a audição, podendo então usar 

os materiais didáticos inclusivos de forma táctil. 

O terceiro e último vídeo do conjunto teve como título “Exemplos de 

materiais já existentes”. Este teve como propósito mostrar alguns materiais didáticos 

inclusivos de Química, exibindo o material, explicando como eram constituídos e 

também demostrando como seria o seu uso em sala de aula. O assunto abordado 

nesse foi escolhido para complementar as ideias mostrados na segunda aula, onde 

após aprenderem como fazer materiais didáticos inclusivos, pudessem visualizar 

alguns materiais já concluídos e como estes são usados. Os materiais selecionados 

para tal, foram: tabela periódica feita em E.V.A.; forças intermoleculares 

representadas com bolas de borracha, imãs e cano PVC; modelo tátil de rotação da 

cadeia carbônica mostrado em três dimensões. 

A cena de apresentação de cada vídeoaula está ilustrada abaixo, através da 

Figura 11. 

 
 

 
Figura 11: Cena inicial de cada um dos vídeos. 

 
Fonte: autora. 

 
 

Para cada vídeo, foi criado um roteiro, que se encontra detalhado no 

Apêndice 02. Cada roteiro continha o texto que deveria ser falado, a ação do 

professor durante cada cena e a imagem que estaria sendo projetada no plano de 

fundo (Apêndice 03). Procurou-se elaborar um roteiro respeitando as ideias 

estabelecidas no Plano de Aula. Buscou-se também criar falas em que o professor 

estivesse conversando diretamente com o telespectador, de modo informal. O roteiro 

de cada vídeo foi feito em várias etapas, para posteriormente facilitar a gravação 

quadro a quadro.  
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A gravação de todos os vídeos foi realizada em uma sala com fundo branco 

e que tinha uma televisão ao canto, onde esta serviu como projetor, no qual passava 

imagens que auxiliavam e ilustravam algumas das falas do professor. O cenário 

(Figura 12) foi montado respeitando a harmonia do ambiente de gravação. A 

filmagem foi realizada quadro a quadro (como consta no roteiro) e feita com o auxílio 

de uma câmera gravadora comum da marca JVC Camcorder, apoiada em um tripé 

básico, que teve o intuito de evitar movimentos não desejados durante a gravação. A 

professora fez uso de microfone acoplado ao rosto para ajudar no áudio. Esse 

microfone possuía uma espuma, o "filtro pop", este não permite o passo de baixas 

frequências, como as explosões que produz a boca ao pronunciar sílabas com "P", e 

também consegue filtrar o som do vento, deixando assim o som mais limpo. A 

junção desses quadros e edição de todos os vídeos foram realizados através do 

programa de edição “Sony Vega". 

 
 

 

 
Figura 12: Cenário do vídeo I. 

 
Fonte: autora. 

 
 

Além do cenário comum a todos, na segunda e terceira aula, foi feito o uso 

de alguns materiais de apoio. No segundo vídeo, além das imagens projetadas 

(todas mostradas no Apêndice 03), foram apresentados objetos que ilustravam a fala 

do professor. No terceiro, os exemplos de materiais didáticos inclusivos foram 

mostrados nas suas formas físicas. O primeiro material exibido como exemplo foi a 
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Tabela Periódica em E.V.A14, construída pela professora Ana Paula Sanches15, que 

mostrava de forma lúdica as tendências periódicas; em seguida se apresentou um 

material criado pelo professor Alexandre Faur15 que exemplificava também de forma 

lúdica as forças intermoleculares que poderiam ocorrer entre determinadas 

moléculas; por último mostrou-se o modelo que demonstrava a possível rotação 

entre carbonos (PAULO, 2014).  

Para facilitar o entendimento do áudio em cada vídeo e também com a 

intenção de incluir deficientes auditivos, foram adicionadas legendas referentes as 

falas da professora. As legendas foram acrescentadas através do próprio site onde 

foi realizada a postagem dos vídeos, podendo ser inserida ou não por escolha de 

quem está assistindo. 

Depois de devidamente editados, o conjunto de vídeoaulas foi 

disponibilizado gratuitamente na web através do site Youtube16, por meio dos 

seguintes endereços eletrônicos: 

 

VÍDEO I: https://www.youtube.com/watch?v=_ZGSe8rfU6I 

VÍDEO II: https://www.youtube.com/watch?v=L6LR4DATtFs 

VÍDEO III: https://www.youtube.com/watch?v=tXXuVFcKr0U 

 

Além de serem encontrados diretamente pelos endereços eletrônicos acima, 

o conjunto também pode ser encontrado por pesquisa na própria página eletrônica 

do Youtube, através de algumas palavras-chave como: educação inclusiva, química, 

UFF, deficiente visual, materiais didáticos, construção de materiais. 

O site Youtube foi escolhido para postar os vídeos porque é o maior sítio 

eletrônico gratuito de divulgação de vídeos no Brasil e também o mais visitado. 

A divulgação das vídeoaulas foi feita por meio de compartilhamento dos 

endereços eletrônicos em sites e aplicativos de relacionamento (Facebook e 

                                                           
14 E.V.A, onde a sigla se refere a Etil Vinil Acetato, um material emborrachado resistente colorido, 
utilizado em escolas, artesanato, decorações e outras funções. 
15 Os professores Ana Paula Sanches e Alexandre Faur, emprestaram seus materiais gratuitamente 
para a confecção dos vídeos. Ambos são alunos de mestrado do curso Mestrado Profissional em 
Ensino de Ciências da Natureza, oferecido pela UFF. 
16 YouTube é um site de compartilhamento de vídeos enviados pelos usuários através da internet. 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZGSe8rfU6I
https://www.youtube.com/watch?v=L6LR4DATtFs
https://www.youtube.com/watch?v=tXXuVFcKr0U
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Whatsapp) e por uma oficina promovida no Instituto de Química da UFF a alunos de 

licenciatura em Química da mesma Universidade, participantes do PIBID17.  

Participaram da oficina, quinze alunos. Nela, (planejamento detalhado no 

Apêndice 05) primeiramente exibiu-se as vídeoaulas através da projeção em uma 

tela branca. Em seguida, foi solicitado aos alunos que respondessem questionários 

referentes a avaliação dos vídeos assistidos. Posteriormente, foi realizado um 

debate sobre os vídeos e a Educação Inclusiva de forma geral, tendo os temas 

discutidos: “Educação Inclusiva”; “Necessidades Educacionais Especiais – o que 

engloba?”; “Materiais Didáticos Inclusivos”; “Formação de Professores de Química”. 

Por final, foi solicitado sugestões e também foi respondido algumas dúvidas. 

 

5.3 Avaliação do Produto 

 

As vídeoaulas desenvolvidas foram analisadas de três formas. A primeira 

somente pela contagem de visualizações e curtidas que os vídeos tiveram, 

contabilizadas pelo próprio site (ilustrado através da Figura 13).  Todos os vídeos 

foram postados no site Youtube no dia 1 de outubro de 2016. Desta data até a 

presente avaliação (março de 2017), os vídeos obtiveram no total 437 visualizações 

e 72 curtidas positivas, sendo 207 visualizações e 32 curtidas somente da primeira 

vídeoaula (Entendendo a Educação Inclusiva), 126 visualizações e 21 curtidas do 

vídeo II (Construção de materiais didáticos) e 104 visualizações e 19 curtidas do 

último (Materiais já existentes). Não houve nenhuma curtida negativa.  

 
 

                                                           
17 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que oferece bolsas de iniciação 
à docência aos alunos de cursos presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, 
quando graduados, se comprometam com o exercício do magistério na rede pública. Tem por objetivo 
antecipar o vínculo entre os futuros professores e as salas de aula da rede pública, fazendo uma 
articulação entre a educação superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais 
e municipais. 
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Figura 13: Contagem de visualizações e curtidas de cada vídeo. 

 

Fonte: Youtube, 2017. 
 

 
 

Segundo informação do próprio site, as visualizações ocorreram todas no 

Brasil.  A origem de acesso as visualizações mostra que 91% das pessoas que 

assistiram aos vídeos os encontraram através de pesquisa por título e palavras-

chave na própria página, 7.3% encontram através de pesquisas externas em sites 

de busca (como o Google) e 1.3% descobriram os vídeos através de sugestões 

feitas pelo próprio site ao final de vídeos que possuem as mesmas palavras-chave. 

Esses dados estão ilustrados através da Figura 14. 
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Figura 14: Dados analíticos contabilizados pelo Youtube. 

Fonte: Youtube, 2017. 
 

 

O site Youtube tem média de um bilhão de visualizações por dia em todo 

mundo. Vendo por esse lado, comparando as visualizações obtidas, o conjunto de 

vídeoaulas produzido não obteve tanto êxito. Contudo, comparando-se com as 

vídeoaulas e tutoriais de educação e Educação Inclusiva existentes no próprio 

website, a média de visualizações são de mil por vídeo, onde estes encontram-se 

disponíveis no Youtube em média, de quatro a cinco anos. Sendo assim, não se 

pode chegar à conclusão de que os vídeos alcançaram e atenderam bem todo o 

público desejado, pois os mesmos estão postados a um menor tempo comparado 

aos de educação. Pretende-se aumentar a divulgação das aulas, após fazer as 

devidas melhorias sugeridas depois de sua avaliação final. Dessa forma, se espera 

que as visualizações aumentem com o passar do tempo. 

A segunda forma de análise foi através de questionários enviados por e-mail 

a professores que assistiram aos vídeos no site Youtube e responderam ao convite 

feito ao final de todos eles. No total, foram dez questionários respondidos, todos por 

professores formados, sendo estes de diversas disciplinas (três eram professores de 

Química, um de Física, três de Língua Portuguesa, dois de Biologia e um de 

Matemática). A análise dos questionários respondidos por estes, foi realizada em 
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conjunto com os questionários respondidos pelos participantes da terceira forma de 

análise. 

A terceira forma de análise foi através de uma oficina oferecida a alunos do 

PIBID – UFF de Química, realizada 2 de dezembro de 2016, no Instituto de Química 

da UFF, onde foram exibidos os vídeos em sequência, depois foi passado o mesmo 

questionário que foi respondido pelos professores que aceitaram o convite ao final 

do vídeo, e por último, feito uma mesa redonda sobre a Educação Inclusiva 

(detalhamento do planejamento no Apêndice 05). A escolha de convidar estes 

alunos para a avaliação foi devido eles serem futuros professores em sala de aula e 

também em virtude de os mesmos já estarem em sala de aula por conta dos 

projetos que participam pelo PIBID. Estiveram nessa oficina quinze alunos. 

Totalizando, colaboraram com a avaliação vinte e cinco professores 

(respostas ao convite no final dos tutoriais e alunos do PIBID). Avaliando as 

respostas dos questionários respondidos e também do que foi discutido durante a 

mesa redonda realizada com os alunos do PIBID, concluímos as análises do produto 

proposto. 

Antes de avaliarem os vídeos, foi realizado uma pesquisa através dos 

questionários, para entender a relação dos telespectadores dos vídeos com a 

inclusão, auxiliando assim o Estudo do Caso. Para isso, foram feitas três perguntas, 

como podem ser vistas abaixo no fragmento do questionário (Figura 15). 

 

Figura 15: Fragmento do questionário. 

Fonte: autora. 
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Dos vinte e cinco voluntários (professores que responderam ao convite do 

vídeo e alunos do PIBID), dezessete não tiverem nenhuma disciplina durante a 

graduação relacionada à Educação Inclusiva. Contudo, dos oito que responderam 

que tiveram alguma disciplina, cinco responderam que essa disciplina era Libras 

(Linguagem Brasileira de Sinais), disciplina essa obrigatória a todos os cursos de 

licenciatura desde 2002. Esses dados podem ser melhor compreendidos através do 

gráfico ilustrado na Figura 16. A obrigação da disciplina de Libras, tem o intuito 

somente de preparar o professor para uma turma inclusiva em que haja só alunos 

com uma única necessidade especial presente, a deficiência auditiva, esquecendo-

se assim a existência das outras NEEs que podem surgir em uma sala de aula. No 

entanto, ainda analisando os voluntários, quando questionados se já tiveram algum 

aluno com qualquer necessidade especial, treze deles já possuíram pelo menos um 

aluno em sua sala de aula que possuísse alguma NEE. Sendo assim, fica a 

desconfiança de que como sem o devido preparo esses profissionais conseguiram 

levar o pleno direito da educação para esses alunos? 

 
 

 
Figura 16: Porcentagem de professores que tiveram disciplinas relacionadas à inclusão. 

 
Fonte: autora. 
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Desta forma, os dados mostrados na figura 16 indicam o motivo do real 

despreparo dos professores quando se fala de Educação Inclusiva, visto a ausência 

de disciplinas que pudessem preparar o professor para a inclusão em sala de aula 

pela maioria dos voluntários. Assim, podemos observar que mesmo que em 

números (vide o gráfico mostrado na Figura 01) a pesquisa em Educação Inclusiva 

esteja crescendo, o ensino de Química Inclusivo não está acompanhando na mesma 

proporção, estando ainda deficiente neste tema em suas pesquisas e na formação 

de seus profissionais. Sendo assim, podemos concluir que os cursos de licenciatura 

em Química não estão possibilitando uma ação docente coerente com a perspectiva 

da Educação Inclusiva aos professores. 

Por último, como uma das propostas dos vídeos é a utilização de materiais 

didáticos alternativos em sala de aula para auxiliar e facilitar a inclusão de alunos 

com deficiência visual. Questionou-se aos voluntários se os mesmos faziam uso de 

qualquer tipo de material didático que não fossem os habituais (lousa, livros e 

cadernos). Oitenta e oito por cento disseram fazer uso de materiais didáticos 

alternativos. 

Observando as respostas dos voluntários, pode-se traçar mais ou menos, 

um perfil geral destes, para posteriormente fazer o acabamento final das vídeoaulas 

junto com suas avaliações sobre as mesmas. O perfil traçado era de professores 

que entendiam pouco ou quase nada de educação inclusiva, mesmo alguns já tendo 

possuído alunos com alguma NEE em suas salas de aulas. Por isso, foram 

classificados como bons avaliadores para o conjunto de vídeoaulas, pois estes 

poderiam atender seu objetivo inicial, que era dar uma complementação na 

formação desses professores em relação à Inclusão. 

Após conhecer um pouco mais os voluntários, os mesmos avaliaram as 

vídeoaulas através de nove perguntas, sendo a cada três direcionadas a cada vídeo 

(Apêndice 04). Para todos os vídeos, foi perguntado primeiramente o que acharam 

da explicação, depois se o vídeo era de fácil entendimento e por último, qual seria a 

crítica geral ou opinião a respeito do vídeo referente. 

Buscando categorizar as respostas, foi feita a Tabela 03, representada a 

seguir, destacando palavras-chave que indicassem os pontos positivos e negativos 

de cada resposta. 
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Tabela 03: Categorização das respostas do questionário referente aos vídeos. 
PERGUNTAS INDICADORES POSITIVOS INDICADORES NEGATIVOS 

 
4 

(Vídeo 1) 

“Interessante”; Conciso”; 
“Boa explicação”; “Bem 
informativo”; “Sucinto”; 
“Didático”; “Ótimo”; “bom”; 
“Objetivo” 

 
(Não houve indicador 

negativo) 

5 
(Vídeo 1) 

“Sim” “Não”, “Mais ou menos” 

 
6 

(Vídeo 1) 

“Tema importante”; “Fácil 
entendimento”; “Bem 
trabalhado”; “Bem explicado” 

“Poucas informações”; 
“Curto”, “Falas aceleradas”; 
“Ambiente escuro” 

7 
(Vídeo 2) 

“Sim” (Não houve indicador 
negativo) 

8 
(Vídeo 2) 

“Sim”; “Foi fácil” “Mais ou menos” 

 
9 

(Vídeo 2) 

“Criativo”; “Interessante”; 
“Proveitoso”; “Bem 
trabalhado”; “Bom”; “Bem 
explicativo”; “Excelente” 

“Melhorar o áudio” 

10 
(Vídeo 3) 

“Sim” (Não houve indicador 
negativo) 

11 
(Vídeo 3) 

“Sim” “Não”; “Mais ou menos” 

12 
(Vídeo 3) 

“Bom”; “Ótimo”; “Gostei”; 
“Interessante” 

“Áudio ruim” 

 

Inicialmente, para analisar o vídeo 1, foi perguntado o que acharam da 

rápida explicação sobre Educação Inclusiva, principal foco deste vídeo. Todas as 

respostas foram positivas. Elogiaram por ser um vídeo objetivo, sucinto, claro, bem 

didático através do uso de imagens, entre outros. 

Em seguida, foi questionado o entendimento do vídeo. Vinte e quatro 

responderam que foi fácil o entendimento. Contudo, um voluntário respondeu que 

não, devido as falas aceleradas. No entanto, quando avisado a esse voluntário a 

existência de legendas (podendo essas ser adicionadas ou não por escolha do 

telespectador através do próprio canal do vídeo), o mesmo disse que desta forma 

melhorou o entendimento. 

Para finalizar a analise deste, foi solicitado críticas e opiniões. A grande 

maioria criticou negativamente a luz ambiente, mencionando que o local de 

gravação estava muito escuro. Também criticaram negativamente a rapidez na fala 

da professora, porém com o auxílio da legenda, melhorou o entendimento. Contudo, 
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os mesmos responderam também críticas positivas, como por exemplo uma dessas 

representada na Figura 17. Uma das críticas positivas foi que o vídeo seria um 

facilitador a professores que não possuem noção de recursos para incluir alunos 

com NEEs, e que o vídeo serve para qualquer professor de qualquer área. 

Elogiaram também o tempo do vídeo, curto o suficiente e bem objetivo, e o mesmo 

prende bastante a atenção do telespectador. Enalteceram também a escolha do 

tema “Educação Inclusiva”, que em geral é um tema muito importante e que deve 

ser mais discutido. 

 

 
Figura 17: Resposta de um dos voluntários em relação ao vídeo 1. 

 
Fonte: autora. 

 
 

As mesmas perguntas foram feitas para a análise do vídeo 2. Quando 

questionados sobre o entendimento da produção de materiais didáticos inclusivos, 

cem por cento dos voluntários responderam que sim. Quando solicitados para 

fazerem críticas e opiniões em relação ao vídeo, as críticas negativas relacionadas à 

iluminação e a fala rápida da professora foram mantidas também para esse vídeo. 

Porém, críticas positivas também foram feitas, como também exemplificada na 

Figura 18. Apontaram o vídeo como um facilitador aos professores a lidarem com 

alunos deficientes visuais. Também elogiaram que o vídeo abrange toda a docência. 

 
 

 
Figura 18: Resposta de um dos voluntários em relação ao vídeo 2. 

 
Fonte: autora. 
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O terceiro vídeo foi avaliado da mesma forma que os anteriores. Quando 

questionados sobre o entendimento do uso dos materiais mostrados, todos os 

voluntários responderam positivamente, mesmo os voluntários que não eram da 

área de Química (lembrando que alguns voluntários eram professores de biologia, 

matemática, português e física) mostraram que entenderam o uso dos materiais que 

foram usados como exemplos. Como nas análises anteriores, também foi solicitado 

aos voluntários críticas e opiniões, como por exemplo uma das críticas ilustrada na 

Figura 19. Elogiaram todos os materiais mostrados, apontando que os mesmos 

serviram tanto para alunos com e sem necessidades especiais, onde todos 

aprenderiam de maneira mais eficaz com o uso desses materiais. A maioria dos 

voluntários solicitaram mais exemplos de materiais desse tipo. 

 
 

 
Figura 19: Resposta de um dos voluntários em relação ao vídeo 3. 

 
Fonte: autora. 

 
 

De forma geral, pode-se falar que o conjunto de vídeoaulas teve uma 

aceitação positiva de todos que os avaliaram, precisando somente de melhorias na 

iluminação do cenário e no tempo das falas do professor. 

Durante a oficina com os alunos do PIBID, após responderem os 

questionários, foi proposto uma conversa sobre a Inclusão de forma geral, 

abordando principalmente os seguintes temas: “Educação Inclusiva”; “Necessidades 

Educacionais Especiais – o que engloba?”; “materiais didáticos inclusivos” e 

“formação docente”. Muitos dos presentes mostraram grande interesse e 

curiosidades sobre os temas, mesmo a maioria não tendo até o presente momento, 

nenhuma atividade acadêmica relacionada à Inclusão. Discutiu-se sobre quem eram 
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os alunos que englobavam as necessidades especiais, quais técnicas poderiam ser 

utilizadas em sala de aula com determinadas NEEs e como eles poderiam obter 

mais informações do tema. Posteriormente, foi aberto espaço para que esses alunos 

dessem sugestões relacionadas aos vídeos. Não foi feita nenhuma sugestão direta 

aos vídeos, porém foram sugeridos temas e ideias para a confecção de alguns 

materiais didáticos inclusivos. 

Dessa forma, pode-se observar que há sim um interesse por parte dos 

professores e alunos em relação ao tema Inclusão, e não somente uma procura por 

esse tema devido a obrigação das leis e do surgimento de alunos com necessidades 

educacionais especiais em suas salas de aula. 
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 CAPÍTULO VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   A presente dissertação deu início ao constatar-se a necessidade de avanço 

na pesquisa, produção e socialização de materiais educativos que favoreçam o 

aprimoramento do fazer docente dos professores de modo que contemplasse 

práticas inclusivas relativas aos deficientes visuais. Visto isso, produziu-se o 

conjunto de vídeoaulas com o intuito de contribuir, informar e auxiliar professores do 

segmento para realização tal prática. 

Apesar de precisar de melhorias na forma de gravação das vídeoaulas, 

como na luz ambiente e no tempo de fala do professor, podemos concluir que o 

conjunto de vídeos alcançou seu objetivo, orientando como pode ser feita a inclusão 

de deficientes visuais em turmas regulares e também mostrando um pouco da teoria 

da Educação Inclusiva, alcançando não somente professores de Química como era 

o público alvo inicial, mas também de diversas outras disciplinas. 

Acredita-se, que para as vídeoaulas alcançarem uma maior quantidade de 

visualizações, precisa ser feito algumas melhorias técnicas nesses, como clarear o 

ambiente e aprimorar as falas do professor. Todas as melhorias sugeridas e 

observadas como necessárias foram realizadas numa segunda gravação. Contudo, 

entende-se que são gravações amadoras, desta forma, apesar de tentar melhorar, 

as técnicas utilizadas não alcançam a perfeição almejada de um vídeo ideal. 

É importante salientar que os vídeos propostos atendem somente uma 

necessidade inicial dos professores a aprenderem a lidar com alunos deficientes 

visuais em turmas inclusivas. Ainda é necessário que os cursos universitários de 

licenciatura insiram disciplinas relacionadas à Educação Inclusiva e possam assim 

preparar melhor o professor para “enfrentar” uma sala de aula inclusiva. É dever do 

Estado proporcionar uma formação docente completa e de qualidade.  

O intuito é que as vídeoaulas sejam somente uma porta de acesso à 

Educação Inclusiva. Tem-se como expectativa que o público alcançado pelas aulas, 

também busquem contemplar sua formação com cursos e outros tipos de estudo 

complementares. É objetivo também dos vídeos, divulgar propostas de ensino para 

a Educação de alunos deficientes visuais e convidar outros professores a 

compartilharem suas ideias.  
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APÊNDICE 01 – Plano de Aula  
 

PLANO DE AULA 
 

ESTRUTURA CURRICULAR 
 
TEMA: Produção de matérias inclusivos acessíveis para o Ensino de Química 
COMPONENTE CURRICULAR: Educação Inclusiva / Ensino de Química 
NIVEL DE ENSINO: Graduandos em Química licenciatura / Graduados em Química 
licenciatura 
 
DADOS DA AULA 
 
OBEJTIVO: Auxiliar professores de Química em formação ou já formados, na 
produção de materiais didáticos inclusivos e acessíveis para o Ensino de Química. 
RECURSOS DIDÁTICOS: vídeo aula, sites de vídeos. 
 
CRONOGRAMA 
 
Parte 1: 
- Apresentação do projeto. 
- Explicar Inclusão. 
 
Parte 2: 
- Mostrar materiais que podem ser utilizados. 
- Explicar como fazer os materiais. 
 
Parte 3: 
- Mostrar exemplos de materiais já existentes. 
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APÊNDICE 02 – Roteiros  
 
ROTEIRO I: APRESENTAÇÃO E EXPLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

OBJETIVO: Vídeo que explique de forma sucinta a Educação Inclusiva. 

 
 

IMAGEM SOM 

VINHETA (Aula 1: Entendendo a 
Educação Inclusiva) 
TV: slide 1 

Leitura do título (Aula 1: Entendendo a 
Educação Inclusiva) 
 

Professora apresentando o projeto. 
TV: slide 1 

Professora: Olá! Meu nome é Paula, sou 
professora de Química e estarei apresentando a 
vocês que   já é ou está se preparando para ser 
um professor de Química, um conjunto de aulas. 
Você que deseja saber mais em relação à 
Educação Inclusiva, com ênfase na área de 
deficiência visual e por falta de tempo, da correria 
do dia-a-dia, tem dificuldades de fazer cursos que 
complementem sua formação nesse propósito. 
Então, fique atento ao nosso conjunto vídeos, pois 
este é só o primeiro da série ... 

Professora em um fundo branco, 
interagindo com a câmera 
somente, explicando sobre a 
Educação Inclusiva. 
TV: slide 2 

Professora: Para começar, vamos falar um pouco 
da diferença da Educação Inclusiva e da 
Educação Especial. 
     A Educação Inclusiva é um ensino que visa à 
oportunidade de todos terem o acesso à 
educação, independentemente de suas 
condições, sejam elas financeiras, social, 
emocional, física, entre outras. 
     Já a Educação Especial é um ensino voltado 
para cada tipo de necessidade especial. Ela 
segrega os alunos que possuam alguma 
necessidade especial, daqueles que não 
possuem. Por exemplo, o aluno deficiente visual 
será alocado em uma sala com outros alunos que 
possuam a mesma deficiência, assim ocorre 
também para o aluno deficiente auditivo, que será 
alocado em uma turma em que os alunos 
possuam as mesmas características. 

Professora em um fundo branco, 
interagindo com a câmera 
somente, explicando sobre a 
Educação Inclusiva. 
TV:  slide 3 

Vamos agora, falar um pouco da legislação mais 
recente e significativa, que afeta aos alunos com 
necessidades especiais e nós, professores. 
Comecemos com a Constituição de 1988. Ela 
garante que todo indivíduo tenha pleno direito ao 
acesso e permanência à educação básica, 
independente da sua raça, cor, credo e limitações 
físicas e psicológicas. 
     Mas foi somente com a Declaração de 
Salamanca, assinada em 1994, que todos os 
alunos, independentes de suas condições, teriam 
garantia de acesso a rede regular de ensino. Além 
disso, ela também orienta em relação a formação 
do professor, formação essa voltada aos alunos 
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com necessidades educacionais especiais. Já 
com a Lei das Diretrizes e Bases, de 1996, que foi 
estabelecida a definição de Educação Especial e 
preconiza que deveria ser assegurada a todos os 
alunos, currículos, métodos, recursos e 
organizações para que fossem atendidas todas as 
necessidades. 
    A resolução 1 de 2002, defende a formação 
docente voltada a atenção à diversidade e que 
contemple conhecimento sobre as especificidades 
de alunos com necessidades educacionais 
especiais. 
    Em 2003, o MEC criou o Programa de 
Educação Inclusiva, que teve por finalidade 
transformar os sistemas de ensino em sistemas 
educacionais inclusivos. 

Professora em um fundo branco, 
interagindo com a câmera e as 
imagens projetadas, explicando 
sobre Integração e Inclusão. 
TV: slide 4 

Professora: É importante que você professor, 
que tenha algum aluno com necessidade 
educacional especial, o inclua em sua sala de 
aula. Não exclua (MOSTRAR IMAGEM DA 
EXCLUSÃO), segregue (MO0STRAR IMAGEM 
DA SEGREGAÇÃO) ou somente integre 
(MOSTRAR IMAGEM DA INTEGRAÇÃO). Como 
assim? Existe diferença? Existe! 
       A exclusão acontece quando a gente exclui 
os alunos que possuam qualquer tipo de 
necessidade especial educacional das atividades 
em sala de aula. Já a segregação ocorre quando 
separamos os alunos com necessidades 
especiais dos sem. Na integração, até coloca-se 
esses alunos junto a espaço de alunos que não 
possuam necessidades especiais, mas acabamos 
por fazer com que eles se adaptem aos espaços 
desses alunos sem necessidades. O que na 
verdade, era para ter uma inclusão, onde o que 
servisse para um aluno sem necessidade 
especial, servisse também ao com necessidade. 
Incluindo ambos. 

Professora em um fundo branco, 
interagindo com a câmera 
somente, explicando sobre o 
objetivo do Projeto de tutoriais. 
TV: slide 5 

Professora: Agora que vocês puderam entender 
um pouco melhor da Educação Inclusiva e da 
legislação que abrange, fica uma pergunta minha 
para vocês: Como você professor de química, 
agiria diante da presença de um aluno deficiente 
visual em sala de aula? 
      A pergunta está difícil? Fique atento para 
nossa próxima vídeoaula, que daremos uma 
ajudinha! Até mais! 

VINHETA FINAL com cabeçalho, 
título do projeto, apoios e contato. 
TV: slide 6  

Leitura da vinheta: Professora e Roteiro: Paula 
Paulo; Revisão: Márcia Narcizo Borges. 
(PAUSA) 
Projeto de vídeoaulas referentes ao Ensino 
Inclusivo de Química para professores em 
formação e já formados em Química. 
(PAUSA) 
Apoio: Universidade Federal Fluminense e 
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Mestrado Profissional em Ensino de Ciências. 
(PAUSA) 
Contato para sugestão, dúvidas e outros: 
paulapaulo@id.uff.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:paulapaulo@id.uff.br
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ROTEIRO II: CONTRUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS INCLUSIVOS 
 

OBJETIVO: Vídeo que explique e mostre como produzir materiais didáticos inclusivos. 

 
 

IMAGEM SOM 

VINHETA (Aula 2: Construção de 
materiais didáticos inclusivos) 
TV: slide 8 

Leitura do título (Aula 2: Construção de 
materiais didáticos inclusivos) 
 

Professora em um fundo branco, 
apresentando o segundo vídeo. 
TV: slide 8 

Professora: Olá! Esse é nossa segunda 
vídeoaula, para você estudante ou professor de 
química, que quer entender um pouco mais da 
Educação Inclusiva. Ao final da primeira aula, 
deixei uma pergunta no ar para vocês: Como 
agiriam em sala de aula na presença de um 
aluno deficiente visual? Pois bem, como 
resposta, para o ensino de química, sugerimos o 
uso de materiais didáticos inclusivos. Materiais 
esses que possam servir tanto para o aluno com 
ou sem necessidade especial, possa entender a 
parte visual da química e também auxiliem 
alunos que enxergam no entendimento do 
conteúdo a ser lecionado. Por isso, nessa nossa 
segunda aula, quero mostrar a vocês como 
podemos produzir esses materiais. 

Professora em um fundo branco, 
interagindo com a câmera somente, 
explicando quais considerações 
devem ser feitas para montar um 
material didático inclusivo. 
TV: slide 9. No exemplo passar para o 
slide 10. 

Professora: Para a produção de materiais 
didáticos inclusivos, é necessário obedecer 
algumas regras. A primeira regra é resistência. A 
utilização de materiais cuja a resistência não é 
tão boa, como por exemplo massinha de 
modelar, pode prejudicar o seu material didático. 
A construção de um material com massinha, ao 
ser tateado por um deficiente visual, pode ser 
deformado. 

Professora em um fundo branco, 
explicando materiais que podem ser 
usados no thermoform e mostra o 
isopor durante sua fala. 
TV: slides 11, 12 e 13 

Professora: Também, ao se utilizar alguns 
instrumentos, como o thermoform, precisa-se 
considerar o uso de certos materiais. Por 
exemplo, como o thermoform é um aparelho que 
trabalha com vácuo e alta temperatura, onde ele 
passa de uma matriz para uma folha de acetato 
uma figura ou modelo. Por ele passar em alta 
temperatura, não se pode usar materiais 
metalizados, que quando esquentados, furam o 
acetato. Também não se pode utilizar materiais 
que tendem a derreter em temperaturas 
elevadas, como o isopor.  

Professora em um fundo branco, 
interagindo com a câmera somente, 
concluindo sobre quais 
considerações devem ser feitas para 
montar um material didático 
inclusivo. 
TV: slide 8 

Professora: Assim, os critérios devem ser 
respeitados conforme a produção de cada um. 
     Além disso, deve-se procurar usar recursos 
de baixo custo e fácil acesso, para assim facilitar 
a reprodução do material. 

Professora em um fundo branco, Professora: Outro critério que se deve obedecer 



75 
 

interagindo com a câmera, 
exemplificando alguns materiais. 
Mostra o veludo, tinta de textura, 
isopor, canudo e papel crepon. 
TV: slide 14 

para produzir materiais didáticos inclusivos para 
deficientes visuais é a presença de texturas 
diferentes, para que assim os materiais 
consigam ser diferenciados ao serem tateados. 
Um exemplo  do que se pode dar textura é o 
veludo, textura em tinta, panos, palitos, 
miçangas, E.V.A., isopor (MOSTRAR OS 
MATERIAIS), entre outras. 
     Outra preocupação que se deve ter também é 
o uso de determinadas matérias primas que 
possam causar ao deficiente visual alguma 
aversão ao serem tateadas. O deficiente visual 
sempre vai buscar reconhecer o material através 
do toque. Se nesse material tiver por exemplo 
uma lixa, a lixa por ser áspera, causa aversão ao 
deficiente quando tateada, criando assim uma 
barreira com o material. Outro material que 
também causa aversão é o gel de cabelo. 

Professora em um fundo branco, 
interagindo com a câmera somente, 
concluindo sobre quais 
considerações devem ser feitas para 
montar um material didático 
inclusivo. 
TV: slide 15 

Professora: É importante saber também que o 
material didático precisa ter cores, de 
preferência fortes e vibrantes. Isso porque, 
quando se fala em deficiência visual, não está se 
tratando apenas do cego, mas também do baixa-
visão. Assim, o uso de cores facilita ao baixa-
visão. Não esquecendo também que o material é 
inclusivo, ou seja, tem que servir também ao 
aluno sem deficiência, o dito vidente. 
     Mais um cuidado que se precisa ter é no 
tamanho do material. O material não pode ser 
muito extenso, pois assim o aluno deficiente 
visual pode se perder ao tatear. E também não 
pode ser muito pequeno, pois o aluno pode não 
conseguir distinguir a diferença entre os 
materiais e texturas. 

Professora em um fundo branco, 
interagindo com a câmera somente, 
concluindo sobre quais 
considerações devem ser feitas para 
montar um material didático 
inclusivo. 
TV: slide 16 

Professora: É importante também, sempre ter 
cuidado com o conceito que está querendo se 
transmitir ao montar um material. Por exemplo, 
se eu estou tentando ensinar sobre retas, não 
posso usar materiais que não transmitam essa 
informação ao ser tateado. 

Professora em um fundo branco, 
interagindo com a câmera, 
montando um material didático 
inclusivo. 
TV: slide 8 

Professora: Para exemplificar melhor tudo o 
que falamos nesse vídeo, vamos juntos construir 
um material didático inclusivo. Escolhi para fazer 
junto com vocês um modelo para auxiliar no 
ensino de perdas e ganhos de elétrons em cada 
nível de energia. 

Professora em um fundo branco, 
interagindo com a câmera, 
mostrando os materiais que serão 
usados na construção do material. 
TV: slide 8 

Professora: Para fazer esse modelo, escolhi 
materiais de baixo custo e que são encontrados 
facilmente. Usaremos uma placa de metal 
(MOSTRAR A PLACA DE METAL), pequenos 
imãs redondos (MOSTRAR OS IMÃS) e tintas 
coloridas que dão textura de alto relevo 
(MOSTRAR AS TINTAS). 
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Professora em um fundo branco, 
interagindo com a câmera, 
montando o material didático 
inclusivo. 
TV: slide 8 

Professora: Primeiro, com o auxílio de um 
compasso, vamos demarcar na placa os níveis 
de energia de um átomo (MOSTRAR FAZENDO 
OS NÍVEIS). Em seguida, depois de confirmar se 
os níveis estão corretos e devidamente 
espaçados, cobriremos com a tinta que dá 
textura de alto relevo por cima de cada círculo 
(MOSTRAR PASSANDO A TINTA). Notem, que 
apesar da tinta ser colorida e com textura 
(respeitando assim a regra da cor e textura), uso 
a mesma cor e textura para todos os níveis, pois 
assim mostro que são a mesma coisa. Não 
posso usar cores e texturas diferentes para 
demonstrar coisas com mesmo significado 
(MOSTRAR OS NÍVEIS).  Distribuir os imãs - 
elétrons de acordo com suas quantidades em 
cada nível. Assim, o aluno consegue tirar e 
colocar os imãs em cada camada, e dessa forma 
aprendem de forma lúdica as perdas e ganhos 
que cada átomo pode fazer. Então montamos 
um material didático inclusivo. 

Professora em um fundo branco, 
interagindo com a câmera, 
montando o material didático 
inclusivo. 
TV: slide 8 

Professora: Super fácil construir um material 
não é? Convido vocês a tentarem montar 
materiais desse tipo também e mandar pra gente 
o resultado final (MOSTRAR NA TV O EMAIL). 
Chamamos vocês também a assistir nosso 
próximo vídeo com alguns exemplos de 
materiais didáticos inclusivos já construídos. Até 
mais! 

VINHETA FINAL com cabeçalho, 
título do projeto, apoios e contato. 
TV: slide 6 

Leitura da vinheta: Professora e Roteiro: Paula 
Paulo; Revisão: Márcia Narcizo Borges. 
(PAUSA) 
Projeto de vídeoaulas referentes ao de Ensino 
Inclusivo de Química para professores em 
formação e já formados em Química. 
(PAUSA) 
Apoio: Universidade Federal Fluminense e 
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências. 
(PAUSA) 
Contato para sugestão, dúvidas e outros: 
paulapaulo@id.uff.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:paulapaulo@id.uff.br
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ROTEIRO III: EXEMPLOS DE MATERIAIS JÁ EXISTENTES 
 

OBJETIVO: Vídeo que mostre exemplos de materiais didáticos inclusivos para o Ensino de 
Química. 

 
 

IMAGEM SOM 

VINHETA (Aula 3: Exemplos de 
materiais de química) 
TV: slide 18 

Leitura do título (Aula 3: Exemplos de materiais 
de química) 
 

Professora em um fundo branco 
explicando o motivo do vídeo. 
TV: slide 18 

Professora: Olá! Iremos mostrar nessa nossa 
terceira aula, alguns exemplos de materiais 
didáticos inclusivos de Química já criados. 

Professora interagindo com a 
câmera e com o primeiro material 
que é de “tendências periódicas”. 
TV: slide 18 

Professora: (INDICANDO NO MATERIAL). Esse 
material mostra uma Tabela Periódica 
representada em E.V.A., que pode tratar de forma 
lúdica as tendências periódicas. 
     Apresenta cores fortes e contrastantes que 
facilitam para o aluno baixa-visão e vidente. Além 
do E.V.A., foi utilizado como matéria prima, velcro. 
Todos os materiais usados foram de baixo custo e 
de fácil acesso, já que pode ser encontrado em 
qualquer papelaria ou armarinho. 

Professora interagindo com a 
câmera e com o terceiro material 
que é de “interações 
intermoleculares”. 
TV: slide 18 

Professora: (INDICANDO NO MATERIAL) Esse 
material serve para mostrar de forma lúdica as 
forças intermoleculares. 
    Ele é constituído de uma tábua de madeira, 
cano PVC, imãs e bolas de borracha com cores e 
texturas diferentes. É feito também uma legenda 
em tinta e em Braille. 
    O material pode ser usado da seguinte forma: 
As forças de London, representadas através da 
ligação entre dois átomos de Flúor, ao se 
aproximar do imã na tábua, se desgruda 
facilmente, mostrando que é uma interação fraca. 
Comparando-se com uma interação do tipo 
dipolo-dipolo, representada através de uma 
ligação entre o Hidrogênio e o Cloro, ao tentar 
desgrudar o material, o aluno percebe um pouco 
mais de dificuldade, concluindo que seria uma 
interação mais forte que a primeira. Por último, 
usando como exemplo a molécula de água, por 
ela apresentar interações do tipo Ligação de 
Hidrogênio, como são interações mais fortes, será 
muito mais difícil desgrudar da tábua. 

Professora interagindo com a 
câmera e com o quarto material 
que é de “conformação e rotação 
da molécula”. 
TV: slide 18 

Professora: (INDICANDO NO MATERIAL) Esse 
material auxilia no entendimento da rotação de 
uma cadeia carbônica, ajudando que o aluno 
tenha uma percepção tridimensional de uma 
cadeia carbônica, principalmente com relação ao 
ângulo das ligações. 
    Ele é constituído por bolinhas de isopor de 
tamanhos, cores e texturas diferentes, que 
representam os átomos, e por palitos coloridos 
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representando as ligações. 
    Nesse material, o átomo é encaixado na 
molécula e assim o aluno consegue perceber a 
flexibilidade da estrutura, além da aproximação ou 
distanciamento de átomos ou grupo de átomos 
em função da rotação em torno de uma ligação C-
C. 

VINHETA FINAL com cabeçalho, 
título do projeto, apoios e contato. 
TV: slide 6 

Leitura da vinheta: Professora: Lourena Marinho; 
Roteiro: Paula Paulo; Revisão: Márcia Narcizo 
Borges. 
(PAUSA) 
Projeto de vídeoaula referentes ao Ensino 
Inclusivo de Química para professores em 
formação e já formados em Química. 
(PAUSA) 
Apoio: Universidade Federal Fluminense e 
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências. 
(PAUSA) 
Contato para sugestão, dúvidas e outros: 
paulapaulo@id.uff.br 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:paulapaulo@id.uff.br
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APÊNDICE 03 – Imagens de apoio 
 

Abaixo, seguem as imagens de apoio à gravação dos vídeos, dividida em 
slides: 
 

 

 

 
Slide 1  Slide 2 

   
 

 

 

 

Slide 3  Slide 4 
   

 

 

 
Slide 5  Slide 6 

   

 

 

 
Slide 7  Slide 8 
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Slide 9  Slide 10 

   

 

 

 

Slide 11  Slide 12 
   

 

 

 

Slide 13  Slide 14 
   

 

 

 

Slide 15  Slide 16 
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Slide 17  Slide 18 

   

 

  

Slide 19   
 
 

 Referência imagens 
 

Slides 1, 5, 6, 7, 8. 9. 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17: autora 
 

Slide 2:  SCALDAFERRI, I. Educação Inclusiva. Jornal Dimensão, São Paulo, Brasil, 
2013. Disponível em <http://dimensaojornal.com.br/educacao-inclusiva-um-desafio-
para-o-sistema-2/> Acesso em: 20 mai. 2017. 
 
Slide 3: GREYJ. Vector direito e da justiça. Banco de Imagens, 123RF, Brasil, 2017. 
Disponível em: < https://pt.123rf.com/photo_26364827_vector-direito-e-da-justi.html> 
Acesso em: 20 mai. 2017. 
 
Slide 4: CARVALHO, F. Sistemas de Gestão Integrada e Cultura Organizacional. 
São Paulo, Brasil, 2016. Disponível em:  
<http://sistemasdegestaointegrada.blogspot.com.br/2016/04/exclusao-x-segregacao-
x-integracao-x.html> Acesso em: 4 nov. 2016. 
 
Slide 11: Duplicador Braille – Relevo Táteis. Necessidades Especiais, Civiam. São 
Paulo, Brasil, 2017. Disponível em: < 
http://www.civiam.com.br/necessidades_detalhes.php?prod=2127&rnd=244> Acesso 
em: 20 mai. 2017. 



82 
 

APÊNDICE 04 – Questionário 
 
Universidade Federal Fluminense 
Instituto de Química 
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Natureza  

 
Questionário de Análise 

 
 

Obrigada por ter assistido os tutoriais! 
Agora peço sua colaboração mais uma vez para analisa-los através deste 

questionário para que possamos melhorar cada vez mais! 
 

Abraços, Paula R. N. F. Paulo 
 

 GERAL 
 

1) Durante sua graduação, você teve contato com algo ou alguma disciplina 
relacionado a Educação Inclusiva? O que? Quais? 

 
(   ) Sim     (   ) Não 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
2) Você já teve algum aluno com necessidades especiais? Qual era a 

necessidade? 
 

(   ) Sim     (   ) Não             
_________________________________________________________ 
 
3) Você costuma utilizar materiais didáticos em sala de aula? 
 
(   ) Sim     (   ) Não             
 
 VÍDEO 1 – Apresentação e Explicação da Educação Inclusiva 

 
4) O que você achou da explicação de Educação Inclusiva? 
 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
5) Em sua opinião, o vídeo foi de fácil entendimento? Se não, qual motivo? 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

6) Qual sua crítica geral ou opinião a respeito desse vídeo? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 Vídeo 2 - Produção de materiais didáticos inclusivos 

 
7) Foi possível entender como produzir um material didático acessível? Se não, 

qual motivo? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
8) Em sua opinião, o vídeo foi de fácil entendimento? Se não, qual motivo? 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

9) Qual sua crítica geral ou opinião a respeito desse vídeo? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 Vídeo 3 – Exemplos de materiais já existentes 

 
10)  Foi possível compreender o uso dos materiais mostrados? Se não, qual 

motivo? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

11) Em sua opinião, o vídeo foi de fácil entendimento? Se não, qual motivo? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

12)  Qual sua crítica geral ou opinião a respeito desse vídeo? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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APÊNDICE 05 – Planejamento Oficina 
 

A oficina será oferecida para alunos do curso de licenciatura em Química 

integrantes do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) da 

UFF. 

Será realizada as seguintes etapas: 

 

Etapa Descrição Tempo de Duração 

1° Visualização das videoaulas 14 min. 

2° Questionários 10 min. 

3° Debate* 25 min. 

4° Dúvidas e Sugestões 5 min. 

 
* Principais temas para o Debate: 
 
- Educação Inclusiva 
- Necessidades Educacionais Especiais – o que engloba? 
- Materiais Didáticos Inclusivos 
- Formação Docente  


