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Resumo 

Esse é o relato de um caso de Educação Inclusiva com adaptação de material para aulas de química orgânica para uma aluna 

cega, na escola de Ensino Médio da Rede Estadual no Município de São Gabriel-RS. 
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1. Contexto do relato: 

Sou Licenciada em Química pela UFSM, realizei estudos de Pós-graduação em Gestão 

Ambiental pela URCAMP e, atualmente, integro o curso de Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências, pela UNIPAMPA, Campus Bagé, sendo bolsista do Observatório de Educação.  Há 18 anos, 

desempenho atividade docente na Escola XV de Novembro, em São Gabriel RS, pertencente à Rede 

Estadual de Ensino.  

O Município de São Gabriel situa-se na fronteira-oeste do Rio Grande do Sul, às margens da BR 

290 Rota do MERCOSUL, distante 320 km de Porto Alegre. Sua base econômica está ligada 

principalmente na agropecuária, onde predominam a produção de arroz, soja e pecuária de corte, com 

uma população estimada em 65 mil habitantes.  Esta escola trabalha com Ensino Médio, nos três turnos, 

começando esse ano, um curso Técnico em Administração. Até então, a escola preparava os alunos para o 

vestibular. Porém, muitos de nossos alunos do noturno buscavam a conclusão do ensino médio para 

ingressarem no mercado de trabalho.   A oferta de vagas concentra-se no comércio local, lojas e 

supermercados, e a opção pelo curso técnico em administração surgiu da necessidade de qualificar esses 

jovens que chegavam despreparados para o trabalho. Após consultar a comunidade, o CDL e outras 

autoridades, a escola iniciou o longo processo de estruturação e legalização do mesmo. Era necessário 

diversificar, oferecendo novas oportunidades de qualificação, pois a modalidade de Ensino para Jovens e 

Adultos (EJA) já é oferecida por outras escolas.  

A Escola XV de Novembro fica localizada na região central da cidade, onde convergem para ela, 

alunos de todos os pontos do Município, compondo um grupo bastante heterogêneo de estudantes e de 

docentes. O objetivo deste relato é apresentar uma das experiências marcante que vivenciei ao longo de 

minha prática docente e que muito contribuíram para pensar a ação pedagógica na sala de aula de 

química.  

2. Detalhamento das atividades  

Logo que comecei a trabalhar nesta escola fui desafiada com uma situação, de inicio, 

assustadora: ensinar química a uma aluna cega. Seria minha primeira experiência com aluno com 

necessidades educacionais especiais. Nessa época, 18 anos atrás, nas escolas não se falava muito sobre 

educação inclusiva, a intuição e a boa vontade permeavam o trabalho.  

A aluna, que será foco das minhas reflexões neste trabalho, será chamada R, adolescente com a 

beleza própria da idade, cheia de sonhos e uma grande determinação: A superação de suas limitações. R 

perdeu a visão aos nove anos quando, então, foi diagnosticada diabética.  

Ao longo dos três anos do ensino médio, além da visão, sua audição foi gradativamente sendo 

comprometida, em função da doença, necessitando o uso de aparelho auditivo. Nos dois primeiros anos 

não tive grandes dificuldades, pois o conteúdo podia ser transcrito, de forma literal, para o sistema 

Braille. Tarefa esta, assumida por iniciativa da família.  

Na primeira série, a química é bastante teórica, o que de alguma forma facilitou a transcrição e 

compreensão dos conceitos químicos, embora não fosse interessante, como ela chegou a relatar. Talvez, 

por minha inexperiência, não tenha conseguido motivá-la adequadamente ou simplesmente por apresentar 
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conteúdos mais abstratos como modelos atômicos ou distribuição eletrônica. Contudo, sua participação 

em aula e seu interesse em aprender sempre lhe renderam as melhores notas da turma. Na segunda série, 

demonstrava um excelente raciocínio lógico na resolução de problemas. Na terceira série, vez da química 

orgânica, com suas cadeias carbônicas, as diferentes funções com seus grupos funcionais e nomenclatura, 

ela queria mais. Queria uma forma de entender como eram essas estruturas que lhe despertavam a 

curiosidade, alguns aromas, sabores, produtos que rotineiramente fazemos uso como produtos de higiene 

e limpeza, medicamentos, condimentos e etc. A química começava despertar seu interesse na medida em 

que a aula era contextualizada. Lembro-me de que ela comentou que até então o que tinha aprendido não 

fazia muito sentido, e que agora podia fazer uma relação com o que conhecia.  

Quando se pergunta ao aluno se ele consegue identificar o aroma de diferentes frutas, estando de 

olhos fechados, são unânimes em afirmar que sim, mesmo não as visualizando. Se em vez de uma fruta 

fosse apresentado um chiclete ou bala de goma com idêntico aroma, seriam capazes de afirmar do que se 

tratava? Porque um iogurte natural com morangos, em fruta, por maior que seja a quantidade adicionada, 

não apresentará a cor e aroma de um iogurte industrializado de mesmo sabor? Cravo, canela e hortelã são 

exemplos bem conhecidos e facilmente identificados por eles. Então os flavorizantes podem ser 

trabalhados de uma forma mais significativa abordando as funções orgânicas. A escola, por sua vez, não 

oferecia recursos nem orientação especializada, e o Norte das minhas aulas era dado pelo interesse dos 

alunos. 

Então tive a ideia de montar um tabuleiro de isopor com bolinhas e tirinhas, também de isopor e 

de diferentes formatos, representando os diferentes elementos químicos e suas ligações, podendo, assim, 

representar as cadeias carbônicas. Ao passar suas mãos sobre o tabuleiro, R conseguia identificar o que 

era proposto, lembro-me que foi um momento de satisfação para ela, pois de alguma forma era possível 

“visualizar” as estruturas químicas com suas ligações.  Em outros momentos bolinhas de isopor com 

palitos representavam a geometria de algumas moléculas. Importante salientar que o tipo de material 

usado para se trabalhar com alunos cegos precisa ser escolhido com muito critério. O isopor, em folhas, 

pode ser bastante áspero e, portanto, não foi uma boa escolha, precisando ser encapado. Para uma pessoa 

cega os dedos são seus olhos, é pelo tato que percebem muito do que os cercam, além, é claro, da leitura 

pelo sistema Braille. Em se tratando, ainda, de uma pessoa diabética, o cuidado deve ser redobrado 

devido à sensibilidade e fragilidade que tem nas extremidades do corpo, neste caso especificamente, os 

dedos.  Infelizmente, essa aprendizagem aconteceu pelo erro. Não basta termos a melhor das intenções é 

preciso buscar subsídios que nos permitam trabalhar de forma segura para nosso aluno, visando um bom 

resultado, sem criar, contudo, obstáculos epistemológicos. 

3. Análise e discussão do relato  

Por que escrever sobre uma experiência que ocorreu há tanto tempo? Entendo que o mais 

importante não é o que fiz, mas o que ficou de marcante. O que aprendi tem maior valor do que eu penso 

ter ensinado. Hoje, falar sobre inclusão é fato corriqueiro, existe literatura, profissionais especializados e 

uma série de recursos para nos auxiliar. O que de regra, não deixará de nos angustiar frente a situações 

semelhantes. Cada caso de inclusão será único, com suas particularidades e desafios próprios. O 
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importante é tentar alcançar esses alunos, respeitando seus limites e valorizando cada progresso, tratando-

os com muito carinho, pois é fundamental que eles possam perceber o nosso empenho em atendê-los em 

suas necessidades educacionais. Por outro lado, se tivermos o mesmo olhar para todos os nossos alunos 

sob um enfoque especial, perceberemos que os mesmos aproveitam essas adaptações de uma forma muito 

positiva. Infelizmente, na época, não tive essa percepção, atendia a R em turno alternado a fim de 

dedicar-lhe maior atenção. Se tivesse transformado o tabuleiro construído em um jogo didático, 

envolvendo toda a turma, e ainda, se os tivesse colocado nas condições em que R se encontrava, sem 

enxergar, outros saberes poderiam ter sido alcançados. Sentimentos de solidariedade e respeito pelas 

diferenças poderiam facilmente ser despertados entre os demais. Pergunto-me se ao chegar a uma nova 

turma, sem a presença de um aluno com necessidades educacionais especiais, não estaríamos correndo o 

risco de fazer a exclusão, pois não estaríamos de forma equivocada considerando a não existência das 

diferenças de aprendizagem? 

        R é lembrada por todos que foram seus professores, pois era exemplo de dedicação e superação. 

Concluiu o Ensino Médio como destaque em todos componentes curriculares. O desejo de dar 

continuidade aos estudos não foi alcançado devido ao agravamento da doença que a levou a um 

transplante renal e outras dificuldades. Perdi contato e já não a vejo pela cidade. 

 

 

4. Considerações finais  

Todo profissional da educação já enfrentou ou está por enfrentar uma situação “paralisante” que 

foge à aula previamente preparada. Embora, num primeiro momento, pareça ser impossível contornar ou 

resolver o impasse que se apresenta, com criatividade e, principalmente, com a determinação de quem 

quer alcançar seu aluno, tiramos um “coelho da cartola”. Se o resultado não é o que gostaríamos de 

alcançar, temos a convicção de estarmos num ambiente que se modifica a cada ano letivo: nossa sala de 

aula. Isso é a educação num cenário comum a muitas Escolas Públicas, com a falta de recursos humanos, 

materiais e de apoio, o que nos coloca sempre com o compromisso de fazer pequenos milagres todos os 

dias. Embora já tenha trabalhado em uma escola particular pude observar a existência das mesmas 

angústias e a falta de preparo, por parte dos professores.  

Hoje, o educador deve ter a responsabilidade de buscar conhecer a legislação específica, no que 

se refere à inclusão, com o propósito de buscar os recursos pedagógicos e humanos que possam auxiliar a 

prática docente e que são deveres do Estado, bem como, poder orientar algumas dessas famílias de 

direitos que lhes assistem.  É natural que tenhamos sentimentos como ansiedade ou insegurança ao 

encontrarmos alunos com necessidades educacionais especiais. Afinal, queremos ensinar, mas acima de 

tudo, devemos estar aptos a aprender com cada nova experiência. Escrever sobre R, é o reconhecimento 

pelo privilégio de tê-la encontrado em minha prática docente, pois com ela aprendi que a maior de nossas 

limitações é perceber que somos limitados, ou seja, que somos seres inacabados, em permanente processo 

de aprendizagem.  
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