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Resumo 

A educação inclusiva é um tema que ainda precisa muito ser debatido, seja no Brasil, seja 

no mundo, pois é através dela que conseguiremos garantir o direito à educação para todos de 

forma igualitária. Esta monografia utiliza de análises bibliográficas de artigos e trabalhos para 

discutir a situação atual da educação inclusiva no país, seus desafios e métodos de ensino de 

Física para pessoas com deficiência visual. Dentre esses métodos, demos um enfoque no uso 

de maquetes táteis e, para isso, criamos um guia de montagem das mesmas, onde encontra-se 

sugestões de como produzi-las. Também mostramos alguns exemplos de maquetes táteis 

utilizadas para o ensino de Física para pessoas com deficiência visual e explicamos como elas 

foram feitas e em que contextos podem ser usadas. As maquetes táteis foram testadas por 

voluntários para que sua eficiência fosse confirmada.  

 

Palavras-Chave: maquetes táteis; ensino inclusivo; ensino de física; física; 
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Abstract 

The inclusive education is a subject that still has to be discussed a lot in Brazil and in the 

rest of the world, because it is through it that we will manage to guarantee everyone equal 

access to education. This monography performs analysis of articles and works to discuss the 

current situation of inclusive education in the country, its challenges and methods to teach 

Physics to the visually impaired. Among these methods, we focused in the use of tactile 

mockups and, for that, we created a guide of their assemblance, where one finds instructions 

of how to build them. We also showed some examples of tactile mockups used for the 

teaching of Physics to the visually impaired and explained how they were built and in what 

contexts they could be used. The tactile mockups were tested by volunteers to assure that they 

indeed work. 

 

Key-Words: tactile mockups; inclusive teaching; teaching of Physics; Physics; 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, ficamos acostumados a ver colégios especializados em Educação 

Especial e colégios de ensino regular trabalhando separadamente. Porém, o conceito de escola 

inclusiva está se tornando cada vez mais forte no Brasil. 

 

“A integração ou inclusão de alunos com necessidades especiais no sistema 

regular de ensino tem sido, sem dúvida, a questão referente à Educação Especial 

mais discutidos no nosso país nas últimas décadas. Este tema, que por tanto tempo, 

salvo algumas experiências isoladas, ficou restrito ao debate em congressos e texto 

da literatura especializada, hoje torna-se proposta de intervenção amparada e 

fomentada pela legislação em vigor, e determinante das políticas públicas 

educacionais tanto em nível federal, quando estadual e municipal.” [Glat; Nogueira, 

2003] 

 

Falar sobre esse assunto é essencial, uma vez a escola inclusiva será parte da nossa 

realidade como professor e esse assunto está longe de ser um assunto fácil de ser discutido. A 

escola inclusiva propõe uma ideia de escola muito além do a que estamos acostumados e a 

que fomos apresentados na graduação.  

Nessa monografia, discutiremos um pouco sobre a educação em geral, sobre a 

educação inclusiva e os métodos de ensino Física tanto no ensino regular, quanto para alunos 

com deficiência visual. Por fim, falaremos sobre um tipo específico de material destinado a 

pessoa com deficiência visual.  

No capítulo 2, o foco é na educação no Brasil de modo geral, dando um destaque para 

o ensino no colégio público. Nele comentaremos sobre os desafios que a educação pública 

ainda precisa enfrentar para que consiga um dia atingir um nível razoável. Também  

discutiremos sobre a educação inclusiva no país. Quais são seus desafios, quais as 

perspectivas dessa vertente de educação, o que precisamos ter para que enfim passamos ter 

uma educação inclusiva no país. Falaremos um pouco sobre o aluno e as condições sociais 

que o mesmo encontra tanto no colégio, quanto na família.  

No capítulo 3, começaremos a focar mais no ensino de Física em si. Discutiremos um 

pouco sobre a metodologia atual e suas desvantagens, sobre o objetivo que queremos atingir 

quando pensamos no ensino de Física e também sobre as metologias que estão em alta 

atualmente e o que elas tem de comum.  
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No capítulo 4, focaremos no ensino de Física voltado para pessoas com deficiência 

visual, trataremos sobre métodos que podem auxiliar no ensino desses alunos e as 

dificuldades que podemos encontrar no ensino dos mesmos.  

No capítulo 5, aprofundaremos o conhecimento sobre um dos métodos citados no 

capítulo anterior: as maquetes táteis. Esse capítulo é uma sugestão de guia para montagem de 

maquetes táteis, que podem ser usados para auxiliar o ensino de qualquer conteúdo de Física 

que se quiser explicar. Também há alguns exemplos de maquetes táteis.  

No capítulo 6, faremos uma discussão final sobre o que foi debatido ao longo da 

monografia, fazendo um panorama sobre a educação inclusiva e o ensino de física.  
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2 EDUCAÇÃO NO BRASIL 

2.1 PANORAMA DA EDUCAÇÃO 

O Art.4º da Lei Nº 9.394 de 1996 passou a estender a obrigatoriedade de ensino até o 

ensino médio. Sendo assim, é dever do Estado garantir um ensino gratuito e de qualidade até a 

conclusão do ensino básico, ou seja, do maternal ao ensino médio.  

 

“A luta pela escola pública obrigatória e gratuita para toda a população tem sido 

bandeira constante entre os educadores brasileiros, sobressaindo-se temas sobre 

funções sociais e pedagógicas, como a universalização do acesso e da permanência, 

o ensino e a educação de qualidade, o atendimento às diferenças sociais e culturais, e 

a formação para a cidadania crítica.” [Libâneo, 2012, p. 15]  

 

Seguindo a linha do exposto por Libâneo, para que consigamos cumprir essa lei, 

precisamos muito mais do que apenas tê-la em papel. É necessário, também, um trabalho nas 

instituições de ensino que possam garantir a permanência dos alunos, a qualidade do ensino 

oferecido e que consiga lidar com as diferenças sociais e culturais existentes em um meio 

plural como a escola, fazendo com que ela seja um ambiente acolhedor para todos.  

Se verificarmos o Censo Escola de 2011, poderemos ver que no ano de 2010, de toda a 

população de adolescente entre 15 e 17 anos, 19.31% não estavam matriculados no ensino 

médio, quase um quinto do total de adolescente, o que deixa claro que apesar de estar atestado 

em lei, a obrigatoriedade do ensino ainda é algo que não foi alcançado no Brasil.  

A visão simplicista que de o problema é somente do aluno e não da instituição foi 

comentando por Cecília Coimbra na citação abaixo, onde fala sobre a escola ser usada para 

transmitir uma idealogia das classes dominantes: 

 

“[…] a Escola que se coloca aberta a todos, que é vista como democrática, e trata 

a todos da mesma forma, não tem responsabilidade pelos fracassos escolares. O 

grande número de repetências e evasões passa a ser explicado como 

responsabilidade dos alunos e suas famílias. Se não conseguem aprender é porque 

são inferiores, mal alimentados, carentes, material e emocionalmente. Com isso, a 

Escola inculca em outro mito, o da inferioridade e marginalidade desses alunos que, 

de forma geral, pertence as classes populares. [Coimbra, 1986]” 
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Essa ideia, por mais antiguada que possa ser, ainda pode ser vista em algumas pessoas 

mesmo nos dias atuais, porém, sabemos que ela está longe de refletir a realidade. É de 

conhecimento geral que a educação pública brasileira enfrenta vários problemas que são sim 

da instituição escola e não dos alunos.  

Escassez de colégios ou colégios em condições precárias de funcionamento em zonas 

mais rurais, má remuneração dos professores, metodologias de ensino que não estimulam o 

interesse dos alunos, superlotação das escolas, falta de professores em algumas áreas de 

conhecimento são problemas chaves que vemos regularmente no nosso dia a dia quando o 

assunto é educação.  

O Brasil precisa urgentemente dar mais atenção a educação e aos problemas que ela 

enfrenta, uma vez que ela é o alicerce de qualquer país. A necessidade de um maior 

investimento em educação é consenso de toda a população e, somente quando enfim tivermos 

uma educação base de qualidade, teremos começado a nos tornar um país de fato democrático. 

 

2.2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL 

O Art. 27 da Lei Nº 13.146 de 2015 garante o direito à educação da pessoa com 

deficiência, assegurando um “sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado 

ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 

talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, 

interesses e necessidades de aprendizagem.” 

Um ensino inclusivo que possa atender a pessoa com deficiência de modo pleno é uma 

necessidade não só para as crianças com deficiência, pois poderiam ter uma educação e uma 

inclusão social digna, como também para todo os outros alunos, que aprenderiam desde cedo 

princípios importantes para a sociedade como o respeito as diferenças e sensibilidade com o 

próximo.  

 

“Deixo claro que integrar e incluir não são as mesmas coisas. São formas distintas 

de inserção da pessoa com deficiência nos mais variados contextos sociais, dos quais 

enfatizo o escolar.” [Camargo, 2012] 

 

Como exposto por Camargo acima, há uma clara diferença entre simplesmente 

integrar alguém, sem haver um esforço para que essa adaptação seja bem-sucedida, e de fato 

incluí-la, dando condições reais para que essa pessoa possa se desenvolver e se adaptar ao 
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meio, que é o que espera-se quando se fala de uma escola inclusiva.  

Vendo o quadro atual da educação onde temos tantos problemas estruturais como 

práticos e onde não há um costume de se trabalhar uma educação inclusiva, percebemos que 

ainda existe um grande caminho para se percorrer até que consigamos ter uma educação 

inclusiva de qualidade.  

 

“No entanto, não basta que uma proposta se torne lei para que a mesma seja 

imediatamente aplicada. Inúmeras são as barreiras que impedem que a política de 

inclusão se torne realidade na prática cotidiana das escolas.” [Glat; Nogueira, 2003] 

 

Primeiramente nossos colégios não foram previamente feitos para serem adaptados. 

Coisas simples como rampas, tamanho das entradas das salas, espaços nas salas para permitir 

o trânsito de uma cadeira de rodas, banheiros adaptados, elevadores para os andares 

superiores e piso táteis não são coisas comuns de se ter em todas as escolas e isso deveria ser 

o mínimo necessário para se ter em qualquer lugar.  

Outro ponto importante na questão da infraestrutura dos colégios é a falta de materiais 

didáticos para que possamos trabalhar os alunos com alguma necessidade especial de modo 

igualitário, tal como maquetes táteis para alunos com deficiência visual, e também materiais 

que ajudem na adaptação dos mesmos, como uma máquina de escrever em Braille.  

Podemos também citar a formação de professores que temos atualmente. Após estar 

finalizando o curso de Licenciatura, eu posso afirmar com convicção que ainda falta muito 

para os professores saírem de fato com o conhecimento para lidar com situações que existirão 

no dia a dia de uma sala inclusive. 

 

“Teoricamente, esse professor deveria estar preparado para planejar e conduzir 

atividades de ensino que atendam as especificidades educacionais dos alunos com e 

sem deficiência, o que implica dizer que sua prática deve dar conta de atender as 

múltiplas formas de interação entre os participantes das atividades e os fenômenos 

estudados.” [Camargo, 2012] 

 

Se analisarmos a grade curricular do curso de Física da UFF, por exemplo, as matérias 

de educação inclusiva são em sua maioria optativas e bem escassas. Logo, se a pessoa não 

está disposta a cursar essas matérias, o que ocorre com a maioria, ela estará completamente 

despreparada para lidar com uma situação dessa e, mesmo tendo cursado, ainda seria 

necessário uma quantidade de matérias maiores voltadas a esse assunto, pois ele é 
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extremamente vasto e complexo.  

A única matéria obrigatória voltada para educação inclusiva é a Libras, mas, se for 

analisar, ela se restringe a somente um grupo de pessoas da educação inclusiva, que são os 

alunos com surdez.  

 

“O método bilíngue assegura ao deficiente auditivo, o acesso pleno à cidadania e à 

inserção social [...]” [Rossi, 2010] 

 

O ensino de Libras é obrigatória por lei em todos os cursos superiores que sejam 

voltadas para educação, uma vez que ela é a primeira língua do aluno surdo. É através dessa 

matéria que temos uma base de como funciona a estrutura dessa língua e podemos entender 

um pouco mais o modo de comunicação principal do aluno surdo.  

Porém, num curso de licenciatura com mais de trinta matérias, foram só essas as que 

eu tive voltadas exclusivamente para a inclusão e uma delas ainda era optativa. Sabendo da 

importância da inclusão e o quão desafiadora é essa questão, essa carga horária parece ser 

extremamente insuficiência. A inclusão da pessoa com deficiência é um direito e, como 

professores, deveríamos ser ensinados a lidar com essa situação de modo satisfatório. 

Podemos citar o quesito social e nessa vertente separemos em dois casos maiores, que 

são: a influência da família e a influência dos outros alunos.  

É até esperado que um aluno com algum tipo de deficiência sofra bullying no meio 

escolar, seja por não enxergar, seja por ter uma maior dificuldade de aprendizagem, seja por 

precisar de algum auxílio motor e entre outros fatores. A questão é que a nossa sociedade é 

acostumada a rejeitar qualquer pessoa que não siga um padrão social aceitável e isso acaba 

sendo refletido na escola. 

Ter uma equipe que consiga trabalhar na conscientização desses alunos é 

extremamente necessário, pois eles também são muito importantes na inclusão dos alunos. 

Além do mais, a ideia da escola inclusiva é sempre de incluir e isso só estará completo 

quando o aluno sentir que faz parte do colégio como qualquer outro aluno e não como alguém 

que foi colocado lá por falta de alternativa.  

Ter cuidado para que um aluno não se sinta excluído no colégio é um outro fator que 

os colégios precisam estar preparados para encarar. Incentivar os alunos a aprenderem a lidar 

com as diferentes é extremamente benéfico, mas para isso ainda mais trabalhos precisam ser 

feitos e também é necessário ter uma ajuda muito importante nessa questão, que é a ajuda da 

família.  
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O que nos faz entrar na segunda vertente desse caso que é justamente a família. A 

família é o primeiro contato da criança com deficiência e o principal elo entre ela e a escola, 

porém, lidar com a deficiência do filho pode ser inicialmente difícil. 

 

“A situação de deficiência na criança pode fragmentar a sensação de capacidade e 

confiabilidade dos pais, causando uma lenta e profunda ferida que demora a se 

recuperar. A família busca adaptar-se a uma nova realidade e reorganizar-se para 

enfrentar a experiência de viver e conviver com o filho deficiente, tentando 

reconstruir sua identidade como grupo familiar. Essa situação envolve sentimento de 

vulnerabilidade e também um reajuste emocional que requer tempo.” [Barbosa; 

Balieiro; Pettengill, 2012] 

 

As pessoas geralmente não se preparam para ter um filho com deficiência, contudo, 

quando isso ocorre, o maior alicerce da criança será sempre sua família. Apesar de em alguns 

casos existir certa demora de adaptação da família, ou, até mesmo, dessa adaptação não 

ocorrer, afinal, ainda existe muita pressão social e preconceitos com tudo que foge ao normal, 

é essencial que a criança tenha todo o suporte possível para que ela possa se desenvolver de 

modo pleno e principalmente para que ela se sinta aceita no meio familiar em que se encontra. 

 

“Desde muito cedo, a criança com deficiência e sua família entram em contato 

com diversos profissionais ligados à saúde e à educação, que, por sua vez, de acordo 

com o tipo de deficiência, oferecem orientações quanto aos cuidados necessários. 

Dentre eles, destacam-se como oferecer estímulos adequados, como higienizá-la, 

alimentá-la, carregá-la e, acima de tudo, como realizar as adaptações que irão 

facilitar o dia-a-dia dessa família.” [Lopes; Kato; Corrêa, 2002] 

 

É através da família que a escola pode ter mais informações sobre a criança e as 

necessidades especiais que a mesma possui. Ter o suporte e a presença da família no processo 

educativo só traz vantagens à criança e à escola, que juntas podem trabalhar para incluir a 

criança da melhor forma possível. Mas, infelizmente, o apoio familiar nem sempre está lá e 

isso pode acabar se tornando mais uma barreira para que consigamos chegar a ter, de fato, 

uma educação inclusiva.  

 

“A formação de professores e a qualificação do ensino para crianças com 

necessidades especiais, na perspectiva da construção efetiva de uma educação 

inclusiva, envolve, pelo menos, dois tipos de formação profissional, a saber:  
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• dos professores do ensino regular, com vistas a um mínimo de formação, já 

que a expectativa é da inclusão dos alunos com ‘necessidades educativas 

especiais’; e 

• dos professores especializados nas diferentes necessidades ‘necessidades 

educativas especiais’, quer para atendimento direto a essa população, quer 

para o apoio realizado por professores de classes regulares que integrem 

esses alunos.” [Bueno, 1999] 

 

Para ter uma educação inclusiva de qualidade, além dos profissionais esperados em 

um ensino regular, precisamos também de um professor  “especialista”, alguém que tenha 

estudado especificamente para isso e que tenha conhecimento suficiente para auxiliar os 

próprios professores e alunos. Como comentando anteriormente, o ensino inclusivo é 

complexo e por isso não é cabível colocar toda a responsabilidade de funcionamento do 

mesmo somente no professor.  

Na realidade, o que podemos concluir é exatamente o oposto: para se ter uma 

educação inclusiva, nós precisamos ter um conjunto de fatores que não só dependem da 

escola, mas do meio que a criança está inserida também. Logo, fica bastante claro que o 

governo ainda precisará investir muito para melhorar a situação das escolas inclusivas. 

Se as escolas públicas regulares já passam por bastante dificuldade no nosso país, 

imagine o quanto não se tem que investir para transformar essa escola pública em uma escola 

inclusiva de qualidade?  

Além do investimento estrutural como a adaptação da estrutura para cadeirantes, piso 

táteis, laboratório de material didático inclusivo, também precisaríamos contratar pessoas 

especializadas em lidar com a inclusividade em todos os colégios com essa proposta.  

Como podemos ver, não será fácil e ainda temos um longo caminho pela frente, mas 

sabemos bem o que precisamos melhor. Então, o que realmente falta, é seguir essa direção aos 

poucos até finalmente podermos dizer que temos uma educação inclusiva.  
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3 ENSINO DE FÍSICA NO BRASIL 

Quando falamos sobre Física com a maioria das pessoas, o que geralmente escutamos 

de resposta é um “nossa, eu não entendia nada” ou “era uma das minhas piores matérias, eu 

odiava”. Muito desse desgosto pela Física, muitas vezes instantâneo, é causada 

principalmente pelo modo como ela é geralmente ensinada.  

 

“A utilização de um ensino de Física matematizado, em que as equações têm 

supremacia sobre os conceitos, desempenhou o seu papel em escolas pautadas pela 

repetição mecânica de conhecimentos, onde o professor era tido como o retentor das 

verdades científicas, e o aluno era concebido como mero receptor do conhecimento 

Físico estabelecido.” [Carvalho, 2002] 

 

Essa ideia de ensino citado por Carvalho infelizmente ainda é predominante nas 

escolas. Não que a matemática deva ser esquecida, porque ela é sim parte muito importante do 

ensino de Física, mas ao focar muito mais nas equações em detrimento dos conceitos 

acabamos não só limitando o próprio ensino dos conceitos da Física, como também tornamos 

muito mais difícil o entendimento das equações.  

Outro ponto destacado por Carvalho na citação acima que infelizmente ainda se 

mantém nos dias de hoje se refere a tratar o aluno apenas como um mero receptor do 

conhecimento. O aluno traz consigo conceitos e ideias próprias que ou precisam ser 

desconstruídas e refeitas ou precisam ser lapidadas para que se cheguem a um conceito sólido. 

De toda a forma, o que não podemos ignorar é que o aluno é uma pessoa que traz consigo 

informações que podem e devem ser usados no ensino, até mesmo para que possamos trazê-lo 

para mais perto da realidade em que o mesmo vive.  

 

“A maioria dos alunos do ensino médio não vai estudar Física mais tarde. Por isso, 

não tem sentido ensina-lhes Física como se fossem físicos em potencial. (Aliás, esse 

talvez tenha sido um grande erro do PSSC e de outros projetos curriculares.) Eles 

serão, sobretudo, cidadãos e, como tal, a Física que lhes foi ensinada deve servir 

para a vida, possibilitando-lhes melhor compreensão do mundo e da tecnologia.” 

[Moreira, 2000] 

 

Ter ideia de qual é a necessidade desse ensino para o aluno é um ponto muito 

importante. O ensino de Física muita vezes é tratado somente como uma “decoreba” de 
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fórmulas necessárias para passar no vestibular. Mas e o dia a dia do aluno? O que isso 

contribui para sua formação de mundo? E aquela pessoa que não irá nunca mais ter Física, o 

que ela levará de informação para sua vida?  

Pode ser complicado sair da metodologia tradicional em Física, onde presa-se por 

equações e repetições de exercícios, ainda mais quando alguns vestibulares ainda cobram 

Física dessa forma. Porém, uma grande mudança que pode ajudar nessa abordagem mais 

diferenciada é que o maior exame do país, o Enem, tem se tornado cada vez mais conceitual e 

contextualizado.  

Teoricamente, as provas de vestibulares não deveriam alterar as formas de ensino, pois 

esse deveria ser voltado para o crescimento do aluno como pessoa, mas bem sabemos que a 

realidade do nosso país é bem diferente, portanto ter o Enem focando em uma abordagem 

mais conceitual é um grande passo para que possamos finalmente ter uma melhora no estilo 

de ensino atual.  

Podemos atestar que o método predominante de ensino atual não é o mais adequado 

para que se ensine Física de modo satisfatório, logo, o que poderíamos mudar para que essa 

situação melhore? Quais são as abordagens que nos ajudariam a contornar essa situação e 

contribuiriam para um entendimento melhor da matéria? 

Um consenso em boa parte das abordagens mais discutidas atualmente é a necessidade 

de unificar a teoria com prática, afinal, Física é algo que encontramos no nosso dia a dia e 

trazendo isso para sala de aula conseguimos aproximar o aluno da matéria. Para isso, alguns 

métodos se destacam: como o uso de experimentos, o uso de simulações ou a utilização de 

laboratórios em sala de aula.  

Também existem outros métodos que prezam por valorizar o conhecimento sobre a 

pesquisa científica e utilizam da parte histórica para alcançar esse feito. Ensinar sobre método 

científico é esperado de um professor de Física, portanto é importante que saibamos trabalhar 

com esse aspecto do ensino também.  
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4 ENSINO INCLUSIVO DE FÍSICA PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL 

Quando falamos de deficiência visual, muitas pessoas automaticamente pensam 

somente em pessoas que são totalmente cegas, porém a definição é bem mais ampla que isso. 

Pela legislação brasileira, é considerada deficiente visual toda pessoa que possui, em seu 

melhor olho após correções com óculos ou lentes, uma acuidade visual menor que 20/200, 

isto é, que vê a menos de 20 m de distância um objeto que uma pessoa de visão comum vê a 

200 m. E é considerada cega toda pessoa cuja acuidade visual, no melhor olho, e com a 

melhor correção óptica, é menor que 20/400, ou seja, que vê a 20 metros de distância aquilo 

que uma pessoa de visão comum veria à 400 metros de distância. 

 

“Assim, é necessário que o professor entenda que o deficiente visual, embora 

possua uma compreensão diferente do mundo ao seu redor, ele não possui sua 

capacidade de aprendizado inferior aos demais, sendo possível compreender os 

fenômenos físicos dos quais participa em seu dia a dia, desde que mude o referencial 

observacional para o tátil, auditivo, olfativo ou sinestésico.” [Costa, 2011] 

 

Ao falarmos sobre o ensino para deficientes visuais, devemos focar em materiais e 

abordagens que usem os outros sentidos, e não majoritariamente o visual. A grande 

dificuldade é que muito do nosso ensino de Física, e ensino em geral, é visual. Quando 

escrevemos no quadro fórmulas e gráficos, quando damos um exemplo de algo que vemos no 

dia a dia, tal como falar de algo que caiu quando falamos de queda livre. 

Um exemplo de como poderíamos mudar um pouco esse referencial é, num exemplo 

sobre queda livre, focarmos no tempo em que demoramos para ouvir o objeto cair no chão, 

em vez de só comentar sobre a sua queda. O que pode ser uma pequena mudança para gente, 

pode fazer uma grande diferença para os alunos que não podem depender da visão para 

entender o conceito.  

Ter isso em mente é um passo importante para que possamos trabalhar de modo mais 

inclusivo. Tentar se colocar no lugar do aluno, pensar em como ele “vê” o mundo e em como 

você pode utilizar isso a seu favor é um ótimo meio de adaptar explicações. Talvez até mesmo 

usar de uma venda e de fato observar o mundo com essa perspectiva diferente, afinal, a Física 

continua estando em todo o lugar, o que muda é a forma como a pessoa consegue absorver 

essas ideias.  
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A única exceção no dito acima seja talvez o ensino da óptica, que é o estudo 

justamente de fenômenos visuais. Por isso, certos conceitos talvez não possam ser trabalhados 

da forma usual.  

 

“[...]é preciso diferenciar os significados dos fenômenos ópticos em duas classes. 

Existem aqueles que somente podem ser observados e compreendidos por meio da 

visão e de ideias visuais. Denominamos esses significados de indissociáveis da visão. 

São os casos das cores, da ideia de transparente, translúcido e opaco, da concepção 

de visão, do entendimento de imagem em um espelho plano ou esférico, do 

significado visual da refração, etc. Esses significados nunca poderão ser 

comunicados aos alunos cegos de nascimento. […] Embora os significados 

visualmente indissociáveis sejam incomunicáveis aos alunos cegos de nascimento, 

fenômenos que contêm tais significados podem ser enfocados normalmente em 

classes que contemplam a presença desses alunos. Ocorre que fenômenos ópticos 

são constituídos de vários significados (históricos, filosóficos, tecnológicos, sociais, 

ligados às ideais não visuais como energia térmica, etc), e esses significados podem 

ser comunicados aos alunos cegos de nascimento.” [Camargo, 2008] 

 

Mesmo essas matérias que são consideradas indissociáveis possuem abordagens que 

podem fazer com o que o aluno com deficiência visual se sinta incluído e se interesse por essa 

parte da matéria, mesmo que de certa forma não contemple a realidade em que ele viva.  

Algumas pessoas poderiam perguntar: “Mas por que ensinar óptica para pessoas com 

deficiência visual?”, mas temos sempre que manter em mente que eles também fazer parte da 

nossa sociedade e querendo ou não, na nossa sociedade fenômenos visuais acontecem e para 

que ele possa entender certas questões sociais, para que ele possa entender certos 

acontecimentos, ele precisa saber sobre óptica também. Mantê-lo longe desse conhecimento 

seria, de certa forma, excluí-lo, mas então, como podemos usar de outros meios além do 

visual para ensinar? O que podemos usar para melhorar o entendimento deles acerca do 

ensino de Física? 

Um dos métodos que parecem ter um ótimo retorno são as maquetes táteis. Com elas, 

podemos colocar representações em relevos das situações ou conceitos de modo que o aluno 

com deficiência visual pode “enxergar” a situação com o tato.  

Uma maquete tátil pode ser feita de vários modos, desde com materiais reutilizáveis 

ou com o uso de termostato, como também com algo mais tecnológico, tal qual as impressoras 

3D, uma vez que elas conseguem fazer revelo de um modo que as pessoas não conseguem.  

No artigo de Costa, Queiroz e Furtado (2011), utilizando de maquetes táteis simples,  
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eles conseguiram clarificar questões que antes não eram tão bem entendidas pela aluna 

descrita no artigo que, nesse caso específico, era cega. Além de terem recebido um retorno 

positivo das alunas videntes envolvidas no processo de ensino, que chegaram a afirmar ser 

divertido estudar dessa maneira.  

 

“Expressões de seus colegas como: “O desenho que você fez para Clarice é 

melhor”.“Posso tocar para ver como é?”, “Por que não podemos utilizar estes 

desenhos?”, “Explicando assim fica bem mais fácil”, demonstraram que as 

ferramentas utilizadas para auxiliar Clarice podem ser utilizadas naturalmente por 

seus colegas de classe, e, inclusive podem auxiliar a aprendizagem geral.” [Costa; 

Queiroz; Furtado, 2011] 

 

No livro do Eder Camargo (2012), ele trabalha também com maquetes que usam 

outros sentidos além do tato (Figura 1). Nessa maquete em específico, ao se acender a 

lâmpada, automaticamente a campainha era acionada e, por fim, utilizava-se o tato para 

verificar que a temperatura da lâmpada depois de um tempo havia aumentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse mesmo livro ele também comenta da importância de explicações com o uso de 

exemplos que sejam não visuais, ou seja, de exemplos que não precisam da visão para serem 

entendidos, pois assim você inclui o aluno com deficiência na explicação. Por exemplo, 

associar certos aspectos do conceito de onda com a onda do mar, fazendo assim uma 

associação sensorial com o assunto e não necessariamente visual.  

 Podemos ver que há várias formas de contornar essas situações e de lidar com isso de 

uma forma positiva e que não só faça com que o aluno com deficiência entenda, como 

Figura 1: Circuito elétrico multissensorial 

(interface visual, auditiva e tátil).  
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também o inclua na dinâmica da sala de aula. É até mesmo possível que, tal como aconteceu 

no caso citado acima, os alunos acabem se interessando mais pela aula ao ter essa abordagem 

mais questionadora e interativa, fazendo com que haja uma melhora no rendimento dos alunos 

videntes também. 

Porém, o ensino para pessoas cegas ainda esbarra num grande problema quando 

focamos mais na parte matemática da Física.  

 

“Um aluno vidente, quando equaciona e resolve matematicamente um problema 

físico, pensa sobre o que vai calcular, escreve o cálculo ao longo de uma folha de 

papel, observa as equações e suas anotações; se preciso, volta a observar, raciocina 

enquanto escreve, e esse processo repete-se ao longo de todo cálculo. O aluno cego, 

por não conseguir registrar e observar simultaneamente, não executa a relação 

triádica raciocínio/registro/observação, o que o deixa com enormes dificuldades nas 

atividades de cálculos.” [Camargo, 2012] 

 

Infelizmente, o Braille, código de escrita e leitura tátil, não é tão simples de se lidar, 

além de ter uma carência muito grande de códigos matemáticas que são extremamente 

visuais, como a potência, o que faz o que os cálculos se tornem uma grande dificuldade.  

Alguns professores acreditam que o uso da nossa escrita usual pode auxiliar nessa 

questão das equações, fazendo assim dos nossos números em relevo, de modo que as pessoas 

com deficiência possam acessar a informação. Entretanto, isso exige um conhecimento prévio 

do nosso modo de escrita, o que nem todas as pessoas cegas têm, só as que ficaram cegas 

depois de serem alfabetizadas. Sendo assim, isso pode não funcionar às vezes.  

Trabalhar com equações é um grande desafio no ensino de Física para pessoas com 

deficiências visuais e precisamos ficar sempre atentos em qualquer técnica ou ideia que possa 

nos ajudar a realizar essa tarefa.  
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5 GUIA DE MONTAGEM: MAQUETES TÁTEIS 

5.1 GUIA DE MONTAGEM 

 

Quando vamos montar uma maquete tátil para pessoas com deficiência visual, vários 

detalhes precisam ser levados em consideração. Nessa lista descrevemos algumas sugestões 

de como produzir o material da melhor maneira possível.  

 

1. Determinar o público para o qual o material será utilizado 

Como já dito anteriormente, ao falar de deficiência visual, muitas pessoas 

automaticamente pensam somente em pessoas que são totalmente cegas, porém não é bem 

assim. Existem outros tipos de deficiências visuais, pessoas que têm baixa visão ou algum 

problema mais específico. 

 

  “Os tipos de deficiência visual e as suas consequências para o 

desempenho visual da criança são muitos, assim como a etiologia das 

doenças que as causam e os recursos necessários para paliar seus efeitos. 

Enquanto um aluno pode precisar de iluminação especial, outro terá seu 

desempenho melhorado apenas mudando de lugar na sala de aula. Enquanto 

um aluno utilizará o sistema Braille de escrita, outro poderá se valer de 

materiais em tipo ampliado ou de gravações das aulas.” [Laplane; Batista, 

2008] 

 

Por isso, antes de produzir um material, primeiro você precisa identificar qual é o 

nível de deficiência que o(s) aluno(s) apresentam. Por exemplo, se for um aluno de baixa 

visão, trabalha-se muito com letras maiores e com contrastes de cores, além das texturas e do 

relevo. Já se o aluno for totalmente cego, o foco maior seria nas texturas e relevos, além da 

utilização do Braille. Ficar atento a necessidade do aluno ao qual o material é destinado é um 

ponto muito importante.  

É aconselhável que seja pedido uma avaliação profissional sobre a deficiência do 

aluno, pois assim conseguimos saber exatamente quais são os melhores contrastes, tamanho 

de letra, luminosidade e outros detalhes mais específicos que podem auxiliar muito na 

produção do material. 
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2. Escolha de materiais 

Quando vamos fazer uma maquete tátil, precisamos ter em mente que ela será tocada 

por pessoas com um tato bem mais apurado que o nosso. Por isso, é necessário que tenhamos 

cuidado com materiais muito ásperos, pois eles podem machucar o aluno ao tatear o material. 

Outro ponto muito importante é nunca, em hipótese algum, colocar objetos cortantes 

ou pontiagudos no material, uma vez que a maquete é visualizada através do tato e o aluno 

pode se cortar se tiver algum objeto como este.  

Agora, para a elaboração de uma boa maquete tátil, um ponto imprescindível são as 

texturas. Coisas simples do dia a dia como uma sacola de papelão podem se tornar uma 

textura, assim como EVAs, diferentes tipos de papéis, sacolas de supermercado, roupas que 

não são mais usadas, cadarço e assim por diante.  

Uma coisa que sempre mantemos em mente é que essa maquete não pode ter um alto 

custo e por isso o uso de materiais reutilizável é extramente bem-vindo, tanto pela economia, 

quanto pela própria reutilização de algo que seria jogado fora e somente viraria mais lixo.  

Relevos também são muito importantes, principalmente para pessoas que são cegas. 

Um material bem útil e barato que podemos usar para fazer relevos em letras e coisas 

pequenas são aquelas colas relevo, elas podem ser encontradas em várias papelarias e podem 

ser utilizadas em muitos materiais. Mas sempre podemos usar outras ideias para relevo, como 

barbantes, linhas e papelão.  

 

3. Escolha das cores do material  

Esse ponto só é válido quando lidados com alunos com baixa visão, mas quando é este 

o caso, também devemos dar atenção as cores.  

 

  “[…] contraste é indiscutivelmente um parâmetro importante na leitura 

das pessoas com baixa visão”. [Brown, 1981] 

 

“[…] é sabido que algumas pessoas com baixa visão preferem impressão 

branco no preto” [Sloan, 1977] 

 

Para pessoas com baixa visão, a cor mais escura estar no fundo pode ser um auxílio a 

mais para se ler, tal como o contraste. Podemos utilizar do alto contraste não só na parte 

escrita, como também no material em geral, para assim ajudar na visualização. Por isso, 

quando montamos um material para esse público, temos sempre que levar esse ponto em 

consideração. 
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Uma ferramenta que pode ajudar a achar as melhores combinações de cores é o círculo 

cromático (Figura 2). Através dele nós podemos ter uma ideia muito boa de cores 

contrastantes, uma vez que a cor exatamente oposta a escolhida é aquele com maior contraste. 

Por exemplo, a cor que dá o maior contraste com o roxo é o amarelo. Assim fica bem mais 

fácil organizar as cores que terão sua maquete.  

 

4. Tamanho das letras 

Aqui, nós temos dois casos separados, pois o método usado para baixa visão é 

diferente do das pessoas cegas. 

Quando falamos sobre as pessoas com baixa visão, é a escolha da fonte e o tamanho 

da letra a ser usado quando se usa alguma coisa escrita na maquete que conta. 

 

  “No decorrer do nosso experimento, muitas das nossas pessoas com baixa 

visão comentaram que eles achavam que liam melhor se os caracteres 

fossem mais amplamente espaçados. Esses comentários sugerem para nós 

que um “fenômeno de aglomeração” pode estar agindo para diminuir a 

performance de leitura em alguns casos.”[Legge; Rubin; Pelli; Schleske, 

1985] 

 

Sendo assim, não somente é preciso se preocupar com o tamanho da letra, mas 

também com a fonte usada. Fontes mais clássicas, como Courier e o Times New Roman, e 

que possuem um padrão mais bem definido são melhores nessa situação justamente por serem 

mais bem espaçadas. 

Figura 2: Círculo cromático 
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Não podemos esquecer também de colocar contrastes na parte escrita, afinal, já 

atestamos que contraste ajuda as pessoas com baixa visão a ler com mais clareza.  

Quanto ao tamanho da letra, lembremos que ela precisa ser bem maior que o tamanho 

lido por pessoas sem deficiência, porém o tamanho exato que ela precisa ser pode ser alterado 

de acordo com a pessoa. A dica é sempre recorrer ao próprio aluno e perguntar sobre essa 

questão. 

Já quando são pessoas cegas, precisamos lembrar que eles tem um sistema próprio de 

linguagem escrita chamado Braille e que ele deve ser usado. Lembrando que o Braille tem um 

tamanho e um padrão base que precisa ser seguido.  

 

5. Montagem 

Alguns pontos são importantes a se considerar na hora da montagem. Um deles é o 

tamanho da maquete, pois temos que ter em mente que a pessoa irá vê-la através do tato e por 

isso o tamanho dos objetos presentes na maquete não podem ser muito pequenos ou não serão 

identificáveis.  

Outra questão primordial é colocar sempre um corte ou uma marca no canto superior 

direito da maquete (Figura 3), para que os alunos saibam a posição que a maquete precisa 

ficar sozinhos, somente ao achar essa marca. É algo simples, mas que faz uma grande 

diferença no manuseio do material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há sempre que ter cuidado com a firmeza dos materiais também, pois eles serão 

tateados e não podem soltar ou a maquete perderá sua finalidade.  

Figura 3: Corte no canto superior 

direito 



27 

Ao finalizar a montagem, uma boa dica para ver se o seu material parece bom ou 

precisa de alguma melhora, é vendar seus olhos e tentar entendê-lo você mesmo somente 

através do tato. Assim, você terá uma ideia de quais texturas e relevos estão funcionando e 

quais ainda precisam melhorar.  

 

6. Autoavaliação 

Um ponto muito importante a meu ver é a parte da autoavaliação e nesse quesito você 

deve contar sempre com a opinião do aluno também. O que pode melhorar? O que o aluno 

não entendeu? O que faltou adicionar? Alguma parte da maquete não ficou legível para ele? 

Ouvir o aluno numa situação dessa é essencial, afinal, ele é a pessoa que precisa dessa 

assistência diferenciada e não nós e é por isso que, como educadores, devemos sempre estar 

abertos a ouvir suas sugestões e ideias.  

 

 

5.2 EXEMPLOS DE MAQUETES TÁTEIS 

 

Maquete A:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Maquete tátil para o ensino de refração 

para pessoas com baixa visão e/ou cegas 
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Essa maquete foi feita para auxiliar no ensino da refração, um fenômeno que ocorre 

quando a luz passa por uma mudança de meio e por isso sofre um desvio. Óptica é um tema 

que muitos alunos com deficiência apresentam dificuldades porque ela trabalha muito com a 

parte visual, por isso a importância da maquete. É através dela que aluno pode “sentir” esse 

fenômeno, o ajudando a entender melhor o conceito, ou até mesmo ajudando-o a “ver” o 

fenômeno pela primeira vez.  

Para essa maquete foram usados de material papelão, cartolina azul, papel crepom 

roxo, linha laranja, durex colorido rosa, cola colorida amarela, EVA laranja claro, dois papéis 

de presente distintos, cola, durex transparente. Como podemos ver, os materiais são bem 

simples e podem ser encontrados em qualquer lugar, além de haver um reaproveitamento do 

papelão e dos papéis de presente.  

A base da maquete foi feita de papelão e seu tamanho é de 53 cm de altura por 37 cm 

de largura. O tamanho foi escolhido para que houvesse espaço suficiente para colocar as 

legendas e os objetos de modo que desse para entender através do tato, sem que elas não 

ficassem muito misturadas.  

Quanto a montagem, podemos reparar na existência da marcação em EVA na lateral 

indicando a posição que o objeto precisa ficar ao ser tateado. Há contraste de cores em toda a 

maquete, para facilitar que as pessoas com baixa visão consigam entendê-lo, além de 

contraste e relevo nas letras também, o relevo sendo um dos porque as letras são tão grandes. 

As letras estão em fonte Arial, que é uma das fontes clássicas que facilitam o entendimento. 

Além disso, há a descrição dos objetos da maquete em braille também, para as pessoas cegas, 

que foram feito utilizando uma reglete de Braille.  

Toda a maquete foi trabalhada com texturas. O fundo é feito de cartolina, papel 

crepom e durex colorido para ter essa variação. A textura do durex colorido difere tanto da 

textura da cartolina, quanto do papel crepom. Assim, quando se passa a mão sobre  

experimento, consegue-se sentir quando houve uma mudança de meio e consegue-se sentir a 

linha que representa a reta normal, também.  

Os objetos em relevo tal como o sol e os olhos foram feito de papelão. No sol eu 

coloquei uma textura diferente com papel de presente que tinha na minha casa e os olhos 

foram revestidos de papel branco e o meio deles foi feito de papelão pintado de tinta guache 

preta. Os raios foram feitos com linha de tricô laranja.  

Toda a maquete foi colada com cola normal e durex transparente. 
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A maquete A foi baseada na mostrada acima (Figura 5), também utilizada para o 

ensino de refração. A maquete acima segue os mesmos princípios que a A, porém a maquete 

A foi adaptada para pessoas com baixa visão também.  

Essa maquete base foi testada e aprovada pela Verônica Reis e pela Rose Queiroz, que 

são cegas e se voluntariaram para avaliar o material.  

 

Maquete B:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Maquetes táteis feitas pela Pilar para ensinar como ocorre a 

visão 

Figura 5: Maquete base sendo testada por Verônica Reis 

em agosto de 2016. 
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Essas maquetes foram inspiradas nas encontradas no artigo do Eder Camargo, onde ele 

sugere utilizá-las para obter um conhecimento prévio dos alunos com ou sem deficiência 

visual de como eles acham que funciona a visão.  

Outro modo de utilizá-las, também, seria como um modo avaliativo do conceito. Ao se 

ter quatro maquetes, onde três estão representando o conceito errado e uma o certo, é possível 

verificar se ele realmente entendeu o que foi explicado ou não. Sendo assim, se consegue 

fazer uma avaliação adaptada para o aluno com deficiência, onde ele consegue verificar as 

opções de resposta sozinho.  

Para essa maquete foi utilizado papel preto simples tamanho A4, papelão, plástico 

amarelo, tinta guache laranja, cadarço vermelho, EVA verde, aqueles números que vem em 

brinquedos de criança que são em relevo e cola branca simples. Esse é outro exemplo que foi 

feito tanto para pessoas com baixa visão quanto cegas. 

Como essa maquete não possui nada escrito além dos números indicando que elas são 

diferentes, não houve a necessidade do material ser tão grande quanto o anterior, sendo o 

tamanho de uma folha A4 o suficiente para fazer com que a maquete seja entendível pelo tato.  

Mais uma vez, os materiais são bem simples ou reutilizáveis, porém todos eles têm 

texturas diferentes entre si e possuem relevo. O boneco foi feito de papelão e pintado de tinta 

guache, o sol foi feito de papelão e revestido com o plástico amarelo, a árvore foi feita de 

EVA verde, os raios de luz foram feitos com o cadarço e os números possuem uma textura 

própria, similar aos EVA, mas ainda sim diferente. Todos eles se encontram colocados num 

papel preto, que não tem textura similar a nenhum dos objetos acima. 

 As maquetes têm cores que possuem certo contrates com o fundo preto, fazendo com 

que os objetos se destaquem mais para as pessoas que possuem baixa visão. Os números 

possuem um tamanho bem grande e suficiente para serem entendidos tanto pelo tato, quanto 

por pessoas que possuem baixa visão. Algumas pessoas cegas podem conseguir distinguir 

números se eles tiverem sido alfabetizado antes de perderem a visão, por isso, o número ser 

acessível pelo tato pode ser um fator importante dependendo do aluno. 

A maquete B foi testada várias vezes por pessoas vendadas e ela cumpriu bem o papel 

tanto de ensinar o conceito, quanto de avaliar se as pessoas entenderam o mesmo.  

 

 

5.3 NOVA TECNOLOGIA QUE PODE AUXILIAR NA PRODUÇÃO DE 

MAQUETES TÁTEIS 
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Diferente das demais maquetes, esta que virá a seguir utilizou de uma tecnologia que não 

é acessível a todos ainda, mas no futuro, ela poderá auxiliar e muito na construção de 

materiais para sala inclusiva. Essa tecnologia é a impressora 3D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em um trabalho feito pelos alunos do designer da UFF em 2013, que foi inspirado após a 

participação deles no projeto Café no Escuro do IF/UFF, foi-se realiza uma estrutura 3x3 onde 

se é possível adicionar números de 0 a 9 em cada pedaço menor da estrutura, podendo assim 

se montar uma matriz 3x3, 2x3, 3x2 ou 2x2 somente pelo tato. O experimento foi feito para o 

aluno com deficiência visual conseguir “visualizar” a estrutura de uma matriz e, a partir desse 

entendimento, conseguir produzir sua própria matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Protótipo da maquete tátil para o ensino de 

matrizes 

Figura 8: Uso de maquete tátil feita por impressora 3D 

para ensino de matriz sendo testado por aluno cego. 
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Esse experimento foi feito para pessoas cegas que tinham conhecimento sobre os nossos 

números, pois não é utilizado o uso de Braille. O experimento teve o resultado esperado e o 

aluno convidado conseguiu identificar os números e modificar a matriz do modo que quisesse, 

só utilizando o tato.  

A impressora 3D foi usada para produção dos números em relevo. Há claros benefícios 

em seu uso, um deles sendo a durabilidade do material, outro, a possibilidade de se criar 

qualquer coisa em relevo, e também se é possível fazer figuras em 3D, o que é algo muito 

difícil de se fazer atualmente, e poderia abrir um leque de opções para o ensino da Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa maquete também foi testada e aprovada por Verônicas Reis1 e Rosa Queiroz2. Elas 

experimentaram essas e outras maquetes do projeto e deram suas opiniões para que se pudesse 

aprimorar os materiais.  

A contribuição da pessoa com deficiência no processo de produção do material é 

imprescindível, afinal, é para ela que o material se destina, por isso precisamos sempre escutar 

suas ideias e opiniões.  

Um exemplo claro dessa importância foi nos dado com a primeira avaliação de uma das 

maquetes táteis do projeto: o cubo mágico adaptado (Figura 10). Ele foi feito utilizando 

materiais de baixo custo, como esponjas, aros metálicos, semicírculos de plástico, teclas de 

calculadoras, uma folha mais áspera e pedacinhos de madeira. 

                                                 
1 O e-mail da Verônica Reis é veronicacega@gmail.com 

2 O e-mail da Rosa Queiroz é olhosnasmaos@gmail.com 

Figura 9: Maquete tátil feita por impressora 3D sendo 

testada por Verônica Reis 
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Porém, na primeira vez em que foi avaliado, foi-se usado uma lixa muito áspera para se 

criar textura no cubo mágico e quando a Rose, que é cega, testou, disse que esse 

material poderia machucar uma pessoa cega, pois o tato deles é bem mais sensível que o 

nosso. Ao saber disso, trocou-se a lixa por um material menos áspero e o mesmo passou por 

uma reavaliação, sendo considerado seguro para se utilizar por cegos, que são seu público-

alvo. 

Se o material não tivesse sido avaliado por uma pessoa cega, esse problema não teria sido 

descoberto e ele poderia ter machucado alguém ao ser utilizado. Portanto, é de extrema 

importância que os materiais sejam produzidos em conjunto com as pessoas que se destinam, 

pois eles sabem sobre si mesmos melhores que ninguém.  

Figura 10: Cubo Mágico adaptado para pessoas cegas 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de termos um grande passo até que de fato tenhamos uma boa educação 

pública, quem dirá uma boa educação inclusiva pública, existem vários meios para ajudar-nos 

a ensinar o conteúdo de Física aos alunos com algum tipo de deficiência. 

Nessa monografia, discutimos especificamente sobre os métodos de ensino de Física 

para alunos com deficiência visual, sobre o qual podemos inferir que há sim formas de baixo 

custo de construir ferramentas que facilitam o ensino, porém que tomam muito tempo e 

empenho do professor, o que às vezes não acaba sendo possível realizar pelas condições de 

trabalho que existem na profissão atualmente. 

Há também problemas que ainda não possuem solução, tal como o ensino de equações 

mais elaboradas para os alunos que sejam cegos, uma vez que eles tem dificuldade de 

execução das mesmas por causa da escrita em Braille.  

O uso de maquetes táteis pode ser muito benéfico não só para o aluno com deficiência, 

como também para os alunos videntes, pois elas interferem de modo positivo na dinâmica da 

sala e trazem uma metodologia mais interativa, que envolve ainda mais os alunos no ensino 

do conteúdo.  

O ensino de Física já é um desafio por si só, pois muitos alunos acabam tendo 

bloqueio com a matéria sem nem mesmo conhecer só porque ela envolve matemática, mas 

utilizando os métodos certos e buscando um equilíbrio entre o ensino matematizado e o 

conceitual é possível sim que os alunos saiam do ensino médio sabendo realmente algo sobre 

Física.  
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