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Introdução 

A presença de alunos cegos em classes regulares já 
é realidade em algumas escolas. Isso ocorre devido 
aos dispositivos legais, como, por exemplo, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (L.D.B.) nº 9394/96 
que enaltece a importância da educação especial 
sob a perspectiva da educação inclusiva.   
 
Nesse sentido, questões do tipo “porque ensinar 
química para alunos cegos?” ou, ainda, “como 
ensinar química para alunos cegos?” estimularam a 
proposta deste trabalho. A relevância do mesmo 
consiste no reconhecimento de que o conhecimento 
químico é norteador de novos horizontes, 
permitindo ao indivíduo maior consciência do 
mundo e compreensão dos diferentes fenômenos 
do cotidiano.
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Considerando-se que “os conteúdos escolares 
privilegiam a visualização em todas as áreas do 
conhecimento, de um universo permeado de 
símbolos gráficos, imagens, letras e números”
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almejou-se minimizar os obstáculos de 
acessibilidade da química, especialmente das 
estruturas tridimensionais, através da apreciação de 
recursos didáticos com ênfase na percepção tátil e 
na Grafia Química em Braille. 

 

Resultados e Discussão 

A proposta foi desenvolvida em uma turma do 3º 
ano do ensino médio da E.E.E.M. “Prof.ª Marieta 
Emmi”, em Santa Izabel do Pará, durante o estágio 
supervisionado. As estruturas tridimensionais de 
algumas fórmulas químicas foram representadas 
com as peças do kit “atomlig 77 educação”. Em 
seguida, o aluno cego foi orientado sobre a 
representação de acordo com a grafia química em 
Braille, tendo como exemplo, modelos alternativos 
confeccionados com miçanga. Posteriormente ele 
utilizou o sistema Braille para reproduzir as 
formulas químicas.  
 
De acordo com Sá, Campos e Silva (2007, p.13)
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promover a inclusão de discentes cegos implica 
“criar, descobrir e reinventar estratégias e atividades 
pedagógicas condizentes com as necessidades 

gerais e específicas de todos e de cada um dos 
alunos”. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Diversas representações do metano  
 
As representações utilizadas foram bastante 
relevantes por permitirem o acesso do aluno 
usuário de Braille ao nível representacional da 
Química. Isso é fundamental, pois os 
conhecimentos químicos são exigidos em provas e 
exames como o ENEM, bem como em processos 
seletivos de muitas faculdades. 
 
De acordo com Brito (2005)
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, o Braille é essencial 

para a integração familiar, escolar e profissional das 
pessoas com cegueira. Assim, a grafia Química em 
Braille destaca-se como um recurso potencial para 
o processo ensino/aprendizagem do aluno cego. 

Conclusões 

Os discentes cegos devem ser tratados como 

qualquer educando no que se refere às 

oportunidades educacionais. Nesse sentido, 

convém ressaltar que é imprescindível a adoção de 

estratégias pedagógicas de facilitação de 

aprendizagem condizentes com as necessidades 

destes alunos. Desse modo, a utilização da Grafia 

Química em Braille é bastante oportuna para a 

construção do conhecimento químico por minimizar 

as barreiras de acessibilidade quanto às 

especificidades da química. 
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