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INTRODUÇÃO

Este estudo apresentado no âmbito do Mestrado Profissional Educação e Docência da

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais possui o objetivo de

desenvolver um website como ferramenta de apoio para professores de Química na elaboração

de planejamentos, utilizando recursos didáticos no ensino de Química para alunos com

deficiência visual. Isso se torna necessário pelo fato de promover acesso docente na

construção de materiais pedagógicos que possam diminuir as barreiras existentes entre alunos

videntes e alunos cegos. Como percurso metodológico optou-se pela pesquisa bibliográfica,

de campo, observação participante, além de entrevista semiestruturada com alunos cegos e

professores do terceiro ano do Ensino Médio de uma escolar regular, localizada na cidade de

Belo Horizonte. Ademais, elaborou-se um tópico guia a fim de desvendar como as aulas de

Química e a inclusão transcorriam. Os dados verbais obtidos foram basilares para a

construção do website. Embora a temática da deficiência, atualmente, esteja marcada pelo

discurso calcado no paradigma da busca da inclusão social e da garantia de direitos

constitucionais, a prática social encontra-se longe dos direitos legitimados. A exclusão

perpetua-se para a grande maioria das pessoas com deficiência visual, visto que na sociedade

dominante predomina o sentido da visão. No site oportuniza-se o acesso, do professor, a

diferentes recursos didáticos tais como a grafia química braile, artigos que descrevem os

processos de elaboração e construção de tabelas periódicas, modelos atômicos, geometrias

moleculares, materiais didáticos que abordam o modelo de representação visual para o

conceito de solução, transformações gasosas, isomeria, além de viabilizar o acesso a guias de

apoio que assistem professores e especialista no atendimento de alunos com deficiência visual

presentes nas classes comuns do sistema de ensino regular.



O PRODUTO: WWW.PARACEGOVER.COM

Com o intuito de promover um local de fácil acesso a materiais pedagógicos adaptados ao

ensino de Química para alunos com deficiência visual, empreendeu-se uma busca com vista a

encontrar publicações que discorrem sobre a elaboração destes materiais e favoreçam a

aprendizagem de conceitos químicos para este público. Em conformidade com esse contexto,

o Quadro 1 foi desenvolvido almejando apresentar os artigos e livros que se julgou

importantes na construção de conceitos químicos para alunos com deficiência visual. Nele

encontram-se os recursos selecionados, após minuciosa análise. E estes são apresentados na

integra no website www. paracegover.com com objetivo de ajudar o professor na elaboração

e adaptação de materiais didáticos para alunos com deficiência visual, favorecendo a inclusão.

http://www.paracegover.com


Quadro 1 - Publicações sobre o ensino de química para alunos com deficiência visual
Referência Resumo Conceito

1. BRASIL (2011). Grafia
Química Braille para uso no
Brasil.

Esta publicação normatiza a representação de
todos os símbolos empregados pela Química,
suas entidades em diferentes posições,
diagramas, notações específicas, figuras e
estruturas.

Não se aplica

2. BRITO (2005). A tabela
periódica: um recurso para
inclusão de alunos deficientes
visuais nas aulas de Química

Construção de duas tabelas periódicas adaptadas
e elaboradas após realização de uma entrevista
semiestruturada com alunos com deficiência
visual.

Tabela Periódica

3. RESENDE FILHO et al.
(2009). Elaboração de Tabelas
Periódicas para a Facilitação
da Aprendizagem de Alunos
Portadores de Deficiência
Visual.

Elaboração de uma tabela periódica utilizando
materiais alternativos, de baixo custo e escrita
braile.

Tabela Periódica

4. QUADROS et al. (2011).
Construção de Tabela
Periódica e Modelo Físico do
Átomo Para Pessoas com
Deficiência Visual

O artigo apresenta a construção de tabela
periódica em braile e modelo físico do átomo
para utilização com alunos com deficiência
visual.

Tabela Periódica e
Modelo atômico

5. DRESCHER et al. (2012)
Bingo Químico em Braille

Alternativa para trabalhar os elementos químicos
mais comuns da tabela periódica através da
construção e aplicação de um jogo denominado
bingo químico em braile, favorecendo a inclusão
de alunos com deficiência visual em aulas de
química.

Elementos químicos
da Tabela periódica

6. NETO et al. (2010).
Desenvolvimento e
Diagnóstico de um Kit
Didático Inclusivo sobre
Isomeria Constitucional.

Confecção de um kit didático com 31 moléculas
sobre isomeria (cadeia, posição, função,
metameria e tautomeria) utilizando-se de bolas
de isopor de diferentes tamanhos.

Isomeria
Constitucional

7. CREPPE (2009). Ensino de
Química Orgânica para
deficientes visuais
empregando modelo
molecular.

O autor relata a utilização do modelo molecular
da marca Molecular Visions, como facilitador à
compreensão da tridimensionalidade de algumas
moléculas orgânicas.

Química Orgânica



8. ROSA e MENDES (2012)
Dominó químico táctil:
Deficientes visuais sem
limitações para uma
aprendizagem significativa em
Química

Elaboração de um dominó táctil com o objetivo
de desenvolver e avaliar materiais instrucionais,
que contribuam para uma aprendizagem
significativa de conceitos relacionados com a
Química orgânica, destinado a alunos com
deficiência visual na cidade de São
Mateus/Espírito Santo.

Química Orgânica

9. DE OLIVEIRA et al. (2010)
O ensino de estrutura atômica
utilizando uma história em
quadrinhos inclusiva.

Desenvolvimento de uma história em quadrinho
para contar a história da evolução do modelo
atômico, com representação tátil texturizada em
pontos diferentes, a fim de possibilitar a
compreensão do conceito abstrato do átomo.

Modelos Atômicos

10. RIBEIRO et al. (2010) A
química ao alcance das mãos.

Elaboração de modelos atômicos utilizando-se de
materiais alternativos (biscuit e arame) para
serem utilizados no processo educativo.

Modelos Atômicos

11. BERTALLI et al. (2010)
Braille alternativo para o
Ensino de Ciências.

A partir do software “braille fácil”
determinaram-se os pontos correspondentes às
moléculas de metano, amônia e água. Em uma
folha secundária imprimiu-se a letra “é” que
corresponde aos pontos 1, 2, 3, 4,5, e 6 da cela
braile. Marcaram-se os pontos correspondentes a
cada molécula utilizando-se de cola com relevo.

Geometria molecular

12. BERTALLI et al. (2000)
Modelo atômico alternativo
para o ensino de geometria
molecular para deficientes
visuais.

Desenvolvimento de modelo atômico alternativo
para o ensino de geometria molecular a alunos
com e sem deficiência visual utilizando-se
materiais de baixo custo.

Geometria molecular

13. REGIANI et al. (2010)
Materiais adaptados para o
ensino de geometria molecular
a deficientes visuais.

O presente trabalho procurou confeccionar
materiais adaptados para o ensino de geometria
molecular a uma discente cega. Utilizou-se de
modelos para auxiliar na definição da existência
ou não do momento de dipolo em moléculas e
explorar conexões entre os conceitos de estrutura
eletrônica (estrutura de Lewis), hibridação de
orbitais e teoria da repulsão dos pares eletrônicos
da camada de valência.

Geometria molecular

14. COSTA et al. (2010). Modelo
de representação visual para o
conteúdo de solução:
possibilidade de inclusão do
aluno com baixa visão e
cegueira

O estudo teve por objetivo desenvolver e
confeccionar um modelo de representação visual
para o conceito de solução, adaptado para os
alunos com baixa visão e cegueira.

Soluções



15. RESENDE FILHO e
SANTOS (2012). Inclusão no
Ensino de Química:
desenvolvimento e
diagnóstico de um recurso
didático inclusivo para o
estudo das transformações
gasosas.

Desenvolvimento e avaliação da funcionalidade
pedagógica de um material didático inclusivo
sobre as transformações isotérmica, isobárica e
isovolumétrica sofrida pelos gases, utilizando-se
de materiais de baixo custo e de fácil aquisição,
tais como: palitos de churrasco, bolinhas de
isopor, papel cartão, cartolinas e tintas em alto
relevo.

Transformações
Gasosas

16. QUEIROZ; POSSO (2014).
Recurso didático inclusivo
para mediação dos conceitos
de ácido e base de Arrhenius.

Desenvolvido de recurso didático inclusivo para
alunos com deficiência visual visando contribuir
para o ensino de conceitos de ácidos e bases de
Arrhenius.

Ácido e Base de
Arrhenius.

17. JUNIOR et al (2016).
Desenvolvimento de material
didático para o ensino de
ciências a estudantes
deficientes visuais.

Desenvolvimento de um kit didático de apoio às
aulas experimentais para que alunos com
deficiência visual possam identificar o material,
associar seu nome com a vidraria e manuseá-lo
sem riscos. Este kit possui materiais de
laboratório com tarjetas em braile para
identificação.

Materiais de
Laboratório

18. ARANHA (2006). Saberes e
práticas da inclusão:
desenvolvendo competências
para o atendimento às
necessidades educacionais
especiais de alunos cegos e de
alunos com baixa visão.

Guia elaborado com o intuito de auxiliar
professores e especialista no atendimento de
alunos com deficiência visual presentes nas
classes comuns do sistema de ensino regular.

Guia de apoio

19. PIRES (2010). Proposta de
guia para apoiar a prática
pedagógica de professores de
química em sala de aula
inclusiva com alunos que
apresentam deficiência visual.

Guia básico dedicado a professores que têm em
sua sala de aula alunos com deficiência visual ou
que simplesmente se interessam pelo tema.

Guia de apoio

Fonte: Elaboração do autor.

Após tabelar as principais publicações sobre materiais pedagógicos adaptados passou-se a

explorar na internet uma plataforma online de criação e edição de websites. A análise

perpassou-se nas plataformas wordpress e wix. Optou-se pela plataforma wix devido à

facilidade de construção, gerenciamento, preço e domínio gratuito no plano contratado. Na

escolha do domínio foi primordial conhecer a hashtag (#pracegover) que se popularizou nas

redes sociais e aplicativos de comunicação, sendo um recurso utilizado nas descrições de



imagens para pessoas com deficiência visual que utilizam leitores de tela1. Definiu-se o

domínio “www.paracegover.com” após constatar a sua disponibilidade. A Figura 1 ilustra a

janela inicial do produto final desta pesquisa.

Figura 1 – Janela inicial do website

Fonte: Print Screem doWebsite2

Este website foi elaborado objetivando propiciar ao professor um local de fácil acesso aos

recursos didáticos que favoreçam à construção de materiais didáticos adaptados ao ensino de

Química. Os menus foram alinhados horizontalmente com designer simples e intuitivo como

ilustrado na Figura 2.

1 “São aplicativos que viabilizam a leitura de informações textuais via sintetizador de voz e assim podem ser
utilizados por pessoas com deficiência visual, por pessoas que estejam com a visão direcionada a outra atividade,
ou até mesmo por aquelas que tenham dificuldade para ler” (PUPO, 2016, p. 65).
2 Disponível em: <www.paracegover.com>. Acesso em: 01. jan. 2017.

http://www.paracegover.com
http://www.paracegover.com


Figura 2 – Janela de menus do website

Fonte: Print Screem doWebsite3

No menu “início” (Figura 3) o professor irá encontrar um breve resumo dos fundamentos que

embasaram a construção do website.

3 Disponível em:<www.paracegover.com>. Acesso em: 01. jan. 2017.

http://www.paracegover.com


Figura 3 –Menu início

Fonte: Print Screem do Website4

Já na aba “recursos didáticos” (Figura 4) apresentam-se os artigos selecionados e analisados

que possibilitam a construção de recursos didáticos por professores de alunos com deficiência

visual. Dentre os recursos didáticos foram inseridos a grafia química braile e dois guias de

apoio, devido à ausência de domínio constatada durante a entrevista realizada com professores

e alunos. Acredita-se que, indubitavelmente, conhecê-la é o primeiro passo para que a

construção do conhecimento químico e inclusão se efetivem, uma vez que ela é a ponte

principal na qual o professor construirá os conceitos sobre: átomos, ligações, equações e

estruturas químicas.

4 Disponível em:<www.paracegover.com>. Acesso em: 01. jan. 2017.

http://www.paracegover.com


Figura 4 –Menu Recursos didáticos

Fonte: Print Screem do Website5

No menu “Sobre” (Figura 5) o pesquisador se apresenta e discorre sobre sua formação

acadêmica.

5 Disponível em:<www.paracegover.com>. Acesso em: 01. jan. 2017.

http://www.paracegover.com


Figura 5–Menu Sobre

Fonte: Print Screem doWebsite6

O menu “Contato” (Figura 6) foi criado com o intuito de conhecer materiais pedagógicos

criados e que não figuram na internet, além de ser um canal entre pesquisador e público.

6 Disponível em:<www.paracegover.com>. Acesso em: 01. jan. 2017.

http://www.paracegover.com


Figura 6 – Contato (Menu Recursos didáticos)

Fonte: Print Screem do Website7

7 Disponível em:<www.paracegover.com>. Acesso em: 01. jan. 2017.

http://www.paracegover.com

