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Introdução 
Segundo o rela tório entregue ao Ministro da 
Educação em janeiro deste ano, “a Política Nacional 
de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva tem como objetivo assegurar a inclusão 
escolar de alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, orientando os sistemas de 
ensino para garantir: acesso ao ensino regular, com 
participação, aprendizagem e continuidade nos 
níveis mais elevados do ensino; transversalidade da 
modalidade de educação especial desde a educação 
infantil até a educação superior; oferta do 
atendimento educacional especializado; formação 
de professores para o atendimento educacional 
especializado e demais profissionais da educação 
para a inclusão; participação da família e da 
comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos 
transportes, nos mobiliários, nas comunicações e 
informação; e articulação intersetorial na 
implementação das políticas públicas. “1 
Isto implica que, em princípio, os conhecimentos 
adquiridos pelos alunos cegos deverão ser idênticos  
e com o mesmo grau de exigência dos alunos 
normovisuais. No entanto, o que se tem observado é 
que esses alunos, em geral, recebem pouca atenção 
quando em salas de aula e passam para as séries 
seguintes sem que haja um aprendizado efetivo dos 
conteúdos desenvolvidos. 
O presente trabalho relata uma experiência vivida 
pela autora no desenvolvimento dos conteúdos 
referentes à estrutura atômica, como professora em 
uma turma de 1º ano do Ensino Médio onde havia 
uma aluna cega.  

Metodologia 
a) Elaboração de materiais didáticos e 
desenvolvimento das aulas 
Foi produzido, pela autora, um modelo atômico de 
Rutherford, utilizando-se de cartolina, EVA, lã e 
cola colorida, semelhante ao descrito na ref. 2.O 
Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual 
do MS (CAP/DV) fabricou um diagrama de Pauling 
em Braille. Utilizou-se uma Tabela Periódica em 
Braille produzida pelo Instituto Benjamin Constant. 
O livro didático utilizado foi traduzido para o Braille 
pela equipe do CAP/DV.  
Com o modelo atômico de Rutherford, foram 
desenvolvidos os conceitos de elétrons, prótons, 

nêutrons e camadas eletrônicas. Em seguida, com o 
com o uso do Diagrama de Pauling, trabalharam-se 
os conceitos relacionados à distribuição eletrônica.  
No conteúdo de Tabela Periódica, foram 
desenvolvidos os conceitos de grupo, período, 
localização dos elementos e identificação da massa 
atômica. 
b) Características da turma 
Os materiais foram aplicados em uma sala do 1º ano 
do Ensino Médio de uma Escola Estadual de Campo 
Grande – MS, com 26 alunos dos quais uma aluna 
era cega. 
c) Avaliações 
A aprendizagem dos conteúdos foi avaliada com 
aplicação de provas ao fim de cada unidade; as 
provas foram iguais para todos. 
A interação da aluna cega com os materiais, bem 
como com o restante da turma foram avaliadas 
continuamente, durante a elaboração do 
planejamento das aulas.  

Resultados e Discussão 
Considerando que a elaboração cognitiva se 
fundamenta na relação com o outro3, esperava-se 
que os materiais pudessem, também, promover a 
interação entre os alunos de modo que a inclusão 
de um não implicasse na exclusão dos outros. De 
fato observamos que os materiais não foram 
somente utilizados pela aluna, mas muitos alunos 
normovisuais também quiseram trabalhar com eles, 
considerando-os mais interessantes do que o livro 
didático. Além disso, os resultados das provas 
demonstraram que houve uma aprendizagem dos 
conteúdos por parte da aluna cega, pois ela teve 
desempenho igual aos dos melhores alunos 
normovisuais.  

Conclusões 
Pode-se concluir que a inclusão de alunos cegos 
em classes regulares, no que diz respeito aos 
conteúdos de Química, é perfeitamente possível, 
desde que haja apoio para a produção de materiais 
adequados a essas pessoas.  
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