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Introdução 

Sendo a escola um lócus privilegiado para a 
construção de uma sociedade mais democrática, 
torna-se fundamental o papel dos seus educadores 
na construção de um paradigma educacional 
inclusivo. Segundo GLAT

1
 et al (2006) embora haja 

obrigatoriedade legal, o atendimento inclusivo ainda 
está em fase embrionária. Estudos recentes 
ressaltam a falta de preparo dos sistemas, das 
escolas e, em especial, dos professores como as 
principais causas da insipiência da educação 
inclusiva. Essas pesquisas evidenciam, ainda, a 
necessidade de melhoria da formação de 
professores como condição essencial e urgente 
para a promoção eficaz da inclusão. 
Dentro desse contexto, desenvolveu-se o presente 
trabalho que teve como objetivo organizar um 
espaço para apresentação de jogos didáticos e 
experimentos adaptados, de baixo custo, para 
portadores de algum grau de deficiência visual, com 
o intuito de divulgar a confecção desses materiais. 
A divulgação dos materiais teve como objetivo 
demonstrar para os futuros docentes e o público em 
geral que é possível trabalhar a experimentação no 
ensino de química, bem como outras estratégias 
metodológicas com alunos com esta necessidade 
específica incluídos em classes regulares. Esta 
amostra foi realizada durante a Semana de Ciência 
e Tecnologia (SEMACIT) desenvolvida no IFRJ 
campus Duque de Caxias. A exposição foi 
organizada pela professora e os alunos da disciplina 
optativa “Inclusão em Educação” oferecida no curso 
de Licenciatura em Química do campus. A 
apresentação contava com diversos materiais 
adaptados, entre eles, proveta, béquer, aquário,  
colheres de medidas, e roteiros utilizados para 
experimentação. Além destes, um gráfico tátil de 
entalpia, um jogo de tabuleiro, um bingo químico, 
modelos moleculares confeccionados com isopor.  
Os visitantes eram convidados a analisar os 

objetos, recebendo orientações de como estes 

poderiam ser utilizados em um contexto de ensino-

aprendizagem inclusivo. 

Resultados e Discussão 

Durante todo o evento, a sala da exposição foi 

amplamente visitada por diferentes públicos, como 

alunos do ensino médio e da licenciatura, 

professores e a comunidade local, os quais 

assistiram aos experimentos e participaram dos 

jogos. A amostra foi premiada como segundo 

melhor projeto apresentado durante a SEMACIT. 

Como o objetivo do trabalho era disseminar a ideia 

do desenvolvimento de materiais inclusivos de 

baixo custo, pode-se perceber que os resultados 

pretendidos foram alcançados. Foi possível 

observar uma surpresa do público quanto à 

simplicidade dos recursos utilizados para a 

confecção dos utensílios. 
 

 
 
Figura 1. Exposição dos materiais utilizados para 
experimentos adaptados. 

Conclusões 

A rotina de uma sala de aula inclusiva demanda a 

efetivação de ações didáticas flexíveis, assim como 

a adequação de recursos, que possibilite a plena 

participação de todos os alunos. O trabalho 

apresentado se mostrou uma maneira efetiva para 

a divulgação dos materiais adaptados e de baixo 

custo confeccionados para o desenvolvimento de 

uma prática pedagógica adequada a inclusão de 

alunos com deficiência visual no ambiente escolar, 

principalmente no ensino de química. 
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