
i 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE QUÍMICA 

LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

PAULA RODRIGUES NOGUEIRA FERREIRA PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS ACESSÍVEIS PARA O ENSINO DE 
QUÍMICA ORGÂNICA INCLUSIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI - RJ 

2014 

 

 



ii 
 

PAULA RODRIGUES NOGUEIRA FERREIRA PAULO 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS ACESSÍVEIS PARA O ENSINO DE 
QUÍMICA ORGÂNICA INCLUSIVO 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Licenciatura em Química da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial para a obtenção do 

título Licenciado em Química. 

 

 

 

 

Orientadora: Profª. Drª.MárciaNarcizo Borges  

Co-orientadora: Profª. Drª . Cristina Maria Carvalho Delou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói - RJ 

2014 

 



iii 
 

P 331     Paulo, Paula Rodrigues Nogueira Ferreira 
                    Produção de materiais didáticos acessíveis para o ensino de 
              química orgânica inclusivo/ Paula Rodrigues Nogueira Ferreira 
              Paulo. - Niterói: [s. n.], 2014. 
                   31f. 
 
                    Trabalho de Conclusão de Curso – (Licenciatura em Quími- 
              ca) – Universidade Federal Fluminense, 2014. 
                    
                   1. Ensino de química. 2. Química orgânica. 3. Educação in- 
              clusiva. 4. Material didático. 5. Pessoa com deficiência visual. 
              I. Título. 
                                                                           CDD.: 540.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 
 

 
PAULA RODRIGUES NOGUEIRA FERREIRA PAULO 

 

 

PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS ACESSÍVEIS PARA O ENSINO DE 
QUÍMICA ORGÂNICA INCLUSIVO 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Licenciatura em Química da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial para a obtenção do 

título Licenciado em Química. 

Aprovada em: ______________ 

 

 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

_______________________________________________________________ 
Profª. Drª.MárciaNarcizo Borges – UFF  

Orientadora 
 
 

_______________________________________________________________ 
Profª. Drª. Cristina Maria Carvalho Delou – UFF  

Co-orientadora 
 
 

_______________________________________________________________ 
Profª. Drª. Denise Rolão Araripe – UFF  

 
 
_______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Carlos Magno Rocha Ribeiro – UFF  
 
 
 
 
 

Niterói/2014 



v 
 

AGRADECIMENTOS 
 

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

sempre durante toda minha vida, e ter me ajudado a realizar o sonho da 

graduação. 

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 pra mim e, me apoiarem durante a 

realização deste sonho. Agradeço também a minha irmã Marina por ter aturado 

eu descontar nela minhas TPMs e estresses de final de período.  

À minha avó Creusa por ter me inspirado para me formar uma 

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

acadêmica quanto pessoal. 

À Aline e Amarillis, que estiveram comigo desde o inicio da graduação, 

e diferente de muitas apostas, conseguimos chegar ao final juntas e amigas. À 

Izylla, por ter estar concluindo junto comigo mais um sonho. 

Aos meus amigos da Divina, do BDPL e da eterna Tec, por sempre me 

apoiarem, principalmente nos finais de período, e estarem sempre do meu 

lado, torcendo e rezando por mim. Também às meninas do gossip, que apesar 

de termos nos aproximado no final da faculdade, foram muito importantes para 

diminuir os estresses causados pela mesma e tornar tudo mais divertido. 

Às minhas orientadoras professoras, Márcia Narcizo e Cristina Delou, 

que me auxiliaram, orientaram, ensinaram e tiveram paciência comigo, para 

que eu conseguisse concluir mais este projeto. 

Aos todos os professores da UFF, pelos ensinamentos dentro e fora da 

sala de aula. 

À Lourena Marinho, por ter compartilhado comigo seus conhecimentos, 

e me mostrado e iniciado na educação inclusiva. 

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

formação e me ajudaram a chegar até aqui. 

 

 
 
 
 



vi 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua própria 
produção ou a sua construção.” 

Paulo Freire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/


vii 
 

RESUMO 

 

Os direitos para deficientes visuais sofreram grandes mudanças e 
evoluíram bastante com o passar do tempo, obtendo ganhos tanto nos 
aspectos jurídicos quanto acadêmicos. Grande parte dos alunos, sejam eles 
deficientes visuais ou com visão subnormal, compreendem a Química com 
dificuldade. Com intuito de facilitar o entendimento da Química Orgânica, 
elaborou-se um kit inclusivo, feito com materiais de baixo custo e fácil acesso, 
que tem como enfoque mais específico auxiliar a compreensão da 
representação espacial dos compostos orgânicos através das técnicas de 
Projeção de Newman e Projeção de Fischer. Uma oficina apresentando o Kit e 
mostrando seu uso, foi realizada com bolsistas PIBID, que aprovaram seu 
conteúdo.  
 

Palavras – chaves: Ensino de Química, Deficiência Visual, Química Orgânica, 
kit inclusivo. 
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ABSTRACT 

 

The rights for the visually impaired have suffered great changes and have 
evolved considerably over time, with gains both legal aspects as academics. 
Large proportion of students, whether they visually impaired or low vision, 
understand the chemistry with difficulty. In order to make Organic 
Chemistry understanding easier, a inclusive kit was elaborated, made with 
cheap materials and easy access, with more specific focus assist organic 
compounds spatial representation understanding through Newtman Projection 
and Fischer Projection techniques. A workshop presenting the kit and its use, 
was performed with PIBID colleger, who approved its contents.  
 
Keywords: Chemistry Teaching, Visual Impairment, Organic Chemistry, 
inclusive kit 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Durante o período de estágio no Colégio Pedro II – unidade de São 

Cristovão, localizado na cidade do Rio de Janeiro, a autora deste trabalho, 

observou que os alunos deficientes visuais tinham uma grande aversão pela 

disciplina de Química. Ao conversar com esses alunos, notou-se que as 

maiores dificuldades estavam atreladas ao entendimento de conceitos 

abstratos, principalmente quando se baseavam na percepção espacial de 

moléculas. Para um melhor entendimento de determinados conceitos, o 

deficiente visual necessita de ferramentas que minimizem a barreira do acesso 

à informação e assim, os auxilie a construir uma aprendizagem significativa. 

Assim, sabendo que a dificuldade em relação à percepção espacial não era 

exclusiva dos alunos deficientes visuais, mas englobava a maioria dos alunos, 

surgiu a proposta de criar um material didático inclusivo que fizesse a 

transposição do abstrato com o concreto através de um modelo tátil e que o 

mesmo tempo servisse para alunos com visão normal, subnormal e deficientes 

visuais. 

 

1.1  DEFICIENCIA VISUAL 
 

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 60

o
; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições 

anteriores.” (BRASIL, 1999) 
 

 

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 
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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. 

 

1.2 BREVE HISTÓRICO DO ATENDIMENTO AOS DEFICIENTES VISUAIS 

 

A história da deficiência visual passa por diversas fases. O seu 

conceito foi mudando e evoluindo com o tempo, conforme as crenças, valores 

culturais e transformações sociais. 

Inicialmente, no mundo antigo, o deficiente visual era visto como 

doente. Devido a grande exaltação da visão na época, as crianças cegas, 

aleijadas ou com grande defeito de nascença, eram consideradas um “peso 

morto” da sociedade, ainda muito primitiva, e assim eram sacrificadas e 

eliminadas da mesma. Eles eram excluídos em razão de crenças populares. 

Algumas sociedades acreditavam que a pessoa cega seria um objeto de temor 

religioso, isto é, um ser que era possuído por espíritos malignos que por assim, 

manter uma relação com essas pessoas seria o mesmo que manter relação 

com um espírito do mal. (FRANCO e DIAS, 2005; MECLOY, 1974)  

Somente com o fortalecimento do Cristianismo, com a difusão do 

Evangelho, que prega que todos os homens são considerados filhos de Deus, 

a visão do deficiente visual como um estigma da sociedade foi destruída e 

passou a ser vista como humana, criatura de Deus. Com isso, a eliminação do 

cego foi substituída pela proteção, caridade e compaixão, e assim, a partir 

dessa mudança de visão, foi que o deficiente visual conseguiu algumas 

conquistas, principalmente em relação ao ensino. (FRANCO e DIAS, 2005; 

MECLOY, 1974) 

A primeira conquista em relação ao ensino registrada no Ocidente foi 

em 1784, onde Valentin Hauy fundou a primeira escola para crianças cegas em 

Paris, o Institute Nationale des Jeunes Aveugles (Instituto Nacional para 

Jovens Cegos). E a partir dela, a idéia de educação para deficientes visuais 

ganhou repercussão na Europa, e posteriormente no mundo todo. 

Ainda no século XIX, em 1829, a educação dos cegos ganhou uma 

importante contribuição, onde Louis Braille criou a escrita Braille, um artifício 

utilizado na alfabetização, escrita e leitura de cegos até hoje. O Braille é 



3 
 

constituído de símbolos em relevo, formados a partir da combinação de até 

seis pontos dispostos em duas colunas, com três pontos cada, e sua leitura é 

feita da esquerda para direita. Esses símbolos podem representar letras, 

algarismos, sinais de pontuação, símbolos químicos e matemáticos, entre 

outros. 

No Brasil, o desenvolvimento da educação do deficiente visual iniciou-

se em 1854, com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos do Rio de 

Janeiro, por D. Pedro II com o auxílio de José Álvares de Azevedo. Em 1891, a 

mesma passou a ser chamada de Instituto Benjamin Constant, que é até hoje 

uma referência nacional para a educação dos deficientes visuais. A partir da 

criação do Instituto Benjamin Constant, foi desencadeada uma maior atenção a 

educação deste tipo de deficiente no Brasil. Em 1926, foi fundada no país a 

primeira imprensa Braille e em 1946 foi criada a Fundação para o Livro do 

Cego no Brasil, hoje conhecida com Fundação Dorina Nowell, com o objetivo 

de divulgar livros impressos em Braille. 

No Brasil, as leis e diretrizes que apóiam e auxiliam a educação e 

ensino para os deficientes só foram propostas bem mais tarde. A primeira 

diretriz política que mostrou apoio aos deficientes foi em 1948, com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que afirma que todo o ser 

humano tem direito a educação (ONU, 1948). A partir daí, a idéia de educação 

para deficientes foi mais difundida, e em 1950 em São Paulo e 1957 no Rio de 

Janeiro, foram inauguradas escolas comuns, que geraram uma maior 

possibilidade de educação do aluno deficiente visual, o que facilitava, pois os 

mesmos não necessitavam mais disputar as poucas vagas existentes nas 

escolas especiais. 

Apesar do grande avanço existente em relação à educação dos 

deficientes visuais, somente em 1961 que a educação especial no Brasil foi 

garantida por lei, através da Lei das Diretrizes de Base, Nº4024, onde 

assegurou o direito dos “alunos excepcionais” à educação, estabelecendo a 

integração desses alunos em seu artigo 88: “A educação de excepcionais deve, 

no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de 

integrá-los na comunidade”. (BRASIL,1961). 

A partir daí, muitas leis e decretos foram criados para auxiliar e 

assegurar a educação do deficiente visual. Em 1978 houve uma emenda à 
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constituição brasileira que tratou do direito do deficiente. Já em 1988, com a 

criação de uma nova constituição, foi estipulada a lei 7853/88 que garante o 

atendimento especializado ao deficiente, preferencialmente na rede regular de 

ensino e prevê crime punível com reclusão de um a quatro anos e multa para 

os dirigentes de ensino público ou particular que recusarem e suspenderem, 

sem justa causa, a matrícula de um aluno: 

 

“Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua 
integração social, sobre a Coordenadoria para a Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE, institui a tutela 
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, 
disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras 
providências. 
Art. 2º. Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas 
portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à 
previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros 
que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar 
pessoal, social e econômico.” (BRASIL, 1988) 
 

 

Em 1990, ocorreu a Conferência Mundial de Educação para Todos, 

que reforçou a constituição, pois previu a universalização do acesso a 

educação. Em 1994, foi assinada a Declaração de Salamanca, que assegura a 

educação inclusiva, e demanda aos Estados assegurarem que a educação de 

pessoas com deficiência seja parte integrante do sistema educacional. 

 

“1. Nós, os delegados da Conferência Mundial de Educação Especial, 
representando 88 governos e 25 organizações internacionais em 
assembléia aqui em Salamanca, Espanha, entre 7 e 10 de junho de 
1994, reafirmamos o nosso compromisso para com a Educação para 
Todos, reconhecendo a necessidade e urgência do providenciamento 
de educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades 
educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino e re-
endossamos a Estrutura de Ação em Educação Especial, em que, 
pelo espírito de cujas provisões e recomendações governo e 
organizações sejam guiados. 
2. Acreditamos e Proclamamos que: 
• toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 
oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem, 
• toda criança possui características, interesses, habilidades e 
necessidades de aprendizagem que são únicas, 
• sistemas educacionais deveriam ser designados e programas 
educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em 
conta a vasta diversidade de tais características e necessidades, 
• aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter 
acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma 
Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais 
necessidades, 
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• escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem 
os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-
se comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e 
alcançando educação para todos; além disso, tais escolas provêem 
uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a 
eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema 
educacional. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994) 
 

 

Em 1996, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Nº 9394, 

assegura através do capítulo V, a Educação Especial, e também substituiu a 

terminologia “portadores de deficiência visual” para “educandos com 

necessidades especiais”. (BRASIL, 1996). Em 2013, foi feita a atualização da 

LDB e todas as expressões ”necessidades especiais” foram substituídas pela 

referência completa ao público-alvo da Educação Especial. No Título III, Do 

Direito À Educação E Do Dever De Educar encontra-se o seguinte texto:  

 

O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de: 
[...] III - atendimento educacional especializado gratuito aos 
educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, 
etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino 
(LDB, 1996/2013, Art. 4º).

1
 

 
 

Assim sendo, a própria LDB induz que a referência aos alunos com algum tipo 

de deficiência seja feita pela especificidade de cada uma: visual, auditiva, 

física, intelectual, emocional ou múltipla. Antes desta atualização, continua em 

vigor o Decreto No 7.611, de 2011, dispôs sobre a educação especial, o 

atendimento educacional especializado, assim como previu outras 

providências, reconhecendo o Instituto Benjamim Constant como órgão público 

especializado na educação de pessoas com deficiência visual.  (BRASIL, 

2011). 

 

1.3  ENSINO DE QUÍMICA 
 

Segundo a definição do dicionário, a Química é a ciência que estuda a 

composição, estrutura, propriedades da matéria, as mudanças sofridas pela 

mesma durante as reações químicas e sua relação com a energia (FERREIRA, 

2001). Para leigos, a Química é vista como: uma disciplina muito específica 

                                            
1
 Inciso com redação dada pela Lei nº 12.796, de 4-4-2013. 
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dada no colégio, coisa serve pra fazer bomba e alisar o cabelo, o que rola entre 

casais, etc. Para um químico (Atkins, 2007) a Química é a ciência que estuda a 

matéria e as mudanças que a mesma sofre. Já que tudo é constituído de 

matéria, pode-se entender que a Química está presente em tudo que nos 

rodeia, sendo nada independente dela. 

O ensino de Química tem por objetivo auxiliar o ser humano a 

compreender o mundo que o rodeia e também ajudá-lo a questionar 

fenômenos que ocorrem em sua volta. Esse objetivo é defendido por Attico 

Chassot, que afirma que a Química deve ser vista como uma linguagem e 

desta forma seu ensino implica em facilitar a leitura do mundo (CHASSOT, 

1993). A finalidade desse ensino é recomendada nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN): 

 
“os conhecimentos difundidos no ensino de Química permitem a 
construção de uma visão de mundo mais articulada e menos 
fragmentada, contribuindo para que o indivíduo se veja como 
participante de um mundo em constante transformação”. (BRASIL, 
1999) 

 
 

O Ensino de Ciências para a compreensão do mundo é iniciado no 

primeiro ano do Ensino Fundamental. Posteriormente essa ciência passa ser 

aprofundada mais detalhadamente, sendo abordada com mais especificidade 

pelas disciplinas de Química, Física e Biologia durante o Ensino Médio. A 

Química começa a ser ensinada a partir do nono ano do Ensino Fundamental, 

e é abordada nos anos seguintes do Ensino Médio. Ela também é abordada em 

todos os cursos superiores de cunho tecnológico. 

Atualmente, quando estudada, a Química pode ser abordada nos 

seguintes ramos: química orgânica, química inorgânica, bioquímica, físico-

química e química analítica. 

 
1.4  ENSINO DE QUÍMICA ORGÂNICA 

 
O ensino de Química Orgânica é de grande importância para 

compreender o mundo que nos rodeia devido ao carbono estar presente em 

grande parte das coisas que nos cercam. Os compostos de carbono estão 

contidos em todo ser vivo na forma de DNA, proteínas, aminoácidos; em 
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combustíveis, polímeros, corantes, lubrificantes, na indústria farmacêutica e 

entre outras.  

A Química Orgânica, na década de 1780, foi inicialmente definida como 

o ramo da Química que estudava os compostos originados a partir de 

organismos vivos, e, os compostos inorgânicos, estudado pela Química 

Inorgânica, seriam aqueles originados a partir de fontes não vivas. Esse 

conceito foi modificado durante o período de 1828 e 1850, quando uma 

diversidade de compostos orgânicos foi sintetizada a partir de fontes 

inorgânicas, como, por exemplo, a uréia, um composto orgânico que foi 

produzido por Friedrich Wohler em 1928 através da evaporação de uma 

solução aquosa que continha cianato de amônia, um composto inorgânico. 

(SOLOMONS, 2001) 

Seu ensino é iniciado no Ensino Médio e visto mais profundamente em 

alguns cursos do Ensino Superior, como por exemplo, Química, Farmácia, 

Nutrição e Engenharia Química. Não ficando pra trás em comparação com os 

outros ramos da Química no uso de modelos, a Química Orgânica também faz 

uso desses para explicar alguns conceitos. Nela, as moléculas são 

representadas por letras que caracterizam os átomos e traços que 

caracterizam as ligações. Poliedros representam moléculas quando se trata de 

estruturas cíclicas. 

As moléculas orgânicas, estudadas neste ramo da Química, 

geralmente são mais estudadas no Ensino Médio, e é ensinado somente a 

forma compacta, ou seja, em um único plano, o do papel. Quando começa a 

graduação, inicia-se os estudos dessas moléculas em todos os seus três 

planos. Contudo, muita das vezes, os alunos têm dificuldades em entender e 

visualizar mentalmente a estrutura tridimensional das moléculas. Para facilitar 

esse entendimento, pode-se fazer o uso de modelos tridimensionais 

  

Figura 01: Molécula orgânica vista no plano do papel 
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Figura 02: Respectivas moléculas da figura 01 vistas tridimensionalmente 

 

Um tipo de representação presente na Orgânica é o de Newman, que é 

utilizada como base para estudo de conformações, rotações e de interações 

entre carbonos vizinhos. Neste, os carbonos são representados por um círculo, 

onde as três ligações do carbono frontal aparecem em intersecção e as três 

ligações do carbono posterior, e estas por sua vez são representadas por 

outras três ligações, que saem de trás do círculo. Esse tipo de representação 

tem duas principais conformações, a Conformação estrelada (em oposição), 

onde os grupos ou elementos ligados estão com o máximo de distância 

possível em relação aos substituintes do outro carbono, e Conformação 

eclipsada, onde as ligações estão com a maior proximidade possível. 

(SOLOMONS, 2001) 

 
Figura 03: Exemplo de Projeção de Newman 

 

Outro tipo de modelo presente é o modelo de Fischer, que caracteriza 

tridimensionalmente a molécula. Neste, a molécula precisa estar na sua forma 

eclipsada, e assim, sua cadeia principal é representada por traços verticais, e 

significa que esta está para trás do plano e suas ramificações por traços 

horizontais, significando que estas estão para fora do plano (SOLOMONS, 

2001). 
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Figura 04: Exemplo de Projeção de Fischer 

 
1.5 ENSINO DE QUÍMICA PARA DEFICIENTES VISUAIS 
 

Como colocado anteriormente, o objetivo do ensino de Química é levar 

para o aluno a compreensão do mundo que os cerca. Acredita-se que para 

haver uma aprendizagem completa desse ensino, segundo Gomes e Mortimer 

(2008), o ensino de Química deve contemplar três diferentes níveis de 

abordagem, que seriam o macroscópico, o teórico e o representacional. 

Contudo, ensinar todas essas abordagens por completo, torna-se um pouco 

mais complicado quando há um aluno deficiente visual dentro de sala de aula, 

dado o fato principalmente do uso extensivo de modelos, gráficos entre outros, 

que dão base para explicação de conceitos.  

Os conhecimentos transpassados para os alunos com deficiência 

visual não podem ser diferentes dos alunos normovisuais, uma vez que eles 

devem ter o mesmo nível de avaliação de aprendizagem. Assim, as imagens, 

tabelas, gráficos, modelos e diagramas presentes nesse ensino, devem ser 

adaptadas, para não transformar isso em mais um obstáculo ao acesso de 

informações vinculadas nestas. 

A adaptação dos materiais deve seguir um padrão e ser fiel ao conceito 

que se quer transmitir. Preferivelmente, esses materiais devem ter as seguintes 

características: a) cores fortes – para atender os alunos normovisuais e baixa-

visão; b) diferentes texturas que não causem sensação de desconforto ao 

serem tocados; c) resistência, para assim não estragar com a manipulação 

constante; d) fácil acesso por qualquer um para achar e comprar, para assim 

poder ser recriado. Também é necessário que a adaptação o material sirva 

para qualquer tipo de aluno, deficiente ou não, para que assim a inclusão de 

um não implique na exclusão de outro. 

 



10 
 

Figura 05: esquema para adaptação de materiais 

 

Nas principais organizações que representam a Química, como a 

Sociedade Brasileira de Química (SBQ), Associação Brasileira de Química 

(ABQ), Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SPBC) e, eventos 

importantes também da Química como, Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciência (ENPEC) e Encontro Nacional de Ensino de Química 

(ENEQ), pouco existe de pesquisas ligadas ao ensino de Química para 

Deficientes Visuais. 

Na ABQ, SBPC e ENPEC, não existe nenhum registro de trabalhos 

desse tipo. 

Registrados oficialmente até o presente momento nos últimos dez 

anos, há apenas cinco resumos apresentados na Reunião Anual da Sociedade 

Brasileira de Química (RASBQ) e quatro no Encontro Nacional de Ensino de 

Química (ENEQ).  

Em 2004, na 27ª RASBQ, foi apresentado um trabalho de pesquisa que 

apresenta informações e analisava a grafia Química em Braille. Esta grafia está 

disponível gratuitamente através de uma apostila pelo Ministério da educação 

em seu site. (NEVES, 2004). No ano seguinte, também na RASBQ, foi 

apresentada uma pesquisa que relatava a adaptação de módulos do livro 

Química & Sociedade, utilizados em sala de aula no Ensino Médio e a 

realização de experimentos (MOL, 2005). Na 30ª RASBQ foi apresentada uma 

reflexão sobre o ensino de química e os materiais utilizados para alunos 

deficientes visuais do Ensino Médio em uma escola do Rio de Janeiro 

(OLIVEIRA, 2007). Em 2009, na 32ª RASBQ, foi apresentada uma pesquisa 

que envolveu o emprego do modelo molecular no ensino de química orgânica 

para deficientes visuais (CREPPE, 2009). No ENEQ de 2004, apresentaram 

um trabalho de pesquisa que propõe a adaptação de textos e atividades aos 

alunos com necessidade especial visual (MOL, 2004). E no ENEQ de 2008, 
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foram apresentados duas pesquisas, uma que tratou da elaboração de tabelas 

periódicas adaptadas (OLIVEIRA, 2008) e o outro que tratava das perspectivas 

para o ensino de química para o nível superior (REGIANI, 2008). Na revista 

Química Nova na Escola existe apenas um artigo publicado em relação ao 

ensino de química para deficientes visuais, que trata da formação dos 

professores de Química para a educação inclusiva (GONÇALVES, 2013). 

Alguns materiais que foram criados estão listados abaixo: 

i) Grafia Química Braille, disponível a todos pelo Ministério da Educação, 

através de uma publicação – “Grafia Química Braille para uso no Brasil” – que 

auxilia na representação de fórmulas, equações e símbolos químicos. (MEC, 

2011) 

 

 
Figura 06: Imagens da Grafia Química em Braille (MEC, 2011) 

 
 

ii) Tabela periódica em Braille adaptada, desenvolvida no Instituto Benjamin 
Constant. 
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Figura 07: Tabela periódica adaptada (BERTALLI, 2010) 

 
 
iii) Modelo atômico alternativo, de biscuit, desenvolvido numa dissertação de 
mestrado, que tem o objetivo criar modelos de moléculas saturadas e 
insaturadas, lineares e cíclicas. (BERTALLI, 2010) 
 

 
Figura 08: Modelo molecular de biscuit (BERTALLI, 2010) 

 
iv) Gráficos de termoquímica adaptados, que servem tanto para deficientes 
visuais quanto para alunos com visão subnormal, desenvolvidos numa 
monografia de conclusão do curso de Química (SANTOS, 2010) 
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Figura 09: Gráfico de termoquímica adaptado para um deficiente visual 

(SANTOS, 2010) 
 
 
2 OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GERAL 

   

Este trabalho teve como objetivo geral confeccionar materiais didáticos 

inclusivos e acessíveis para auxiliar professores de Química que atuam tanto 

no Ensino Médio quanto no Ensino Superior durante as aulas de Química 

Orgânica. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Como objetivos específicos, têm-se: 

 

2.2.1) Confecção de um kit acessível e inclusivo, que facilite a aprendizagem 

sobre a representação espacial, a construção e formação de cadeias 

carbônicas através das técnicas de Projeção de Newman e Projeção de 

Fischer, aplicada para qualquer tipo de aluno (normovisuais, cegos, 

baixa-visão). 
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2.2.2) Confecção de uma cartilha em tinta que auxilie professores no 

manuseio do kit acessível. 

 

2.2.3) Realização de uma oficina com estudantes de licenciatura em Química, 

com propósito de treinar o uso do kit acessível e mostrar seu modo de 

uso em sala de aula na presença de alunos cegos e com baixa visão. 

 

 
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

Pesquisadores em Ensino de Química, como Attico Chassot, em 1993, 

afirma: 

 
“o mundo que descrevemos está fantasticamente distante da 
realidade do estudante. 
[...]devia procurar imaginar tridimensionalmente as fórmulas doas 
átomos e moléculas que escrevia no quadro-negro” (CHASSOT, 
1993, p.50) 

 
Como solução, o mesmo defende o uso de modelos que auxilie 

professores a ensinar esses conceitos. 

 
“Mas falemos, finalmente, da necessidade de construímos modelos, 
quando trabalhamos com Química. Nunca é demais insistir, que 
quando se fala em átomos, moléculas, reações químicas, etc., 
estamos nos referindo a realidades sobre as quais não conhecemos 
mais do que resultado de algumas interações. Por isso, construímos 
modelos das mesmas, que são mais ou menos aproximados, em 
função do que conhecemos do modelado. Os modelos são 
importantes ferramentas de que dispomos, para tentar compreender 
um mundo cujo o acesso é muito difícil” (CHASSOT, 1993, p.100) 

 
O uso de modelos táteis em sala de aula auxilia e facilita o 

entendimento dos tais conceitos abstratos citados. Seu uso, por exemplo, para 

exemplificar uma molécula representada tridimensionalmente, se faz muito 

mais útil. Um aluno compreende mais a visão espacial de uma molécula 

quando esta for mostrada num modelo 3D do que ter que imaginar essa 

tridimensionalidade somente através da representação 2D no quadro-negro. 

Chassot também defende essa idéia quando igualmente em seu livro, revela 

que um aluno consegue construir melhor o conhecimento de algo que se vê e 

apalpe, do que algo abstrato. 
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“Veja eu, por exemplo, tenho mais facilidade para fazer o modelo de 
uma caneta esferográfica, que eu vejo e apalpo, do que da parte 
interna de uma calculadora eletrônica, da qual não conheço muito 
mais que o teclado” (CHASSOT, 1993, p.101) 

 
Se o uso de modelos táteis no Ensino de Química já promove uma 

maior compreensão de um aluno considerado “normal”, seu uso facilita ainda 

mais quando utilizado com alunos deficientes visuais. O aluno deficiente visual 

não tem acesso diretamente ao conceito que está sendo ensinado no quadro, 

eles são obrigados a criar um conceito imaginário não só do abstrato, mas 

também do que foi visualmente mostrado no quadro.  Devido a isto, o uso de 

modelos por um aluno deficiente visual, torna o ensino de Química, que era pra 

ele todo abstrato, um conhecimento mais próximo da realidade. 

Assim, pode-se perceber que os modelos auxiliam não somente os 

alunos com visão subnormal, mas também um aluno deficiente visual, podendo 

assim ser utilizado em qualquer tipo de classe. 

 
4 METODOLOGIA 
 

Este trabalho foi realizado nas seguintes etapas: 

 

4.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o Ensino 

de Química Inclusivo, com destaque para alunos deficientes visuais. Essa 

pesquisa foi feita através de artigos científicos e sites de busca. Para base de 

conceitos químicos, foram analisados livros didáticos utilizados no Ensino 

Médio e também livros de Química Orgânica, que são utilizados no Ensino 

Superior. 

  

4.2 CONFECÇÃO DO MATERIAL 

 

Para confeccionar o material, primeiramente pesquisaram-se quais 

materiais, de fácil acesso e baixo custo já existiam e poderiam ser utilizados 

para a composição do kit. Foi realizado um levantamento de materiais que 

poderiam ser utilizados como texturas. Os materiais foram selecionados 
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tomando-se como base a experiência adquirida nas oficinas oferecidas na 

Escola de Inclusão, buscando-se evitar materiais que agridem a pele das 

pessoas cegas ou causem aversão ao ser tateado. 

Posteriormente, foram criados diversos tipos de modelos, com vários 

materiais diferentes, até chegar ao modelo final que possibilitava transmitir 

fielmente os conceitos químicos.  

Além do modelo, foi criada também uma cartilha, que serve tanto para 

o professor quanto para o aluno, que completa o kit acessível e inclusivo. A 

cartilha foi elaborada em tinta. Nesta há um resumo conceitual da Projeção de 

Newman e Projeção de Fischer – conceitos nos quais o kit se aplica, mostra 

detalhadamente tudo que compõe o kit, seu objetivo principal, como funciona o 

kit e também exercícios para aprimorar seu uso. 

 

4.3 APLICAÇÃO E ANÁLISE DO MATERIAL 

 

O kit criado foi analisado e testado durante uma oficina organizada 

para alunos do curso de Química Licenciatura, da UFF, que participam do 

projeto PIBID. Durante a oficina foi realizada, inicialmente, uma diagnose que 

englobava a educação inclusiva e a química. Depois houve um bate-papo 

sobre educação inclusiva, inclusão na química e como confeccionar materiais 

inclusivos. Por fim, foi mostrado de que forma o kit poderia ser utilizado em sala 

de aula e também como manuseá-lo. 

 
5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Após o levantamento bibliográfico de artigos e publicações sobre 

materiais inclusivos ligados a Química, observou-se a existência de poucas 

publicações na área, especialmente na parte da Química orgânica. Com o 

intuito de auxiliar professores da área em suas aulas de Química Orgânica, e 

também a um melhor entendimento dos alunos, sejam eles videntes ou 

deficientes visuais, de conceitos dessa parte da química, foi criado um kit 

inclusivo que tem por objetivo auxiliar a compreensão das representações 

tridimensionais de compostos orgânicos através da técnica de Projeção de 

Newman e Projeção de Fischer. Diferentemente do modelo atômico de biscuit 

desenvolvido numa dissertação de mestrado (BERTALLI, 2010), o kit proposto 
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tem a possibilidade de mostrar as conformações e rotações realizadas pelas 

moléculas nas cadeias orgânicas e também visualizar a isomeria da molécula. 

Na confecção do kit procurou-se utilizar matérias de fácil acesso, com o 

intuito de ser reproduzido por qualquer um, e também materiais que não 

criariam desconforto quando fosse tateado. A escolha dos materiais teve como 

base a experiência da autora através do programa de ensino, pesquisa e 

extensão universitária Escola de Inclusão2. Os materiais utilizados foram: 

- bolas de isopor de diversos tamanhos; 

- palitos coloridos; 

- tintas coloridas; 

- tinta de textura; 

- alfinetes de cabeças coloridos; 

- camurça; 

- tule. 

 

 
 

 
 

Figura 10: materiais utilizados na confecção do kit 
 

Esses materiais podem ser considerados de fácil acesso por serem 

encontrados facilmente em qualquer papelaria. Os materiais que serviram para 

dar textura podem ser substituídos por qualquer outro material que dê diferente 

                                            
2
 A Escola de Inclusão é um programa de ensino, pesquisa e extensão universitária 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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textura e não agrida a pele ao ser tateado. As tintas utilizadas para dar as 

cores, são de preferência de acrílico ou PVC. 

Os círculos planos brancos e as bolas de isopor foram usados para 

representarem os carbonos base e seus substituintes, sendo que os 

substituintes foram diferenciados através de tamanhos, cores e texturas, sendo 

que cada cor, tamanho e textura representam uma molécula ou grupo 

diferente. As ligações foram representadas através dos palitos coloridos. 

 

 
Figura 11: Exemplos de conformações feita com o kit. 

 
A diferença de tamanho e textura é o que torna o kit inclusivo, pois um 

aluno cego consegue diferenciar os substituintes através somente do tato. O 

uso do material colorido tem por finalidade a chamar a atenção de um aluno 

com visão subnormal e com baixa-visão. 

 

 

Figura 12: Bolas referentes aos substituintes – diferença no tamanho, cor e 

textura 

 

Para auxiliar o uso do kit, foi criada uma cartilha que o acompanhará. A 

cartilha apresenta a quantidade de itens e o que o kit possui, uma explicação 

resumida dos conceitos de Projeção de Newman e Projeção de Fischer, um 

esclarecimento rápido de como funciona o kit, com algumas dicas, e também 

exemplos e tarefas para com o mesmo. (APÊNDICE 1) 

Com o objetivo de testar o material produzido, foi realizada no dia 17 

de dezembro de 2013 o, na Universidade Federal Fluminense, uma oficina de 
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aprendizagem com alunos do curso de Química licenciatura da UFF que 

participam do projeto PIBID. O PIBID é um Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência que concede bolsas a alunos de licenciatura participantes 

de projetos que promovem a inserção desses alunos no contexto da escola – 

em geral na rede pública, desde o início da sua formação acadêmica para que 

assim desenvolvam atividades didático-pedagógicas.  A escolha de aplicar para 

esse público foi devido os mesmo serem os futuros possíveis usuários do kit, já 

que todos estão em formação de professores de Química e já estão inseridos 

no contexto escolar. Não foi possível aplicar o kit com um aluno deficiente 

visual devido à falta de conhecimento de um aluno desse perfil cursando ou 

que já tenha cursado a disciplina de Orgânica I, ou referente a ela, onde são 

ensinados os conceitos propostos pelo kit. 

A organização dessa oficina foi realizada com base nas seguintes 

etapas: 

 

1º Etapa: Diagnose (APÊNDICE 2). 

2º Etapa: Bate-papo sobre deficiência visual, aula inclusiva e produção de 

materiais inclusivos. 

3º Etapa: Demonstração e aplicação do kit. 

4º Etapa: Dinâmica (Dividiu-se em grupos, onde alguns se colocarão no lugar 

de um aluno cego, outros de um aluno vidente e outro do professor, e propôs-

se que o professore tentasse ensinar a tridimensionalidade de um composto 

orgânico através das duas técnicas, a Projeção de Fischer a Projeção de 

Newman, aos dois tipos de alunos, podendo fazer uso ou não do kit) 

5º Etapa: Avaliação do material (Diagnose pós-oficina – APÊNDICE 2). 

 

Num primeiro momento, esses alunos do projeto PIBID se mostraram 

confusos ao falar de Ensino de Química e deficiência visual juntos, visto que 

até determinada data, cem por cento dos alunos participantes da oficina 

tiveram durante suas formações acadêmicas, alguma disciplina que mostrasse 

como lidar com a presença de um aluno deficiente visual dentro de uma sala de 

aula, apesar de trinta e três por cento desses alunos terem respondido na 

diagnose que já tiveram como aluno um baixa-visão em sala.  
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Figura 13: Resposta da diagnose relacionada a formação acadêmica e 

experiência em sala de aula de um aluno do PIBID 

 

Para o curso de formação de professores de Química na UFF, é 

oferecido somente uma disciplina obrigatória relacionada à Educação Inclusiva, 

que é a “Libras I” (que ensina o básico da linguagem de sinais). Até 2013 só 

eram oferecidas duas optativas, as disciplinas “Práticas Educacionais para 

alunos com Altas Habilidades – Superdotação”, que fala de como lidar e 

reconhecer com alunos com altas habilidades, e “Tópicos Especiais em 

Educação Especial” que proporciona um estudo aprofundado de importância e 

interesse em Educação Especial (UFF, 2014). A partir do primeiro semestre de 

2014, começaram a serem oferecidas mais duas disciplinas optativas nessa 

área, a disciplina “Educação Especial e Educação Inclusiva I”, que trata do 

histórico e legislação, direitos humanos e cidadania com reconhecimento das 

diferenças e participação dos sujeitos, também da inclusão escolar do aluno 

com deficiência, transtornos globais do conhecimento e altas habilidades e, da 

ação pedagógica nas diferentes áreas do conhecimento (UFF, 2014), e a 

disciplina “Ensino para Cegos”, que trata de conhecimentos básicos para a 

inclusão de uma pessoa com deficiência visual, da grafia Braile, de orientação 

e mobilidade e do uso do soroban (UFF, 2014);  

Mesmo durante a graduação não tendo disciplinas que mostrassem em 

como lidar com um deficiente visual em sala de aula, todos esses futuros 

professores responderam na diagnose, que para auxiliá-los em sala de aula, 

fariam uso de modelos e materiais palpáveis. 
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Figura 14: Resposta de um aluno do PIBID em relação em como ensinar 

Química a um deficiente visual 

 

Após responder a diagnose, durante um bate-papo, em que se falou o 

que é deficiência visual, como é uma turma inclusiva com deficientes visuais e 

alunos normovisuais, o que já existe de material que os auxiliam e, também 

das tecnologias assistivas existentes à eles, como o uso da reglete, do pulsão, 

soroban, máquina termoforme, entre outros. Todos se mostraram bastantes 

interessados no assunto inclusão e se mostraram a favor da existência de 

turmas inclusivas. Durante a conversa, foi falado também em como produzir e 

adaptar materiais inclusivos, mostrando alguns que já foram feitos. Neste 

momento, muitos dos bolsistas do PIBID comentaram de alguns conceitos da 

Química que poderiam ser reproduzidos através de modelos para auxiliar no 

Ensino Inclusivo de Química. 

Foi proposta uma dinâmica para o uso do kit, onde um foi o professor, 

dois foram alunos cegos (que estes foram vendados com tapa-olhos) e o resto 

videntes. Nesta o professor teve que simular ensinar o conceito de 

tridimensionalidade da molécula através das técnicas de Projeção de Fischer e 

Projeção de Newman, podendo ou não fazer uso do kit. Foi optado pelo aluno 

que estava como professor utilizar o kit, visto que antes do início da dinâmica, 

foi mostrado como manuseá-lo.  
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Figura 15: Alunos do PIBID avaliando o kit. 

 

Num primeiro momento o aluno que estava vendado se sentiu meio 

perdido somente com a fala do professor, após ser mostrado a ele o modelo, o 

aluno relatou que conseguiu entender o que o professor estava explicando, e 

também, que mesmo tendo aprendido o conceito de rotação quando fez a 

disciplina de Orgânica I, só naquele momento estava entendo o que o seu 

professor da época tinha falado sobre rotação. 

Através da oficina eles avaliaram se o material era fiel aos conceitos 

propostos e se realmente servia para auxiliar a entender os conceitos de 

Projeção de Newman e Fischer, visto também que todos os participantes já 

haviam cursado a disciplina de Orgânica I. Avaliaram também se o mesmo 

seria de fácil reprodutibilidade. Eles também analisaram a cartilha que 

acompanha o kit.  

Cem por cento dos alunos do PIBID avaliaram positivamente o uso do 

kit em sala de aula. Disseram também que poderiam utilizar em uma sala de 

aula, seja regular ou inclusiva. 
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Figura 16: Diagnose pós-oficina 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após todo o estudo, pode-se concluir que houve êxito no que diz 

respeito na confecção de um material didático que pudesse auxiliar professores 

de Química na demonstração de moléculas carbônicas tridimensionalmente, 

através de um kit. 

Contudo, não se pode concluir que o kit criado alcançou com êxito seu 

objetivo principal de ser um kit inclusivo. Pois apesar de ter sido testado e bem 

avaliado pelos alunos do PIBID, não foi testado com um deficiente visual. 

Portanto não pode-se concluir que ele funcione de acordo com sua finalidade 

para com o mesmo e, assim não se pode concluir que o kit seja de fato 

inclusivo.  

Porém, mesmo não tendo testado o material com um aluno com 

deficiência visual, acredita-se que o mesmo possa ser utilizado por qualquer 

um, seja um deficiente visual ou com visão subnormal, já que o material 

consegue mostrar de forma palpável a molécula em seus três planos, 

mostrando também como acontece sua rotação e isomeria, e assim o conceito 

deixa de ficar somente no imaginário, ficando mais próximo da realidade. E 

acredita-se na inclusão dele, pois o material pode ser utilizado facilmente por 
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um aluno cego já que o mesmo possui textura e tamanhos diferentes, e 

utilizado por um aluno com visão subnormal ou baixa visão já que possui cor.  
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8 APÊNDICES 

 

8.1 CARTILHA ACOMPANHANTE DO KIT 

 

Cartilha kit inclusivo – Conformações e ligações do Carbono 

 

Autores: Paula Rodrigues N. F. Paulo – graduação em Química UFF 

                Márcia Narcizo Borges (Orientadora) – GQO – Instituto de Química, UFF 

     Cristina Maria Carvalho Delou (Orientadora) – Faculdade de Educação, UFF 

 

Contém: 

 

04 círculos de isopor 

24 palitos coloridos 

16 bolas de isopor 

 

Projeção de Newman 

 

É uma maneira de representar espacialmente uma ligação simples C-C em uma 

cadeia de um composto orgânico. É usada principalmente quando se deseja mostrar as 

possibilidades de rotação entre átomos de carbono ligados entre si. Neste tipo de 

representação, o comprimento de uma ligação carbono – carbono específica é 

desprezado. Os carbonos são representados por um círculo. As três ligações do C frontal 

aparecem em intersecção e as três ligações do carbono posterior são representadas por 

outras três ligações, que saem de trás do círculo. 

Esse tipo de representação pode ser dividido em dois tipos, Conformação 

estrelada (em oposição), onde os grupos ou elementos ligados estão com o máximo de 

distância possível em relação aos substituintes do outro C. Na Conformação eclipsada, 

onde as ligações estão com a maior proximidade possível. 

 
Figura 1: exemplo de Projeção de Newman 

 

Projeção de Fischer 

 

 É uma maneira de representar as ligações de um átomo de carbono e seus 

substituintes. Nesse tipo de representação, a linha horizontal representa as ligações 
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desse carbono que estão para fora do plano, e a linha vertical representa as ligações que 

estão para trás do plano. 

 

 

Figura 02: exemplo de Projeção de Ficher 

 

Propósito do kit 

 

O kit tem o propósito de passar para qualquer tipo de aluno (videntes, cegos, 

baixa visão) alguns conceitos fundamentais na química orgânica, através da técnica de 

conformações em cavalete, Projeção de Newman, Projeção de Fischer. 

 

Como funciona: 

 

Os círculos planos brancos de isopor e as bolas brancas maiores representam os 

carbonos base, sendo os círculos planos usados para representações do modelo através 

da técnica de projeção de Newman e as bolas brancas maiores para representações do 

modelo através da conformação em cavalete e técnica de Projeção de Fischer. As 

ligações são representadas pelos palitos coloridos. As moléculas e/ou radicais ligados a 

esses carbonos principais são representados pelas diferentes bolas de isopor (cada cor, 

tamanho e textura, representam uma molécula ou radical diferente). 

 

As moléculas e/ou radicais podem ser representados da seguinte forma: 

Elemento / grupo Símbolo Imagem 

 

hidrogênio 

 

H 

 
 

hidroxila 
 

OH 

 
 

haletos 
 

Cl, Br, I 
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Radical metil 
 

CH3 

 
 

Grupo amina 
 

NH2 

 
 

 

Grupo aldeído 

 

 

HCO 

 
 

Exemplos: 

 

 
Figura 03: exemplos de conformações feita com o kit 

 

Faça você também: 

 

Que tal você usar as peças para construir modelos que representem as seguintes 

moléculas? 

 

a) etano 

b) butano, considerando rotação em torno das ligações C2-C3. 

c) metil-etano, 

d) 2-metil-1-etanol,  

e) cloreto de isobutila, considerando rotação em torno das ligações C2-C3 
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8.2 DIAGNOSE 

Diagnose Pré- oficina 
 

1- Você teve alguma disciplina durante a formação acadêmica que ensinou 
a lidar com um aluno deficiente visual em sala de aula? Se sim, qual? 

 
_______________________________________________________________ 
 

2- Você já teve um aluno deficiente visual? 
 
_______________________________________________________________ 
 

3- Como você daria (ou deu) aula de química orgânica a um aluno 
deficiente visual? 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
Diagnose Pós-oficina 
 

1- Dê sua opinião sobre o material mostrado: 
 

a) Você acha que o material ajuda ou atrapalha no ensino da Química 
Orgânica?  Por quê? 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

b) O material é fiel consegue transmitir o real conceito que a técnica de 
Projeção de Newman transmite? Se negativo, por quê? 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

c) Você faria uso material? Se negativo, por quê? 
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

d) Você acha que o material é acessível para ser reproduzido? Se 
negativo, por quê? 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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