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RESUMO 

 

Considerando o panorama educacional inclusivo legitimado no Brasil, é consenso 

que ainda existem muitos obstáculos para que a inclusão seja qualitativamente 

efetivada. Assim sendo, o objetivo principal desta dissertação foi de investigar novas 

formas de abordagem do ensino de Astronomia para estudantes com deficiência 

visual no Ensino Fundamental. O primeiro objetivo do estudo foi diagnosticar a 

realidade da inclusão no ensino em Ciências quanto às necessidades educacionais 

especiais apresentadas pelos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental da 

rede municipal de Uruguaiana. Este momento teve abordagem metodológica 

quantitativa e qualitativa da realidade, quanto a inclusão no ensino em Ciências, 

sendo que o termo “necessidade educacional especial” está ligado às dificuldades 

de aprendizagem apresentadas e aos laudos dos alunos incluídos. O Censo Escolar 

em sua dimensão nacional, demonstra o quanto as matrículas de estudantes da 

educação especial, nas escolas regulares, vêm crescendo a cada ano. No município 

de Uruguaiana, conforme coleta de dados junto a Secretaria Municipal de Educação, 

durante os anos letivos de 2018 e 2019, em média 3,4 % dos estudantes 

matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental, era de estudantes incluídos, 

neste caso, sem contabilizar os que ainda não possuem diagnóstico, sendo que 

todos frequentam a disciplina de Ciências e recebem atendimento educacional 

especializado nas Salas de Recursos Multifuncionais, existentes em todas as 

escolas. Os diagnósticos mais encontrados foram: Dificuldade acentuada de 

aprendizagem, Deficiência intelectual, Deficiência múltipla e Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade. Prosseguindo esta etapa, 15 professores de Ciências 

responderam a um questionário aberto, durante uma reunião de formação 

continuada, em que demonstraram que a inclusão ainda está em processo de 

ocorrer, as respostas oscilaram entre identificar o que é necessário ser feito, e ainda 

não efetivar pelo sentimento de insegurança ou falta de apoio, e ao fato de não 

conseguirem adequar na maioria das vezes, o conteúdo com uma metodologia 

viável ao nível de aprendizagem de seus alunos incluídos. Sendo que nove destes 

professores não possuíam nenhuma formação na área da educação inclusiva, 

quatro tinham palestras e cursos de curta duração e apenas dois possuíam pós-

graduação voltada a esta área. O segundo objetivo foi analisar através de busca 

sistemática, os trabalhos que foram apresentados nos 20 anos do Encontro Nacional 
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de Pesquisa em Educação em Ciências, com a temática da educação inclusiva.  

Com levantamento bibliográfico do tipo “estado da arte”. Sendo que, do total dos 

trabalhos apresentados e analisados, encontrou-se a representatividade de apenas 

1,39%, com a temática Educação Inclusiva, de 0,47% voltados a adaptações 

metodológicas para estudantes deficientes visuais e desses 0,35% tratavam sobre a 

disciplina de Física na qual se desenvolve o conteúdo de Astronomia. Dando 

continuidade à segunda etapa da pesquisa, o terceiro objetivo buscou identificar e 

analisar os trabalhos disponíveis no Google Acadêmico com proposição de recursos 

didáticos adaptados de Astronomia para estudantes com deficiência visual, com o 

descritivo ‘Astronomia para “deficientes visuais”’, do total de 566 artigos 

encontrados, apenas 7 trabalhos, o equivalente a 1,23%, tinha como proposição a 

confecção de recursos didáticos adaptados para o desenvolvimento do conteúdo 

através de ferramentas táteis para estudantes deficientes visuais. A terceira etapa 

do trabalho, teve como objetivo desenvolver novos recursos didáticos adaptados 

com a temática de Astronomia para estudantes com deficiência visual. Este 

momento contou com o prévio manuseio, por um aluno acadêmico com deficiência 

visual, de diferentes texturas, dimensões e materiais, para otimizar a confecção dos 

seguintes materiais: Planisfério adaptado e cartas táteis, Esfera Celeste tátil com as 

Constelações do Zodíaco, Adaptação tátil do movimento diurno dos astros e 

Representação tátil da Trajetória das estrelas no Céu noturno. Estes materiais táteis 

foram elaborados com recursos de baixo custo, e trazem: relação e locais onde são 

encontrados os materiais e passo a passo para serem reproduzidos por professores 

do Atendimento Educacional Especializado ou da disciplina de Ciências, para 

propiciar aprendizagem do conteúdo sobre o Movimento dos astros no céu e as 

Constelações. Sendo que, esta preocupação se evidencia pelo fato dos 

conhecimentos em Astronomia precisarem em grande parte de apelos visuais e 

necessitarem serem transcritos para formatos táteis de aprendizagem para melhor 

atingirem estudantes com deficiência visual, propiciando assim, a possibilidade de 

garantir o direito a todos de construírem novos conhecimentos com qualidade. A 

última etapa foi a quarta, com roteiro de estudos e reflexão, foi o momento que teve 

como objetivo promover uma Oficina de Astronomia Inclusiva para os professores do 

Atendimento Educacional Especializado, contando, devido ao período de pandemia, 

virtualmente com a participação de nove professores da rede municipal de ensino, 

aconteceu através do aplicativo Jitsi Meet, tendo como proposição a possibilidade de 
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uma maior interação com os professores de Ciências; a possibilidade de construção 

de materiais táteis de Astronomia para os estudantes com deficiência visual; a 

identificação do baixo número de trabalhos disponíveis de Astronomia para 

estudantes com deficiência visual e a atribuição de habilidades a serem 

desenvolvidas nos mesmos através destes recursos, como forma de validação das 

funcionalidades dos materiais táteis adaptados apresentados. Este trabalho 

demonstra que ainda há muito a ser feito para contemplar o conteúdo de Astronomia 

de forma inclusiva no ensino de Ciências e desenvolver as potencialidades destes 

conhecimentos para todos. 

 

Palavras-chave: Ensino em Ciências. Astronomia. Material didático tátil. Estudante 

com deficiência visual. 
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ABSTRACT 

 

Considering the inclusive educational landscape legitimized in Brazil, there is a 

consensus that there are still many obstacles for inclusion to be qualitatively 

effective. Therefore, the main objective of this dissertation was to investigate new 

ways of approaching the teaching of Astronomy for students with visual impairment in 

Elementary School. The first objective of the study was to diagnose the reality of 

inclusion in science education regarding the special educational needs presented by 

students in the final years of elementary school in the municipal network of 

Uruguaiana. This moment had a quantitative and qualitative methodological 

approach to reality, regarding inclusion in science education, and the term "special 

educational need" is linked to the learning difficulties presented and the reports of the 

included students. The School Census in its national dimension shows how much the 

enrollment of students of special education, in regular schools, has been growing 

each year. In the municipality of Uruguaiana, according to data collection from the 

Municipal Department of Education, during the academic years of 2018 and 2019, an 

average of 3.4% of students enrolled in the final years of elementary school, included 

students, in this case, without accounting those who have not yet been diagnosed, all 

of whom attend the Science discipline and receive specialized educational 

assistance in the Multifunctional Resource Rooms, existing in all schools. The most 

common diagnoses were: Marked learning difficulties, Intellectual disabilities, Multiple 

disabilities and Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Continuing this step, 15 

science teachers responded to an open questionnaire, during a continuing education 

meeting, in which they demonstrated that inclusion is still in the process of occurring, 

the answers oscillated between identifying what needs to be done, and not yet 

completing it. due to the feeling of insecurity or lack of support, and the fact that they 

are unable to adapt the content most of the time, with a viable methodology to the 

level of learning of their included students. Since nine of these teachers did not have 

any training in the area of inclusive education, four had lectures and short courses 

and only two had postgraduate studies focused on this area. The second objective 

was to analyze, through a systematic search, the works that were presented in the 20 

years of the National Research Meeting in Science Education, with the theme of 

inclusive education. With bibliographic survey of the “state of the art” type. Since, of 

the total of the works presented and analyzed, only 1.39% were represented, with the 
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theme Inclusive Education, 0.47% focused on methodological adaptations for visually 

impaired students and of these 0.35% were about the Physics discipline in which the 

Astronomy content is developed. Continuing with the second stage of the research, 

the third objective sought to identify and analyze the works available on Google 

Scholar with the proposition of didactic resources adapted from Astronomy for 

visually impaired students, with the descriptive 'Astronomy for “visually impaired”', of 

the total of 566 articles found, only 7 works, equivalent to 1.23%, had the proposition 

of making didactic resources adapted for the development of the content through 

tactile tools for visually impaired students. The third stage of the work aimed to 

develop new teaching resources adapted to the theme of Astronomy for students 

with visual impairments. This moment had the previous handling, by a visually 

impaired academic student, of different textures, dimensions and materials, to 

optimize the making of the following materials: Adapted planisphere and tactile cards, 

tactile Celestial Sphere with the Constellations of the Zodiac, Tactile adaptation of 

the diurnal movement of the stars and tactile representation of the trajectory of the 

stars in the night sky. These tactile materials were developed with low cost 

resources, and include: list and places where the materials are found and step by 

step to be reproduced by teachers from the Specialized Educational Service or from 

the Science discipline, to provide learning of the content on the Movement of the 

stars in the sky and the Constellations. This concern is evidenced by the fact that the 

knowledge in Astronomy needs a great deal of visual appeals and needs to be 

transcribed to tactile learning formats to better reach students with visual 

impairments, thus providing the possibility of guaranteeing the right for everyone to 

build. new knowledge with quality. The last stage was the fourth, with a study guide 

and reflection, it was the moment that aimed to promote an Inclusive Astronomy 

Workshop for teachers of Specialized Educational Service, counting, due to the 

pandemic period, virtually with the participation of nine teachers from the municipal 

education network, it happened through the Jitsi Meet application, with the 

proposition of the possibility of greater interaction with Science teachers; the 

possibility of building tactile Astronomy materials for visually impaired students; the 

identification of the low number of available Astronomy works for students with visual 

impairments and the attribution of skills to be developed in them through these 

resources, as a way of validating the functionalities of the adapted tactile materials 

presented. This work demonstrates that there is still much to be done to contemplate 
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the content of Astronomy in an inclusive way in the teaching of Sciences and to 

develop the potential of this knowledge for all. 

 

Keywords: Science teaching. Astronomy. Tactile teaching material. Visually 

impaired student. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A história da Educação Especial no Brasil, se entrelaça com o 

assistencialismo e a legislação vigente como: leis, decretos, portarias, resoluções e 

outras regulamentações oficiais. Sempre de alguma maneira, contribuindo e/ou 

modificando o comportamento da sociedade em cada época, com muitos avanços 

voltados a inclusão ao longo deste processo.  

Em 1973, o Ministério da Educação (MEC) criou o Centro Nacional de 

Educação Especial (CENESP), que passou a ser responsável pela condução do 

assunto, impulsionando ações educacionais voltadas às pessoas com deficiência, 

sob um apoio integracionista, configurado por campanhas assistenciais e iniciativas 

isoladas do Estado. Permanecendo assim, a concepção de “políticas especiais” para 

tratar da educação de estudantes com deficiência. 

A Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, também chamada 

“Constituição Cidadã”, trouxe pela primeira vez, a proposta educacional inclusiva, 

quando cita a garantia de “atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988), 

proporcionando uma nova influência para a educação vigente naquele momento.  

Demonstrando um avanço para o cenário de uma Educação Especial 

Inclusiva como previsto na Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN, nº 9.394/96), no artigo 59, recomenda que os sistemas de ensino 

devem assegurar aos estudantes: currículo, métodos, recursos e organização 

específicos para atender às suas necessidades, com adequadas condições de 

aprendizagem. Passando a assegurar a terminalidade específica àqueles que não 

atingiram o nível exigido para a conclusão do Ensino Fundamental, em virtude de 

suas deficiências. 

Porém a legitimação do processo inclusivo aconteceu em 2008, através da 

“Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva”, que 

passou a ter como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos 

estudantes com Deficiências, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e 

Altas Habilidade/Superdotação, nas escolas regulares, orientando desta maneira, os 

sistemas de ensino para promoverem respostas às necessidades educacionais em 

suas singularidades. 
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Sendo importante ressaltar, que esta trajetória brevemente apresentada, se 

configura em um país, em que o atendimento às pessoas com deficiência teve início 

na época do Império, com a instalação de uma instituição pioneira em Educação 

Especial na América Latina, quando em 1854, foi fundado o Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos, e atual Instituto Benjamin Constant (IBC), que assegura suporte 

para crianças e adolescentes com deficiência visual - cegos, surdocegos, com baixa 

visão e deficiência múltipla, e se transformou em um centro de referência em 

atendimentos e assessoramento de profissionais atuantes na área. 

Desta forma, afirmamos que para a inclusão do estudante com deficiência 

visual na escola, se faz necessário uma reorganização dos modelos, tempos e 

espaços escolares no sentido de atender as necessidades e características 

específicas de cada sujeito. Pois, o estudante com deficiência visual não é um ser 

universal, o currículo e as estratégias de ensino não são padronizados. Cada um 

possui sua subjetividade, sua identidade, suas experiências e percepções sobre o 

mundo, suas características sociais, culturais, econômicas, físicas, afetivas e 

cognoscitivas, que o torna um ser único na pluralidade da escola (JUNIOR; LÍBERA; 

GOMES, 2019). 

 

O ensino de ciências para alunos com deficiência é indubitavelmente um 
desafio. A área carrega a complexidade de fenômenos que, para serem 
percebidos e compreendidos, envolvem experiências sensoriais (ver, ouvir, 
perceber visualmente mudanças, comparar, medir, analisar...) nem sempre 
disponíveis aos alunos com deficiência (BASTOS; LINDEMANN; REYES, 
2016, p.427). 

 
 

Segundo Lippe (2010, p.32), na pesquisa em educação em Ciências são 

praticamente inexistentes as investigações sobre um ensino que seja dirigido aos 

alunos com deficiência. As poucas informações existentes dizem respeito a ensaios 

ou observações isoladas, sendo importante ressaltar, que ainda não contam com a 

significância de que a temática necessita. Com o processo da inclusão educacional 

os professores de ensino em Ciências têm cada vez mais recebido alunos com 

necessidades educacionais especiais (NEE). Nesse sentido a Escola tem ampliado 

através do processo inclusivo o seu papel de ação formadora junto aos educandos 

(MANTOAN, 2003). 

Seguindo os princípios definidos pela LDBEN, nº 9.394/96, temos os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, BRASIL, 1998), que são documentos que 
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servem como diretrizes para orientar os educadores por meio da normatização de 

alguns aspectos fundamentais relativos a cada disciplina, devendo servir como 

referência para as diferentes redes de ensino da Educação Básica quanto aos 

conteúdos mínimos de cada área compostas por blocos temáticos. 

Para os PCNs no Ensino Fundamental, é possível afirmar que na área de 

Ciências Naturais o propósito demanda a utilização dos conhecimentos científicos 

como ferramenta de desenvolvimento de capacidades. Conforme os PCNs, nesta 

área, os conhecimentos voltados à Astronomia acontecem no terceiro e quarto ciclos 

do Ensino Fundamental, no eixo temático "Terra e Universo", em que é destacada a 

importância da observação direta dos objetos e fenômenos celestes. 

 

“Os estudantes devem ser orientados para articular informações com dados 
de observação direta do céu, utilizando as mesmas regularidades que 
nossos antepassados observaram para orientação no espaço e para 
medida do tempo, o que foi possível muito antes da bússola, dos relógios e 
do calendário atual, mas que junto a eles ainda hoje organizam a vida em 
sociedade em diversas culturas [...]” (BRASIL, 1998, p. 40). 
 
 

A proposta dos PCNs traz como intenção conduzir e aprofundar o debate 

educacional, constituindo-se como um instrumento de apoio às discussões 

pedagógicas, buscando a transformação positiva dos currículos. Diferente da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC, BRASIL, 2017) que indica aos estudantes a 

garantia de seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, como preconizado 

pelo Plano Nacional de Educação (PNE). 

Quando estabelecemos uma comparação entre o previsto nos PCNs e o que 

traz a BNCC, inicialmente é possível ressaltar a presença da temática da Astronomia 

constituindo o eixo temático Terra e Universo em ambas. Previstas pela BNCC e 

detalhadas no Referencial Curricular Gaúcho (RCG) que é um documento que visa 

agregar temáticas regionais, temos a indicação das habilidades a serem 

desenvolvidas a partir de cada objeto do conhecimento, que são os conteúdos 

advindos dos eixos temáticos. 

Na BNCC a área de Ciências da Natureza traz os objetos do conhecimento, 

organizados em três unidades temáticas, em que o desenvolvimento dessas 

unidades se dá ao longo de todo o Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano. 

Diferentemente dos PCNs, na BNCC a unidade temática Terra e Universo com 

conteúdo de Astronomia, deve garantir: 
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Na unidade temática Terra e Universo, busca-se a compreensão de 
características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes – suas 
dimensões, composição, localizações, movimentos e forças que atuam 
entre eles. Ampliam-se experiências de observação do céu, do planeta 
Terra, particularmente das zonas habitadas pelo ser humano e demais 
seres vivos, bem como de observação dos principais fenômenos celestes. 
Além disso, ao salientar que a construção dos conhecimentos sobre a Terra 
e o céu se deu de diferentes formas em distintas culturas ao longo da 
história da humanidade, explora-se a riqueza envolvida nesses 
conhecimentos, o que permite, entre outras coisas, maior valorização de 
outras formas de conceber o mundo, como os conhecimentos próprios dos 
povos indígenas originários. (BNCC, 2017, p. 329). 
 
 

Desta forma, temos o conteúdo de Astronomia presente na proposta 

metodológica do Ensino Fundamental pela BNCC, com um ensino em espiral, 

aumentando gradativamente os níveis de conhecimento, que deverá atingir a todos 

os alunos matriculados no ensino regular.  

Nepomuceno & Zander (2015) realizaram uma pesquisa de levantamento 

bibliográfico, levando em consideração o período de tempo de 1994 a 2014, sobre 

artigos que apresentassem recursos didáticos táteis adaptados para o Ensino de 

Ciências para alunos com deficiência visual do Ensino Fundamental, a partir das 

palavras-chave: Recurso Didático Adaptado, Educação Inclusiva, Ciências, Química, 

Física e Deficiência Visual. Foi encontrado um total de 19 trabalhos no Google 

Acadêmico, 2 trabalhos na revista Benjamin Constant e 3 dissertações no Banco de 

Dissertações e Teses da Capes. Destes 24 trabalhos apenas 5 abordavam o tema 

da Astronomia. 

Corvalan & Queirós (2015) buscaram por publicações com a temática Ensino 

de Astronomia para alunos com necessidades especiais em 16 periódicos e 3 

eventos da área de Ensino de Ciências, compreendendo o período de 2004 a 2014, 

em que encontraram um total de 16 artigos sobre a temática, destes 11 traziam 

materiais didáticos, paradidáticos e estratégias de Ensino sendo 8 especificamente 

direcionados para o ensino de Astronomia para alunos com deficiência visual. 

Estes trabalhos mesmo que ainda em pouca quantidade, têm muito a 

contribuir, já que, a percepção tátil para aqueles que não enxergam, assume o papel 

que os olhos exercem para os videntes. Desta forma, não é difícil entender que a 

imagem tátil formada a partir do contato com um modelo tridimensional favoreça a 

compreensão, uma vez que constitui elemento de substituição aos inúmeros 
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recursos visuais que são disponibilizados aos alunos videntes no transcorrer do 

processo ensino-aprendizagem dos conteúdos (CARDINALI; FERREIRA, 2010). 

Assim, esta dissertação se reveste de importância, já que aborda o cenário 

atual da inclusão no ensino de Ciências no Ensino Fundamental II da rede pública 

municipal de Uruguaiana. Faz-se um levantamento junto a temática voltada à 

pesquisa inclusiva em ensino de Ciências. Conta com a construção de materiais 

táteis elaborados para desenvolver o conteúdo de Astronomia para estudantes com 

deficiência visual, sendo um modelo adaptado do Planisfério com Cartas táteis, e 

três materiais inéditos como: a Esfera Celeste tátil com as Constelações do Zodíaco, 

a Adaptação tátil  do movimento diurno dos astros e a Representação tátil da 

Trajetória das estrelas no Céu noturno, que podem ser reproduzidos e utilizados em 

diferentes espaços do contexto escolar, para desenvolver habilidades e o conteúdo 

de Astronomia sobre o Movimento dos astros no céu e as Constelações. Também 

contando com roteiro e a validação dos materiais táteis durante o acontecimento de 

uma “Oficina virtual de Astronomia Inclusiva para professores do Atendimento 

Educacional Especializado” da rede municipal, na qual se discutiu a importância e o 

quanto a pesquisa na área das Ciências da Natureza, pode contribuir no trabalho 

desses profissionais junto aos estudantes com deficiência visual que frequentam as 

escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

2 OBJETIVOS DE PESQUISA 

 

2.1 Objetivo geral 

 Investigar novas formas de abordagem do ensino de Astronomia para 

estudantes com deficiência visual no Ensino Fundamental. 

 

2.2 Objetivos específicos 

1) Diagnosticar a realidade da inclusão no ensino em Ciências quanto ao tipo 

de necessidades educacionais especiais dos alunos dos anos finais do Ensino 

Fundamental da rede municipal de Uruguaiana; 

2) Analisar através de busca sistemática os trabalhos que foram apresentados 

nos 20 anos do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências 

(ENPEC), com a temática da educação inclusiva; 

3) Identificar e analisar os trabalhos disponíveis no Google Acadêmico com 

proposição de recursos didáticos adaptados de Astronomia para estudantes com 

deficiência visual; 

4) Desenvolver novos recursos didáticos adaptados com a temática de 

Astronomia para estudantes com deficiência visual. 

5) Promover uma Oficina de Astronomia Inclusiva para os professores do 

Atendimento Educacional Especializado. 
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3 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

3.1 Surgimento da Educação Inclusiva 

A LDBEN (Lei Federal nº 4.024/61) foi a primeira lei educacional do governo 

brasileiro a abordar Educação Especial nos seus artigos 88 e 89 considerando dois 

aspectos: (i) pelo artigo 88 a necessidade de enquadrar o aluno especial integrando-

o a comunidade; (ii) pelo artigo 89 o financiamento às instituições que prestassem 

serviços educacionais direcionados a educação especial. A LDBEN nº 5.692/71 em 

substituição a LDBEN de 1961 determinou no seu artigo 9º que “os alunos que 

apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em atraso 

considerável quanto à idade e os superdotados deverão receber tratamento 

especial” (BRASIL, 1971). 

Já a Constituição da República Federativa do Brasil em 1988 traz a proposta 

educacional inclusiva abordando preferencialmente na rede regular de ensino, a 

garantia do Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos alunos portadores de 

deficiências (BRASIL, 1988). Em 1994 o governo brasileiro publica a Política 

Nacional de Educação Especial, considerada uma política pouco inclusiva que 

condiciona o ingresso as classes comuns aos estudantes que “possuem condições 

de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino 

comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais”. (BRASIL, 1994, p.19).  

 Porém, foi a LDBEN (Lei Federal nº 9.394/96), que trouxe nos seus artigos 58 

e 59 a questão da busca por estratégias para o atendimento, preferencialmente na 

rede regular, dos estudantes com Deficiência, Transtornos Globais do 

Desenvolvimento e Altas Habilidade/Superdotação para garantir a inclusão com 

adequadas condições de aprendizagem. Em 2008 foi instituída a Política Nacional 

de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008) que se 

fundamentava na garantia da educação de qualidade aos alunos com necessidades 

especiais mediante à inclusão em turmas de ensino regular, oferta de AEE e a 

formação de professores na área de Educação Especial.  

O PNE (2014/2024) - Lei nº 13.005/2014 (BRASIL, 2014), estabelece como 

meta 4 a garantia da universalização do atendimento educacional entre estudantes 

de 4 e 17 anos com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas 

Habilidades ou Superdotação, de preferência em turmas comuns do ensino regular, 

com garantia de AEE e Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), classes, escolas 

ou serviços especializados.  
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O termo “Inclusão Escolar” tem sua origem em lutas contra a exclusão em um 

movimento social que teve início na década de 1990, atualmente é definida como 

paradigma, modelo ou sistema. Neste contexto, tal terminologia está cada vez mais 

presente nas discussões acadêmicas, sobretudo no que se refere à escolarização 

de pessoas com necessidades especiais. “No entanto, a educação inclusiva está na 

pauta da legislação brasileira desde meados da década de 90” (PRIETO, 2006, 

p.33). 

As abordagens relacionadas ao contexto educacional inclusivo têm diante de 

si um desafio para encontrar soluções que possam responder sobre o acesso e 

permanência dos alunos com necessidades especiais presentes na rede pública de 

ensino (CAMARGO; LIPPE; NARDI, 2009). 

Para Mitler (2003, p.15), “não foi por causa dos políticos que as políticas 

públicas educacionais mudaram, não foi porque os políticos esperaram os 

pesquisadores dizerem a palavra certa, mas foi porque a sociedade exigiu 

mudanças”. Sendo a partir da Conferência Mundial de Jomtien na Tailândia 

(UNESCO, 1990), que este movimento pela Educação Inclusiva se intensificou, pois, 

apontou para a necessidade de educação para todos, promovendo a universalização 

do acesso à escola.  

Porém, a proposta de Educação Inclusiva e da escola para todos, foi 

concretizada através da declaração de Salamanca, proclamada após a Conferência 

Mundial de Educação Especial, que dentre outras coisas, afirma o princípio 

fundamental da escola inclusiva, que é “todas as crianças, sempre que possível, 

devem aprender juntas, independentemente de suas dificuldades ou diferenças que 

elas possam ter” (UNESCO, 1994, p.5) 

Como contraponto Carvalho (2010) dedica seu trabalho ao esclarecimento de 

ideias equivocadas quanto à Educação Inclusiva, sintetizando da seguinte forma: 

 

 Supor que é um assunto específico da educação especial; 

 Acreditar que a proposta é dirigida, apenas, a alunos portadores de 
deficiência ou das condutas típicas das síndromes neurológicas, 
psiquiátricas ou com quadros psicológicos graves; 

 Supor que alunos com altas habilidades/superdotados não são sujeitos da 
proposta de inclusão educacional escolar; 

 Exigir diagnóstico clínico para promover a inclusão de deficientes no 
ensino regular; 

 Afirmar que o paradigma da inclusão “supera” o da integração; 
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 Desconsiderar as necessidades básicas para a aprendizagem de qualquer 
aluno, banalizando essas necessidades e/ou atribuindo-as a problemas do 
indivíduo; 

 Confundir inclusão com inserção; 

 Privilegiar, na inclusão, o relacionamento interpessoal em detrimento dos 
aspectos cognitivos; 

 Limitar a “leitura de mundo” à sala de aula, isto é, supor que a inclusão é 
um fim em si mesma quando, na verdade, é um processo contínuo e 
permanente que envolve a família, a escola, o bairro, a comunidade. 
(CARVALHO, 2010, p.87) 

 
 

Ainda assim, encontramos enganos, que demonstram, que muitas vezes a 

essência da proposta da Educação Inclusiva é negada, mesmo constando na 

Declaração de Salamanca, que todas as minorias excluídas, que também contam 

com os alunos da Educação Especial, mas que não se reduz a ele, necessitam do 

acesso à escola.  

Granemann (2005) afirma que “o conhecimento é algo que se encontra em 

constante transformação, revisão, superação”, e que a proposta inclusiva veio para 

marcar uma etapa importante na educação mundial, que é justamente a educação 

para todos. Tal reformulação só será possível com metodologias de ensino 

diferenciadas e que atendam os estudantes em suas necessidades especiais, 

professores com atitudes e posturas adequadas para lidar com os alunos, ou seja, 

tudo que possa proporcionar um ensino regular qualificado para todos. 

 

3.2 O Censo, a Educação Especial e a Deficiência Visual 

Atualmente o “Atendimento Educacional Especializado” (AEE) é ofertado em 

turno inverso ao das aulas regulares e ocorre nas Salas de Recursos 

Multifuncionais, sendo mantido via Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica (FUNDEB). O Censo Escolar de 2018 aponta conforme a Figura 1, 

um crescimento de matrículas de alunos incluídos em classe comum, se 

estabilizando em 2018 com 40% do total de matrículas de alunos incluídos na escola 

regular com AEE. O mesmo gráfico aponta o decréscimo significativo de 5% na 

contribuição das matrículas exclusivamente em classe especial no período de 2014 

a 2018, com a mesma perfazendo apenas 7,9% do total de matrículas. Enquanto em 

2018 vemos crescer o número de matrículas de alunos incluídos sem AEE, 

percebendo-se assim, a necessidade de um aumento na capacidade deste suporte 

de complementação ou suplementação das aprendizagens dentro das escolas. 
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Figura 1 – Percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos de idade com Deficiência, Transtorno 
Global do Desenvolvimento ou Altas Habilidades/Superdotação que frequentam classes comuns, com 
e sem Atendimento Educacional Especializado ou classes especiais exclusivas 

 
Fonte: Resumo Técnico/Censo da Educação Básica 2018. 

 

O Censo da Educação Básica (BRASIL, 2018), nos evidencia que entre os 

anos de 2014 e 2018 houve uma redução de 2,6%, no total de matrículas nas quase 

182 mil escolas da Educação Básica do Brasil. Porém, neste mesmo período de 

queda de matrículas, o número total de matrículas de alunos incluídos teve um 

aumento de 33,2%, sendo que na etapa foco deste estudo do Ensino Fundamental II 

o aumento foi de 56%. 

A Figura 2 ilustra em números absolutos o crescimento entre 2014 e 2018 do 

número de matrículas dos alunos incluídos nas diferentes etapas de ensino, sendo 

que em 2018 a distribuição em valores integrais da figura, pode ser expressa a partir 

das seguintes porcentagens de matrículas: 43,43% no Ensino Fundamental Anos 

Iniciais; 27,50% no Ensino Fundamental Anos Finais; 11,03% na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA); 9,84% no Ensino Médio; 7,75% na Educação Profissional e 

0,45% na Educação Infantil. 

 

Figura 2 - Número de matrículas de alunos com Deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento, 
Altas Habilidades/Superdotação em classes comuns ou especiais exclusivas, segundo etapas de 
ensino 
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            Fonte: Resumo Técnico/Censo da Educação Básica 2018. 

 

Conforme a Tabela 1, com dados da última Sinopse Estatística da Educação 

Básica (BRASIL, 2018), é possível observar o índice de alunos da Educação 

Especial matriculados na rede regular de ensino, que vai da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental ao Ensino Médio, nas esferas estadual e nacional. Quando nos 

detemos nas matrículas de estudantes com deficiência visual (cegueira, baixa visão 

e surdo cegueira) no estado do Rio Grande do Sul, elas equivalem a 5,4% das 

matrículas na Educação Especial e 4,8% do total do país de DV.  

 

Tabela 1 - Número de matrículas da Educação Especial na Educação Básica, por tipo de Deficiência, 
Transtorno Global do Desenvolvimento ou Altas Habilidades/Superdotação, em classes comuns e/ou 
Educação de Jovens e Adultos  

Público da 
Educação Especial 

Rio Grande do Sul Brasil 

Cegueira 313 6.159 
Baixa visão 3.402 70.832 
Surdez 537 21.559 
Deficiência Auditiva 1.809 33.994 
Surdo Cegueira 13 316 
Deficiência Física 6.030 111.723 
Deficiência Intelectual 52.695 585.672 
Deficiência múltipla 3.411 51.773 
Autismo 4.604 77.102 
Síndrome Asperger 776 12.180 
Síndrome Rett 44 2.052 
Transtorno Dissociativo de Identidade 1.953 35.668 
Altas Habilidades 1.736 19.451 
Total 69.024 896.809 

     Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica/Inep 2018. 
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Dessa forma o Censo Escolar e a Sinopse Estatística da Educação Básica 

ambas do ano de 2018, uma década após legitimar a perspectiva de uma Educação 

Especial Inclusiva nas escolas regulares, nos mostram que é possível afirmar que os 

alunos que apresentam necessidades especiais estão ocupando seus espaços, e 

dessa forma, requerem ter suas potencialidades valorizadas através de 

metodologias e trabalhos científicos que contribuam com este processo. 

 

3.3 Histórico da educação para Deficientes Visuais 

No Brasil, a Educação Especial tem sua primeira escola no período do 

Império, quando foi inaugurado o Instituto Imperial dos Meninos Cegos em 17 de 

setembro de 1854, foi a primeira escola formal para pessoas com deficiência visual 

na América do Sul, atual Instituto Benjamin Constant (COSTA FILHO, 2010). Desde 

então são mais de 160 anos de história e experiências na escolarização formal para 

pessoas com deficiência visual no Brasil. 

Após a fundação do IBC no Rio de Janeiro, outras entidades congêneres 

foram disseminadas pelo país: no ano de 1927 foi fundado o Instituto de Cegos 

Padre Chico, em São Paulo; em 1939, o Instituto Paranaense de Cegos, em 

Curitiba; em 1941, o Instituto Santa Luzia, em Porto Alegre; e, em 1943, o Instituto 

para Cegos do Ceará (BILL, 2017). 

O IBC, é um centro de referência nacional na área da Deficiência Visual, 

tendo como competências fundamentais, como consta no Capítulo 1 do Artigo 1º de 

seu Regimento Interno, e conforme Decreto nº 9.005, de 14 de março de 2017, 

como órgão específico singular do MEC, entre suas competências legais: 

 

I - subsidiar a formulação da Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva, quanto à temática da deficiência visual; 
II - promover a ascensão intelectual, social e humana da pessoa com 
deficiência visual, mediante sua competência como órgão de pesquisa e 
educação, visando garantir o atendimento educacional e reabilitacional; 
III - ofertar Educação Precoce, Ensino Pré-Escolar, Ensino Fundamental e 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, nas formas articulada e 
subsequente, às pessoas com deficiência visual; 
IV - promover e realizar cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, 
extensão e aperfeiçoamento, na temática da deficiência visual; 
V - promover, realizar e divulgar estudos e pesquisas nos campos 
pedagógico, psicossocial, de saúde, e de inclusão das pessoas com 
deficiência visual; 
VI - promover programas de divulgação e intercâmbio de experiências, 
conhecimentos e inovações tecnológicas, na área da deficiência visual; 
VII - desenvolver, produzir e distribuir material especializado; 
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VIII - produzir e distribuir impressos em Braille e no formato para baixa 
visão; 
IX - promover o desenvolvimento pedagógico por meio de pesquisas, cursos 
e publicações na temática da deficiência visual; 
X - desenvolver programas de reabilitação, pesquisas de mercado de 
trabalho e de promoção de encaminhamento profissional, visando 
possibilitar, às pessoas com deficiência visual, o pleno exercício da 
cidadania; e 
XI - atuar de forma permanente junto à sociedade, através dos meios de 
comunicação de massa e de outros recursos, visando o resgate da imagem 
social das pessoas com deficiência visual (BRASIL, 2017). 
 
 

Na atualidade, o IBC é mais que uma escola que atende crianças e 

adolescentes com deficiência visual (cegos, surdocegos, com baixa visão e 

deficiência múltipla), sendo referência, em nível nacional, para questões da área da 

deficiência visual, capacitando profissionais e assessorando instituições públicas e 

privadas nessa área, além de reabilitar pessoas que perderam ou estão em 

processo de perda da visão (BRASIL, 2019a). 

Complementando seu trabalho pedagógico o IBC tornou-se um centro de 

pesquisas médicas no campo da Oftalmologia, possuindo um dos programas de 

residência médica mais respeitados do país, que presta serviços de atendimento 

médico à população, realizando consultas, exames e cirurgias oftalmológicas 

(BRASIL, 2019b). 

Outro importante papel do IBC é o seu comprometido com a produção e 

difusão da pesquisa acadêmica no campo da Educação Especial, editando e 

imprimindo livros e revistas em Braille, além de contar com um farto acervo 

eletrônico de publicações científicas (BRASIL, 2019c). 

 

3.4 Adaptações metodológicas para estudantes com deficiência visual  

Segundo Costa (2004) a deficiência visual, pode ser classificada em duas 

categorias: a visão reduzida (também denominada baixa visão ou visão subnormal), 

a cegueira, podendo ser de origem congênita, quando está presente desde o 

nascimento, ou, adquirida, persistindo mesmo após terapias e procedimentos 

clínicos. 

 Para Sá, Campos e Silva (2007, p.15), a cegueira é “uma alteração grave ou 

total de uma ou mais funções elementares da visão que afeta de modo irremediável 

a capacidade de perceber cor, tamanho, distância, forma, posição ou movimento em 

um campo maior ou menos abrangente”. Já na baixa visão, visão subnormal, visão 
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residual, existe uma variedade e intensidade de comprometimento da visão, que 

englobam desde a pouca percepção de luz, até a redução da acuidade do campo 

visual. 

Amiralan (1992) trata a deficiência visual como um comprometimento de 

ordem sensorial que se restringe somente ao sentido da visão. Portanto, ter 

deficiência visual não significa apresentar qualquer tipo de deficiência psicológica ou 

intelectual.  

Em relação ao processo de ensino e aprendizagem, se deve considerar 

certos aspectos relevantes quanto às referências visuais adotadas pelo educador, 

pois como afirma Masini (1992), há predominância natural da visão sobre os outros 

sentidos, e isso faz com que os conhecimentos não acessíveis ao estudante com 

deficiência visual, sejam utilizados pelo vidente para falar com ele, gerando como 

consequência, o fato deste aluno desenvolver uma linguagem e uma aprendizagem 

conduzida pelo visual, ficando no nível do verbalismo e da aprendizagem mecânica. 

Assim, faz-se necessário buscar soluções, pois a pessoa cega tem uma 

dialética de aprendizagem diferente, em função do seu conteúdo que não é visual, 

sendo importante desenvolver atuações pedagógicas que valorizem o tato, a 

audição, o olfato e a sinestesia como vias de acesso ao desenvolvimento de seu 

conhecimento (MASINI, 1992). 

Além disso, incluir é ultrapassar uma integração por meios físicos, sendo 

sobretudo, disponibilizar aos alunos a possibilidade de dominar aprendizagens. 

Sendo necessário destacar o modo excludente e inacessível com que a Ciência, 

muitas vezes, tem sido tratada em sala de aula (CAMARGO; LIPPE, 2009a). 

Conforme Passos (2012), o envolvimento dos alunos em uma situação de 

aprendizagem ativa, acontece com o uso de materiais e recursos acessíveis, que 

servem de suporte experimental na organização do processo de ensino e 

aprendizagem, e como mediadores para facilitar a relação professor-aluno-

conhecimento. 

Neste caso, a dificuldade está na possibilidade de planejamento entre os 

docentes, visto que o professor da sala regular muitas vezes encontra-se com a 

carga horária de trabalho elevada e com pouco tempo para dedicar-se a esses 

alunos e a adequações metodológicas necessárias para que haja uma melhor 

aprendizagem (CAMARGO; LIPPE, 2009b). 
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Pois segundo Carvalho (2014), para o desenvolvimento da aprendizagem do 

aluno com deficiência visual, há falta de livros, os materiais didáticos são escassos, 

inexistentes ou incompletos, há carência de murais adequados para receber as 

produções dos alunos, na maioria das vezes a luminosidade não atende aos 

requisitos ideais, quadros de giz são desgastados, e resultam em uma 

aprendizagem visual transmitida através da oralidade, registrando-se também nas 

escolas a ausência de computadores. 

Algumas atividades predominantemente visuais devem ser adaptadas com 

antecedência, e outras durante a sua realização, através de descrição, informação 

tátil, auditiva, olfativa e qualquer outra referência que favoreça a configuração do 

ambiente ou da atividade a ser desenvolvida. Os alunos com deficiência visual 

podem e devem participar de praticamente todas as atividades, com diferentes 

níveis e modalidades de adaptação, que envolvem criatividade, confecção de 

material e cooperação entre os participantes (SÁ, 2011a, p. 184 e 185). 

É importante notar que existem conforme dados do IBC, materiais em três 

modelos: materiais grafotáteis (reproduzidos em alto-relevo, em película 

transparente de plástico vinil) para alunos cegos, materiais ampliados para alunos 

com baixa visão, e materiais tridimensionais para alunos cegos ou com baixa visão. 

O uso de materiais e recursos, deve se caracterizar pelo comprometimento de 

todos os envolvidos, em uma situação de construção de aprendizagem. Os 

experimentos de Ciências devem remeter ao conhecimento por meio de outros 

canais de coleta de informação, onde o professor deve utilizar material concreto e 

em relevo para representar figuras ou imagens visuais (SÁ, 2011b, p.184). 
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4 EDUCAÇÃO EM ASTRONOMIA E A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

 

Conforme Langui e Nardi (2012a) a educação em Astronomia é uma 

preocupação crescente nos últimos anos em diversas pesquisas internacionais e 

brasileiras sobre o ensino de Ciências, de modo que a quantidade de trabalhos 

apresentados sobre este tema, em congressos e eventos da área, tem aumentado 

sensivelmente. Porém, pode-se dizer que historicamente o ensino de Astronomia 

não parece ter sido uma questão adequadamente trabalhada, com seu conteúdo se 

tornando cada vez mais escasso no Ensino Fundamental. 

No Brasil, em tempos anteriores, a Astronomia possuía uma tradição 

privilegiada dentre as áreas nobres do conhecimento humano, porém hoje está à 

mercê em relação a outras muitas áreas do saber. Pois, nos programas de quase 

totalidade das escolas, é vista com uma abordagem rápida e superficial de alguns 

poucos tópicos, nas áreas de Ciências e/ou Geografia (LANGUI; NARDI, 2012b, 

p.93). 

Apesar da preocupação com o ensino de Astronomia existir a décadas, os 

encontros internacionais específicos sobre o ensino de Astronomia são 

relativamente recentes, com o primeiro tendo ocorrido em julho de 1988, nos 

Estados Unidos, reunindo um total de 162 astrônomos de 31 países, foi realizado em 

forma de uma conferência internacional com o objetivo de se discutir o tópico 

específico da educação em Astronomia (LANGUI; NARDI, 2012c). 

No ensino de Astronomia, vários trabalhos sugerem que a deficiência da 

formação dos professores nos cursos de licenciatura para trabalhar com conteúdo 

dessa ciência é um dos pontos retratado como um obstáculo para que o ensino na 

área avance e se consolide (CAMINO, 1995; NAVARRETE, 1998; MARTINÉZ-

SEBASTIÀ, 2004; PINTO; FONSECA; VIANNA, 2007; LEITE; HOUSOUME, 2007; 

LANGHI; NARDI, 2010; 2005; LANGHI, 2011). 

Também é consenso na comunidade de pesquisa da área que os temas 

astronômicos trabalhados nas escolas, em geral, são muito limitados e ainda 

tratados de maneira vaga, muitas vezes acompanhados de significativos erros 

conceituais perpassados em materiais didáticos (LANGHI; NARDI, 2007a).  

Denotando que o nível de conhecimento em temas de Astronomia básica dos 

professores ainda está abaixo do considerado desejável. Nessa direção, Langhi e 

Nardi (2010) revelam que os professores do Ensino Fundamental não dominam os 
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conteúdos básicos que integram a maior parte dos currículos escolares e que são 

apontados como temas de estudo em diferentes documentos de referência e, por 

isso, constituem o que os autores denominam de conteúdos essenciais em 

Astronomia. 

Atualmente, pela LDBEN nº 9.394/96, a Astronomia está presente 

essencialmente na disciplina de Ciências, conforme a BNCC, a unidade temática 

Terra e Universo deve ser desenvolvida do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, em 

que se deve buscar a compreensão de características da Terra, do Sol, da Lua e de 

outros corpos celestes, bem como suas dimensões, composições, localizações, 

movimentos e forças que atuam entre eles (BRASIL, 2017, p. 329). 

Como parte do processo de implementação da BNCC no Rio Grande do Sul, 

foi elaborado o RCG (RIO GRANDE DO SUL, 2018), como norteador dos currículos 

no Estado, visando agregar temáticas regionais como história, cultura e diversidade 

étnico-racial, teoricamente favorecendo a criação de uma identidade regional. Sendo 

fruto de um trabalho integrado entre a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), à 

União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação (UNDIME) e o Sindicato do 

Ensino Privado no Rio Grande do Sul (SINEPE/RS), que paralelamente a BNCC 

demandam ainda a integração das propostas curriculares das redes municipal, 

estadual e privada de ensino. 

Dessa forma, o Quadro 1 traz uma seleção do que prevê a BNCC e o RCG 

para o eixo temático Terra e Universo, tendo como temática a Astronomia para o os 

anos finais do Ensino Fundamental. 

 

Quadro 1 – Quadro de objetos do conhecimento, habilidades da Base Nacional Comum Curricular e 
Referencial Curricular Gaúcho de Astronomia para os anos finais do Ensino Fundamental 

ENSINO FUNDAMENTAL 6º ao 9º ANO 
COMPONENTE CURRICULAR: Ciências 
UNIDADE TEMÁTICA: Terra e Universo 

6º ANO 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS 

Forma, estrutura e 
movimentos da Terra. 

(EF06CI13)  
Selecionar argumentos e 
evidências que demonstrem a 
esfericidade da Terra. 
 
 
 
 
 
 
 

(EF06CI13RS-1) Pesquisar 
informações confiáveis e 
evidências de indícios da 
esfericidade da Terra, através de 
pesquisa. 
 
(EF06CI13RS-2) Reconhecer 
imagens relacionando com as 
informações coletadas e os 
modelos representativos da terra. 
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(EF06CI14) Inferir que as 
mudanças na sombra de uma 
vara (gnômon) ao longo do dia 
em diferentes períodos do ano 
são uma evidência dos 
movimentos relativos entre a 
Terra e o Sol, que podem ser 
explicados por meio dos 
movimentos de rotação e 
translação da Terra e da 
inclinação de seu eixo de rotação 
em relação ao plano de sua órbita 
em torno do Sol. 
 

(EF06CI13RS-3) Explicar 
fenômenos como as mudanças 
visíveis em constelações no céu, 
ciclos de dia e noite, movimento de 
translação e rotação, observações 
sobre a posição do sol e da lua, em 
diferentes períodos de tempo, 
como fontes de evidência para 
provar a esfericidade da terra.  
 
 
(EF06CI14RS-1) Demonstrar por 
meio da construção de um 
gnômon, as mudanças que 
ocorrem na projeção de sombras 
ao longo de um período de tempo. 
 
(EF06CI14RS-2) Criar modelos 
representativos dos movimentos da 
Terra. 
 
(EF06CI14RS-3) Elaborar hipótese 
sobre as hipóteses do movimento 
de translação e de rotação no 
plano orbital da Terra em relação 
ao sol, podendo ser utilizadas 
tecnologias que simulam os 
modelos permitindo observação em 
diferentes escalas. 

UNIDADE TEMÁTICA: Terra e Universo 

7º ANO 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS 

Composição do ar, Efeito 
estufa, Camada de ozônio, 
Fenômenos naturais 
(vulcões, terremotos e 
tsunamis), Placas 
tectônicas e deriva 
continental. 

(EF07CI14) Justificar a 
importância da camada de ozônio 
para a vida na Terra, 
identificando os fatores que 
aumentam ou diminuem sua 
presença na atmosfera, e discutir 
propostas individuais e coletivas 
para sua preservação. 

(EF07CI14RS-1) Representar, por 
meio de evidências, a ação dos 
raios solares sobre o planeta Terra. 
 
(EF07CI14RS-2) Descrever como a 
camada de ozônio interage com os 
raios solares. 
 
 
 
(EF07CI14RS-3) Debater como os 
raios solares influenciam no 
aquecimento global. 
 
(EF07CI14RS-4) Propor soluções 
nos hábitos individuais e coletivos 
que auxiliem a preservação da 
camada de ozônio. 

UNIDADE TEMÁTICA: Terra e Universo 

8º ANO 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS 

Sistema Sol, Terra e Lua 
Clima 

(EF08CI12) Justificar, por meio 
da construção de modelos e da 
observação da Lua no céu, a 
ocorrência das fases da Lua e 

(EF08CI12RS-1) Identificar as 
fases da Lua. 
 
(EF08CI12RS-2) Caracterizar os 
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dos eclipses, com base nas 
posições relativas entre Sol, 
Terra e 
Lua. 
 
 
 
 
 
 
(EF08CI13) Representar os 
movimentos de rotação e 
translação da Terra e analisar o 
papel da inclinação do eixo de 
rotação da Terra em relação à 
sua órbita na ocorrência das 
estações do ano, com a utilização 
de modelos tridimensionais. 
 
 
 
 
(EF08CI14) Relacionar climas 
regionais aos padrões de 
circulação atmosférica e oceânica 
e ao aquecimento desigual 
causado pela forma e pelos 
movimentos da Terra. 

aspectos observáveis da Lua em 
cada uma das fases (cheia, 
minguante, crescente e nova). 
 
(EF08CI12RS-3) Reconhecer  a 
interferência das posições dos 
corpos celestes em fenômenos 
naturais e culturais. 
 
 
(EF08CI13RS-1) Estabelecer 
conexões estre a existência das 
estações do ano e o movimento de 
translação e rotação e a inclinação 
do eixo da Terra. 
 
(EF08CI13RS-2) Criar um modelo 
de rotação e translação que 
exemplifique os movimentos da 
Terra. 
 
 
(EF08CI14RS-1) Identificar 
características do clima local. 
 
(EF08CI14RS-2) Relacionar aos 
padrões de circulação atmosférica 
e aos movimentos e forma da 
Terra. 
 
(EF08CI14RS-3) Relacionar clima 
com a saúde local, identificando as 
doenças causadas pelas 
mudanças climáticas. 

UNIDADE TEMÁTICA: Terra e Universo 

9º ANO 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS 

Composição, estrutura e 
localização do Sistema 
Solar no Universo 
Astronomia e cultura Vida 
humana fora da Terra 
Ordem de grandeza 
Astronômica Evolução 
estelar 

(EF09CI14) Descrever a 
composição e a estrutura do 
Sistema Solar (Sol, planetas 
rochosos, planetas gigantes 
gasosos e corpos menores), 
assim como a localização do 
Sistema Solar na nossa Galáxia 
(a Via Láctea) e dela no Universo 
(apenas uma galáxia dentre 
bilhões). 
 
 
(EF09CI15) Relacionar diferentes 
leituras do céu e explicações 
sobre a origem da Terra, do Sol 
ou do Sistema Solar às 
necessidades de distintas 
culturas (agricultura, caça, mito, 
orientação espacial e temporal 
etc.). 
 
 

(EF09CI14RS-1) Compreender as 
teorias sobre a origem do Universo 
e da Terra. 
 
(EF09CI14RS-2) Representar, com 
o auxílio da tecnologia, elementos 
que auxiliam na compreensão da 
localização do nosso sistema solar 
na Via Láctea e no Universo. 
 
 
 
(EF09CI15RS1) Pesquisar relatos 
da cultura local que envolvem o 
céu, a Terra, o Sol e outros 
elementos do sistema solar. 
 
(EF09CI15RS-2) Identificar 
constelações e corpos celestes 
presentes no céu, através de 
observação e/ou simulação 
computacional. 
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(EF09CI16) Selecionar 
argumentos sobre a viabilidade 
da sobrevivência humana fora da 
Terra, com base nas condições 
necessárias à vida, nas 
características dos planetas e nas 
distâncias e nos tempos 
envolvidos em viagens 
interplanetárias e interestelares. 
 
 
 
 
 
 
 
(EF09CI17) Analisar o ciclo 
evolutivo do Sol (nascimento, 
vida e morte) baseado no 
conhecimento das etapas de 
evolução de estrelas de 
diferentes dimensões e os efeitos 
desse processo no nosso 
planeta. 

 
 
(EF09CI16RS-1) Reconhecer os 
elementos essenciais para a 
manutenção da vida na Terra, 
relacionando com a existência 
destes em outros astros e planetas 
do universo. 
 
(EF09CI16RS-2) Debater sobre as 
questões de suporte à vida em 
outros ambientes, levando em 
conta as adversidades 
encontradas, elementos essenciais 
para a manutenção da vida e 
tecnologias existentes. 
 
 
(EF09CI17RS-1) Identificar o ciclo 
evolutivo das estrelas, 
diferenciando as transformações, 
as interações e as reações nos 
elementos em cada uma delas. 
 
(EF09CI17RS-2) Ilustrar o ciclo 
evolutivo do Sol, reconhecendo as 
variáveis que interferem no planeta 
Terra, as alterações que ocorrem 
em cada fase e suas 
consequências na manutenção da 
vida no planeta. 
 
(EF09CI17RS-3) Conhecer as 
forças de interações gravitacionais 
entre corpos celestes, 
compreendendo os efeitos sobre o 
planeta Terra. 

Fonte: Adaptado (RIO GRANDE DO SUL, 2018). 

 

Sendo importante destacar que a BNCC traz o aprofundamento de conceitos 

presentes em cada ano e a presença de novas tecnologias, relacionando o papel 

das mesmas na evolução da Ciência, como ferramentas que possam aproximar os 

estudantes da temática da Astronomia. 

O papel da Astronomia inclui promover o interesse, a apreciação e a 

aproximação pela Ciência em geral. Entende-se que a Astronomia é especialmente 

apropriada para motivar os alunos e aprofundar conhecimentos em diversas áreas, 

pois envolve a interdisciplinaridade, assumindo também um papel diferenciador, 

conferindo-lhe um grau “popularizável”, uma vez que o seu laboratório é natural e o 

céu está à disposição de todos, com aplicações práticas para o dia a dia, 

contribuindo para a evolução de outras Ciências, tais como a Física e a Química, 
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revelando um universo que promove curiosidade, admiração, imaginação, 

desenvolvendo o senso de exploração e descoberta (LANGUI; NARDI, 2012d). 

Para Caniato (1974), entre as diversas razões que justificam a introdução da 

Astronomia como um dos meios para o processo ensino-aprendizagem, as principais 

são: 

 

1- A Astronomia, pela diversidade dos problemas que propõe e dos meios 
que utiliza, oferece o ensejo de contato com atividades e desenvolvimento 
de habilidades úteis em todos os ramos do saber e do cotidiano da Ciência; 
2- A Astronomia oferece ao educando, como nenhum outro ramo da 
Ciência, a oportunidade de uma visão global do desenvolvimento do 
conhecimento humano em relação ao Universo que o cerca; 
3- A Astronomia oferece ao educando a oportunidade de observar o 
surgimento de um modelo sobre o funcionamento do Universo, bem como a 
crise do modelo e sua substituição por outro; 
4- A Astronomia oferece oportunidade para atividades que envolvam 
também trabalho ao ar livre e que não exigem material ou laboratórios 
custosos; 
5- A Astronomia oferece grande ensejo para que o homem perceba sua 
pequenez diante do Universo e, ao mesmo tempo perceba como pode 
penetrá-lo com sua inteligência; 
6- O estudo do céu sempre se tem mostrado de grande efeito motivador, 
como também dá ao educando a ocasião de sentir um grande prazer 
estético ligado à Ciência: o prazer de entender um pouco do universo onde 
vivemos. (CANIATO, 1974, p. 39-40) 
 
 

A Astronomia, conforme Sadler e Luzader (1990), também tem sido chamada 

como “ciência espacial”, com um duplo significado para o termo empregado: espaço 

tridimensional para o ensino, e o espaço que nos referimos ao falar sobre o 

ambiente existente entre os corpos celestes. Os professores devem considerar se 

seus alunos estão conseguindo estabelecer relações espaciais com o meio que os 

cercam.  

Pois, muitas vezes a óbvia imagem tridimensional sobre um tema 

astronômico, descrita oralmente pelo professor para explicar o conteúdo, não é a 

mesma imagem construída pelos alunos, dificultando ainda mais a aprendizagem 

daqueles que ainda não conseguem abstrair, trazendo consequências para que haja 

a consolidação do conteúdo. Visando que todos necessitam ser atendidos em suas 

peculiaridades, as abordagens concretas podem facilitar as aprendizagens de 

estudantes com deficiência visual ou videntes, com a utilização de modelos 

palpáveis e maquetes que são uma representação física e tridimensional também 

chamada de modelo representacional, importantes para introdução do 

estabelecimento de relações 3-D (LANGUI; NARDI, 2012e). 



46 
 

5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de abordagens 

quantitativa e qualitativa. A pesquisa quantitativa é representada tendo as 

estatísticas como “um dos principais instrumentos não só de apresentação de 

resultados, mas principalmente de sua coleta e processamento” (SANTOS; FILHO, 

2017, p.147). Para Minayo (1994), a pesquisa qualitativa pode ser definida como 

algo que se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado, 

trabalhando com um universo de múltiplos significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes.  

Para executá-lo foram tomadas 4 frentes de trabalho com base nos objetivos 

específicos.  

 

Primeira Etapa  

O estudo foi inicialmente apresentado à Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED), para solicitação de autorização de sua realização, sendo que, o primeiro 

momento contou com análise de dados quantitativos, disponibilizados pelo setor de 

Dados e Estatísticas, e também qualitativos com a participação de 15 professores da 

disciplina de Ciências que atuam na Rede Municipal de Uruguaiana, nos anos finais 

do Ensino Fundamental, durante uma reunião de formação continuada. Antes do 

preenchimento do questionário em roda de conversa, os professores assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), demonstrando estarem cientes 

dos objetivos do estudo e de suas possibilidades de escolha em participar.  

Este momento compreendeu a análise da realidade, bem como a 

possibilidade de percepção, através de uma amostragem de respostas de 

professores de Ciências quanto aos fatores metodológicos, didáticos e sociais do 

ensino em Ciências relacionados com a inclusão em suas aulas. Os métodos e 

resultados dessa etapa compõem um capítulo deste estudo e são apresentados no 

artigo intitulado: “Desafios da Inclusão no ensino de Ciências - Uruguaiana/RS”. 

 

Segunda Etapa 

O segundo momento da pesquisa foi de levantamento bibliográfico, 

caracterizando-se um estudo tipo “estado da arte” (FERREIRA, 2002). Foi realizado 

o mapeamento dos trabalhos apresentados nos 20 anos do Encontro Nacional de 
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Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC). Os trabalhos deste evento dizem 

respeito ao ensino em Ciências, em que os analisados, deveriam estar voltados à 

temática da Educação Inclusiva, nos quais constavam adaptações feitas para 

estudantes com deficiência visual. Dando continuidade, também foram analisados e 

descritos os trabalhos com proposição de recursos didáticos adaptados de 

‘Astronomia para “Deficientes Visuais”’ com busca realizada no Google Acadêmico. 

Os resultados dessa etapa são apresentados no transcorrer da dissertação e dados 

revelados nos manuscritos apresentados.  

 

Terceira Etapa 

Esta etapa traz a construção de materiais adaptados, como o Planisfério 

adaptado e cartas táteis, e confecção de materiais inéditos como: a Esfera Celeste 

tátil com as Constelações do Zodíaco, a Adaptação tátil do movimento diurno dos 

astros e a Representação tátil da Trajetória das estrelas no céu noturno. Sendo que, 

para o aperfeiçoamento destes materiais didáticos contamos com o auxílio prévio de 

um acadêmico com deficiência visual, que entre as opções disponibilizadas, indicou 

o redirecionamento de legendas em Braille, o aumento dos tamanhos dos materiais 

para serem facilitadores quanto as noções espaciais e de dimensões. Para a 

construção destes recursos foram utilizados materiais de baixo custo, trazendo a 

descrição do passo a passo, para poderem ser reproduzidos por professores de 

Ciências ou do Atendimento Educacional Especializado, e utilizados em salas 

regulares ou de recursos, visando mediar a aprendizagem dos estudantes com 

deficiência visual nas aulas de Astronomia, com os conteúdos sobre o Movimento 

dos astros no Céu e as Constelações.  

 

Quarta Etapa 

Nesse momento foi realizada uma “Oficina virtual de Astronomia Inclusiva 

para professores do Atendimento Educacional Especializado” da rede municipal, 

propiciando um momento de reflexão sobre a temática e possibilidade de que melhor 

assessorem os professores da disciplina de Ciências com relação à elaboração de 

materiais adaptados táteis para atingir os estudantes com deficiência visual, 

incluídos em suas aulas. A oficina foi desenvolvida, com um roteiro de estudo e 

reflexão, que conforme Anastasiou e Alves (2005, p.95), se caracteriza como uma 

estratégia do fazer pedagógico onde o espaço de construção e reconstrução do 
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conhecimento são as principais ênfases, propiciando vivencia de ideias, num 

momento de reconstrução individual e coletiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

6 DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM URUGUAIANA  

6.1 Levantamento junto a Secretaria Municipal de Educação de Uruguaiana 

Os resultados citados neste Capítulo 6, estão contidos no artigo intitulado 

“Desafios da Inclusão no ensino de Ciências – Uruguaiana/RS”, publicado na 

Revista Brazilian Journal of Development e consta no apêndice do presente 

trabalho. 

Conforme levantamento de dados junto ao setor de Dados e Estatísticas da 

SEMED, no ano de 2018, foram 3.237 alunos matriculados nos anos finais do 

Ensino Fundamental que frequentaram as aulas da disciplina de Ciências, sendo 

113 alunos incluídos, equivalente a 3,5% do total, que possuíam laudo médico e 

foram inseridos no Censo Escolar como público do AEE. 

Em 2019 o perfil quanto ao processo inclusivo nos anos finais, permaneceu 

semelhante, porém se comparado ao ano anterior, apresentou pequena queda no 

número total de matrículas para 3.113 alunos, com 104 alunos incluídos, 

representando 3,3 % do total. 

Conforme o Decreto nº 6.571/08, os alunos da Educação Especial serão 

contabilizados duplamente pelo FUNDEB, e toda instituição escolar que possui 

Atendimento Educacional Especializado na Sala de Recursos Multifuncional, 

receberá os recursos em dobro para poder prestar um melhor auxílio aos seus 

alunos incluídos, que não podem ter sua matrícula negada pela instituição 

educacional pública ou privada, de escolha da família ou que esteja localizada mais 

próxima da sua residência. 

Quanto a rede municipal de ensino, os resultados dos dados estatísticos 

evidenciaram que as matrículas dos alunos incluídos não estão ligadas a uma única 

escola que seja referência quanto a inclusão, nem a zona de sua localização, mas 

sim com a proximidade ao endereço destes alunos.  

A E.M.E.F J encontra-se em zona rural, com 12,8% de alunos incluídos em 

2018 e 14,8% em 2019, é a escola municipal com maior índice de inclusão nos anos 

finais do Ensino Fundamental, desta forma os alunos desta localidade não precisam 

se deslocar até a cidade.  

A E.M.E.F H, é a escola com o maior número de alunos matriculados nos 

anos finais do Ensino Fundamental, localiza-se na periferia da cidade e conta com 

3,9% de alunos incluídos em 2018 e uma pequena queda deste índice para 2,6% em 
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2019, porém com uma queda no total de matrículas, baixando de 512 em 2018 para 

493 em 2019.  

A E.M.E.F B que fica em área central tinha 5,1% de inclusão com queda para 

3,4% em 2019.  

Conforme a Tabela 2, podemos afirmar que todas as escolas municipais 

possuem realidades de uma perspectiva inclusiva e vivenciam desafios.  

 

Tabela 2 - Alunos matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental na Rede Municipal de 
Uruguaiana com percentual de alunos incluídos por escola 

U
R

B
A

N
A

S
 

 

Escolas da  

Rede Municipal 

Ano letivo de 2018 Ano letivo de 2019 

Alunos 

matriculados 

Alunos 

incluídos 

Alunos 

matriculados 

Alunos 

incluídos 

E.M.E.F. A 413 2,4 % 404 3% 

E.M.E.F. B 215 5,1 % 204 3,4 % 

E.M.E.F. C 229 3,9 % 224 3,1 % 

E.M.E.F.  D 192 1 % 168 6,5 % 

E.M.E.F. E 277 3,9 % 246 4,9 % 

E.M.E.F. F 270 2,5 % 291 1,7 % 

E.M.E.F. G 456 2,8 % 423 3 % 

E.M.E.F. H 512 3,9 % 493 2,6 % 

E.M.E.F. I 363 3,8 % 360 1,4 % 

R
U

R
A

IS
 

E.M.E.F. J 78 12,8 % 74 14,8 % 

E.M.E.F. K 82 2,5 % 82 3,6 % 

E.M.E.F. L 92 2,2 % 92 2,2 % 

E.M.E.F. M 58 3,4 % 52 5,8 % 

Fonte: (NUNES; DUTRA, 2020). 

 

O número de alunos incluídos, foi solicitado neste estudo, buscando propiciar 

uma reflexão, para que os professores levem em conta as necessidades 

educacionais especiais de seus alunos durante seus planejamentos pedagógicos, e 

visem o desenvolvimento das potencialidades de cada um, para assim ter 

aprendizagens significativas também na disciplina de ensino em Ciências, que é 

uma área propícia para experimentações. 

É importante esclarecer que o conceito “necessidade educacional especial” – 

NEE, conforme foi adotado na "Declaração de Salamanca" (UNESCO, 1994) é 
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amplo e redefinido como abrangendo todas as crianças ou jovens cujas 

necessidades se relacionam não somente com as deficiências, mas também 

crianças com altas habilidades/superdotados, crianças de rua, crianças de 

população remota ou nômade, crianças de minorias étnicas ou culturais e crianças 

de áreas ou grupos desfavorecidos ou marginais. (BRASIL, 2006) 

Salientando que o direito dos estudantes com necessidades especiais à 

educação não poderá ser restringido pela exigência de laudo médico, pois todas as 

escolas também possuem alunos incluídos que ainda não possuem diagnóstico, e 

mesmo ainda não fazendo parte dos índices do Censo Escolar, requerem da mesma 

maneira seus direitos assegurados quanto a suas matrículas na escola regular e 

Sala de Recursos Multifuncional, com o direito de adaptações quando necessário 

para o acesso aos conteúdos que garantam o desenvolvimento de suas 

aprendizagens.  

De acordo com os dados demonstrados no Figura 3, os diagnósticos mais 

frequentes, nos anos finais do Ensino Fundamental, nos anos letivos de 2018 e 2019 

são:  

• Dificuldade acentuada de aprendizagem – que se configura estando 

associada ao interesse limitado do aluno pelo ambiente ou com situações que 

propiciem novas aprendizagens, muitas vezes com nível de aprendizagem aquém 

do ano em que se encontra; 

• Deficiência intelectual - quadro cognitivo e conjunto de habilidades 

gerais da vida abaixo da média, que se manifestam antes dos 18 anos; 

• Deficiência múltipla - uma associação entre diferentes deficiências, que 

afetam duas ou mais áreas do conhecimento; 

• TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) - doença 

crônica que inclui dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade. Que 

incidem no rendimento do aluno na maioria das vezes. 

 

Figura 3 – Dados coletados na Rede Municipal de Uruguaiana 
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Fonte: Produzidos pelos autores com dados SEMED (NUNES; DUTRA, 2020). 

 

Buscando uma perspectiva inclusiva, que vise melhor atender os alunos 

incluídos em suas especificidades, os professores das salas regulares e os do 

Atendimento Educacional Especializado, necessitam articularem-se para que seus 

objetivos específicos de ensino sejam alcançados, de forma a poderem compartilhar 

um trabalho interdisciplinar e colaborativo.  

Ao professor da sala de aula regular é atribuído o ensino das áreas do 

conhecimento e ao professor do Atendimento Educacional Especializado cabe 

complementar a formação do estudante com conhecimentos e recursos específicos 

que eliminem as barreiras as quais impedem ou limitam sua participação com 

autonomia e independência em turmas comuns. 

Constatamos durante a análise dos dados, que as 13 escolas da Rede 

Municipal com turmas de anos finais no Ensino Fundamental, possuem Salas de 

Recursos Multifuncionais onde ofertam os Atendimentos Educacionais Especiais aos 

alunos incluídos que frequentam a disciplina de Ciências.  

A Sala de Recursos Multifuncional é um espaço onde o professor que ali atua, 

avalia as possibilidades e planeja os atendimentos, utilizando os recursos 
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pedagógicos, de acessibilidade e o espaço para desenvolver as habilidades dos 

alunos de acordo com cada necessidade específica, organiza o cronograma de 

atendimentos que podem ser individuais ou em pequenos grupos de alunos com 

necessidades similares, propiciando socialização.  

É de responsabilidade do professor do Atendimento Educacional 

Especializado a elaboração do Relatório trimestral das Áreas do Conhecimento 

(afetivo social, psicomotricidade, coordenação motora, percepção, linguagem, lógico 

matemático), conforme o desenvolvimento de cada aluno e do Plano de 

Desenvolvimento Individual (PDI) com a colaboração do contexto escolar (direção, 

equipe pedagógica, professor regular, funcionários e família), que é considerado 

uma importante ferramenta que visa garantir a acessibilidade. O PDI é previsto nos 

PCNs, no capítulo “Adaptações Curriculares”, amparado na Lei Brasileira de 

Inclusão nº 13.146/15 e atual LDBEN. 

Ressaltando, o quanto é importante que o professor do Atendimento 

Educacional Especializado possa ter momentos de trocas e contato com os 

professores das aulas regulares, como os da disciplina de Ciências. Todo professor 

precisa ter um olhar diferenciado sobre o aluno com necessidades especiais, pois as 

individualidade e motivação para aprender devem ser estimuladas com a utilização 

de recursos adequados, valorizando e respeitando as singularidades. 

 

6.2 Pesquisa Qualitativa sobre Inclusão no Ensino Ciências 

Neste momento da pesquisa, buscou-se ter uma amostragem quanto ao 

processo inclusivo na disciplina de Ciências, que contou com a participação de 15 

professores, durante uma reunião mensal de formação continuada na SEMED, todos 

demonstraram interesse pela temática da inclusão.  

Segundo Imbernón (2011), ao abordar a formação como processo contínuo e 

permanente, é proveitoso que se tenha como ponto de partida a reflexão dos 

envolvidos sobre sua prática docente, sobre as teorias que estão contidas em suas 

atitudes, no sentido da realização de constante avaliação sobre seu próprio trabalho. 

Para a análise destes dados, utilizamos as sugestões de Bardin (1977), com a 

criação de categorias semânticas, dispostas da seguinte forma: (1) Capacitação e/ou 

especialização dos professores de Ciências na área da Educação Inclusiva; (2) 

Alunos incluídos e NEEs apresentadas nas aulas de ensino de Ciências; (3) 

Metodologias e estratégias para desenvolver o conteúdo de Ciências para atingir os 
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alunos incluídos; (4) Maneiras do auxiliar de inclusão mediar o processo de 

aprendizagem; (5) Contato e auxílio recebido do professor de AEE para o ensino de 

Ciências; (6) Aspectos positivos e negativos relacionados a inclusão na disciplina de 

Ciências. Sendo que as respostas dos professores de Ciências estão identificadas 

por PC do 01 ao 15. 

Para Bagetti et al. (2005, p.103) a formação de professores em ensino de 

Ciências deve ser concebida como um processo contínuo, que se inicia com a 

formação escolar universitária e prolonga-se para além dela. Sendo que, os saberes 

sobre a profissionalização docente ganham significados, na medida em que são 

planejados ao seu fazer. 

Dessa maneira, a formação acadêmica dos professores participantes, para 

ministrarem a disciplina de Ciências se deu em Ciências Biológicas, Ciências da 

Natureza e Matemática. E quanto as suas especializações na área de Educação 

Especial ou Educação Inclusiva, conforme demonstra a Tabela 3, não possuem 

nenhum curso voltado à inclusão - 9 professores, possuem cursos ou seminários de 

curta duração – 4 professores, possui pós-graduação em psicopedagogia – 1 

professor e possui pós-graduação na área inclusiva 1 professor.  

 
Tabela 3 - Formação dos professores de Ciências em curso de capacitação e/ou especialização na 
área de Educação Especial/Inclusiva 

FORMAÇÃO E/OU ESPECIALIZAÇÃO DOS PROFESSORES DE 
CIÊNCIAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA 

09 Não possuem nenhum curso 
04 Possuem seminários, cursos de Libras, Braile e TDAH; 
01 Possui Pós-graduação em Educação Especial Inclusiva; 
01 Possui Pós-graduação em Psicopedagogia 

    Fonte: (NUNES; DUTRA, 2020). 

 

 Levando em consideração a falta ou a pouca formação na área da inclusão 

escolar, cabe aos professores da disciplina de Ciências identificarem o perfil 

diagnóstico das suas turmas, considerando as peculiaridades apresentadas pelos 

alunos, sendo um anseio poder atingir a todos em suas atuações pedagógica e 

metodológica, que serão utilizadas durante o decorrer do desenvolvimento de suas 

aulas. Pois, conforme Siluk et al. (2011, p. 21), se antes a aprendizagem era 

centrada no professor que determinava o conteúdo, atualmente o foco está no aluno, 

ao atender suas necessidades utilizando recursos disponíveis.  
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Integralmente os professores de Ciências participantes, através de suas 

respostas, expuseram suas dificuldades em atender os alunos incluídos quanto as 

especificidades de suas necessidades especiais.  

 

“Sim, tenho dificuldades, pois alguns não escrevem nem leem. Uso figuras e 
ilustrações para abordar os conteúdos” (PC 15). 
 
“A metodologia se torna difícil, pois tenho toda a turma para atender ao 
mesmo tempo” (PC 10). 
 
 “Muita dificuldade, por tentar aplicar atividade diferenciada” (PC 05).  
Fonte: (NUNES; DUTRA, 2020). 
 
 

Sendo necessário que o professor esteja atento ao modelo atual de aulas 

inclusivas, com metodologias diferenciadas conforme o nível de aprendizagem 

individual dos alunos, propiciando diferentes experimentações. Mesmo, não sendo 

algo fácil, já que requer mais do que simplesmente identificar o aluno incluído.  

As aulas da disciplina de Ciências acontecem em três períodos por semana, 

em média o tempo que o professor permanece com cada turma é de uma hora e 

trinta minutos, ou seja, o contato do professor de Ciências X aluno incluído dura 

pouco tempo. Esta realidade faz com que o docente demore para conhecer sobre as 

aprendizagens deste aluno incluído e consiga estreitar laços de afetividade, em 

conjunto ainda surgem a ausência de formação e/ou cursos na área da Educação 

Inclusiva, já que muitas das necessidades especiais necessitam de estratégias 

diferenciadas, que demandam tempo de planejamento específico.  

Quando questionados sobre como estão sendo abordados os conteúdos de 

Ciências, objetivando atender e incluir a todos, os três principais relatos foram: 

 

 “Tento contextualizar para o aluno não alfabetizado, de acordo com suas 
limitações, trazendo desenhos em nível de anos iniciais, relacionados aos 
conteúdos, por exemplo o corpo humano (oferece material impresso para 
pintura). Os demais alunos, principalmente no momento da avaliação, 
ofereço atividades mais acessíveis dentro de seus níveis” (PC 06). 
 
“Eu utilizo material didático das outras séries, porém, sempre tento fazer 
com que o aluno participe de todas as atividades principalmente a prática” 
(PC 14). 
 
“Adaptação do conteúdo, material xerocado, etc. Às vezes o aluno 
recebendo material diferenciado se sente excluído e minha preocupação é 
essa, em vez de incluir estar excluindo o aluno” (PC 01). 
Fonte: (NUNES; DUTRA, 2020). 
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As aulas práticas apresentam formas de estudos que nem sempre são 

acessíveis para todos, já que os conteúdos de Ciências muitas vezes, apresentam 

temas de difícil compreensão, por exemplo, olhar um material no microscópio. Este e 

outros pontos devem ser analisados minuciosamente pelo professor para que 

nenhum aluno seja 'excluído' do aprendizado (CAMARGO; LIPPE; NARDI, 2009). 

Os professores da disciplina de Ciências, relataram que encontram mais 

dificuldade em desenvolver alguns conteúdos, entre eles estão: 

 

“A nomenclatura não é fácil em ciências, mas muitos conteúdos favorecem 
porque realizo práticas e assim os alunos conseguem aprender com a 
prática” (PC 04). 
 
 “Química e Física que exigem maior abstração” (PC 12). 
 
“Não me sinto preparada, com conhecimentos suficientes para trabalhar 
com esses alunos, procuro adaptar o conteúdo que estou trabalhando para 
tentar incluir o aluno em minhas aulas conforme o nível de aprendizagem 
dele” (PC 01). 
Fonte: (NUNES; DUTRA, 2020). 
 
 

Será conduzindo e organizando os trabalhos em sala de aula, que o professor 

de Ciências conseguirá desenvolver a autonomia destes alunos, estimulando, 

motivando-os a refletir, investigar, levantar questões e trocar ideias com os colegas 

(PESSÔA; FAVALLI, 2017). Já que muitas vezes há a necessidade de adaptações 

dos conteúdos, estas possibilidades de modificações não estão atreladas ao 

diagnóstico médico, mas ao desenvolvimento cognitivo demonstrado. 

Todos os participantes desta pesquisa, relataram, que tentam desenvolver 

alguma adaptação metodológica, evidentemente citaram as que mais se adequam 

ao perfil de seus alunos, em suas respostas ficou implícito não ser uma tarefa fácil 

de ser realizada.  

“Tento trazer o conteúdo de forma mais ‘leve’, uso vídeos imagens para 
relacionar, para o aluno que não lê e só escreve se ditarmos e soletrarmos 
as letras das palavras. Com os outros consigo utilizar a mesma metodologia 
da turma: caça-palavras, cruzadinhas, desenhos, textos, maquetes 
(célula)...” (PC 04) 
 
“Geralmente linguagem apropriada e atividades facilitadas. ” (PC 13) 
 
“Utilizo material didático das outras séries, porém sempre tento fazer com 
que o aluno participe de todas as atividades principalmente a prática.” (PC 
14) 
Fonte: (NUNES; DUTRA, 2020). 
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Para Barbosa e Souza (2010), existe uma cobrança muito grande para com o 

professor, pois a sociedade como um todo o pressiona para que ele cumpra o seu 

papel de educador, por ele estar inserido em um contexto social e gerar uma 

expectativa a seu respeito. 

Santos (2009), discute que a Educação Inclusiva requer dos professores 

mudanças sociais e individuais, e que a utilização de recursos didáticos 

diferenciados (recursos estes que já são muito utilizados nas experimentações de 

Ciências em geral), ajudam na busca da identidade de ambos (alunos e 

professores). 

Um assessoramento facilitador, seria se pudessem contar com o auxiliar de 

inclusão. Dos professores de Ciências entrevistados, 12 relataram não contarem 

com este auxílio durante os seus períodos semanais, apenas 1 professor diz ter este 

suporte, e os outros 2 contam eventualmente com este profissional de apoio.  

 

 “Poderia contribuir dando um maior auxílio ao aluno. Sendo que muitas 
vezes o professor não consegue dar a atenção necessária” (PC 15).  
 
“O auxiliar pode acompanhar mais de perto a execução das atividades, 
ajudar o aluno, explico até para o auxiliar o que quero que o aluno faça” (PC 
04). 
 
“Dando suporte e atendimento individual” (PC 07). 
Fonte: (NUNES; DUTRA, 2020). 
 
 

Dessa forma, o auxiliar de inclusão, também chamado de profissional de 

apoio conforme instituído na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(nº 13.146/15), acompanha o aluno diariamente, contribuindo na compreensão de 

suas características e eliminando barreiras que o impeçam de se inserir na vida 

escolar. Assim, este profissional, é importante no contexto inclusivo e deve 

acompanhar o aluno incluído sempre que se julgar necessário por médicos, 

familiares e/ou professores. 

Nos relatos dos professores ficou pontuada a ausência do auxiliar de 

inclusão, o quanto este profissional de apoio ocupa um papel importante no 

processo inclusivo do aluno com necessidades especiais. Conforme a SEMED, as 

escolas ficaram durante o ano letivo de 2018, um grande período sem contar com 

este apoio, devido a problemas burocráticos de contratação, sendo necessário a 

realização de um processo seletivo. Devido a grande demanda e necessidade de 
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espera, alguns familiares se dirigiram ao Ministério Público para obterem a garantia 

de seus direitos.  

Porém no letivo de 2019 está situação foi solucionada, e as 13 escolas que 

possuem anos finais no Ensino Fundamental, passaram a contar com este apoio 

pedagógico que deve ser orientado pelo professor da disciplina que estiver no 

momento em sala de aula. 

Carvalho et al (1998) afirma que “o ensino somente se realiza e merece este 

nome se for eficaz e fizer o aluno aprender. O trabalho do professor, portanto, deve 

direcionar-se totalmente para a aprendizagem dos alunos”. Para que a inclusão 

realmente aconteça na escola regular, é importante a garantia de diversos recursos 

e estratégias metodológicas, que podem ser aprimoradas com o trabalho em equipe 

do professor do Atendimento Educacional Especializado com os demais professores 

da escola. Porém como este profissional atende em turno inverso ao da aula regular, 

nem sempre este contato é estabelecido. 

Neste contexto, 11 professores relatam ter contato com o professor do 

Atendimento Educacional Especializado de sua escola, 4 professores não possuem 

contato ainda, porém todos conseguiram identificar qual é a forma de trabalho deste 

profissional e de que maneira poderá auxiliá-los pedagogicamente. 

 

“O apoio de pessoas que entendem das necessidades especiais dos alunos 
sempre é de grande valia, pois nos esclarece as melhores maneiras de 
trabalhar com os alunos” (PC 13). 
 
“Como este profissional tem especialização na área, pode nos dar dicas, 
sugestões de atividades a serem utilizadas em sala de aula” (PC 04). 
 
“Auxiliando na criação de planos de aula e materiais didáticos” (PC 12). 
Fonte: (NUNES; DUTRA, 2020). 
 
 

Desta forma, as ações que são previstas na escola: o planejamento dos 

professores, as medidas avaliativas, enfim, tudo o que disser respeito a 

aprendizagem dos alunos, principalmente daqueles que possuem necessidades 

especiais, necessitam sempre conter componentes pautados numa educação 

preocupada com a construção social e qualitativa dos alunos. (TONINI et al., 2005, 

p.12) 

O questionário aberto foi finalizado, quando os professores citaram os 

aspectos que consideram como positivos e negativos da inclusão na disciplina de 
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Ciências, porém três não responderam este item. As respostas estão contidas na 

Tabela 4.  

 

        Tabela 4 - Pontos positivos e negativos da inclusão no ensino em Ciências 

POSITIVOS NEGATIVOS 

 Socialização/sociabilidade;  Formação, capacitação e 

preparação dos professores; 

 Desenvolver o socioafetivo;  Dificuldades; 

 Diversidade;  Falta de materiais concretos. 

 Desafio;  Limita a participação dos alunos; 

 Valorização do aluno;  Falta de preparação dos 

professores e das escolas; 

 Que o aluno interage, participa das 

aulas, sendo também um agente 

de transformação; 

 Falta de recursos, de tempo e 

conhecimento para planejarmos 

com mais qualidade; 

 Conteúdos relacionados com a 

realidade do aluno, independente 

da sua necessidade especial; 

 Conteúdos adequados, ter que 

buscar em livros de anos 

anteriores; 

 Conteúdos de interesse dos 

alunos; 

 Não poder usar a nomenclatura 

específica; 

 Agente de transformação;  Alunos em níveis alfabéticos 

diferentes; 

 Disciplina é versátil, desperta 

interesse porque é nossa vida, 

nosso corpo...; 

 Poucos auxiliares da área 

específica para auxílio dos alunos 

na escola; 

 Boa interação e interesse dos 

alunos; 

 Dependendo do conteúdo 

abordado torna-se inviável o 

trabalho. 

 Aulas práticas;  

 Aproximar o aluno de 

acontecimentos do cotidiano; 

 

 Uso de figuras e práticas.  

         Fonte: (NUNES; DUTRA, 2020). 
 

Conforme os dados acima citados, podemos identificar que os pontos 

positivos citados foram em número maior que os negativos, porém, os professores 

apresentaram uma postura crítica ao modelo vigente, e, em seus relatos 
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demonstraram que a inclusão ainda está em processo de ocorrer, as respostas 

oscilam entre identificar o que é necessário ser feito, e ainda não efetivar pelo 

sentimento de insegurança, falta de apoio, e ao fato de não conseguirem adequar o 

conteúdo com uma metodologia viável ao nível de aprendizagem de cada aluno. 

Reiteramos que o objetivo da Educação Inclusiva consiste na elaboração, 

identificação e organização dos recursos pedagógicos que contemplem a todos em 

suas individualidades. Na escola regular as diferenças necessitam conviver em 

harmonia, devendo construir meios de que as barreiras enfrentadas pelos alunos 

que possuem com necessidades educacionais especiais sejam superadas.  
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7 PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS VOLTADA À INCLUSÃO 

7.1 Levantamento junto as Atas do Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências de trabalhos voltados à Educação Inclusiva 

O Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), 

promovido pela Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências 

(ABRAPEC), é um evento bienal, que tem como objetivo integrar pesquisadores das 

áreas de Ensino de Física, Química, Biologia, Geociências, Ambiente, Saúde e 

áreas similares, informando a comunidade de educadores das pesquisas mais 

recentes.  

O ENPEC acontece desde 1997, e nos últimos anos, destacou-se como o 

maior evento na área de Educação em Ciências no Brasil, criando uma identidade 

que se comprova pela quantidade de trabalhos apresentados, linhas temáticas e 

pesquisas. 

Desta forma foram mapeados os principais enfoques das pesquisas voltadas 

a Educação Inclusiva, analisando os trabalhos I ao XI ENPEC, disponíveis no site da 

ABRAPEC. Tendo por objetivos, identificar e analisar os trabalhos disponibilizados 

nos Anais do evento, que também refletem os acontecimentos sociais. 

A pesquisa analisou e selecionou 117 trabalhos, apresentados em 20 anos, 

no recorte temporal de 1997 a 2017, os trabalhos selecionados deviam estar 

fundamentados com literatura de pesquisa pertinente, e apresentarem argumento 

teórico consistente, indicando implicações para o campo da Educação Inclusiva e 

Ciências da Natureza. Os itens bibliográficos dos artigos coletados foram: título do 

trabalho, palavras-chave, temática.  

As palavras-chave encontradas constam na Figura 4, foram selecionadas, 

sendo algumas consideradas sinônimos utilizados pelos pesquisadores, porém, que 

consideraram sempre em seus artigos a Educação Inclusiva. 

 

Figura 4 – Nuvem de palavras-chave utilizadas nas pesquisas voltadas à Educação Inclusiva 
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Fonte: Elaborado pelos autores através do WordCloud. 
 

Dessa forma, foi possível observar que a partir do III ENPEC e ao longo dos 

eventos, houve um aumento do número de trabalhos que trouxeram abordagens 

sobre a Educação Inclusiva, conforme a Tabela 5, o X ENPEC contou com o maior 

número de trabalhos voltados à Inclusão no Ensino de Ciências 2,43%, já o último 

evento da análise, XI ENPEC, teve o maior número de trabalhos inscritos e sobre 

essa temática alcançou 1,64% do total de apresentados. Se considerarmos todos os 

eventos desta análise apenas 1,39% dos trabalhos do período analisado tiveram a 

questão de uma Educação Inclusiva como temática. 

 

Tabela 5 - Número total de trabalhos apresentados entre I e XI Encontro Nacional de Pesquisa em 
Educação em Ciências e número de trabalhos que abordam a Educação Inclusiva 

 
Evento 

 
Ano 

 
Total de trabalhos 

apresentados 

 
Trabalhos sobre 

Educação 
Inclusiva  

Porcentagem dos 
 trabalhos  

sobre  
Educação  
Inclusiva 

I ENPEC 1997   135 00 0,00 % 

II ENPEC 1999   171 00 0,00 % 

III ENPEC 2001   234 03 1,28 % 

IV ENPEC 2003   451 05 1,10 % 

V ENPEC 2005   739 07 0,94 % 
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VI ENPEC 2007   958 08 0,83 % 

VII ENPEC 2009   798 07 0,87 % 

VIII ENPEC 2011 1.235 24 1,94 % 

IX ENPEC 2013 1.060 10 0,94 % 

X ENPEC 2015 1.272 31 2,43 % 

XI ENPEC 2017 1.335 22 1,64 % 

TOTAL 8.388 117 1,39 % 

 Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

É importante destacar que os trabalhos do evento não se encontram em uma 

única área, permeando diversas temáticas, que podem ser: 1) História, Filosofia e 

Sociologia da Ciência no ensino de ciências; 2) Alfabetização científica e 

tecnológica, abordagens CTS e ensino de ciências; 3) Currículos; 4) Avaliação na 

Educação em Ciências e 5) Políticas Educacionais na Educação em Ciências. 

Constatação que denota maiores possibilidades de novas frentes de pesquisa para   

trabalhos futuros. 

Os trabalhos abordando a Educação Inclusiva de uma forma geral, tiveram o 

foco no processo de ensino/aprendizagem de alunos com diferentes necessidades 

educacionais. Em relação a estes trabalhos analisados, conforme a Figura 5, os 

temas mais representados foram: 0,47% - Ensino para estudantes com deficiência 

visual (40 trabalhos), 0,25% - Formação inicial e continuada dos professores 

voltadas à inclusão (21 trabalhos), 0,16% - Práticas inclusivas de alunos com 

deficiência auditiva/surdez (14 trabalhos), 0,14% - Ensino de Ciências para alunos 

com necessidades educacionais especais (12 trabalhos) e 0,11% - Proposta de 

ensino bilíngue (10 trabalhos).  

 

Figura 5 - Temas dos ENPEC sobre a Educação Inclusiva 
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       Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Esses dados revelam a preocupação com os diferentes diagnósticos 

apresentados pelos alunos e como ocorrem ou deveriam acontecer formação inicial 

e/ou continuada dos professores que ministram as disciplinas voltadas ao Ensino em 

Ciências com a temática da Educação Inclusiva.  

Assim, os temas das pesquisas, provavelmente tem a ver com a realidade de 

cada pesquisador, que optam em estudar a necessidade especial dos alunos do seu 

contexto. De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica do ano de 2016, 
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82% dos alunos com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento ou Altas 

Habilidades já se encontravam incluídos em classes comuns (BRASIL, 2016). 

É possível concluir, conforme a Figura 6, que os trabalhos de Educação em 

Ciências e áreas afins, voltados a uma Educação Inclusiva se concentram na 

disciplina de Ciências (49 ocorrências – 0,58%), e posteriormente, Física (30 

ocorrências – 0,35%), Química (24 ocorrências – 0,28%) e Biologia (07 ocorrências 

– 0,08%), também aparecem: Matemática (03 ocorrências – 0,03%), Educação 

Física (02 ocorrências – 0,02%) e Psicologia (02 ocorrências – 0,02%). Esses dados 

indicam o quanto os autores consideram relevante o contexto escolar para a 

aplicação das suas pesquisas. 

 

        Figura 6 - Disciplinas responsáveis pelas pesquisas 

 
        Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Apesar do número de trabalhos abordando o tema Educação Inclusiva ter 

aumentado, ainda se observa a pequena representatividade de 1,39% do total de 

8.388 trabalhos apresentados, sendo destes que 0,47% consideraram metodologias 

e materiais para estudantes com deficiência visual.  

Os resultados encontrados, podem ser considerados inquietantes, frente a 

relevância da Educação Inclusiva e particularmente ao se observar que este 

importante evento tem como objetivo favorecer a interação entre os pesquisadores, 

discutindo pesquisas recentes e temas também de interesse da ABRAPEC. 
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Desta forma, pode-se afirmar que a Educação Inclusiva, mesmo presente no 

evento, não têm se evidenciado como um tema de interesse na dimensão em que 

deveria nas pesquisas dessas áreas de conhecimento das Ciências da Natureza 

como: Ciências, Física, Biologia, Química, e áreas afins. 

 

7.2 Levantamento junto ao Google Acadêmico de trabalhos de Astronomia 

para Deficientes Visuais 

Dessa forma, para entendermos o universo atual do ensino de Astronomia 

para estudantes com deficiência visual, realizamos uma pesquisa no Google 

Acadêmico (ferramenta de pesquisa do Google que permite pesquisar trabalhos 

acadêmicos). A partir dessa base de dados, realizou-se um levantamento 

bibliográfico acerca de artigos relacionados com o descritivo ‘Astronomia para 

“deficientes visuais”’, considerando os anos de 2008 a 2020. Encontramos num 

primeiro momento 566 artigos relacionados, dos quais 36 foram selecionados por 

estarem com o título de alguma forma tratando sobre a temática. Porém, apenas 07 

artigos, tratavam sobre a construção de materiais adaptados para estudantes com 

deficiência visual nas aulas de Astronomia, ou seja, de 1,23%, os quais estão 

listados na Tabela 6: 

 
Tabela 6 - Relação dos artigos de periódicos que tratam sobre Astronomia para estudantes com 
deficiência visual 

Título Ano Autores Revista Área do 
conhecimento 

Classificação 

 
Atividades de 
observação e 

identificação do céu 
adaptadas às 
pessoas com 

deficiência visual 
 

 
2008 

 
DOMINICI et al. 

 
Revista 

Brasileira 
de Ensino 
de Física 

 
Ensino 

 
A2 

 
Ensino do Sistema 
Solar para alunos 

com e sem 
deficiência visual: 
proposta de um 
ensino inclusivo 

 
2014 

 
RIZZO, A. L.; 

BORTOLINI, S.; 
REBEQUE, P. 

V. S. 

 
Revista 

Brasileira 
de 

Pesquisa 
em 

Educação 
em 

Ciências 

 
Educação 

 
B1 

 
Astronomia para 

deficientes visuais: 
Inovando em 

materiais didáticos 
acessíveis 

 
2015 

 
SOARES, K. D. 
A.; CASTRO, H. 

C.; 
DELOU, C. M. 

C. 

 
Revista 

Electrónica 
de 

Enseñanza 
de las 

 
Educação 

 
A2 
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 Ciencias 

 
Uma análise dos 

recursos didáticos 
táteis adaptados ao 
ensino de ciências a 

alunos com 
deficiência visual 

inseridos no ensino 
fundamental 

 

 
2015 

 
NEPOMUCENO

, T. A. R.; 
ZANDER, L. D. 

 
Revista 

Benjamin 
Constant 

 
Ensino 

 
B3 

 
Astronomia na 

Escola: Despertando 
o Interesse pela 

Ciência na Fronteira 
Oeste do Rio Grande 

do Sul 
 

 
2018 

 
MACHADO et 

al. 

 
Revista 

Extensão 
em Foco 

 
Educação 

 
B4 

 
Astronomia para 

pessoas com 
deficiência visual: 

um projeto de 
extensão do 

Observatório do 
Valongo –UFRJ 

 

 
2018 

 
LORENZ-

MARTINS, S. 

 
Revista 

Das 
Questões 

 
Ensino 

 
B5 

 
Construção de uma 
Maquete do Sistema 
Solar com Controle 

de Temperatura para 
Alunos com 

Deficiência Visual 
 

 
2020 

 

 
ALMEIDA et al. 

 

 
Revista 

Brasileira 
de Ensino 
de Física 

 
Ensino 

 
 

A2 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A pesquisa encontrou poucos trabalhos relacionados com a área de 

Astronomia para estudantes com deficiência visual. Como podemos observar na 

Tabela 1, consideramos os artigos publicados a partir do ano de 2008 por ter como 

marco para a educação a “Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva” (BRASIL, 2008), momento em que os alunos incluídos 

passaram a ter a legitimidade de participação na escola regular, a análise teve o 

último trabalho no ano atual de 2020, devemos ressaltar que a média neste espaço 

temporal, não corresponde a um artigo publicado por ano.  

Mais detalhadamente observamos que os trabalhos selecionados não 

repetiram seus autores, para a leitura dos trabalhos (referente aos contidos na 

Tabela 1), ficamos atentos às seguintes informações: local e participantes da 

pesquisa, estar voltada ao ensino de Astronomia para estudantes com deficiência 
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visual, ter a confecção de recursos multissensoriais e os relatos das considerações 

finais da pesquisa. 

Em Dominici et al. (2008), artigo denominado “Atividades de observação e 

identificação do céu, adaptadas às pessoas com deficiência visual”, os 

pesquisadores buscaram por soluções para o ensino de Astronomia estudantes com 

deficiência visual, desenvolveram recursos instrucionais táteis-visuais baseados em 

ilustrações de mapas celestes, foram realizadas adaptações para maquetes de alto-

relevo e objetos representativos ao objeto real, desenvolvidos com materiais de fácil 

acesso e baixo custo. Tiveram o apoio da Fundação Dorina Nowill para o 

aperfeiçoamento e aplicação dos modelos produzidos, contando com a participação 

de um grupo de 11 pessoas com deficiência visual (frequentadoras da Fundação), 

das quais alguns possuíam cegueira de nascença, enquanto outros haviam perdido 

a visão no decorrer da vida. No encontro, participaram também uma fisioterapeuta e 

um terapeuta ocupacional. (DOMINICI et al., 2008).  

Acreditamos que a aplicação de maquetes táteis-visuais em salas de aula 

regular, possibilitam ao aluno vidente perceber e valorizar algo que de certa forma 

passa despercebido em uma aula cujas ferramentas se dão principalmente da 

utilização de lousa e giz, seguindo essa linha de raciocínio, podemos fazer uma 

analogia quando, segundo os pesquisadores descrevem em respeito a seus 

materiais táteis-visuais produzidos:  

 

“As pessoas tomam ciência de que, mesmo podendo enxergar, elas 
ignoram o céu noturno e a quantidade de informação e beleza disponíveis. 
O trabalho com o material é de descoberta e de interação entre os videntes 
e os não-videntes” (DOMINICI, et al., 2009, p. 06). 
 
 

Rizzo, Bortolini e Rebeque (2014) realizaram um trabalho cujo foco era o 

ensino do sistema solar para alunos com e sem deficiência visual, com o título 

“Ensino do Sistema Solar para alunos com e sem deficiência visual: proposta de um 

ensino inclusivo”. Para isso utilizaram recursos instrucionais táteis-visuais e alguns 

desses recursos foram baseados em ilustrações contidas em livros didáticos 

(adaptações de imagens ilustrativas em maquetes de alto-relevo). Outros foram 

construídos em escala reduzidas e outros foram construídos sem escalas. O material 

foi aplicado a um grupo de 11 pessoas, sendo oito com cegueira total, dois com 

baixa visão e um com a visão perfeita. A aplicação ocorreu em formato de oficina, 



69 
 

com 2 horas de duração, separadas por duas turmas, uma com oito alunos e a outra 

com três alunos. 

Conforme os autores, o trabalho procurou evidenciar a importância da didática 

multissensorial, mesmo tendo sido estudada no contexto de uma oficina de curta 

duração, foi possível observar, que a didática multissensorial oferece condições para 

uma aprendizagem significativa dos alunos com deficiência visual sem trazer 

prejuízos para o aprendizado dos alunos sem deficiência visual (RISSO; 

BORTOLINI; REBEQUE, 2014). 

Soares, Castro e Delou (2015) trouxeram como proposta a “Astronomia para 

deficientes visuais: Inovando em materiais didáticos acessíveis”, onde 

desenvolveram a avaliação dos materiais com dez alunos com deficiência visual 

(sete alunos cegos e três com baixa visão) que estavam cursando regularmente o 

Ensino Médio de uma escola pública federal. O processo de confecção dos materiais 

durou dois meses, aproximadamente, sendo que nesta execução foi utilizada uma 

máquina de Thermoform que pertence à Escola de Inclusão da Universidade Federal 

Fluminense do Rio de Janeiro. 

Desta forma, consideraram que os alunos interagiram bem com o material 

apresentado, identificando os erros de grafia do Braille ou aspectos que precisavam 

ser melhorados (ex. texturas diferentes) e associando a leitura do texto com os 

esquemas e suas representações (SOARES; CASTRO; DELOU, 2015, p.385). A 

replicação destes materiais assim como o incentivo a novas ideias, conforme as 

autoras são extremamente importantes para aumentar a acessibilidade de 

conteúdos tão abstratos.  

O segundo artigo analisado do ano de 2015, das autoras Nepomuceno e 

Zander (2015) traz o propósito de ser “Uma análise dos recursos didáticos táteis 

adaptados ao ensino de ciências para alunos deficientes visuais inseridos no ensino 

fundamental”, através de trabalhos nacionais que abordam o ensino de Ciências e 

áreas afins, para alunos com deficiência visual matriculados no ensino fundamental, 

em forma de artigos, monografias, teses e dissertações publicados em anais, 

periódicos nacionais ou coletados em dados de instituições.  

Foi elaborado através de um levantamento inicial dos trabalhos, no período de 

1994 a 2014. Sendo um recorte temporal que se justifica pela necessidade de se 

estimarem quais produções foram concretizadas após a Conferência Mundial de 

Educação Especial, em Salamanca na Espanha, no ano de 1994, período também 
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abrangente da publicação da LDBEN - nº 9.394/96. Sendo encontrados entre outras 

áreas, 05 trabalhos em ensino de Astronomia. Nas considerações finais ressaltaram 

a importância de recursos didáticos adaptados para o Ensino de Ciências. 

O artigo “Astronomia na Escola: Despertando o Interesse pela Ciência na 

Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul”, foi desenvolvido a partir do projeto 

Astronomia na Escola que é ofertado no Instituto Federal Farroupilha (IFF), para 

atender as escolas da rede municipal e estadual de ensino da cidade de São Borja. 

Constituído por alunos dos cursos de Licenciatura do Campus, onde são preparadas 

as palestras, maquetes, materiais visuais, materiais adaptados para deficientes 

visuais e apresentações multimídia, exibidas nas visitas. As maquetes foram 

confeccionadas com materiais de baixo custo como: folhas de isopor, bolas de 

isopor, folhas de acrílico, tinta guache, purpurina, lâmpadas, materiais recicláveis. As 

sugestões de construção das maquetes partiram de análises feitas pelos integrantes 

do projeto, considerando essencialmente quais conhecimentos serão construídos 

por cada maquete, esta pesquisa confeccionou cinco maquetes. Nas considerações 

finais, consta que muitos professores das escolas visitadas também não tinham 

conhecimento sobre Astronomia, mesmo achando pertinente o ensino desse tópico 

para seus alunos. O projeto, aplicou um questionário com dez questões, em duas 

escolas visitadas, envolvendo 15 professores. Ao final do levantamento dos dados 

constatou que 100% concordam que a Astronomia é importante para despertar o 

conhecimento dos alunos na Ciência, e os mesmos também afirmaram desconhecer 

onde e como procurar formas de ensinar Astronomia para as diferentes modalidades 

de ensino (MACHADO et al., 2018). 

Com a ideia de tornar inclusiva a visita ao observatório, a partir do contato 

com o Instituto Benjamin Constant e outros colaboradores, o artigo “Astronomia para 

pessoas com deficiência visual: um projeto de extensão do Observatório do 

Valongo/UFRJ”, relata o quanto o IBC auxiliou neste projeto quanto ao 

desenvolvimento de experimentos do material tátil e, principalmente validando o 

material produzido, de maneira a disponibilizar para seus alunos com deficiência 

visual. Os materiais táteis começaram a ser produzidos de modo a exemplificar 

objetos astronômicos que são observados pelos telescópios terrestres e espaciais, e 

a olho nu. Sendo que, além da visita, tem a pretensão de ensinar Astronomia para 

estudantes com deficiência visual, pois, “Se já enfrentamos problemas com o ensino 

de astronomia de um modo geral, tal ensino para pessoas com deficiência visual é 
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ainda mais precário”. (LORENZ-MARTINS, 2018, p. 02). Entre as considerações 

finais consta que existem poucos trabalhos que descrevem novos materiais ou 

técnicas para desenvolvimento de material tátil em Astronomia, dessa forma este 

projeto ainda não obteve resultados finais.  

Almeida et al. (2020) no artigo “Construção de uma Maquete do Sistema Solar 

com Controle de Temperatura para Alunos com Deficiência Visual”, relata que a 

proposta surgiu diante das dificuldades encontradas na busca de experimentos que 

melhor apresentem conceitos envolvidos no ensino de Astronomia para pessoas 

com deficiência visual. Dessa forma, desenvolveram uma maquete com hemisférios 

dotados de pastilhas de Peltier para simulação de escala de temperatura de 

planetas do Sistema Solar. A pesquisa baseou-se no uso de materiais acessíveis e 

de baixo custo, com a descrição dos materiais utilizados, a forma de montagem do 

equipamento e a aplicação do produto final para os estudantes. Esse experimento 

fez parte de um conjunto de equipamentos pedagógicos apresentados em uma 

mostra científica para alunos com deficiência visual. Após manuseio de um aluno 

com deficiência visual, o mesmo sugeriu que fossem inseridos materiais para 

representar os anéis de Saturno e algumas luas de Júpiter e no disco que 

representa o Sol.  Dessa forma, a avaliação da ferramenta com a participação de 

pessoas com deficiência visual representou uma importante etapa para o 

desenvolvimento do projeto. Os autores consideraram necessário empenhar 

esforços para desenvolver mecanismos de aprendizagem que contribuam para o 

ensinamento da Física e da Astronomia para alunos com deficiência visual, de tal 

maneira que eles também possam, por meio do tato, contemplar a beleza do 

Universo. Essa maquete pode ser replicada com facilidade e demonstrou ser um 

bom recurso didático, capaz de transmitir conceitos relevantes sobre o nosso 

Sistema Solar e temas transversais ao assunto (ALMEIDA et al., 2020). 

Confirmando os resultados obtidos da pesquisa voltada ao ensino de 

Astronomia para pessoas com deficiência visual, os pesquisadores Linn (1972); 

Lennon et al. (1976); Baughman e Zollamn (1977); Delucchi e Malone (1982); Sevilla 

et al. (1991) apud Costa, Neves e Barone (2006a, p. 144), também relatam que: “Na 

literatura especializada, ainda é pequena a quantidade de trabalhos sobre esse 

tema. Entre esses, a maioria refere-se à instrumentação adaptada a cegos”, ou, 

segundo Camargo, Scalvi, Braga (2000) e Santos (2000) (apud COSTA; NEVES; 



72 
 

BARONE, 2006b, p. 144): “simplesmente divulga os poucos projetos em 

desenvolvimento na área.”.  

Desta forma, a carência de metodologias aplicadas em sala de aula comum, 

torna-se um problema educacional, em que é possível destacar convergências em 

grande parte dos artigos, dentre essas, deve-se destacar a utilização de adaptações 

de imagens em maquetes em alto-relevo. Com a maioria destes artigos utilizando 

como ferramenta o recurso instrucional tátil-visual. Observação que pode ser notada 

também no estudo de Santos et al. (2011), ou seja, os pesquisadores indicam 

basear-se na necessidade a que Soler (1999) denominou de uma “didática 

multissensorial”. 

Esta expressão: “didática multissensorial”, está no livro intitulado: “Didáctica 

multissensorial de las Ciências” de Soler (1999), propondo atender às diferentes 

necessidades dos alunos. Assentido com os princípios da inclusão, Soler (1999) 

propõe uma didática que explore os demais sentidos. Em seu livro questiona o fato 

do ensino das Ciências Naturais possuir um enfoque em elementos puramente 

visuais e, em consequência disso, ocorrendo a perda de muitas informações não 

visuais, podendo acarretar desmotivação e uma interpretação tendenciosa do meio 

ambiente que nos cerca.  

Segundo Camargo (2016, p. 31):  

 

“Por exemplo, na observação de um ambiente em uma aula de campo, é 
muito mais significativo se o aluno, além de observar visualmente o 
ambiente, descrever seu cheiro, sua sensação térmica, texturas de seus 
componentes, entre outras características”. 
 
 

Assim sendo, conforme a didática multissensorial, os sentidos do tato, da 

audição, da visão, do paladar e do olfato, podem contribuir como canais de entrada 

de informações, a observação analisada por este aspecto, deixa de ser um elemento 

exclusivamente visual, em que a observação, requer a captação do maior número de 

informações decorrentes dos sentidos.  

 

 

 

 

 



73 
 

8 CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS ADAPTADOS PARA O ENSINO DE 

ASTRONOMIA   

8.1 Planisfério adaptado e cartas táteis 

O planisfério é uma ferramenta para mostrar em determinada hora, dia e mês 

do ano quais as estrelas são visíveis a noite no céu. O planisfério é um dos 

elementos de atividades práticas propostas pela Olímpiada Brasileira de Astronomia 

e Astronáutica (OBA), que ocorre anualmente no seu atual formato desde 2005. O 

planisfério da OBA (https://sites.google.com/site/proflanghi/planisferio_oba) é 

composto por duas partes (Figura 7):  (A) máscara do horizonte; e (B) carta celeste 

centrada no polo sul celeste. A máscara do horizonte deve ser recortada 

contornando o disco externo graduado e deve ser recortada também toda a região 

oval no seu interior contornando o ponto de fixação logo acima do ponto cardeal 

SUL, completam a borda interior da máscara do horizonte os demais pontos 

cardeais OESTE (a direita do SUL), LESTE (a esquerdado SUL) e NORTE (no topo). 

Já a carta celeste deve ser recortada todo o contorno do disco graduado. Estas duas 

partes devem ser conectadas entre si (por exemplo, com um rebite) de modo que a 

carta celeste e a máscara possam girar uma em relação a outra; tendo como ponto 

fixo a conexão que passa pelo centro da carta celeste (polo sul celeste) e o ponto de 

conexão na máscara do horizonte. 

 

Figura 7 - Máscara frontal e parte do planisfério que representa as constelações no céu 

 
Fonte: <https://sites.google.com/site/proflanghi/planisferio_oba> 

 

 

https://sites.google.com/site/proflanghi/planisferio_oba
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A máscara do horizonte possui em sua borda um disco graduado em horas do 

dia; enquanto a carta celeste possui em sua borda um disco graduado em dias do 

ano. Para saber o conjunto de estrelas visíveis (no interior da região oval da 

máscara do horizonte) em uma determinada hora de um determinado dia do ano, 

temos que fazer coincidir a hora escolhida na escala graduada de horas (da 

máscara do horizonte) com a data do ano escolhida na escala graduada de dias do 

ano (da carta celeste), girando uma das partes e deixando a outra fixa. Posicionando 

as constelações na borda da direção LESTE e realizando as leituras de coincidência 

dos dois discos graduados é possível determinar quando determinada constelação 

está nascendo em determinada hora de determinado dia do ano; da mesma forma 

agora posicionando as constelações na borda da direção OESTE é possível 

determinar o momento de ocaso das constelações para diferentes datas. 

 Destaca-se que esta carta celeste do planisfério OBA foi construída para 

apresentar as estrelas visíveis para localidades com latitude 23,5º Sul. Uma outra 

fonte de modelo de planisférios é mantida pela profª. Maria de Fátima Saraiva do 

Instituto de Física da UFRGS no site: 

http://www.if.ufrgs.br/~fatima/planisferio/celeste/planisferio.html que apresenta 

modelos de planisfério para as latitudes 10º, 20º e 30º dos hemisférios Sul e Norte; 

esses planisférios abrangem e podem ser utilizados aproximadamente para todas 

localidades no Território Brasileiro  cujas latitudes variam de aproximadamente 5º N 

(Roraima) até 34ºS (Rio Grande do Sul). 

 Foi construído um protótipo de planisfério adaptado e uma aplicação prévia de 

materiais (Figura 8), para que a adaptação pudesse ser construída   com maior 

precisão, contando a participação de um estudante com deficiência visual, que 

frequenta o curso de Ciências da Natureza na Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA) de Uruguaiana. A proposta foi de proporcionar ao aluno R., a 

identificação e localização das Constelações através do manuseio de diferentes 

materiais, para que nos indicasse os tamanhos e texturas que facilitassem suas 

percepções táteis, compreensão do conteúdo e as direções corretas em que as 

legendas em Braille deveriam ser coladas. 

 

Figura 8 – Estudante com deficiência visual realizando experimentação de diferentes materiais táteis 

http://www.if.ufrgs.br/~fatima/planisferio/celeste/planisferio.html
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Fonte: Próprio Autor (2020). 

 

Para o momento do manuseio prévio de materiais, foram disponibilizadas 

várias opções representando as constelações: linha 1,25mm em constelação com 

tamanho pequeno (Figura 9A), linha comum de costura (Figura 9B), linha 1,25 mm 

em constelação tamanho grande (Figura 9C) e contornada com cola colorida (Figura 

9D). Sendo que o aluno R. optou pela linha de 1,25mm da Figura 9C, esclarecendo 

que assim, melhoraria o estabelecimento de relações e a identificação de cada 

constelação. Após este momento de trocas em que se buscou compreender para 

atender as solicitações do estudante com deficiência visual, foi necessário aumentar 

o tamanho do Planisfério, que passou de 34 cm para 60 cm de diâmetro, sendo que 

o tamanho original impresso do site OBA têm 19,5 cm. 

 

Figura 9 - Diferentes materiais, tamanhos e texturas táteis, disponibilizados para manuseio 

 
Fonte: Os Autores (2020). 
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Confecção do Planisfério adaptado 

Para a confecção deste recurso didático, foram utilizados materiais com baixo 

custo e fáceis de serem comercialmente encontrados, facilitando conforme 

interesse, de que aconteça a aquisição por escolas e professores que estejam 

desenvolvendo este conteúdo de Astronomia, os itens necessários estão 

relacionados conforme a Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Relação dos materiais utilizados para a confecção do Planisfério adaptado e Cartas táteis 

Material Quantidade Onde procurar? 

Modelo ampliado (céu e máscara frontal) 01 un. Site: www.oba.org.br 

Figuras ampliadas das Constelações Zodiacais 12 un. Site: www.oba.org.br 

Disco de isopor (60 cm diâm. / 2 cm esp.) 02 un. Papelaria 

Placa isopor 12X18 c/ 2cm espessura 24 un. Papelaria 

Cartolina japonesa 01 un. Papelaria 

EVA azul 01 un. Papelaria 

Linha 1,25mm 01 un. Armarinho 

Agulha 01 un. Armarinho 

Alfinete nº 24 01 cx. Papelaria 

Alfinete com cabeça 01 cx. Papelaria 

Miçanga grande 12 un. Armarinho 

Mini Cristais 01 cx. Armarinho 

Pinça 01 un. Armarinho 

Tesoura 01 un. Papelaria 

Cola branca 01 un. Papelaria 

Cola silicone 01 un. Papelaria 

Rebite 4,8X12 01 un. Ferragem 

Tacha com cabeça em PVC 01 un. Papelaria 

Folha 180g 01 un. Papelaria 

Reglete e punção 01 un. Papelaria 

  Fonte: Próprio autor (2020). 
 

Passo a passo: 

Passo 1: Imprimir e recortar o modelo do Planisfério da OBA, ampliado em 

folha A1 (594 X 841 mm), formado por duas partes: a máscara frontal do horizonte e 

o Céu (Figura 10). 

 

http://www.oba.org.br/
http://www.oba.org.br/
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Figura 10 – Modelo do Planisfério da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica  

 
Fonte: <https://sites.google.com/site/proflanghi/planisferio_oba> 

 

Passo 2: Utilizando a cópia ampliada da parte do Planisfério OBA que 

representa o Céu, deve-se contornar as constelações com agulha e linha 1,25mm 

(Figura 11A), quando concluído este processo, os círculos de isopor devem ser 

colados um no outro com cola de silicone, e o Céu posteriormente colado com cola 

branca no isopor (Figura 11B), Os alfinetes então devem ser fixados e colados com 

cola branca representando as estrelas, sendo que, os alfinetes com cabeça são as 

estrelas de maior magnitude (Figura 11C). Na borda do Céu, é feita a colagem da 

transcrição dos meses em Braille e dos mini-cristais para identificação dos dias dos 

meses que estão descritos de 5 em 5 dias (Figura 11D). 

 

Figura 11 – Etapas da confecção do Planisfério tátil 

 
Fonte: Os Autores (2020). 
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Passo 3: Relacionar os mini-cristais colados nos dias dos meses (Figura 12A), 

com a legenda com os mini-cristais de cores e formatos diferentes, indicando os dias 

dos meses com transcrição em Braille (Figura 12B).  A máscara frontal deve ser 

colada com cola branca em uma cartolina japonesa, para que também sejam 

coladas as transcrições em Braille dos pontos cardeais e horas, após colar os mini-

cristais representando as horas e meias horas (Figura 12C). A máscara frontal é 

finalizada com um furo central (no local indicado) para encaixar no Céu do 

Planisfério. É feita a fixação do rebite de 4,8 mm no Céu com uso de cola branca, 

com espaçamento entre ambas, permitindo o encaixe na Máscara frontal para que 

gire sobre o Céu (Figura 12D). 

 

Figura 12 – Passo a passo da confecção do Planisfério tátil 

 
Fonte: Os Autores (2020). 

 

Após seguir os passos, as partes que o compõem o Planisfério tátil estão 

prontas (Figuras 13A e 13B), podendo serem manuseadas e utilizadas para melhor 

desenvolver e explicar o conteúdo de Astronomia aos estudantes com deficiência 

visual. 

 

Figura 13 - Máscara frontal e Céu tátil prontos 
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Fonte: Próprio Autor (2020). 

 

Ressaltamos que este recurso didático foi ampliado com as dimensões 

solicitadas pelo estudante com deficiência visual (Figura 14), pode-se observar a 

diferença de tamanhos entre o Planisfério impresso do site OBA (19,5 cm de 

diâmetro) e o Planisfério adaptado tátil (60 cm de diâmetro). 

 

Figura 14 - Dimensão do Planisfério adaptado pronto em relação ao tamanho impresso no site da 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 

 
Fonte: Próprio Autor (2020). 

 

Confecção das Cartas táteis das constelações zodiacais: 

As constelações são agrupamentos aparentes de estrelas aos quais os povos 

antigos atribuíram nomes de acordo com a sua cultura, ao todo existem 88 

constelações sendo que o conjunto de constelações mais conhecido são as 

constelações zodiacais as quais o Sol se projeta ao longo do ano pelo fato da Terra 
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executar seu movimento de translação em torno do Sol (OLIVEIRA; SARAIVA, 

2014). No planisfério OBA estão representadas todas as constelações capazes de 

serem visíveis para a latitude 23,5ºS, dentre elas as zodiacais, as quais foram 

desenvolvidas cartas táteis de representação destas constelações com o mesmo 

desenho representado na carta celeste do planisfério só que devidamente ampliado. 

O objetivo é de que o estudante com deficiência visual possa treinar o 

reconhecimento das constelações a partir das cartas táteis para poder reconhecer 

as constelações no planisfério e poder então analisar o movimento destas ao longo 

de um dia e também ao longo dos dias do ano. Para a confecção das cartas táteis, 

foram utilizados materiais relacionados conforme a Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Relação dos materiais utilizados para confecção das cartas táteis 

Material  Quantidade  Onde procurar?  

Figuras ampliadas das Constelações 

Zodiacais 

13 un. Site: 

www.oba.org.br 

Placa isopor 12cm X 18cm c/ 2cm 

espessura 

26 un. Papelaria 

EVA azul 01 un. Papelaria  

Cartolina japonesa azul (13 cartas 

10cmX10cm) 

01 un. Papelaria 

Linha amarela 1,25mm 01 un. Armarinho 

Agulha  01 un. Armarinho  

Alfinete nº 24 01 cx. Papelaria 

Alfinete com cabeça 01 cx. Papelaria  

Tesoura 01 un. Papelaria 

Cola branca  01 un. Papelaria 

Cola silicone  01 un. Papelaria  

Folha 180g 01 un. Papelaria 

Folha sulfite 07 un. Papelaria 

Reglete e punção 01 un. Papelaria 

Fonte: Próprio Autor (2020). 

 

Passo a passo da confecção do material tátil: 

Passo 1: Cortar o isopor em 26 unidades de placas com 12cm X 18cm, 

colando de duas em duas para que fiquem 13 unidades com 4 cm de espessura 

cada (Figura 15). 

http://www.oba.org.br/
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Figura 15 – Placas de isopor cortadas 

 
Fonte: Próprio Autor (2020). 

 

Passo 2: Imprimir e recortar as 13 Cartas das constelações (Figura 16). 

 

Figura 16 – Cartas das constelações impressas 

 
Fonte: Próprio Autor (2020). 

 

Passo 3: Utilizando agulha e linha 1,25mm, contornar as constelações como 

se estivesse fazendo uma costura (Figura 17). 

 

Figura 17 – Constelações sendo contornadas com agulha e linha 1,25mm 
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Fonte: Próprio Autor (2020). 

 

Passo 4: Colar com cola de silicone as tiras de EVA com 4 cm de largura nas 

laterais das placas de 12cm X 18cm e com cola branca as Cartas táteis (Figura 18). 

 

Figura 18 – Momento de colar o EVA e as cartas no isopor 

 
Fonte: Próprio Autor (2020). 

 

Passo 5: Após a cola branca secar, colocar os alfinetes nos locais que 

representam as estrelas, sendo que os alfinetes com cabeça representam as 

estrelas com maior magnitude (Figura 19). 

 

Figura 19 – Os alfinetes representam as estrelas da constelação 
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Fonte: Próprio Autor (2020). 

 

Passo 6: Recortar na cartolina japonesa azul 13 cartas medindo 10cm X 10 

cm, e colar os nomes das constelações. 

Passo 7: Fazer a transcrição em Braille com uso da reglete e punção (Figura 

20) das palavras das 26 Cartas táteis, que estão em caixa alta (Arial, 18 e 16), para 

também facilitarem a leitura por alunos com baixa visão. Para escrever em Braille, 

prende-se o papel na reglete e se escreve, pressionando com punção da direita para 

esquerda. Desta forma, formam os pontos em relevo do lado avesso da folha, com 

isso, a leitura sucede-se da esquerda para direita. Logo, as letras da leitura são 

escritas com pontos inversos, como a imagem no espelho. As legendas em Braille 

também podem ser feitas com uso da máquina de escrever ou da impressora Braille. 

 

Figura 20 – Reglete e punção para escrita em Braille 

 
Fonte: Próprio Autor (2020). 

 

Passo 8: As 13 Cartas finalizadas e prontas para serem utilizadas pelos 

estudantes com deficiência visual nas aulas de Ciências com o conteúdo de 

Astronomia (Figuras 21 e 22).  
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Figura 21 – Cartas táteis das constelações prontas 

 
Fonte: Próprio Autor (2020). 

 

Figura 22 – Cartas táteis com os nomes das constelações em fonte Arial 18 e Braille prontas 

 
Fonte: Os autores (2020). 

 

A atividade foi testada pelo estudante com deficiência visual (Figura 23). Além 

da explicação oral o mesmo também pode ser estimulado a realizar pesquisa prévia 

sobre o conteúdo com uso do Dosvox no computador, ou através de leitura do 

conteúdo transcrito em Braille. Após irá juntamente com os demais colegas da turma 

fazer a identificação das cartas táteis. 

 

Figura 23 – Momento em que o estudante com deficiência visual realiza experimentação do material 
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Fonte: Próprio Autor (2020). 

 

Aplicação da atividade desenvolvida com o Planisfério adaptado 

Após o conhecimento acerca do formato das constelações zodiacais em sua 

representação de cartas táteis. Disponibilizamos o recurso didático do Planisfério 

adaptado, para ser manuseado pelo estudante com deficiência visual (Figura 24A), 

que iniciou realizando a leitura em Braille e a identificação das legendas, o aluno 

também manuseou uma das cartas táteis contendo a constelação de Capricórnio, foi 

estimulado a identificar esta constelação no Céu do Planisfério, ao encontrar marcou 

uma tacha em PVC (Figura 24B), conforme a seta azul.  

 

Figura 24 – Momentos da aplicação da atividade com o Planisfério 

   
Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Após este momento a máscara frontal foi encaixada no rebite e juntamente 

com o estudante, ficando com o ponto cardeal Sul na sua frente, girado a máscara 

para o Oeste, a constelação ficou marcada ao Leste, neste momento o aluno fez a 

identificação do mês, dia e horário de nascimento desta constelação, logo após, a 
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máscara frontal foi girada para o Leste marcando com a tacha a constelação a 

Oeste, onde novamente identificou o mês, dia e horário que está constelação se 

pôs, conforme as setas azuis. A atividade também pode ser realizada com as 

demais constelações. Constatamos que o estudante com deficiência visual foi capaz 

de realizar com uma boa percepção, demonstrando após sua compreensão do 

recurso, um manuseio com boa autonomia. 

Os resultados aqui descritos, estão contidos em dois manuscritos que 

constam no apêndice do presente trabalho, intitulados: (i) “Construção de Planisfério 

tátil adaptado e Cartas celestes táteis para pessoas com Deficiência Visual”, e foi 

submetido para a Revista Sítio Novo; (ii) “Constelações: jogo de cartas táteis para o 

ensino de alunos com deficiência visual” e foi submetido para a Revista Ensino & 

Pesquisa. 

 

8.2 Esfera celeste tátil com as constelações do zodíaco 

 A esfera celeste é uma representação do céu que os antigos gregos 

idealizaram para o estudo do movimento aparente dos astros e constitui-se em uma 

esfera imaginária na qual as estrelas estariam fixas; e essa esfera como um corpo 

rígido se moveria ao redor da Terra, embora esta idealização não corresponda a 

realidade ela é útil para representar o movimento aparente dos astros que 

verificamos no céu devido a rotação da Terra em torno do seu próprio eixo 

(OLIVEIRA; SARAIVA, 2014). Para a construção do material adaptado tátil, foram 

utilizados recursos de baixo custo e fáceis de serem encontrados pelos professores, 

conforme descritos na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Relação dos materiais utilizados na confecção da Esfera celeste tátil 

Material  Quantidade  Onde procurar?  

Bola de isopor 150 mm 01 un. Papelaria 

Bola de isopor 75 mm 01 un.  Papelaria  

Bola de isopor 100 mm 1/2 un. Papelaria 

Palito de churrasco grande 01 un. Mercado 

Alfinete nº 24 01 cx. Papelaria 

Cola colorida amarela 01 un. Papelaria  

Tinta fosca PVA azul 01 un. Papelaria 

Tinta fosca PVA marrom  01 un. Papelaria 

Cola silicone 01 un.  Papelaria 
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Pincel chato nº 02 01 un. Papelaria  

Folha 180g 01 un. Papelaria 

Folha de carbono 01 un. Papelaria 

Reglete e punção 01 un.  Papelaria 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Descrição da confecção do material didático adaptado: 

Passo 1: Pintar a bola de isopor de 150 mm com tinta fosca azul, a bola de 

isopor 75 mm e ½ bola de isopor 100 mm com tinta PVA fosca marrom e juntar ao 

material 1 palito de churrasco grande (Figura 25). 

 

Figura 25 - Material da Esfera Celeste separado e pintado 

 
Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

Passo 2: Após a tinta secar, transcrever as constelações do Zodíaco na bola 

de isopor de 150 mm com uso de papel carbono e após contorná-las com cola 

colorida amarela (Figura 26). 

 

Figura 26 - Constelações do Zodíaco em relevo 
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Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

Passo 3: Completar as constelações do Zodíaco com os alfinetes 

representando as estrelas (Figura 27). 

 

Figura 27 - Utilização dos alfinetes para melhor definir as constelações 

 
Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

Passo 4: Montar a Esfera Celeste, com uso do palito de churrasco e cola de 

silicone, a bola de isopor de 75 mm fica ao centro representado a terra, a bola de 

isopor de 150 mm fica semiaberta, todos fixados em ½ bola de isopor de 100 mm 

que serve como base (Figura 28).  

 

Figura 28 - Esfera Celeste tátil concluída 
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Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

Passo 5: Elaboração da legenda das Constelações do Zodíaco que foram 

numeradas na Esfera Celeste por falta de espaço para serem coladas as 

transcrições das palavras em Braille (Figuras 29 e 30). 

 

Figura 29 - Constelações do Zodíaco em Português (Arial 14) e numeradas em Braille 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Figura 30 - Legenda das Constelações do Zodíaco, números e respectivas Constelações em 
Português e Braille 
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Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

Explicação do conteúdo que deverá ser descrita oralmente em diálogo com o 

estudante com deficiência visual: 

Quando olhamos para o céu ao anoitecer observamos estrelas em todas as 

direções. Entre o amanhecer e o crepúsculo (pôr-do-sol) o Sol estava no Céu, 

realizando seu movimento aparente de Leste para Oeste – esse trajeto do Sol pelo 

Céu se dá numa faixa específica. Imagina agora que o Sol não nos ofuscasse e que 

mesmo de dia conseguíssemos enxergar as estrelas. Dessa maneira notaríamos 

que “escondidas” por trás do Sol estariam algumas estrelas pertencentes a alguma 

constelação. Essas constelações que ficam entre nós e o Sol são conhecidas como 

Constelações do Zodíaco. 

A Tabela 10, lista a época do ano em que cada Constelação do Zodíaco 

estará oculta por trás do Sol: 

 

Tabela 10 - Constelações do Zodíaco ocultas atrás do Sol 

Constelação Período 
Peixes 12 março – 18 abril 

Áries 18 abril – 14 maio 

Touro 14 maio – 21 junho 

Gêmeos 21 junho – 20 julho 

Câncer 20 julho – 10 agosto 

Leão 10 agosto – 16 setembro 

Virgem 16 setembro – 31 outubro 

Libra 31 outubro – 23 novembro 

Escorpião 23 novembro – 29 novembro 

Ofiúco 29 novembro – 18 dezembro 

Sagitário 18 dezembro – 19 janeiro 

Capricórnio 19 janeiro – 16 fevereiro 

Aquário 16 fevereiro – 12 março 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Como usar a Esfera Celeste Tátil:  

O estudante com deficiência visual deve manusear a Esfera celeste tátil para 

encontrar as constelações solicitadas, identificando que estão na esfera que 

circunda o planeta Terra.  Para melhor orientação deve localizar as Constelações 

Zodiacais conforme a numeração, encontrando-as na legenda em Braille. 

 

Atividade desenvolvida com a Esfera Celeste Tátil: 

Identificar na Esfera celeste tátil as constelações do zodíaco, que estão 

identificadas por números conforme a legenda. 

Exemplo: localizar as constelações de Escorpião, Leão e Libra (ao explicar ao 

estudante com deficiência visual, estabelecer relação de cada constelação com 

figuras geométricas similares, para facilitar a localização).   

Tendo o momento de validação deste material tátil, conforme Figura 31. 

 

Figura 31- Momento do manuseio da Esfera celeste tátil 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Habilidades dos estudantes com deficiência visual que serão desenvolvidas a 

partir do manuseio deste material adaptado tátil: 

 Afetividade e interação; 

 Percepção tátil (descrita na Oficina virtual com professores AEE); 

 Desenvolvimento háptico; 

 Descriminação tátil (forma, tamanho, espessura, consistência...); 
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 Análise tátil parcelada e gradual (descrita na Oficina virtual com professores 

AEE); 

 Leitura em Braille (descrita na Oficina virtual com professores AEE). 

 

8.3 Adaptação tátil do movimento diurno dos astros 

Pelo fato de a Terra executar seu movimento de rotação de Oeste para Leste 

(em torno do eixo formados pelos polos Norte e Sul), os astros visíveis descrevem 

trajetórias no céu de Leste para Oeste. Os astros descrevem trajetórias em formas 

de círculos paralelos ao equador celeste na esfera celeste (Oliveira & Saraiva 2014).   

Na Figura 32 são ilustrados os círculos diurnos de trajetória dos astros como 

vistos no horizonte em diferentes latitudes. A latitude do lugar determina a altura do 

Polo Sul ou Norte elevado acima do horizonte a partir do qual as estrelas giram em 

trajetórias perpendiculares a essa direção e paralelas ao equador celeste.  

 

Figura 32 – Círculos diurnos dos astros no céu 

 
Fonte: <http://www.if.ufrgs.br/~fatima/fis2016/aulas/mov_apar_astro.htm> 

 

 Para a elaboração da adaptação tátil do movimento diurno dos astros, foram 

utilizados os materiais listados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Materiais utilizados na confecção da Adaptação tátil do movimento diurno dos astros 

Material  Quantidade  Onde procurar?  

Bola de isopor 100 mm 02 un. Papelaria 

Placa de isopor 2 cm esp. (10 cm X 38 cm) 01 un. Papelaria 

Tinta fosca PVA azul 01 um. Papelaria 

http://www.if.ufrgs.br/~fatima/fis2016/aulas/mov_apar_astro.htm
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Tinta fosca PVA marrom  01 um. Papelaria 

Cola colorida amarela 01 un. Papelaria  

Cola silicone  01 un.  Papelaria 

Folha 180g 01 un. Papelaria 

Reglete e punção 01 un.  Papelaria 

     Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Descrição da confecção do material didático adaptado: 

Passo 1: Pintar 3 metades das bolas de isopor de 100 mm com tinta fosca 

azul, pintar a placa de isopor previamente cortada e medindo 10 cm X 38 cm com 

tinta fosca marrom. 

Passo 2: Após secar a tinta fosca nas metades das bolas de isopor, fazer a 

trajetória das estrelas em três latitudes com uso de cola colorida amarela, repetindo 

por duas vezes este processo para que fique com uma boa dimensão tátil (Figura 

33). 

 

Figura 33 - Relevo das latitudes com uso de cola colorida amarela 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Passo 3: Colar as metades das bolas de isopor na placa de isopor, com uma 

distância de 3 cm (Figura 34), também colar os pontos cardeais e a nomenclatura do 

material adaptado em português e transcritos em Braille (Figura 35). 

 

Figura 34 - As três diferentes latitudes coladas na placa de isopor 
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Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Figura 35 - Adaptação tátil do movimento diurno dos astros concluído 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Explicação do conteúdo que deverá ser descrita oralmente em diálogo com o 

estudante com deficiência visual: 

Os círculos diurnos dos astros são as trajetórias que os astros percorrem no 

céu durante o dia, como reflexo do movimento de rotação da Terra. Esses círculos 

são sempre paralelos ao equador.  

Sua orientação em relação ao horizonte depende da latitude do lugar: 

- Nos polos são paralelos ao horizonte (pois o equador, nesse lugar, coincide 

com o horizonte); 

- No equador são perpendiculares ao horizonte (pois o equador é 

perpendicular ao horizonte); 
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- Entre o equador e o polo são inclinados em relação ao horizonte, a 

inclinação entre os círculos diurnos dos astros e o horizonte é a mesma inclinação 

que entre o equador e o horizonte, e é igual ao complemento da latitude do lugar 

(90º - latitude).  

 

Atividade desenvolvida com a Adaptação tátil do movimento diurno dos 

astros: 

Para que haja a identificação, através do manuseio, que os círculos diurnos 

dos astros são as trajetórias que os astros percorrem no Céu durante o dia, como 

reflexo do movimento de rotação da Terra, sendo sempre paralelos ao equador. 

A atividade foi aplicada junto ao estudante com deficiência visual, conforme a 

Figura 36, sendo um momento importante para o trabalho de maneira a corroborar 

com a sua validação de aplicação. 

 

Figura 36- Aplicação do material adaptado para validação feita pelo estudante com deficiência visual 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Todas as solicitações prévias do estudante com deficiência visual foram 

seguidas, já estando descritas no passo a passo do material. Considerando, a partir 

de então, ser possível sua aplicação para estudantes com deficiência visual, quando 

do desenvolvimento deste conteúdo de Astronomia. 

 

Habilidades dos estudantes com deficiência visual, que serão desenvolvidas a 

partir do manuseio deste material tátil: 
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 Socialização, afetividade e interação (descrita na Oficina virtual com 

professores AEE); 

 Percepção sonora e tátil (descrita na Oficina virtual com professores AEE); 

 Descriminação tátil (forma, tamanho, espessura, consistência...); 

 Análise tátil parcelada e gradual, com identificação dos pontos cardeais; 

 Elaboração de novos conceitos, a partir de informações contextualizadas, que 

possibilitem uma conclusão global; 

 Contextualização de informações através de material concreto (descrita na 

Oficina virtual com professores AEE); 

 Leitura em Braille (descrita na Oficina virtual com professores AEE). 

 

8.4 Representação tátil da trajetória das estrelas no Céu noturno 

Uma outra forma de trabalhar a representação tátil da trajetória do movimento 

das estrelas no céu pode ser realizada trabalhando diretamente nos arcos de 

trajetória e a inclinação deles de acordo com a latitude, que corresponde a altura do 

polo celeste acima do horizonte (as trajetórias têm orientação perpendicular em 

relação ao polo). Para a construção deste material, temos na Tabela 12 a relação 

dos recursos que foram utilizados. 

 

Tabela 12 - Materiais utilizados na confecção da Representação tátil da Trajetória das estrelas  

Material  Quantidade  Onde procurar?  

Placa de isopor com 2 cm esp. 01 un. Papelaria 

3 modelos de transferidores até 90°  01 un. Papelaria 

Alfinete nº 24 01 cx. Papelaria 

Miçangas de diferentes tamanhos Várias Armarinho 

Arame nº 22  2 metros Armarinho 

Tinta fosca PVA azul 01 um. Papelaria 

Tinta fosca PVA marrom  01 um. Papelaria 

Tinta fosca PVA amarela  01 un. Papelaria 

Papel crepom azul 01 un.  Papelaria  

Cola colorida azul 01 un. Papelaria  

Cola silicone 01 un.  Papelaria 

Durex azul 01 un. Papelaria 

Folha 180g 01 un. Papelaria 

Reglete e punção 01 un.  Papelaria 



97 
 

     Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Descrição da confecção do material didático adaptado: 

Passo 1: Cortar o material que será feito de isopor, 1 placa medindo 30 cm X 

30 cm e 1 medindo 28 cm X 2 cm e 6 modelos de transferidores até o ângulo de 90º.  

Passo 2: Pintar a placa de 30 cm X 30 cm com tinta PVA marrom, a placa 

medindo 28 cm X 2 cm com tinta PVA azul e os 6 modelos de transferidores com 

tinta PVA amarela. 

Passo 3: Cortar o arame em 4 pedaços de 50 cm, dois permanecem brancos 

e dois são forrados com papel crepom azul, que serão fixados nas laterais da placa 

de isopor com cola de silicone com uma distância de 8 cm. Os arames brancos ficam 

nas laterais com miçangas de diferentes tamanhos e o arame azul fixado ao centro, 

tendo em seu centro colado no isopor o outro arame azul com uma miçanga guia em 

sua ponta. 

Passo 4: Colar os três modelos de transferidores nas placas de isopor que 

ficarão coladas em uma das bases dos arames, com cola colorida azul contornar os 

graus 30º, 45º e 60º, fazer o mesmo com os outros três modelos de transferidores 

em isopor, fazendo a marcação interna dos graus com alfinetes e miçangas (Figuras 

37 e 38). 

 

Figura 37 - Colocação das miçangas e alfinetes nos transferidores 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Figura 38 - Os alfinetes são fixados nos graus marcados com cola colorida azul 
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Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Passo 5: Fixar a placa medindo 28 cm X 2 cm, centralizada com o arame 

central, pois a mesma contém o complemento das latitudes, que estão fixadas com 

alfinetes e miçangas nas distâncias de 8,6 cm (30º), 15 cm (45º) e 26 cm (60º). 

Passo 6: Colar os pontos cardeais (Norte, Sul, Leste e Oeste) em português 

(Arial 14) e em Braille, e os graus com numeração em Braille. Finalizando o material 

didático adaptado (Figuras 39 e 40). 

 

Figura 39 - Lateral do material adaptado Representação tátil da Trajetória das estrelas no Céu  

 
Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Figura 40 – Representação tátil da Trajetória das estrelas vista por outro ângulo 
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Fonte: Próprio autor (2020). 

 

 

Como usar a Representação tátil da trajetória das estrelas no Céu noturno:  

O início da atividade acontece com o estudante com deficiência visual 

manuseando o material, realizando a leitura das transcrições em Braille, 

identificando os pontos cardeais e o transferidor, onde irá marcar o grau de 

orientação em relação ao horizonte que poderá ser de 30º, 45º ou 60º, orientando a 

posição do PSC (Polo Sul Celeste). Entre o equador e o polo são inclinados em 

relação ao horizonte, a inclinação entre os círculos diurnos dos astros e o horizonte 

é a mesma inclinação que entre o equador e o horizonte, e é igual ao complemento 

da latitude do lugar (90º - latitude). 

 

Como orientar a Representação tátil da trajetória das estrelas no céu noturno:  

Do local da observação, localizar os pontos cardeais (Norte, Sul, Leste e 

Oeste), a rotação da terra ao redor do seu eixo (Oeste para Leste) com os astros 

nascendo no Leste e se pondo no Oeste. 

 

Atividade desenvolvida com a Representação tátil da trajetória das estrelas no 

céu noturno: 

Manusear o material fazendo a localização dos pontos cardeais e dos 

transferidores que marcam os graus de orientação em relação ao horizonte que 

poderá ser de 30º, 45º ou 60º, orientando a posição do PSC. Identificando que entre 

o equador e o polo são inclinados em relação ao horizonte; a inclinação entre os 

círculos diurnos dos astros e o horizonte é a mesma inclinação que entre o equador 
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e o horizonte, e é igual ao complemento da latitude do lugar (90º - latitude). O 

estudante com deficiência visual fez a simulação da trajetória das estrelas em 30º, 

conforme Figura 41. 

 

Figura 41- Momento do manuseio da Representação tátil da trajetória das estrelas no Céu noturno 

 
Fonte: Autores (2020). 

 

Habilidades dos estudantes com deficiência visual, que serão desenvolvidas a 

partir do manuseio deste material tátil: 

 Socialização, afetividade e interação (descrita na Oficina virtual com 

professores AEE); 

 Desenvolvimento do sistema háptico; 

 Descriminação tátil (forma, tamanho, espessura, consistência...); 

 Percepção sonora e tátil (descrita na Oficina virtual com professores AEE); 

 Análise tátil parcelada e gradual de localização dos pontos cardeais; 

 Abstração do conceito de graus, com auxílio do transferidor;  

 Contextualização de informações (possibilitando uma conclusão global); 

 Identificar a trajetória das estrelas em material concreto; 

 Leitura em Braille (descrita na Oficina virtual com professores AEE). 
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9 OFICINA VIRTUAL DE ASTRONOMIA PARA PROFESSORES DO 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 

A Oficina de Astronomia Inclusiva estava programada para acontecer 

presencialmente em uma das reuniões mensais de professores do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) da rede municipal de ensino, porém devido a 

pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, aconteceu virtualmente. 

As aulas presenciais da Educação Básica estão suspensas em todo o 

território nacional, sendo que, na rede municipal de Uruguaiana a partir do dia 19 de 

março. E, desde o mês de abril, as reuniões de formação continuada vêm sendo 

realizadas de maneira virtual, acontecendo quando necessário, quinzenalmente. 

Este momento do trabalho com a realização da “oficina”, contou com roteiro e 

buscou dialogar sobre vários aspectos como: o panorama educacional inclusivo; 

número de alunos dos anos finais do Ensino Fundamental incluídos na disciplina de 

Ciências; o AEE e o Ensino de Ciências; objetivos do AEE; possíveis experiências 

do AEE no Ensino em Ciências e a Astronomia; o AEE e os estudantes com 

deficiência visual; a Astronomia na BNCC e no RCG; Atividades táteis existentes na 

literatura; levantamento bibliográfico acerca de artigos relacionados com o descritivo 

‘Astronomia para “deficientes visuais”’; apresentação dos três materiais adaptados 

táteis (relação de materiais utilizados, vídeos, possíveis habilidades a serem 

desenvolvidas nos estudantes com deficiência visual) e possibilidades de maior 

interação com os professores de Ciências sobre adaptações para o desenvolvimento 

do conteúdo de Astronomia. 

 A Oficina virtual contou com a participação de nove professoras do AEE da 

rede municipal de Uruguaiana, foi realizada através do aplicativo “Jitsi Meet”, teve 

duração de 3 horas, com uso do celular e compartilhamento dos “slides” através do 

computador, conforme a Figura 42. 

 
Figura 42 – Slide inicial da “Oficina virtual de Astronomia Inclusiva para professores do Atendimento 
Educacional Especializado”, compartilhado pelo Jitsi Meet 
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Fonte: Próprio autor (2020). 

 

 Dessa forma, a “Oficina virtual de Astronomia Inclusiva para professores do 

Atendimento Educacional Especializado”, se desenvolveu de maneira previamente 

estruturada e será descrita na ordem em que os fatos ocorreram. As transcrições de 

alguns relatos dos professores do AEE participantes estarão com a identificação 

PROFESSOR-AEE1 ao PROFESSOR-AEE9. 

O panorama educacional inclusivo, foi explanado através de dados do Censo 

Escolar e pesquisa realizada com o setor de Dados e Estatísticas da SEMED de 

Uruguaiana. Onde foi possível identificar que os alunos incluídos fazem parte das 

aulas dos anos finais da disciplina de Ciências e frequentam as Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM) nas 13 escolas municipais de Ensino Fundamental, sendo 

que através dos índices estas escolas apresentam o perfil de um contexto inclusivo. 

Quando nos reportamos ao AEE no Ensino de Ciências, lembramos que os 

alunos incluídos na disciplina de Ciências receberão conteúdos voltados à 

Astronomia, advindo daí a importância da realização de adaptações metodológicas 

que contemplem os mesmos com o desenvolvimento de suas habilidades. 

Desde a sua implantação, o AEE nas SRM objetiva complementar ou 

suplementar o processo de ensino e aprendizagem de estudantes com Deficiência, 

Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação, no 

turno inverso da escolarização, eliminando barreiras que impedem a plena 

participação desses estudantes com autonomia e independência, no ambiente 

educacional e social (BRASIL, 2010). 

Conforme o Art. 3 do Decreto nº 7.611/2011, são objetivos do AEE:  
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I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino 
regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as 
necessidades individuais dos estudantes; 
II - garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino 
regular; 
III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 
eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem;  
IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, 
etapas e modalidades de ensino (BRASIL, 2011, p. 02). 

 
Demonstrando no inciso III, que os materiais táteis também podem ser 

produzidos ou sugestionados pelos professores do AEE aos professores da 

disciplina de Ciências, para serem utilizados no desenvolvimento das aulas nas 

salas regulares de ensino. 

Durante o primeiro momento de trocas, os professores AEE, relataram suas 

experiências de AEE com o Ensino em Ciências e Astronomia. 

 
“A escola que trabalho é receptiva e realiza muitos trabalhos e experiências 
com as professoras de Ciências para todos os alunos.” PROFESSOR-AEE2 
 
“Já fiz várias atividades com experiências, na minha escola atual só temos 
anos iniciais, mas continuo fazendo trabalhos com experiências de ciências 
para meus alunos.” PROFESSOR-AEE5 
 
“Tive uma aluna com deficiência visual, atualmente está na faculdade de 
Direito, fiz transcrições do conteúdo de Química e dos outros conteúdos 
também, ela dominava o Braille e outras tecnologias.” PROFESSOR-AEE7 
 
“Ano passado a Unipampa desenvolveu um projeto na escola em que 
trabalho no meio rural com experiências de Astronomia, os alunos gostaram 
muito, envolvia todos da escola, alunos e os professores.” PROFESSOR-
AEE9 
 

Nestes relatos foi importante identificar que todos os professores AEE 

participantes da oficina, já desenvolveram durante seu fazer pedagógico alguma 

forma de experiência em ensino de Ciências, que envolve experimentação e 

explanação de situações cotidianas como: hábitos de higiene, crescimento das 

plantas, o vento, sistema solar, misturas... Também de que em algum momento 

escolar os alunos do AEE já puderam participar de alguma experimentação na sala 

de aula regular ou de Feiras de Ciências que acontecem anualmente. 

As responsabilidades do professor AEE dentro do ambiente escolar são 

muitas, todas importantes para o desenvolvimento das potencialidades de seus 

alunos. Advindo assim, a relevância de receber formação continuada acerca de 

outras áreas do conhecimento, para que estabeleça articulações qualitativas com os 

professores do componente curricular do ensino em Ciências, pois será tendo 
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compreensão e domínio desta temática, que poderá oferecer sugestões ou mesmo 

materiais táteis adaptados para a aprendizagem do ensino de Astronomia nas aulas 

regulares. 

Fazendo parte dos alunos que recebem AEE na SRM, temos os estudantes 

com deficiência visual, que apresentam suas especificidades, tendo diferentes 

maneiras de compreender o mundo que os cerca, requerem recursos diferenciado, 

que devem ser utilizados tanto pelos professores AEE, quanto pelos da sala regular, 

como: o sistema Braille (principal meio de leitura e escrita para pessoas com 

deficiência visual), textos impressos em tinta e com letra ampliada, cadernos com 

linhas aumentadas, utilização de lentes específicas, entre outros métodos, recursos 

didáticos e equipamentos adaptados (SANTOS e MANGA, 2009). 

De acordo com o Decreto nº 5.296/2004, a deficiência visual inclui: 

 
[...] cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 
olho, com a  melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade 
visual entre 0,3 e 0,05 no  melhor olho, com a melhor correção óptica; os 
casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os 
olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer 
das condições anteriores (BRASIL, 2004, p.1). 

 
Após o momento de fundamentação teórica através dos “slides”, foi realizado 

o segundo momento de trocas de experiências, sobre vivências do professor de AEE 

com estudantes com deficiência visual, os relatos foram: 

 
“Tenho um aluno com diagnóstico que tem dificuldade em encontrar o foco 
para realizar as atividades, não consegue enxergar no quadro, precisa que 
a auxiliar de inclusão copie as atividades com letra grande para ele 
conseguir copiar, ele é muito inquieto, o que dificulta ainda mais o trabalho 
com ele, gostaria que o médico mandasse escrito, de que forma melhor 
poderei ajudar com as atividades, quando não tem aula ele até anda a 
cavalo, pra ver como consegue de alguma forma se localizar.” 
PROFESSOR-AEE8 
 
“Além de um aluno com diagnóstico de baixa visão, tenho outro com as 
mesmas características, porém nunca foi ao médico, pelo que percebo ele 
também precisa, acredito que usar óculos.” PROFESSOR-AEE2 
 
“Tive uma aluna com baixa visão, não adiantava fazer material ampliado 
para ela, ela se confundia, tinha que ter uma boa qualidade a folha 
impressa, ela usava óculos e caderno com linhas engrossadas e maior 
espaçamento entre elas.” PROFESSOR-AEE6 
 
“Meu filho tem baixa visão, agora é adulto, passou por cirurgia de catarata e 
descobriu após a cirurgia que a calça que usa tinha bolsos, até então nunca 
tinha percebido, movimenta a cabeça até encontrar o foco para assistir à 
TV.” PROFESSOR-AEE8 
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Os professores demonstraram empatia, todos contaram situações de 

desenvolvimento de atividades para seus estudantes com deficiência visual, mais 

especificamente com baixa visão, evidenciando que o ideal seria ter um diagnóstico 

mais detalhado da situação visual de cada aluno e poderem contar com sugestões 

médicas para melhor atendimento pedagógico destes, assim, considerando a 

singularidade de cada aluno a elaboração didática de atividades poderia ser melhor 

direcionada. 

A deficiência visual não deve ser concebida como incapacidade, impedimento 

ou condição limitante. As atividades predominantemente visuais devem ser 

adaptadas com planejamento e antecedência, com desenhos, gráficos e ilustrações 

representados em relevo com materiais acessíveis. O professor deve valorizar o 

comportamento exploratório, a estimulação dos sentidos remanescentes, a iniciativa 

e a participação ativa (SÁ, 2011). 

Pela LDBEN – nº 9394/96, a Astronomia está na disciplina de Ciências, e 

conforme a BNCC na unidade temática Terra e Universo, devendo ser desenvolvida 

do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, devendo buscar a compreensão de 

características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes (BRASIL, 2017, 

p. 329). 

Como nos mostra o RCG (2018), o aluno deve ser visto como um ser 

investigativo, já que as Ciências da Natureza devem fomentar uma proposta de 

concepção do conhecimento contextualizado na realidade local, social e individual. 

De maneira a complementar o acima exposto, foram demonstrados alguns 

exemplos de atividades táteis para o desenvolvimento de alguns conteúdos de 

Astronomia, já existentes na literatura, conforme Figuras 43, 44 e 45. 

 

Figura 43 - Globo terrestre tátil, realçando as placas tectônicas 
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Fonte: (PINTO, et al., 2005) 
 

Figura 44 - Superfície tátil da lua 

 
Fonte: (ANDRADE; IACHEL, 2017) 

 

Figura 45 - Fases táteis da Lua 

 
Fonte: (ANDRADE; IACHEL, 2017) 

 

Entre os desafios do professor AEE, está o de desenvolver as habilidades que 

serão necessárias aos seus estudantes com deficiência visual nas aulas regulares, 

inclusive disciplina de Ciências que contemplam o ensino de Astronomia, desafios 

estes que ficam ainda maiores quando se deparam com a realidade da formação 

dos professores da disciplina de Ciências. 

Langhi e Nardi, (2007), alertam que em sala de aula os conceitos 

astronômicos são muitas vezes deixados de lado no planejamento docente, seja por 

problemas na formação acadêmica e continuada, ou pela falta de materiais didáticos 

adequados, sendo fatores que dificultam ainda mais a aprendizagem conceitual de 

todos os alunos. 

Assim sendo, é fundamental que os materiais adaptados táteis, passem a 

fazer parte da metodologia de ensino. Desta forma, foram apresentados os materiais 
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adaptados táteis para ensino de conteúdo voltado à Astronomia: Esfera celeste tátil 

com as constelações do zodíaco, Adaptação tátil do movimento diurno dos astros e 

Representação tátil da Trajetória das estrelas no Céu noturno, através de “slide” com 

relação dos materiais utilizados e com vídeos demonstrativos.  

Após os três materiais táteis serem apresentados, chegamos ao terceiro 

momento de relatos dos professores AEE, sobre as habilidades que poderão ser 

desenvolvidas com os três materiais táteis, nos estudantes com deficiência visual. 

 
“O material tátil é bom para o aluno entender no concreto o que tá 
acontecendo, nem sempre é fácil.” PROFESSOR-AEE2 
 
“Desenvolve a percepção, o tato, a localização para entender o que não vê, 
é importante.” PROFESSOR-AEE6 
 
“Tem que ter afetividade para o aluno ficar e querer fazer a atividade, o 
material concreto ajuda todos os alunos a entender os fenômenos e 
tamanhos.” PROFESSOR-AEE8 
 
“O desenvolvimento háptico, percebendo aos poucos até chegar ao todo, 
também quando precisa a leitura em Braille.” PROFESSOR-AEE1 

 

Os professores AEE baseados em suas vivências nas SRM, relacionaram os 

materiais adaptados táteis com algumas habilidades a serem desenvolvidas, através 

do manuseio dos mesmos por estudantes com deficiência visual ou até mesmo 

videntes. Pois, nesta atividade realizada a distância, não puderam manusear ou 

confeccionar os materiais táteis, como tido em um dos objetivos da oficina 

presencial.  

 
O tato faz parte de um sistema perceptivo amplo e complexo, o sentido 
háptico (tato ativo ou em movimento através do qual a informação chega 
aos receptores cutâneos e cenestésicos), para ser interpretada e 
decodificada pelo cérebro (SÁ, 2011, p.180). 

 
No quarto momento, as trocas de relatos e opiniões dos professores AEE, 

foram sobre as possibilidades de haver maior interação com os professores de 

Ciências a partir de então, sobre o conteúdo de Astronomia. 

 
“É difícil entrar em contato com o professor de Ciências, não estou falando 
mal, nem sempre estão dispostos a conversar.” PROFESSOR-AEE6 
 
“É importante poder dialogar com os professores sobre o assunto, 
independente se são da área ou da educação infantil, é bom ter 
conhecimento. ” PROFESSOR-AEE1 
 
“Na minha escola os professores de Ciências realizam muitas experiências 
com todos os alunos.” PROFESSOR-AEE2 
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“É um assunto importante, interessante, mas acho que os professores ainda 
não têm formação para isso, imagina não tem nem quem ensine o Braille.” 
PROFESSOR-AEE4 

 
Os professores AEE demonstraram que ainda existem obstáculos para um 

trabalho em conjunto com o professor da disciplina de Ciências, consideram que os 

professores já realizam experiências com todos, ainda não tem formação para 

atividades direcionadas aos estudantes com deficiência visual, ou mesmo, possuem 

dificuldade em realizar trocas pedagógicas de assessoramento com este 

profissional, que está na escola em turno inverso ao seu. 

Na formação inicial dos professores de Ciências, os cursos de graduação, 

nem sempre apresentam os conteúdos de Astronomia (Física), não estando como 

uma disciplina obrigatória, mas apenas como optativa (BRETONES, 1999). Sendo 

que a ausência deste tema nos cursos de formação gera professores dependentes 

dos livros didáticos e mídias, que somente repetem os conteúdos, sem que haja 

uma maior possibilidade de contextualização ou adaptação dos mesmos (LANGUI e 

NARDI, 2007). 

No ambiente escolar cada professor tem sua função, o professor AEE 

suplementa e/ou complementa aprendizagens através do desenvolvimento individual 

das habilidades de cada aluno, partindo de suas potencialidades, assessorando os 

professores das aulas regulares sempre que possível. Já o professor de Ciências 

possui um plano curricular a ser desenvolvido com cada turma, precisando 

considerar o perfil dos alunos que a compõem, para tentar contemplar a todos em 

suas especificidades com o seu conteúdo disciplinar. 

A oficina foi concluída com agradecimento a todos pela participação e o 

momento de uma reflexão final: 

 
“O aluno precisa ser desenvolvido na área da linguagem, o AEE está longe 
do ideal, não tem como contemplar todas as áreas, como da Deficiência 
visual e Deficiência auditiva, que são muito específicas, é preciso a 
formação para que alguém se alfabetize em Braille. Se nem mesmo para o 
aluno que vê é fácil entender Astronomia, imagina para quem tem 
deficiência visual, sem aprender o Braille”. PROFESSOR-AEE4 
 
“Parabéns por este trabalho, nos ajuda a pensar diferente, ver que tem 
outras possibilidades, foi bem interessante, sempre é bom aprender” 
PROFESSOR-AEE1 
 
“A Secretaria Municipal já buscou por este profissional, porém não 
encontrou no município por pessoas capacitadas a ensinar o Braille. Esta 
oficina nos traz um outro olhar e a possibilidade de reflexão sobre este 
assunto, que não estamos acostumados a pensar.” PROFESSOR-AEE3  
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“Olha, eu gostei de ter participado, mesmo que não seja fácil falar com o 
professor de Ciências, sempre é bom saber que tem possibilidade”. 
PROFESSOR-AEE6 
 

As opiniões são divergentes entre os professores de AEE que acham possível 

acontecerem trocas e terem novas possibilidades dentro do contexto escolar, os que 

gostaram de receber informações sobre o tema de Astronomia, e os que ainda 

consideram difícil de realizar, sem que o estudante com deficiência visual aprenda 

antes o Braille, e que ainda assim poderá ter muita dificuldade por se tratar de um 

tema amplo e complexo. 

Durante a oficina virtual todos os nove professores que estavam conectados 

participaram com suas opiniões de maneira espontânea, demonstrando assim, 

interesse pelos assuntos tratados e segurança para exporem suas vivências neste 

momento de trocas de experiências.  

Sendo que, foi no sentido de acrescentar novos conhecimentos que os 

professores de AEE participaram desta oficina virtual, em nenhum momento 

reclamaram das vezes em que a sala virtual caiu, ou mesmo do tempo que 

permaneceram conectados, três horas é considerado um tempo excedente de 

atenção para continuar “online” em uma mesma atividade. 

     No momento da oficina em que foram demonstrados os materiais adaptados 

táteis, destaca-se que os professores de AEE contribuíram ao identificarem 

possíveis habilidades que os recursos poderiam promover, mesmo sem poder 

manuseá-los, baseados em suas trajetórias pedagógicas. Desta forma, este trabalho 

objetiva a continuidade de buscas significativas de planejar e desenvolver atividades 

para os estudantes com deficiência visual. 

Os materiais táteis como demonstrado, existem, porém, em número ainda 

inexpressivo de trabalhos encontrados, denotando que muito ainda se tem a 

produzir dentro das escolas para que o ensino de Astronomia propicie novos 

processos voltados à construção de novas aprendizagem dos estudantes com 

deficiência visual, ocorrendo de uma forma didático-pedagógica abrangente, com 

possibilidades de trocas significativas entre os professores AEE e os professores de 

Ciências. 

A inclusão do estudante com deficiência visual na sala regular deve ser 

valorizada com o desenvolvimento de suas potencialidades, e a exploração de 

materiais táteis acessíveis, que aproximem os conteúdos verbalizados com as 
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situações concretas, permitindo que informações parciais sejam constituídas em 

conhecimentos que possam ser relacionados às situações do mundo em que 

acontecem suas vivências. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Está pesquisa fundamentou-se tendo como objetivo geral, investigar novas 

formas de abordagem do ensino de Astronomia para estudantes com deficiência 

visual no Ensino Fundamental. Durante o transcorrer pôde-se observar que o atual 

contexto, mesmo tendo alunos incluídos, não demonstra uma preparação para 

atendê-los em suas especificidades. Este estudo teve início voltado ao processo 

inclusivo na disciplina de Ciências, sendo gradativamente direcionado ao ensino de 

Astronomia para estudantes com deficiência visual. 

Em sua primeira etapa, foi realizado o diagnóstico da realidade quanto a 

inclusão no ensino em Ciências, referentes aos anos letivos de 2018 e 2019, 

levando em consideração dados numéricos e as necessidades especiais dos alunos 

dos anos finais do Ensino Fundamental da rede municipal de Uruguaiana. Ficando 

evidente que todas as escolas nestes dois anos possuíam contexto inclusivo, sendo 

que do total de alunos matriculados nos anos finais, em média de 3,4% são 

equivalentes aos alunos incluídos nas aulas de Ciências que recebiam atendimento 

nas Salas de Recursos Multifuncionais em turno inverso. De acordo com os dados 

demonstrados, os diagnósticos mais frequentes encontrados neste período, foram: 

Dificuldade acentuada de aprendizagem (alunos muitas vezes com nível de 

aprendizagem inferior ao do ano em que se encontram), Deficiência intelectual 

(alunos com quadro cognitivo e conjunto de habilidades gerais da vida abaixo da 

média), Deficiência múltipla (uma associação entre diferentes deficiências, que 

afetam duas ou mais áreas do conhecimento) e Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (na maioria das vezes incide no rendimento do aluno, tida como 

doença crônica que inclui dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade). 

Os professores da disciplina de Ciência que responderam a um questionário 

aberto, configurando uma pesquisa qualitativa, demonstraram conhecerem seus 

alunos incluídos, conseguem descrever as dificuldades apresentadas, alguns 

possuem alunos ainda não alfabetizados, porém nem sempre conseguem 

desenvolver uma metodologia capaz de atender estas especificidades. Dos 15 

professores participantes, nove relataram não possuírem nenhum curso voltado à 

área inclusiva, quatro participaram de cursos de curta duração ou palestras e destes 

apenas dois buscaram pós-graduação em educação inclusiva e psicopedagogia. A 
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falta ou o pouco contato com o professor do Atendimento Educacional Especializado 

também é um empecilho para um trabalho em equipe, já que cada um destes 

profissionais está em turno diferente na escola, porém juntos poderiam sempre que 

necessário articular um trabalho diferenciado de apoio pedagógico. 

Na segunda etapa, quando foram analisadas as atas de 20 anos do ENPEC, 

a produção de conhecimento deste evento, demonstrou o baixo número de trabalhos 

voltados ao ensino na área das Ciências voltados à Inclusão. Com um total de 

trabalhos inscritos de 8.388 neste período, teve 117, referentes a apenas 1,39% do 

total voltados à inclusão, 0,47% dirigidos à adaptações metodológicas para 

estudantes com deficiência visual, sendo a necessidade especial que mais teve 

trabalhos apresentados, e de 0,35% de trabalhos que tratavam sobre a disciplina de 

Física na qual é desenvolvido o conteúdo de Astronomia, conforme previsto na 

BNCC e RCG. Resultados que demonstram o quanto a área de ensino em Ciências, 

ainda precisa estruturas e subsídios para atingir a todos os seus alunos, sendo 

necessário, que cada vez mais a Educação Inclusiva encontre e continue a 

construção de seu espaço no contexto escolar.  

Várias pesquisas demonstram e confirmam o baixo índice de trabalhos 

encontrados para atender através de possíveis adaptações os alunos com 

deficiência visual, corroborando com esta afirmativa, temos a pesquisa no Google 

Acadêmico sobre o descritivo “Astronomia para ‘deficientes visuais’”, que levou em 

consideração 12 anos de produção científica, buscando  por artigos sobre a 

construção de materiais adaptados para estudantes com deficiência visual nas aulas 

de Astronomia, também teve índice baixo, de apenas 1,23%, ou seja, 7 trabalhos de 

um total de 566 encontrados inicialmente. Os autores destes trabalhos não se 

repetiram, não sendo possível contar com um trabalho por ano. 

Quanto aos trabalhos acadêmicos encontrados, preponderaram adaptações 

de imagens em alto-relevo, que serão utilizadas somente como mais um recurso 

instrucional tátil-visual, direcionando a uma aprendizagem conduzida pelo visual, 

através de relatos orais. Não sendo na maioria das vezes, capaz de produzir no 

estudante com deficiência visual a possibilidade de uma abstração qualitativa de 

determinados fenômenos. 

Dessa forma, reafirma-se que os resultados dos trabalhos encontrados, tanto 

de Educação inclusiva no ensino em Ciências quanto voltados ao desenvolvimento 

de conteúdos de Astronomia para estudantes com deficiência visual, são 
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inexpressivos frente a necessidade de um processo inclusivo de qualidade, que 

assegurem acesso às metodologias adequadas respeitando as individualidades 

advindas da deficiência visual.  

Durante o momento da terceira etapa da pesquisa, realizou-se a construção 

de novos recursos didáticos adaptados com a temática de Astronomia para 

estudantes com deficiência visual, aconteceu visando a relevância dos mesmos para 

o desenvolvimento de novas técnicas didáticas capazes de propiciar aprendizagens, 

surge da importância de que todos sejam participantes ativos das aulas de 

Astronomia, e da carência de materiais adaptados que transmitam estes conteúdos 

através da sua maneira de aprender, com manipulação e discriminação tátil. 

Somente a oralidade, não permite a total compreensão de características e detalhes, 

de alguns fenômenos relacionados com os movimentos das constelações e de 

informações a respeito dos astros. Sendo fundamental que todo elemento visual 

tenha seu equivalente textual ou material adaptado para que a compreensão do que 

está sendo ensinado esteja o mais próximo possível de garantir um bom 

entendimento. 

Os materiais táteis desenvolvidos neste trabalho, foram Planisfério adaptado 

e cartas táteis, a Esfera Celeste tátil com as constelações do zodíaco, a Adaptação 

tátil do movimento diurno dos astros e a Representação tátil da Trajetória das 

estrelas no Céu noturno, todos confeccionados com a utilização de materiais de 

baixo custo, que podem ser reproduzidos e utilizados nas escolas, visando propiciar 

aprendizagem de conteúdos sobre o Movimento dos astros no céu e as 

Constelações.  

É importante salientar que para a confecção de materiais adaptados táteis, se 

faz necessário haver disponibilidade, planejamento e empenho do professor 

envolvido, seja ele da disciplina de Ciências ou do Atendimento Educacional 

Especializado. O planejamento antecipado deve considerar o tempo de execução 

necessário para elaborar tais recursos, o envolvimento intencional, as habilidades 

manuais, momento que também deve contar, sempre que possível com apoio de 

compra do material por parte da escola. 

A verificação e divulgação realizadas nesta pesquisa, dos trabalhos existentes 

de Astronomia para estudantes com deficiência visual, podem contribuir com 

adaptações metodológicas realizadas a partir de modelos existentes. Também, é 

denotando a necessidade de construções de materiais adaptados táteis, que 
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podemos possibilitar o surgimento de novos modelos para desenvolver o conteúdo 

de Astronomia de maneira significativa para os estudantes com deficiência visual, 

considerando a importância de aumentar novas vivências que os aproximem dos 

acontecimentos do mundo que o cerca. 

Para a avaliação prévia dos materiais adaptados táteis produzidos, tivemos a 

participação do estudante com deficiência visual, acadêmico do curso Ciências da 

Natureza da UNIPAMPA. Foi propiciado assim, um momento de identificação e 

percepção de diferentes texturas, espessuras e tamanhos, para otimização da 

confecção, pois os materiais adaptados deveriam estar de acordo com as melhores 

condições de manuseio possíveis para a explicação destes fenômenos. Ressaltando 

ser este um importante momento para a elaboração de novos recursos didáticos.  

Após os materiais táteis estarem prontos, contamos com um momento de 

validação dos materiais, feito pelo mesmo estudante com deficiência visual que 

realizou a avaliação prévia. Em que foi propiciado um momento de aplicação de 

atividades envolvendo o conteúdo de Astronomia para que o aluno pudesse 

confirmar a potencialidade destes recursos conforme os objetivos metodológicos e 

de conhecimento dos conteúdos aos quais se destinam. 

 A quarta e última etapa desta pesquisa foi a realização de uma “Oficina 

virtual de Astronomia Inclusiva para Professores do Atendimento Educacional 

Especializado”. Este momento possibilitou além de trocas de experiências entre os 

envolvidos, a identificação do panorama inclusivo nos anos finais do Ensino 

Fundamental. Foi possível relacionar o quanto a proposta de ensino desenvolvidas 

durante o Atendimento Educacional Especializado e na disciplina de Ciências, 

podem contar com experimentações, e a necessidade de atender os estudantes 

deficientes visuais com elaboração de recursos, neste caso para o desenvolvimento 

do conteúdo de Astronomia. 

A participação dos professores do Atendimento Educacional Especializado, 

demonstrou a realidade vivenciada, de que ainda nem todos se sentem seguros ou 

possuem um momento destinado ao assessoramento dos professores de Ciências, 

voltados ao atendimento metodológico dos alunos incluídos. Foi relatado que 

durante as aulas da disciplina de Ciências são realizados experimentos, porém não 

direcionados especificamente aos alunos com deficiência visual.  

Os professores do Atendimento Educacional Especializado que participaram 

da oficina, demonstraram interesse pelo assunto com trocas de conhecimentos, que 
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provavelmente servirão de motivadores para que a partir de então, busquem por 

temas voltados para a Astronomia, ou quando necessário elaborem adaptações aos 

seus estudantes com deficiência visual. Todos relataram já terem tido contato, ou 

terem alunos com baixa visão, até mesmo sem diagnóstico. Assim, toda mudança 

deve ser considerada como nova possibilidade durante o fazer pedagógico nas 

Salas de Recursos Multifuncionais, com um novo processo de mediação acerca do 

ensino de habilidades na área das Ciências. Sendo que, sabemos nem sempre ser 

fácil, tentar reconstruir a própria ação pedagógica. 

Ao longo do processo de efetivação desta pesquisa, nos voltamos para a 

importância de os conteúdos de Astronomia serem ensinados para estudantes com 

deficiência visual, e de que este processo, para se efetivar, necessita de constantes 

reflexões sobre um processo de ensino-aprendizagem que valorize as 

potencialidades hápticas destes alunos. 

Este trabalho se desenvolveu com a proposta da “Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva Inclusiva” do ano de 2008, em que todos os 

alunos incluídos tinham suas matrículas garantidas em escolas regulares, recebendo 

Atendimento Educacional Especializado em turno inverso para complemento e/ou 

suplemento de aprendizagens. Configurando que os professores das salas 

regulares, como os da disciplina de Ciências devem buscar subsídios pedagógicos 

para que o conteúdo desenvolvido atinja a todos, respeitando as individualidades. 

Porém, no dia 30 de setembro, foi homologado através do Decreto nº 

10.502/2020, a nova “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

equitativa ao longo da vida”, tendo como foco a garantia de que as famílias do 

público da educação especial possam escolher a instituição de ensino, assim sendo, 

optar entre estudar em escolas regulares, escolas especiais ou escolas bilíngues de 

surdos. Sendo que, tais mudanças, mesmo recebendo diversas críticas de 

especialistas e organizações, só poderão ser analisadas nos próximos anos de 

adaptação a esta proposta. 

Como proposta de continuidade dos estudos em Astronomia, intenciona-se 

progredir nas pesquisas, com continuidade de produção de recursos didáticos 

adaptados inéditos de Astronomia para estudantes com deficiência visual, que 

tenham as descrições da relação de materiais utilizados, do passo a passo de cada 

momento e possibilidade de validação feita por estudantes com deficiência visual. 
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É importante ressaltar a importância de realizar uma compilação de atividades 

táteis já existentes na literatura mundial, para o desenvolvimento e a elaboração de 

um Caderno de Atividades com conteúdo de Astronomia para atender alunos com 

deficiência visual, que servirá como suporte aos professores frente a necessidade de 

adaptações metodológicas. 

Assim, com a execução destas propostas e a partir dos resultados obtidos, ter 

a possibilidade de dar continuidade a pesquisa voltada à temática de Astronomia, 

porém explorando por outros conteúdos, com experimentos aplicados por anos de 

escolaridade que levem em consideração o objeto do conhecimento a ser 

desenvolvido, buscando sempre por novas perspectivas e possibilidades, que 

contribuam com a prática pedagógica inclusiva dos docentes para com seus alunos 

com deficiência visual que estão presentes no contexto das escolas regulares. 
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RESUMO: O presente estudo buscou subsídios para identificar o atual contexto inclusivo 

vivenciado pelos professores de Ciências do Ensino Fundamental II da Rede Municipal de 

Uruguaiana. A pesquisa foi desenvolvida inicialmente dentro de uma abordagem quantitativa, 

com coleta de informações junto ao setor de Dados e Estatísticas Educacionais, e aplicação de 

um questionário aberto a um grupo de professores da disciplina de Ciências, durante uma 

reunião mensal de formação continuada. Entre os anos letivos de 2018 e 2019 o número total 

de alunos matriculados no Ensino Fundamental II teve uma queda de 3,8%, já o número de 

alunos incluídos com laudo médico manteve-se com média de 3,4%. As 13 escolas 

municipais possuem Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), com Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), oferecendo atendimento para os alunos incluídos no turno 
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inverso das aulas regulares consecutivamente das aulas de Ciências. Os índices foram 

levantados visando demonstrar a realidade de que todas as escolas municipais possuem alunos 

incluídos e assim proporcionar a reflexão quanto as articulações de como este processo 

ocorre, e, a partir de então subsidiar cada vez melhor os professores de Ciências.  Nas 

respostas dos questionários os professores de Ciências evidenciaram a falta de formação 

voltada à Educação Inclusiva, relataram seus anseios e dificuldades em desenvolver 

metodologias diferenciadas que atendam as várias necessidades educacionais especiais 

encontradas em suas turmas, a falta de auxiliar de inclusão nas aulas regulares e o pouco ou 

nenhum contato com o professor de AEE. 
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CHALLENGES OF INCLUSION IN SCIENCE TEACHING 

URUGUAIANA/RS 
 

 

ABSTRACT: This study sought subsidies to identify the current inclusive context 

experienced by teachers of Elementary School Sciences II of the Uruguaiana Municipal 

Network. The research was initially developed within a quantitative approach, with data 

collection from the Educational Data and Statistics sector, and the application of a 

questionnaire open to a group of science teachers during a monthly continuing education 

meeting. Between the academic years of 2018 and 2019, the total number of students enrolled 

in Elementary School II fell by 3.8%, while the number of students included with medical 

report remained from 3.5% to 3.3%. %. The 13 municipal schools have Multifunctional 

Resource Rooms (SRM), with Specialized Educational Attendance, providing attendance for 

students included in the reverse shift of regular classes consecutively from Science classes. 

The indexes were raised aiming to demonstrate the reality that all schools have students 

included and thus provide reflection on the articulations of how this process occurs, from then 

on to better subsidize these students. In the answers of the questionnaires, the Science 

teachers showed the lack of education focused on Inclusive Education, reported their anxieties 

and difficulties in developing differentiated methodologies that meet the various special 

educational needs found in their classes, the lack of inclusion aids in regular classes and little 

or no contact with the Specialized Educational Care teacher. 

 

KEYWORDS: Inclusive Education. Teaching Sciences. Pratices Teaching. 

 

INTRODUÇÃO 

A proposta de uma Educação Especial Inclusiva pretende a efetivação de 

que todos os alunos construam suas aprendizagens e desenvolvam suas potencialidades no 

ambiente das escolas regulares. Este modelo de escola deve atingir a todos em suas 

singularidades, repercutindo nas ações dos professores do ensino em Ciências, que 

apresentam como proposta curricular a veiculação do conhecimento científico e tecnológico 

não acabado, não neutro, social e construído historicamente pela sociedade. 

É importante lembrar que durante muito tempo, perpassando vários 

paradigmas, a Educação Especial acontecia de maneira paralela ao ensino regular. A garantia 
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do direito da escola regular para todos, se deu através da “Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva” (2008), com garantias ao aluno incluído ao 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), como forma de acompanhamento e 

construção de seu processo de aprendizagem. 

 
“A Educação Especial passou a ser uma modalidade que perpassa todos os níveis e 

etapas, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e 

serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem 

comum do ensino regular” (BRASIL, 2008, p.15). 
 

De acordo com o Censo Escolar (BRASIL, 2017), 98,9% dos alunos com 

necessidades educacionais especiais (NEE) estão incluídos em classe comum, 61,3% das 

escolas brasileiras têm alunos com deficiência incluídos em turmas regulares, podendo se 

afirmar que esse percentual dobrou se comparado com o ano de 2008, que era de apenas 31%. 

O Censo da Educação Básica (BRASIL, 2018), nos evidencia que entre os 

anos de 2014 e 2018 houve uma redução de 2,6%, no total de matrículas nas quase 182 mil 

escolas da Educação Básica do Brasil. Porém, neste mesmo período de queda de matrículas, o 

número total de matrículas de alunos incluídos teve um aumento de 33,2%, sendo que na 

etapa foco deste estudo do Ensino Fundamental II o aumento foi de 56%. 

A formação dos professores de Ciências também parece não se ter dado 

conta ainda da mudança ocorrida no perfil dos alunos das escolas, principalmente do Ensino 

Fundamental (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011, p.127). São índices que 

devem ser vistos com atenção, pois geram mudanças diárias no contexto escolar, e estas 

mudanças devem ser consideradas pelos professores ocasionando um novo processo de 

reflexão, nada simples, já que requer disposição e constante demonstração de reconstruir sua 

própria ação.  

Conforme Costa, Neves e Barone (2006, p.144): 

 
Na Pesquisa em Educação em Ciências são praticamente inexistentes os registros 

sobre o ensino dirigido aos portadores de necessidades especiais. As poucas 

informações existentes dizem respeito a ensaios ou observações isoladas, mas nada 

que represente uma base de dados estruturada; e isso ocorre tanto com as questões 

psicológicas, como com as metodológicas ou epistemológicas.  

 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, BRASIL, 

2017), a área de Ciências da Natureza tem um compromisso com a continuidade de 

desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e 

interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também de transformá-lo com base 

nos aportes teóricos e processuais das ciências. 
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Como nos mostra o Referencial Curricular Gaúcho (RCG, RS, 2018), o 

aluno deve ser visto como um ser investigativo, já que as Ciências da Natureza devem 

fomentar uma proposta de concepção do conhecimento contextualizado na realidade local, 

social e individual do aluno. 

Ainda assim é papel do professor da disciplina de Ciências, tornar os 

conceitos e os conteúdos possíveis de serem aprendidos por todos os alunos, muitas vezes 

fornecendo informações necessárias que eles não teriam condições de obter sozinhos 

(PESSÔA; FAVALLI, 2017). 

Para Chassot (2002), o ensino de ciências deve atender as necessidades de 

todos os indivíduos no sentido de transformá-los em homens e mulheres críticos e 

participativos, além de proporcionar a construção de um conhecimento científico de que 

possam saber fazer a leitura de mundo.  

O presente estudo buscou dados numéricos da Rede Municipal de 

Uruguaiana para demonstrar o quanto as escolas regulares apresentam cada vez mais um 

perfil de inclusão, tendo como objetivo identificar através dos relatos dos professores de 

Ciências os desafios deste processo inclusivo nesta área do conhecimento no Ensino 

Fundamental II. 

 

MÉTODO 

 

Neste estudo foi realizado um levantamento quantitativo da Educação 

Inclusiva em Uruguaiana/RS através da obtenção de dados juntos a Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED) e realizada uma pesquisa qualitativa com a aplicação de questionário 

com questões abertas para um grupo de 15 professores da disciplina de Ciências que atuam na 

Rede Municipal de Uruguaiana, no Ensino Fundamental II nos 6ºs, 7ºs, 8ºs e 9ºs anos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diagnóstico da Educação Inclusiva no Ensino de Ciências em Uruguaiana/RS 

No ano de 2018, somente na Rede Municipal de Uruguaiana, foram 3.237 

alunos matriculados no Ensino Fundamental II que frequentaram as aulas da disciplina de 

Ciências, sendo 113 alunos incluídos, equivalente a 3,5% do total, que possuíam laudo 

médico e foram inseridos no Censo Escolar como público do AEE. 
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Em 2019 o perfil quanto ao processo inclusivo no Ensino Fundamental II, 

permaneceu semelhante ao ano anterior, porém apresentou queda de 3,8% se comparado ao 

ano anterior no número total de matrículas para 3.113 alunos, com 104 alunos incluídos, 

representando 3,3 % do total. 

De acordo com o Decreto nº 6.571/08, os alunos-público da educação 

especial serão contabilizados duplamente no FUNDEB, toda instituição escolar que possui 

AEE na Sala de Recursos Multifuncional (SRM), receberá os recursos em dobro para poder 

prestar um melhor auxílio aos alunos incluídos, que não podem ter sua matrícula negada pela 

instituição educacional pública ou privada mais próxima da sua residência ou de escolha da 

sua família. 

Os resultados da coleta dos dados estatísticos evidenciaram que as 

matrículas dos alunos incluídos com NEE não estão ligadas a uma única escola municipal que 

seja referência quanto a inclusão, nem a zona de sua localização, mas sim com a proximidade 

ao endereço destes alunos.  

A E.M.E.F J encontra-se em zona rural, com 12,8% de alunos incluídos em 

2018 e 14,8% em 2019, é a escola com maior índice de inclusão do Ensino Fundamental II da 

Rede Municipal, desta forma os alunos desta localidade não precisam se deslocar até a cidade.  

A E.M.E.F H, é a escola com o maior número de alunos matriculados no 

Ensino Fundamental II, localiza-se na periferia da cidade e conta com 3,9% de alunos 

incluídos em 2018 e uma pequena queda deste índice para 2,6% em 2019, porém com uma 

diminuição no total de matrículas, baixando de 512 em 2018 para 493 em 2019. A E.M.E.F B 

que fica em área central tinha 5,1% de inclusão com queda para 3,4% em 2019.  

É possível afirmar que todas as escolas da Rede Municipal possuem suas 

realidades e vivenciam desafios quanto a perspectiva inclusiva, conforme a Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Alunos matriculados no Ensino Fundamental II na Rede Municipal de Uruguaiana 

com percentual de alunos incluídos por escola 

U
R

B
A

N
A

S
 

 
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 

ANO LETIVO DE 2018 ANO LETIVO DE 2019 

Alunos 

matriculados 

Alunos 

incluídos 

Alunos 

matriculados 

Alunos 

incluídos 
E.M.E.F. A 413 2,4 % 404 3% 

E.M.E.F. B 215 5,1 % 204 3,4 % 

E.M.E.F. C 229 3,9 % 224 3,1 % 

E.M.E.F.  D 192 1 % 168 6,5 % 

E.M.E.F. E 277 3,9 % 246 4,9 % 
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E.M.E.F. F 270 2,5 % 291 1,7 % 

E.M.E.F. G 456 2,8 % 423 3 % 

E.M.E.F. H 512 3,9 % 493 2,6 % 

E.M.E.F. I 363 3,8 % 360 1,4 % 

R
U

R
A

IS
 

E.M.E.F. J 78 12,8 % 74 14,8 % 

E.M.E.F. K 82 2,5 % 82 3,6 % 

E.M.E.F. L 92 2,2 % 92 2,2 % 

E.M.E.F. M 58 3,4 % 52 5,8 % 

Fonte: SEMED (2019) 

 

O número de alunos incluídos, foi revelado com a intenção de que haja uma 

maior reflexão durante o planejamento pedagógico, que este planejar leve em conta as NEE, 

pois só assim será possível o desenvolvimento dos alunos em suas potencialidades, com uma 

participação de qualidade no contexto escolar, para assim ter aprendizagens significativas 

também na disciplina de ensino em Ciências. 

É importante esclarecer que o conceito “necessidade educacional especial” 

conforme foi adotado na "Declaração de Salamanca" (UNESCO, 1994) é amplo e redefinido 

como abrangendo todas as crianças ou jovens cujas necessidades se relacionam não somente 

com as deficiências, mas também crianças com altas habilidades/superdotados, crianças de 

rua, crianças de população remota ou nômade, crianças de minorias étnicas ou culturais e 

crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou marginais (BRASIL, 2006). 

Deve-se salientar que o direito das pessoas com NEE à educação não poderá 

ser restringido pela exigência de laudo médico, pois todas as escolas também possuem alunos 

incluídos que ainda não possuem diagnóstico, e mesmo ainda não fazendo parte dos índices 

do Censo Escolar, requerem da mesma maneira seus direitos assegurados quanto a suas 

matriculas na escola regular e sala de recursos, com direito de adaptação quando necessário e 

acesso aos conteúdos que garantam o desenvolvimento de suas aprendizagens.  

Conforme a Nota Técnica Nº 04/2014 que orienta quanto a documentação 

comprobatória de alunos público do AEE no Censo Escolar, para o aluno sem diagnóstico 

médico, é necessário a elaboração de um documento pedagógico baseado no nível de 

desenvolvimento de suas habilidades. 

De acordo com os dados demonstrados no Figura 1, os diagnósticos e laudos 

mais frequentes de Necessidades Educacionais Especiais nos anos letivos de 2018 e 2019 na 

Rede Municipal de Uruguaiana são:  
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• Dificuldade acentuada de aprendizagem – que se configura estando 

associada ao interesse limitado do aluno pelo ambiente ou com situações que propiciem novas 

aprendizagens, muitas vezes com nível de aprendizagem aquém do ano em que se encontra; 

• Deficiência intelectual - quadro cognitivo e conjunto de habilidades 

gerais da vida abaixo da média, que se manifestam antes dos 18 anos; 

• Deficiência múltipla - uma associação entre diferentes deficiências, que 

afetam duas ou mais áreas do conhecimento; 

• TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) - doença 

crônica que inclui dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade. Que incidem no 

rendimento do aluno na maioria das vezes. 

 

Figura 1 - Diagnósticos do Ensino Fundamental II da Rede Municipal de Uruguaiana 

 
Fonte: Produzidos pelos autores com dados SEMED (2019) 

 

Na perspectiva inclusiva, visando melhor atender os alunos incluídos em 

suas especificidades, os professores das salas regulares e os do AEE, necessitam articularem-

se para que seus objetivos específicos de ensino sejam alcançados, de forma a compartilharem 

um trabalho interdisciplinar e colaborativo.  

Ao professor da sala de aula comum é atribuído o ensino das áreas do 

conhecimento e ao professor do AEE cabe complementar a formação do estudante com 
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conhecimentos e recursos específicos que eliminem as barreiras as quais impedem ou limitam 

sua participação com autonomia e independência nas turmas comuns do ensino regular. 

Durante a análise dos dados foi constatado que as 13 escolas da Rede 

Municipal que oferecem Ensino Fundamental II, ofertam AEE na SRM, aos alunos com NEE, 

incluídos que frequentam a disciplina de Ciências.  

No município de Uruguaiana, apuramos que algumas SRM foram montadas 

a partir do “Programa Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais” (Portaria n° 

13/2007), que foi instituído pelo Ministério da Educação (MEC). Porém entre as salas em 

funcionamento, algumas foram montadas com materiais e recursos federais e outras com 

recursos próprios do município, devido a demanda das escolas.  

Dentre os objetivos das SRM, o Decreto nº 6.571/2008, traz em seu Artigo 

3º, Parágrafo 1º: que “As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de 

equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do atendimento 

educacional especializado”, visando suplementar ou complementar diferentes demandas de 

aprendizagem, em turno inverso ao das aulas regulares. 

 O público dos AEEs quanto as NEEs, é estabelecido pela “Política 

Nacional de Educação Especial”, sendo: Deficiência (mental, física, auditiva, surdez, 

cegueira, baixa visão, surdocegueira ou múltipla), Transtornos Globais do Desenvolvimento e 

Altas habilidades/Superdotação. 

A SRM é um espaço onde o professor de AEE avalia as possibilidades e 

planeja os atendimentos, utilizando os recursos pedagógicos, de acessibilidade e o espaço para 

desenvolver as habilidades dos alunos de acordo com cada necessidade específica, organiza o 

cronograma de atendimentos (uma a duas vezes semanais) com duração de 50 a 90 minutos.  

Algumas atividades/recursos desenvolvidos durante o AEE são: Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS); Código Braille; Comunicação aumentativa/alternativa; Ensino 

da língua portuguesa para surdos; Sorobã; Tecnologia Assistiva (TA); Enriquecimento 

curricular; Produção e adaptação de materiais didáticos e pedagógicos e Atividades da vida 

autônoma. 

Os AEEs podem ser individuais ou em pequenos grupos de alunos com 

necessidades similares, propiciando socialização. É de responsabilidade do professor de AEE 

a elaboração do Relatório trimestral das Áreas do Conhecimento (afetivo social, 

psicomotricidade, coordenação motora, percepção, linguagem, lógico matemático) e com 

colaboração do contexto escolar (direção, equipe pedagógica, professor regular, funcionários 

e família) do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), que é considerado uma importante 
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ferramenta que visa garantir a acessibilidade. O PDI é previsto nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) no capítulo “Adaptações Curriculares” e amparado na Lei Brasileira de 

Inclusão (nº 13.146/15) e Lei de Diretrizes e Bases (LDB, nº 9.394/96). 

Ressaltando novamente, é importante que o professor do AEE possa ter 

momentos de trocas e contato com os professores das aulas regulares, como os da disciplina 

de Ciências. Todo professor precisa ter um olhar diferenciado sobre o aluno com NEE, todos 

possuem a sua individualidade, sua capacidade de aprender é estimulada desde que sejam 

utilizados recursos adequados e tenham suas singularidades valorizadas e respeitadas.  

 

ANÁLISE QUALITATIVA 

 

A pesquisa buscou ter uma amostragem quanto ao processo inclusivo na 

disciplina de Ciências, contou com a participação de 15 professores, durante uma reunião 

mensal de formação continuada, todos demonstraram interesse pelo tema apresentado.  

Conforme Imbernón (2011), ao abordar a formação como processo contínuo 

e permanente, é profícuo que se tenha como ponto de partida a reflexão dos sujeitos sobre sua 

prática docente, sobre as teorias que estão implícitas em suas atitudes no sentido da realização 

constante de avaliação sobre seu próprio trabalho. 

Para a análise de dados, empregamos as sugestões de Bardin (1977) de 

criação de categorias semânticas. Que foram dispostas da seguinte maneira: (1) Capacitação 

e/ou especialização dos professores de Ciências na área da Educação Inclusiva; (2) Alunos 

incluídos e NEEs apresentadas nas aulas de ensino de Ciências; (3) Metodologias e estratégias 

para desenvolver o conteúdo de Ciências para atingir os alunos inlcuídos; (4) Maneiras do 

auxiliar de inclusão mediar o processo de aprendizagem; (5) Contato e auxílio recebido do 

professor de AEE para o ensino de Ciências; (6) Aspectos positivos e negativos relacionados 

a inclusão na disciplina de Ciências. 

 

Capacitação e/ou especialização dos professores de Ciências na área da Educação 

Inclusiva 

A formação dos professores entrevistados para ministrarem a disciplina de 

Ciências se deu em Ciências Biológicas, Ciências da Natureza e Matemática. Para Bagetti et 

al. (2005, p.103) a formação de professores em ensino de Ciências deve ser concebida como 

um processo contínuo, que se inicia com a formação escolar universitária e prolonga-se para 
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além dela, se constituindo em um processo de atualização ao longo de toda vida profissional. 

Pois, os saberes sobre a profissionalização docente ganham significados efetivos, na medida 

em que são articulados ao seu fazer. 

Porém quanto a formação dos professores na área de Educação Especial ou 

Educação Inclusiva, conforme a Tabela 2 demonstra, 9 professores não possuem nenhum 

curso voltado à inclusão, 4 possuem cursos ou seminários de curta duração, 1 possui pós-

graduação em psicopedagogia e apenas 1 possui pós-graduação na área inclusiva.  

 

Tabela 2. Formação dos professores de Ciências em curso de capacitação e/ou especialização 

na área de Educação Especial/Inclusiva 

FORMAÇÃO E/OU ESPECIALIZAÇÃO DOS PROFESSORES DE 

CIÊNCIAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA 

09 Não possuem nenhum curso 

04 Possuem seminários, cursos de Libras, Braile e TDAH; 

01 Possui Pós-graduação em Educação Especial Inclusiva; 

01 Possui Pós-graduação em Psicopedagogia 
Fonte: Próprios Autores (2020) 

Alunos incluídos e NEE apresentadas nas aulas de ensino de Ciências 

Ao identificar o perfil diagnóstico das suas turmas, os professores da 

disciplina de Ciências, precisam levar em consideração as NEEs apresentadas pelos alunos, 

sendo um anseio poder atingir a todos em suas atuações pedagógica e metodológica, que serão 

utilizadas durante o decorrer do desenvolvimento de suas aulas.  

Conforme Siluk et al. (2011, p. 21): 
 

“Se antes a aprendizagem era centrada no professor, pois ele determinava o 

conteúdo, o estilo e o ambiente, a evolução tecnológica, as mudanças sociais e a 

democratização da sociedade causaram impactos no foco da aprendizagem. 

Atualmente, o foco está no aluno, no atendimento de suas necessidades, utilizando 

os recursos disponíveis”. 

 

Todos os professores de Ciências através de suas respostas, expuseram suas 

dificuldades em atender os alunos incluídos quanto as especificidades de suas NEEs.  

“Sim, tenho dificuldades, pois alguns não escrevem nem leem. Uso figuras e 

ilustrações para abordar os conteúdos” (PC 15). 

“A metodologia se torna difícil, pois tenho toda a turma para atender ao mesmo 

tempo” (PC 10). 

 “Muita dificuldade, por tentar aplicar atividade diferenciada” (PC 05).  

Se faz necessário que o professor esteja atento ao modelo atual de aulas 

inclusivas, com metodologias diferenciadas conforme o nível de aprendizagem individual dos 

alunos, propiciando diferentes experimentações. Bem se sabe, não ser algo fácil, pois é algo 
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que requer mais do que simplesmente identificar o aluno incluído. Conforme Bagetti et al. 

(2005, p.38): 

No ensino-aprendizagem de Ciências da Natureza, as atividades experimentais 

precisam ser garantidas de maneira a evitar que a relação teoria-prática seja 
transformada numa dicotomia. As experiências despertam em geral um grande 

interesse nos alunos, além de proporcionar uma situação de investigação. 

 

As aulas da disciplina de Ciências acontecem em três períodos por semana, 

em média o tempo que o professor permanece com cada turma é de uma hora e trinta minutos, 

ou seja, o contato do professor de Ciências X aluno incluído dura pouco tempo. Esta realidade 

faz com que o professor demore para conhecer sobre as aprendizagens deste aluno incluído e 

consiga estreitar laços de afetividade, em conjunto ainda surgem a ausência de formação e/ou 

cursos na área da Educação Inclusiva, já que muitas NEE necessitam de estratégias 

diferenciadas, que demandam tempo de planejamento específico.  

Metodologias e estratégias para desenvolver o conteúdo de Ciências utilizadas para 

atingir as NEEs 

Quando questionados sobre como estão sendo abordados os conteúdos de 

Ciências, objetivando atender e incluir a todos, os três principais relatos foram: 

 “Tento contextualizar para o aluno não alfabetizado, de acordo com suas limitações, 

trazendo desenhos em nível de anos iniciais, relacionados aos conteúdos, por 

exemplo o corpo humano (oferece material impresso para pintura). Os demais 

alunos, principalmente no momento da avaliação, ofereço atividades mais acessíveis 

dentro de seus níveis” (PC 06). 

“Eu utilizo material didático das outras séries, porém, sempre tento fazer com que o 

aluno participe de todas as atividades principalmente a prática” (PC 14). 

“Adaptação do conteúdo, material xerocado, etc. Às vezes o aluno recebendo 

material diferenciado se sente excluído e minha preocupação é essa, em vez de 

incluir estar excluindo o aluno” (PC 01). 

Os alunos de maneira generalizada, necessitam ser desenvolvidos em suas 

habilidades e potencialidades através do conteúdo, cabe ressaltar que alguns conteúdos trazem 

facilitadores e outros requerem um certo amadurecimento e conhecimentos prévios por parte 

dos alunos para que haja a abstração. Não podemos deixar de considerar que a produção de 

conhecimentos na Ciência é estimulada por situações conflituosas. (...) O conflito cognitivo é 

um importante estímulo à aprendizagem conhecida como mudança conceitual. (SILVA, 

TRIVELATO, 2016, p.7) 

Os conteúdos de Ciências muitas vezes, apresentam temas de difícil 

compreensão e isso pode ser um desafio para professores e alunos. As aulas práticas 
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apresentam formas de estudos que nem sempre são acessíveis para todos, por exemplo, olhar 

um material no microscópio. Este e outros pontos devem ser analisados minuciosamente pelo 

professor para que nenhum aluno seja 'excluído' do aprendizado (CAMARGO et al., 2009). 

Entre os conteúdos da disciplina de Ciências, que os professores encontram 

mais dificuldade nos anos finais do ensino fundamental estão: 

“A nomenclatura não é fácil em ciências, mas muitos conteúdos favorecem porque 

realizo práticas e assim os alunos conseguem aprender com a prática” (PC 04). 

 “Química e Física que exigem maior abstração” (PC 12). 

“Não me sinto preparada, com conhecimentos suficientes para trabalhar com esses 

alunos, procuro adaptar o conteúdo que estou trabalhando para tentar incluir o aluno 

em minhas aulas conforme o nível de aprendizagem dele” (PC 01). 

Existe muitas vezes a necessidade de adaptações dos conteúdos, portanto, 

estas possibilidades de modificações não estão atreladas ao diagnóstico ou laudo médico, mas 

ao desenvolvimento cognitivo dos alunos incluídos. E será conduzindo e organizando os 

trabalhos em sala de aula, que o professor de Ciências conseguirá desenvolver a autonomia 

destes alunos, estimulando continuamente, motivando-os a refletir, investigar, levantar 

questões e trocar ideias com os colegas. (PESSÔA; FAVALLI, 2017) 

De acordo com as respostas, os 15 professores relataram que tentam 

desenvolver alguma adaptação metodológica, evidentemente citaram as que mais se adequam 

ao perfil de seus alunos, porém ficou implícito não ser uma tarefa fácil de ser realizada pelo 

professor de Ciências. Um assessoramento facilitador, seria se pudessem contar com o 

auxiliar de inclusão.  

“Tento trazer o conteúdo de forma mais ‘leve’, uso vídeos imagens para relacionar, 

para o aluno que não lê e só escreve se ditarmos e soletrarmos as letras das palavras. 

Com os outros consigo utilizar a mesma metodologia da turma: caça-palavras, 

cruzadinhas, desenhos, textos, maquetes (célula)...” (PC 04) 

“Geralmente linguagem apropriada e atividades facilitadas. ” (PC 13) 

“Utilizo material didático das outras séries, porém sempre tento fazer com que o 

aluno participe de todas as atividades principalmente a prática.” (PC 14) 

Para Barbosa e Souza (2010), existe uma cobrança muito grande para com o 

professor, pois a sociedade como um todo o pressiona para que ele cumpra o seu papel de 

Educador, por ele estar inserido em um contexto social e gerar uma expectativa a seu respeito. 

“O professor tem um papel essencial como mediador dos processos de ensino-

aprendizagem. Na escola inclusiva, é ele que recebe o aluno com necessidades 

especiais na sala de aula. Sua atitude perante a deficiência é determinante para 

orientar como esse aluno, com as suas diferenças, vai ser visto pelos colegas. O 
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professor também organiza o trabalho pedagógico e pensa estratégias para garantir 

que todos tenham possibilidade de participar e aprender”. (REILY, 2001). 

 

Santos (2009), discute que a Educação Inclusiva requer dos professores 

mudanças sociais e individuais, e que a utilização de recursos didáticos diferenciados 

(recursos estes que já são muito utilizados no Ensino de Ciências em geral) ajuda na busca da 

identidade intrapessoal e interpessoal de ambos (alunos e professores). 

Auxiliar de inclusão e suas mediações no processo de aprendizagem 

Dos professores de Ciências entrevistados, 12 relataram não possuírem 

auxiliar de inclusão durante os seus períodos semanais, apenas 1 professor diz contar com este 

auxílio, e os outros 2 contam eventualmente com este profissional de apoio. 

 “Poderia contribuir dando um maior auxílio ao aluno. Sendo que muitas vezes o 

professor não consegue dar a atenção necessária” (PC 15).  

“O auxiliar pode acompanhar mais de perto a execução das atividades, ajudar o 

aluno, explico até para o auxiliar o que quero que o aluno faça” (PC 04). 

“Dando suporte e atendimento individual” (PC 07). 

O auxiliar de inclusão também chamado de profissional de apoio conforme 

instituído na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (nº 13.146/15), acompanha 

o aluno diariamente, contribuindo na compreensão de suas características e eliminando 

barreiras que o impedem de se inserir na vida escolar. Assim, este profissional, é importante 

no contexto inclusivo e deve acompanhar o aluno com NEE sempre que se julgar necessário 

pelos médicos, familiares e professores. 

Nos relatos dos professores ficou pontuada a ausência do auxiliar de 

inclusão, o quanto este profissional de apoio ocupa um papel importante no processo 

inclusivo do aluno com NEE. Conforme a SEMED, as escolas ficaram durante o ano letivo de 

2018, um grande período sem contar com este apoio, devido a problemas burocráticos de 

contratação, sendo necessário a realização de um processo seletivo. Devido a grande demanda 

e necessidade de espera, alguns familiares se dirigiram ao Ministério Público (MP) para 

obterem a garantia de seus direitos.  

Porém no letivo de 2019 está situação foi solucionada, e as 13 escolas que 

possuem Ensino Fundamental II, passaram a contar com este apoio pedagógico que deve ser 

orientado pelo professor da disciplina que estiver no momento em sala de aula. 
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 Carvalho et al (1998) afirma que “o ensino somente se realiza e merece este 

nome se for eficaz e fizer o aluno aprender. O trabalho do professor, portanto, deve 

direcionar-se totalmente para a aprendizagem dos alunos. (...). O ensino e a aprendizagem 

devem ser vistos como uma unidade”.  

Para que a inclusão realmente aconteça na escola regular, é importante a 

garantia de diversos recursos e estratégias metodológicas, que podem ser aprimoradas com o 

trabalho em equipe do professor AEE com os demais professores da escola. Porém como este 

profissional atende em turno inverso ao da aula regular, nem sempre este contato é 

estabelecido. 

Contato e auxílio recebido do professor de AEE para o ensino de Ciências 

Desta forma, 11 professores relatam ter contato com o professor AEE de sua 

escola, 4 professores não possuem contato ainda, porém todos conseguiram identificar qual é 

a forma de trabalho deste professor e de que maneira poderá auxiliar pedagogicamente 

durante as aulas. 

“O apoio de pessoas que entendem das necessidades especiais dos alunos sempre é 

de grande valia, pois nos esclarece as melhores maneiras de trabalhar com os 

alunos” (PC 13). 

“Como este profissional tem especialização na área, pode nos dar dicas, sugestões de 

atividades a serem utilizadas em sala de aula” (PC 04). 

“Auxiliando na criação de planos de aula e materiais didáticos” (PC 12). 

Desta forma, as ações que são previstas na escola: o planejamento dos 

professores, as medidas avaliativas, enfim, tudo o que disser respeito a aprendizagem dos 

alunos, principalmente daqueles que possuem necessidades especiais, necessitam sempre 

conter componentes pautados numa educação preocupada com a construção social e 

qualitativa dos alunos. (TONINI et al., 2005, p.12) 

Aspectos positivos e negativos relacionados a inclusão na disciplina de Ciências. 

Os professores finalizaram o questionário aberto citando os aspectos que 

consideram como positivos e negativos da inclusão na disciplina de Ciências, porém três não 

responderam este ítem. Na tabela 3 constam as respostas dos demais 12 professores:   

Tabela 3. Pontos positivos e negativos da inclusão no ensino em Ciências 
POSITIVOS NEGATIVOS 
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 Socialização/sociabilidade;  Formação, capacitação e preparação dos 

professores; 

 Desenvolver o socioafetivo;  Dificuldades; 

 Diversidade;  Falta de materiais concretos. 

 Desafio;  Limita a participação dos alunos; 

 Valorização do aluno;  Falta de preparação dos professores e das 

escolas; 

 Que o aluno interage, participa das aulas, 

sendo também um agente de transformação; 

 Falta de recursos, de tempo e conhecimento 

para planejarmos com mais qualidade; 

 Conteúdos relacionados com a realidade do 

aluno, independente da sua necessidade 

especial; 

 Conteúdos adequados, ter que buscar em 

livros de anos anteriores; 

 Conteúdos de interesse dos alunos;  Não poder usar a nomenclatura específica; 

 Agente de transformação;  Alunos em níveis alfabéticos diferentes; 

 Disciplina é versátil, desperta interesse 

porque é nossa vida, nosso corpo...; 

 Poucos auxiliares da área específica para 

auxílio dos alunos na escola; 

 Boa interação e interesse dos alunos;  Dependendo do conteúdo abordado torna-se 

inviável o trabalho. 

 Aulas práticas;  

 Aproximar o aluno de acontecimentos do 

cotidiano; 

 

 Uso de figuras e práticas.  

Fonte: Próprios Autores (2020) 

Os pontos positivos citados foram em número maior que os negativos, 

mesmo assim os professores apresentaram uma postura crítica ao modelo vigente, em muitos 

momentos demonstraram que a inclusão ainda está em processo de ocorrer, as respostas 

oscilam entre identificar o que é necessário ser feito, e ainda não efetivar pelo sentimento de 

insegurança, falta de apoio, e ao fato de não conseguirem adequar o conteúdo com uma 

metodologia viável ao nível de aprendizagem de cada aluno. 

Na escola regular as diferenças necessitam conviver em harmonia, devendo 

construir meios de que as barreiras enfrentadas pelos alunos que possuem NEEs sejam 

superadas, reiterando que o objetivo da educação inclusiva consiste na elaboração, 
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identificação e organização dos recursos pedagógicos que contemplem a todos em suas 

singularidades. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O contexto educacional inclusivo com suas atuais abordagens, trazem vários 

desafios e anseios aos professores da disciplina de Ciências, para que se possa encontrar 

respostas e soluções sobre o acesso e a permanência qualitativa dos alunos com NEEs em suas 

aulas regulares. 

A partir desta pesquisa, se pode evidenciar que os alunos incluídos 

chegaram ao Ensino Fundamental II, onde o processo de aprendizagem ocorre de maneira 

diferenciada devido as aulas serem formadas por trocas de períodos. Os dados estatísticos 

demonstram que todas as escolas da Rede Municipal apresentam um contexto inclusivo, que 

deve ser levado em consideração, pois além de garantirem o direito a todos quanto a 

matrícula, proporcionam AEE nas SRM aos alunos incluídos. 

O processo de inclusão relatado pelos professores de Ciências, demonstra o 

quanto a pouca ou nenhuma formação específica em Educação Especial Inclusiva, a falta do 

auxiliar de inclusão e o contato na maioria das vezes inconstante com o professor AEE os 

deixam preocupados e inseguros do seu fazer pedagógico.  

Ficou evidenciado que para os professores de Ciências, não basta apenas, 

identificar os alunos incluídos e serem capazes de relatar suas NEE, no atual contexto 

inclusivo, se faz necessário contemplar e atingir com adaptações metodológicas planejadas, a 

construção das aprendizagens de todos. 

O contato do professor de Ciências com o professor AEE e o auxiliar de 

inclusão, durante reuniões e trocas de informações, colaborariam com um processo de 

inclusão construído por todos, visando qualidade, pois além de saber identificar as adaptações 

e funções de cada um, se faz necessário uma interação cooperativa. 

No momento em que os professores citam pontos positivos e negativos da 

inclusão na disciplina de Ciências, mesmo com mais itens positivos, conclui-se que ainda 

existem muitos obstáculos, que impedem que a política de inclusão aconteça plenamente no 

cotidiano escolar. A inclusão deve ser vista como um desafio, pois a disciplina de Ciências é 

versátil e está presente nos nossos cotidianos despertando muito interesse. 

Os professores de Ciências participantes da pesquisa recebem formação 

continuada mensalmente, porém, mesmo com um paradigma inclusivo no Brasil de mais de 
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dez anos, é necessário que estas formações também tenham um viés voltado à inclusão e as 

necessidades especiais encontradas em suas turmas. Será através de oportunidades de trocas 

de experiências quanto as adaptações metodológicas possíveis de serem desenvolvidas, que 

este grupo de professores se sentirá mais confiante e assim poderá promover um ensino de 

Ciências que valorize e oportunize aprendizagens além das diferenças e necessidades 

especiais apresentadas, qualificando a inclusão. 
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Anexos do artigo: Desafios da inclusão no ensino de ciências: Uruguaiana/RS 

 

Anexo A - Número de alunos matriculados e incluídos nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental na rede municipal de ensino de Uruguaiana/RS - 2018 

 

U
R

B
A

N
A

S
 

 
 
Nº 

 
 

ESCOLAS 

ANO  
TOTAL 6º 7º 8º 9º 

Incluídos Incluídos Incluídos Incluídos Matrícula Incluídos 
1 EMEF A 1 3 5 1 413 10 
2 EMEF B 2 3 2 4 215 11 
3 EMEF C 3 1 3 2 229 9 
4 EMEF D - 2 - - 192 2 
5 EMEF E 3 3 4 1 277 11 
6 EMEF F 3 2 1 1 270 7 
7 EMEF G 6 3 1 3 456 13 
8 EMEF H 5 6 3 6 512 20 
9 EMEF I 4 4 4 2 363 14 

R
U

R
A

IS
 

10 EMEF J 2 4 2 2 78 10 
11 EMEF K 2 - - - 82 2 
12 EMEF L 1 1 - - 92 2 
13 EMEF M - - 1 1 58 2 

TOTAL 32 32 26 23 3.237 113 
Fonte: SEMED – Seção de Estatística e Dados Escolares – Em: 31/08/2018 

 

 

Anexo B - Número de alunos matriculados e incluídos nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental na rede municipal de ensino de Uruguaiana/RS – 2019 

 

U
R

B
A

N
A

S
 

 
 

ESCOLAS 

ANO  
TOTAL 6º 7º 8º 9º 

Matrícula Incluídos Matrícula Incluídos Matrícula Incluídos Matrícula Incluídos Matrícula Incluídos 

EMEF A 114 4 116 3 98 4 76 1 404 12 

EMEF B 50 1 52 2 52 2 50 2 204 7 

EMEF C 56 2 58 1 49 1 61 3 224 7 

EMEF D 44 5 38 2 46 4 40 - 168 11 

EMEF E 61 - 69 6 57 2 59 4 246 12 

EMEF F 86 1 66 1 59 2 80 1 291 5 

EMEF G 93 3 120 4 111 6 99 - 423 13 

EMEF H 136 2 125 4 121 4 111 3 493 13 

EMEF I 95 1 96 2 86 1 83 1 360 5 

R
U

R
A

IS
 EMEF J 21 5 18 1 25 4 10 1 74 11 

EMEF K 18 2 17 1 23 - 24 - 82 3 

EMEF L 22 1 28 1 28 - 14 - 92 2 

EMEF M 16 2 8 - 11 1 17 - 52 3 
TOTAL 812 29 811 28 766 31 724 16 3.113 104 
Fonte: SEMED – Seção de Estatística e Dados Escolares – Em: 22/05/2019 
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Anexo C - Necessidades Educacionais Especiais apresentas pelos alunos dos Anos 
Finais do Ensino Fundamental – 2018 

 

 

Dificuldade Acentuada de Aprendizagem - 37 alunos      
Deficiência Intelectual - 3 alunos          
CID R44.0 e R44.1 - 1 aluno         
Deficiência Visual - 1 aluno          
Deficiência Mental - 1 alunos         
CID F71 - 1 aluno           
CID F84.1 F84.8 - 1 aluno          
Déficit Cognitivo - 5 alunos          
Deficiência Física - 2 alunos          
Autismo - 7 alunos           
Heterotopia cerebral - 1 aluno         
Dislexia - 3 alunos           
TDAH - 4 alunos           
Paralisia Cerebral - 1 aluno          
Baixa Visão - 1 aluno          
Retardo Mental - 10 alunos          
TDAH e TEA - 1 aluno          
Retardo Mental e Paralisia Cerebral - 1 aluno        
Hemiparesia Espática Direta - 1 aluno        
Transtorno Específico do Desenvolvimento das Habilidades Escolares e Dislexia - 1 aluno   
Deficiência Cognitiva e Transtornos Globais - 1 aluno       
Baixa Visão - 1 aluno          
Surdez - 2 alunos           
CID H90 - 3 alunos           
Baixa Visão e Deficiência Física - 1 aluno        
Transtorno Desintegrativo da Infância - 1 aluno       
Transtorno Hipercinético - 4 alunos         
Déficit de Atenção Imaturidade Neuropsicológica - 1 aluno      
Síndrome de Tourett - 1 aluno         
Transtorno Esquizotípico e Autismo - 1 aluno        
Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor - 1 aluno       
CID H54 - 1 aluno           
Deficiência Auditiva - 1 aluno         
Transtorno Hipercinético e Transtorno Específico do Desenvolvimento das Habilidades Escolares - 1 aluno 
CID G40.8 F90.0 - 1 aluno           
Outras Eplepsias, Retardo Mental e Paralisia Quadriplégica Espástica - 1 aluno     
CID G80.2 F71 - 1 aluno           
CID F90.0 R48.0 F93.2 50.0 - 1 aluno         
CID F71.8 CID 10 G40 - 1 aluno          
CID G90.3 G51.9 - 1 aluno          
CID F84.0 F94.0 F71 - 1 aluno         
CID F71 G40 - 2 alunos          
Transtorno Opositivo Desafiador - 1 aluno 

Fonte: SEMED – Seção de Estatística e Dados Escolares – Em: 31/08/2018 

 
 

 

 

 

 

 

 



146 
 

Anexo D - Necessidades Educacionais Especiais apresentas pelos alunos dos Anos 
Finais do Ensino Fundamental - 2019 

 

 

Dificuldade Acentuada de Aprendizagem - 46 alunos     
CIDF90 - 1 aluno          
Deficiência Auditiva - 2 alunos         
Transtorno Esquizotípico - 1 aluno        
Síndrome de Down - 3 alunos         
Déficit Cognitivo - 1 aluno          
Dificuldades Consciência Fonológica - 1 aluno       
Espectro Autista - 2 alunos         
CID F84.0 - 1 aluno           
CID F70.0 F84.0 - 1 aluno          
TDAH - CID F90 R48 - 1 aluno         
CID F70.1 G5.1 G80 H90 - 1 aluno        
Surtos Psicóticos - CID F71 G40 - 1 aluno       
Esquizofrenia – CID F91.7 G41 F27 - 1 aluno        
CID F72 G40 - 1 aluno          
Síndrome de Moebios - CID F72 - 1 aluno       
CID F84.1 - 1 aluno           
CID F90.0 - 2 alunos          
TDAH - CID F90 - 1 aluno          
Transtorno do Espectro Autista - CID F84 - 1 aluno     
Paralisia Cerebral Hemiplégica Espástica e retardo mental moderado - CID G80.2 F71- 1 aluno 
Transtorno hipercinético e transtorno específico do desenvolvimento das habilidades escolares - CID F90 e F81 - 
1 aluno 
Outras epilepsias e distúrbio da atividade e atenção - CID G40.8 F90.9 - 1 aluno   
Retardo mental leve - CID F70 - 1 aluno       
Síndrome de Down - CID Q90 –1 aluno       
Cegueira, Visão subnormal - CID H54.4 –1 aluno      
Outras epilepsias e F90.9 - Distúrbio da atividade e atenção - CID G40.8 - 1 aluno   
Motora e baixa visão - 1 aluno          
Transtorno Hipercinético - 1 aluno          
CID F71 - 1 aluno           
CID R45-1 - 1 aluno           
TDAH CID 10 F90.1 - 1 aluno          
Perda de audição por transtorno de condução e /ou neurosensorial -CID H90 - 2 alunos    
CID F71.0 e G40 - 1 aluno           
TDAH CID F90 - 1 aluno          
Dislexia - 2 alunos          
Heterotopia Cerebral - 1 aluno          
CID F70 F84.4 - 1 aluno           
Surdez - 1 aluno           
Síndrome Moebios - CID H90.3 + G51.9 - 1 aluno        
CID G80 G40 F72 - 1 aluno          
Déficit Cognitivo Leve - CID F70 - 2 alunos         
Hemiparesia espática Direta - CID 10 G80.0 - 1 aluno       
Retardo Mental Moderado e Paralisia Cerebral - CID F71 G80 - 1 aluno     
Déficit Cognitivo Leve - CID10 F70 - 1 aluno         
Meningite - CID G03.9 E CID10: N310 - 1 aluno       
Deficiência Física Dificuldade de Aprendizagem Estrabismo - 1 aluno     
Hipotireoidismo Congênito - CID E03 - 1 aluno       
Distrofisopatia - CID 10 G71.0 - 1 aluno        
Déficit Cognitivo Leve - 1 aluno        
Transtorno Global do Desenvolvimento - 1 aluno 

Fonte: SEMED – Seção de Estatística e Dados Escolares – Em: 22/05/2019 
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Anexo E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para as professoras de 
Ciências 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Título do Projeto: Diagnóstico da Inclusão no Ensino de Ciências em Uruguaiana 

Pesquisador responsável: Prof. Dr. Carlos Maximiliano Dutra  
Pesquisadora participante: Mestranda Rose Cristina Alves Nunes 

Instituição/Departamento: Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) – Programa de Pós-

Graduação Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde 

Telefone do pesquisador para contato e endereço de e-mail: 
Carlos – (55) 9 9126-0505 (profcarlosmaxdutra@gmail.com) 

Rose – (55) 9 9106-3002 (rosecristinaanunes@gmail.com) 

 
Prezado(a) Professor(a) da disciplina de Ciências: 

 

 Gostariamos de convidá-lo(la) a responder este questionário, de maneira voluntária; 

 Antes de concordar em participar desta Pesquisa e responder o questionário, é importante que 

você compreenda as informações e instruções contidas neste documento; 

 A pesquisadora participante deverá responder todas suas possíveis duvidas antes da sua 

participação; 

 Em relação à desistência, saiba que tem o direito de fazê-la em qualquer momento, sem 

nenhuma penalidade; 

 
Objetivo do estudo: Identificar os alunos com necessidades educacionais especiais dos anos 

finais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Uruguaiana, que estão incluídos nas aulas da 

disciplina de Ciências, as estratégias e metodologias que estão sendo utilizadas. 

Procedimentos: Os dados serão coletados através de um questionário estruturado com questões 
abertas, tendo como principal tema: a inclusão nas aulas de ensino em Ciências. 

Benefícios: A importância desta pesquisa é ter em seus aspectos fundamentais a possibilidade de 

contribuir com os professores da disciplina de Ciências, com informações pertinentes, visando uma 
reflexão quanto às práticas docentes e metodológicas da sua disciplina visando a inclusão. 

Riscos: Essa investigação científica se caracteriza com relevância social e educacional, não 

causando nenhum dano de ordem física, moral, psicológica ou ética em nenhuma das partes 

envolvidas no processo; 
Sigilo: Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Seu nome e identidade serão mantidos em sigilo, e os dados da pesquisa serão armazenados 

pela pesquisadora. Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, 
atendendo a legislação brasileira (Resolução nº 510/16, do Conselho Nacional de Saúde). Os 

resultados poderão ser divulgados em publicações científicas e apresentados em encontros científicos, 

entretanto eles mostrarão apenas os resultados obtidos como um todo, sem revelar nomes dos 
participantes, instituições a qual pertencem ou qualquer informação privada. 

 

Nome completo do(a) participante: _________________________________________________ 

Assinatura do(a) participante: _________________________________________________ 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste sujeito de pesquisa, que recebeu a 2ª via, para participação deste estudo. 

Uruguaiana, ______ de s______________ de 2018. 

Assinatura da pesquisadora participante: _________________________________________________ 

mailto:profcarlosmaxdutra@gmail.com
mailto:rosecristinaanunes@gmail.com


148 
 

Anexo F – Questionário 

 

 
 

Título da Pesquisa: Diagnóstico da Inclusão no Ensino de Ciências em Uruguaiana 

 

Professor(a): ___________________________________________________________ 

Graduação: ____________________________________________________________ 

Pós-graduação: _________________________________________________________ 

Escola/escolas de atuação: ________________________________________________ 

Ano de atuação: ________________________________________________________ 

 

 

QUESTIONÁRIO DIRIGIDO COM OS(AS) PROFESSORES(AS) DE CIÊNCIAS: 

 

 

1. Você possui algum curso de capacitação, e/ou especialização na área de 

Educação Inclusiva? Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Você sabe informar quantos alunos incluídos tem nas turmas nas quais 

atua como professor(a) de Ciências? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Informe quais necessidades especiais seus alunos apresentam? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Na sua atuação pedagógica você enfrenta alguma dificuldade em atingir a 

todos os alunos? Quais metodologias utiliza com seus alunos incluídos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Quais estratégias estão sendo adotadas com os alunos incluídos para 

abordagem do conteúdo de Ciências? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Quais são os conteúdos da disciplina de Ciências que você como 

professor(a) encontra maior dificuldade em desenvolver com os alunos incluídos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Os alunos incluídos nas turmas nas quais atua, contam com auxiliar de 

inclusão? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. De que maneira o auxiliar de inclusão contribui no processo de 

aprendizagem dos alunos quanto ao conteúdo da disciplina de Ciências? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Você tem contato com a professora que atua na Sala de Recursos 

Multifuncional da sua escola?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. De que forma o contato com outro profissional como da Sala de Recursos 

poderia lhe auxiliar quanto as adaptações metodológicas voltadas ao ensino de 

Ciências?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Cite aspectos positivos e negativos que você considera estarem 

relacionados com a Inclusão na sua disciplina de Ciências: 

 
POSITIVOS NEGATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obrigada pela participação! 
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APÊNDICE B – Manuscrito: Planisfério tátil adaptado e Cartas celestes táteis 

para pessoas com Deficiência Visual 

 

O manuscrito intitulado “Construção de Planisfério tátil adaptado e Cartas 

celestes táteis para pessoas com Deficiência Visual”, foi submetido a Revista Sítio 

Novo – Instituto Federal do Tocantins, e-ISSN: 2594-7036, com classificação Qualis 

B3 na área de avaliação Ensino, pela CAPES. Esse será apresentado conforme as 

normas do periódico, disponíveis em: <http://sitionovo.ifto.edu.br/index.php/sitionovo  

>. 

 

Construção de Planisfério tátil adaptado e Cartas celestes táteis  

para pessoas com Deficiência Visual 
 

Rose Cristina Alves Nunes(1) 

Carlos Maximiliano Dutra (2) 

 

 

 

Resumo –  A educação brasileira tem como proposta uma escola inclusiva que visa promover 

acesso e permanência a todos, sendo muitas vezes necessário o uso de estratégias pedagógicas 

e materiais adaptados para auxiliar no desenvolvimento e aprendizagem de estudantes que 

apresentam algum tipo de deficiência. Desta forma, o presente trabalho traz em seu 

transcorrer, referências ao histórico da educação especial, o quanto temos um baixo número 

de publicações voltadas à materiais táteis para alunos com deficiência visual (DV), contamos 

com o auxílio e manuseio prévio de um acadêmico com DV de diferentes materiais táteis, 

indicando os melhores tamanhos e texturas a serem utilizados como forma de facilitar as 

noções espaciais e dimensões, e o passo a passo da construção de um Planisfério tátil 

adaptado e Cartas Celestes táteis. Objetivamos que com a utilização deste recurso tátil, seja 

possível proporcionar aos professores da disciplina de Ciências uma metodologia de mediação 

para o ensino de Astronomia aos alunos com DV, que estejam incluídos em suas aulas. Para 

confeccionarmos este recurso, utilizamos materiais fáceis de serem encontrados no comércio 

e de baixo custo. Pois, pode ser considerado complexo para alunos com DV, aprender sobre 

as constelações e desenvolver a noção dessas características sem o auxílio de materiais 

adaptados. 

Palavras-chave: Constelações. Deficiência Visual. Material adaptado. Planisfério tátil.  

 

Construction of adapted tactile planisphere and tactile celestial charts 

for visually impaired people 

 

Abstract – Brazilian education proposes an inclusive school that aims to promote access and 

permanence for all, and it is often necessary to use pedagogical strategies and materials 

                                                             
1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação de Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde - 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Uruguaiana, RS, Brasil. *rosecristinaanunes@gmail.com 
2 Doutor em Ciências – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor Associado na 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Uruguaiana, RS, Brasil. *profcarlosmaxdutra@gmail.com 

mailto:rosecristinaanunes@gmail.com
mailto:profcarlosmaxdutra@gmail.com
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adapted to assist in the development and learning of students who have some type of 

disability. In this way, the present work brings references to the history of special education, 

as we have a low number of publications focused on tactile materials for students with visual 

impairment (DV), we count on the help and previous handling of a DV academic. of different 

tactile materials, indicating the best sizes and textures to be used as a way to facilitate spatial 

notions and dimensions, and the step by step of the construction of an adapted tactile 

Planisphere and tactile Celestial Charts. We aim that with the use of this tactile resource, it is 

possible to provide Science discipline teachers with a mediation methodology for teaching 

Astronomy to students (DV), who are included in their classes. To make this resource, we use 

materials that are easy to find in the market and low cost. Because it can be considered 

complex for students with DV, to learn about the constellations and to develop the notion of 

these characteristics without the aid of adapted materials. 

Keywords: Adapted material. Constellations. Tactile Planisphere. Visual Impairment.  

  

Introdução 

A inclusão escolar é uma temática atual, e ainda muito abordada em pesquisas e 

capacitações (GIL, 2005), precisa ser debatida nas escolas e na própria sociedade, pois traz 

intrinsicamente vários aspectos, como a necessidade de uma educação de qualidade para 

todos, que deve contar principalmente com o preparo profissional dos professores atuantes 

nesta área. 

A legislação brasileira voltada ao processo de uma educação inclusiva, tem a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN - Lei Federal nº 4.024/61) como a primeira 

lei a abordar a Educação Especial, considerando dois aspectos: (i) pelo artigo 88 a 

necessidade de enquadrar o aluno especial integrando-o a comunidade; (ii) pelo artigo 89 o 

financiamento às instituições que prestassem serviços educacionais direcionados a educação 

especial. Sendo substituída pela A LDBEN - nº 5.692/71 que determinou no seu artigo 9º que 

“os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em atraso 

considerável quanto à idade e os superdotados deverão receber tratamento especial” 

(BRASIL, 1971).  

Já a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, também denominada 

como “Constituição Cidadã”, aborda a proposta educacional inclusiva com a garantia de 

“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino” (BRASIL, 1988). Sendo a primeira vez que o termo “atendimento 

educacional especializado” foi utilizado. 

Em 1994 a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, que 

aconteceu na cidade de Salamanca na Espanha, também conhecida como Declaração de 

Salamanca, tratou de princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas 

especiais. Tendo como questão central, a inclusão de crianças, jovens e adultos com 

necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino, repercutiu de forma 

significativa, sendo incorporada desde então às políticas educacionais brasileiras. 

Sendo que neste mesmo ano de 1994, o governo brasileiro publicou a Política Nacional 

de Educação Especial, porém considerada uma política pouco inclusiva, já que condiciona o 

ingresso as classes comuns somente aos estudantes que “possuem condições de acompanhar e 

desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que 

os alunos ditos normais”. (BRASIL, 1994, p.19).   

A LDBEN - nº 9.394/96, trouxe nos seus artigos 58 e 59 a questão da busca por 

estratégias para o atendimento, preferencialmente na rede regular, dos estudantes com 

Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e Altas 

Habilidade/Superdotação para garantir a inclusão com adequadas condições de aprendizagem.  
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Podendo-se afirmar, que foi em 2008, quando foi instituída a Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008), que se fundamentou  

a garantia de uma educação de qualidade aos alunos com Deficiência, TGD e Altas 

Habilidade/Superdotação mediante à inclusão em turmas de ensino regular, oferta de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) em turno inverso e a formação de professores 

na área de Educação Especial, para atenderem os alunos e servir de apoio aos professores da 

sala regular. 

Desta forma, as adaptações curriculares elaboradas pelos professores, deverão ser 

definidas de maneira a favorecer todos os alunos, de acordo com o “Projeto Escola Viva”, as 

respostas educativas devem ser dadas pelo próprio sistema educacional (BRASIL, 2000, p. 9), 

este documento nos traz duas modalidades de adaptações curriculares, ambas são importantes, 

porém as Adaptações Curriculares de Grande Porte compreendem ações das esferas político-

administrativas superiores, e desta forma, distantes do contexto escolar, já as Adaptações 

Curriculares de Pequeno Porte são consideradas modificações a serem desenvolvidas pelos 

professores, caracterizando-se em pequenos ajustes nas ações planejadas para o contexto da 

sala de aula que perpassam pelos currículos (BRASIL, 2000), com materiais adaptados que 

contemplem as necessidades individuais. 

Conforme a última Pesquisa Nacional de Saúde (IBGE, 2015), a deficiência visual (DV) 

atinge cerca de 3,6% da população brasileira. Podendo ser clinicamente caracterizado como 

DV:  alterações na visão que vão desde a perda parcial de funções visuais, como a acuidade 

visual e o campo visual, até a perda total da visão (HADDAD; SAMPAIO, 2010), a sua 

distinção se dá em dois grupos: a baixa visão ou visão subnormal, caracterizada por menor 

comprometimento da capacidade visual, em que a pessoa pode ser auxiliada por recursos para 

melhor resolução visual; ou a cegueira, caracterizada pela perda total da visão ou capacidade 

muito baixa de enxergar, que exija da pessoa utilização de recursos de substituição da visão 

(FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS). 

O professor da sala regular deve considerar que o aluno com DV, necessita de recursos 

didáticos concretos, atrativos e construídos a partir da demanda dos conteúdos e contexto ao 

qual estão inseridos para que haja melhor compreensão do que está sendo ensinado 

(DALLABONA, 2011). Podendo ser definido como recurso didático todo e qualquer material 

empregado para auxiliar no processo de ensino aprendizagem com embasamento teórico, 

aliado ao planejamento do professor para que os objetivos sejam alcançados (PILETTI, 2004; 

SOUZA; DALCOLLE, 2007).  

A seleção dos materiais para estudantes que não dispõem de visão ou apresentam de 

maneira reduzida, devem ser concretos, que instiguem os sentidos tátil, auditivo e sinestésico 

como veículo condutor do conhecimento (OLIVEIRA; BIZ; FREIRE, 2003; SOUZA; 

DALCOLLE, 2007; MASINI, 2012). O aluno com DV necessita que, além de reforços orais, 

as aulas sejam previamente elaboradas com textos de apoio e a possibilidade de registros em 

Braille, relacionando os conteúdos com o seu dia a dia, proporcionando a compreensão do que 

os rodeiam a partir da sua forma de aprender. 

Desta forma, ensinar Astronomia requer algumas particularidades, pois a mesma se 

distingue de outras ciências, por ser basicamente visual, ela se encontra além dos olhos e 

quase sempre, de uma maneira que dificulta a elaboração de esquemas mentais, nos levando a 

idealizar fenômenos ou corpos celestes. (LANGUI e NARDI, 2012, p.156), o que requer do 

professor outras maneiras de ensinar aos seus alunos, principalmente o aluno com DV. 

A adaptação e a confecção de material em relevo podem ser realizadas de forma 

artesanal, computadorizada ou pela composição das duas formas de produção. A produção 

artesanal é realizada com a utilização de sucatas, material de consumo, recursos e 

instrumentos de baixo custo. O relevo deve ser facilmente percebido pelo tato com a 

utilização de diferentes texturas do tipo: liso/áspero, fino/espesso, de maneira a facilitar a 
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discriminação e o reconhecimento de cada parte e a integração dos componentes que 

constituem o todo. O material deve ser simples, resistente, durável, de fácil manuseio, 

agradável ao tato e não apresentar riscos (SÁ, 2011, p.205). 

Sendo importante ressaltar que: 
A produção e adaptação de material devem levar em consideração os seguintes 

aspectos: aproximar-se ao máximo do modelo original; ser atraente para a visão e 

agradável ao tato; adequado e pertinente em relação ao conteúdo e à faixa etária; 

observar as dimensões e tamanho; evitar o excesso de detalhes ou o exagero de 

formas e contornos; usar traços e formas simples para facilitar a percepção e a 

compreensão parcial e global do objeto representado; escolher um material 

adequado em termos de qualidade, textura, durabilidade e consistência, sem risco ou 

perigo de manuseio (SÁ, 2011, p.205). 

 

Dessa forma, para a confecção dos materiais adaptados e táteis, utilizamos o modelo do 

Planisfério da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – OBA. Conforme a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) na área de Ciências da Natureza, a Astronomia 

deve ser contemplada de forma gradual em todos os anos do Ensino Fundamental, 

considerados na unidade temática Terra e Universo, o conteúdo aqui apresentado é 

desenvolvido no 9º ano.  

No transcorrer desta pesquisa, contou-se com a participação prévia de um acadêmico 

com DV, objetivando otimizar o desenvolvimento da maquete de um Planisfério. Uma 

maquete, por exemplo, é uma representação física e tridimensional, e por isso também pode 

ser chamada de modelo representacional. (LANGUI e NARDI, 2012, p. 157). A construção 

de materiais didáticos táteis visa propiciar que os alunos com DV, compreendam os 

fenômenos astronômicos e conheçam os principais astros, tendo acesso às informações de 

uma forma tátil, clara e dinâmica. 

 

Referencial teórico 

 

Entre as pesquisas desenvolvidas na área temos a de Nepomuceno & Zander (2015) 

realizada através de levantamento bibliográfico entre 1994 à 2014, sobre artigos apresentando 

recursos didáticos táteis adaptados para o Ensino de Ciências de alunos com DV do Ensino 

Fundamental, encontrando a partir das palavras-chave (Recurso Didático Adaptado; Educação 

Inclusiva; Ciências; Química; Física e Deficiência Visual) um total de 19 trabalhos no Google 

Acadêmico, 2 trabalhos na revista Benjamin Constant e 3 dissertações no Banco de 

Dissertações e Teses da CAPES. Esses trabalhos foram classificados a respeito do tema 

conceitual tratado, sendo apenas 5 dos 19 do Google Acadêmico, que abordavam o tema da 

Astronomia. Demonstrando o quanto existe uma baixa produção científica direcionada ao 

ensino de Astronomia para alunos com DV. 

Considerando a literatura, verificamos que muitos conteúdos de Astronomia ainda não 

apresentam atividades adaptadas, que basicamente, neste contexto, se constituem em produzir 

uma experiência tátil dos fenômenos, visando a aprendizagem dos alunos com DV. Ao se 

tentar explicar sobre as justificativas para se ensinar Astronomia. Dentre muitas, se destaca 

que, ao aprender sobre o espaço sideral e os fenômenos que acontecem ao seu redor, o 

estudante desenvolve habilidades que são fundamentais para o aprendizado de outras 

disciplinas, como física e matemática (BEATTY, 2000). 

 

Metodologia 

 

 O estudo foi desenvolvido com a participação de um aluno com DV com manuseio 

prévio de diferentes texturas e materiais táteis, após o material tátil adaptado desenvolvido 

com recursos de fácil, ficar concluído conforme a descrição do passo a passo, novamente 
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retomamos o contato com o aluno com DV para que fizesse sua análise quanto às dimensões e 

sua compreensão sobre o conteúdo de Astronomia que seria explicado através deste material, 

para assim considerarmos possível de ter esta dinâmica viabilizada. 

 Esta é uma pesquisa-ação, com propósito de compreender e intervir na situação para 

assim poder modificá-la, com uma finalidade intencional de alterar a situação pesquisada 

(SEVERINO, 2016). 

 

Planisfério e Carta Celeste como instrumento de aprendizagem 

O planisfério é uma esfera celeste planificada que deixa à mostra apenas a parte do céu 

que é visível ao longo do ano em uma determinada região da Terra, esta aparência do céu 

visível depende da hora do dia, da época do ano, e da latitude do lugar. Uma carta celeste 

simples não consegue mostrar, ao mesmo tempo, todas essas combinações, sendo necessárias 

várias, com as principais constelações. 

Num planisfério, conforme for ajustado, muitas possibilidades estão disponíveis, 

aparecem todas as estrelas mais brilhantes e até alguns objetos mais fracos. A Lua, o Sol e os 

planetas não aparecem devidos a esses astros mudarem de posição em relação às estrelas em 

poucas semanas. 

Como a parte do céu visível ao longo do ano não muda muito para latitudes próximas, o 

mesmo planisfério construído para uma determinada latitude pode ser usado em lugares de 

latitudes vizinhas. Por exemplo, um planisfério feito para Porto Alegre (latitude de 30ºS), 

serve para grande parte do Brasil, Argentina, Austrália e sul da África. 

Para usar o Planisfério, é necessário girar o disco das horas até que a hora desejada 

coincida com o dia escolhido no disco dos dias e meses. A orientação é feita com a 

localização dos pontos cardeais (Norte, Sul, Leste e Oeste) do local de observação. Caso seja 

escolhido o ponto cardeal Sul como referência inicial, o Sul do planisfério deverá ficar para 

baixo, sempre segurando à sua frente, elevando-o e orientando-o para que se alinhe à 

constelação procurada. Para constelações ao norte do equador celeste convém orientar o 

planisfério com o seu Norte para baixo e proceder como anteriormente. 

 

Aplicação prévia dos instrumentos de aprendizagem 

Foi realizada uma aplicação prévia de materiais (Figura 1), para que se confeccionasse 

os materiais adaptados com maior precisão. Contamos com a participação de um aluno com 

DV, que frequenta o curso de Ciências da Natureza na Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA) de Uruguaiana. Tendo como proposta proporcionar ao aluno R., a 

identificação e localização das Constelações através do manuseio de diferentes materiais, 

indicando tamanhos e texturas que facilitassem as percepções táteis, compreensão do 

conteúdo e as direções corretas em que as legendas em Braille deveriam ser coladas. 

 
Figura 1 – Aluno com deficiência visual realizando experimentação de diferentes materiais táteis 
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Fonte: Os autores (2020). 

 

Desta forma, foram disponibilizadas várias opções dos materiais que representam as 

constelações: linha 1,25mm em constelação com tamanho pequeno (Figura 2A), linha comum 

de costura (Figura 2B), linha 1,25 mm em constelação tamanho grande (Figura 2C) e 

contornada com cola colorida (Figura 2D). Sendo que o aluno optou pela linha de 1,25mm da 

Figura 2C, relatando que assim, melhoraria o estabelecimento de relações e a identificação de 

cada constelação. Após este momento de trocas em que se buscou compreender para atender 

as solicitações do aluno com DV, foi necessário aumentar o tamanho do Planisfério, que 

passou de 34 cm para 60 cm de diâmetro, sendo que o tamanho original impresso do site OBA 

têm 19,5 cm. 

 
Figura 2 - Diferentes materiais, tamanhos e texturas táteis, disponibilizados para manuseio 

 
Fonte: Os autores (2020). 

 

Confecção do Planisfério tátil adaptado 



156 
 

Para a confecção deste recurso didático, foram utilizados materiais fáceis de serem 

encontrados e com baixo custo, facilitando que haja a aquisição por escolas e professores que 

estejam desenvolvendo este conteúdo de Astronomia, itens necessários relacionados conforme 

a Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Relação dos materiais utilizados 

Material  Quantidade  Onde procurar?  

Modelo ampliado (céu e máscara frontal)  01 un. Site: www.oba.org.br 

Figuras ampliadas das Constelações Zodiacais 12 un. Site: www.oba.org.br 

Disco de isopor (60 cm diâm. / 2 cm esp.) 02 un.  Papelaria  

Placa isopor 12X18 c/ 2cm espessura 24 un. Papelaria 

Cartolina japonesa 01 un. Papelaria 

EVA 01 un. Papelaria  

Linha 1,25mm 01 un.  Armarinho 

Agulha  01 un. Armarinho  

Alfinete nº 24 01 cx. Papelaria 

Alfinete com cabeça 01 cx. Papelaria  

Miçanga grande 12 un. Armarinho 

Mini Cristais  01 cx. Armarinho 

Pinça 01 un. Armarinho 

Tesoura 01 un. Papelaria 

Cola branca  01 un. Papelaria 

Cola silicone  01 un. Papelaria  

Rebite 4,8X12 01 un. Ferragem 

Tacha com cabeça em PVC 01 un. Papelaria 

Folha 180g 01 un. Papelaria 

Reglete e punção 01 un.  Papelaria 
Fonte: Os autores (2020). 
 

Passo a passo: 

Passo 1: Imprimir e recortar o modelo do Planisfério OBA, ampliado em folha A1 (594 

X 841 mm), formado por duas partes: a máscara frontal (Figura 3A) e o céu (Figura 3B).  

 
Figura 3 - Máscara frontal e parte do planisfério que representa as constelações no céu 

 
Fonte: <https://sites.google.com/site/proflanghi/planisferio_oba> 

 

http://www.oba.org.br/
http://www.oba.org.br/
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Passo 2: Utilizando a cópia ampliada da parte do Planisfério OBA que representa o Céu, 

deve-se contornar as constelações com agulha e linha 1,25mm (Figura 4A), quando concluído 

este processo, os círculos de isopor devem ser colados um no outro com cola de silicone, e o 

Céu posteriormente colado com cola branca no isopor (Figura 4B), Os alfinetes então devem 

ser fixados e colados com cola branca representando as estrelas, sendo que, os alfinetes com 

cabeça são as estrelas de maior magnitude (Figura 4C). Na borda do Céu, é feita a colagem da 

transcrição dos meses em Braille e dos mini-cristais para identificação dos dias dos meses que 

estão descritos de 5 em 5 dias (Figura 4D). 

 
Figura 4 –Etapas da confecção do Planisfério tátil 

 
Fonte: Os autores (2020). 

Passo 3: Relacionar os mini-cristais colados nos dias dos meses (Figura 5A), com a 

legenda com os mini-cristais de cores e formatos diferentes, indicando os dias dos meses com 

transcrição em Braille (Figura 5B).  A máscara frontal deve ser colada com cola branca em 

uma cartolina japonesa, para que também sejam coladas as transcrições em Braille dos pontos 

cardeais e horas, após colar os mini-cristais representando as horas e meias horas (Figura 5C). 

A máscara frontal é finalizada com um furo central (no local indicado) para encaixar no Céu 

do Planisfério. É feita a fixação do rebite de 4,8 mm no Céu com uso de cola branca, com 

espaçamento entre ambas, permitindo o encaixe na Máscara frontal para que gire sobre o Céu 

(Figura 5D). 

 
Figura 5 - Etapas da confecção do Planisfério tátil 
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Fonte: Os autores (2020). 

 

Após seguir os passos, as partes que o compõem o Planisfério tátil estão prontas 

(Figuras 6A e 6B), poderá ser manuseado e utilizado para melhor desenvolver e explicar o 

conteúdo de Astronomia aos alunos com DV. 

 
Figura 6 - Máscara frontal e Céu tátil prontos 

 
Fonte: Os autores (2020). 

 

Sendo importante ressaltar que este recurso didático foi ampliado com as dimensões 

solicitadas pelo aluno com DV (Figura 7), pode-se observar a diferença de tamanhos entre o 

Planisfério impresso do site OBA (19,5 cm de diâmetro) e o Planisfério adaptado tátil (60 cm 

de diâmetro). 

 
Figura 7 - Dimensão do Planisfério adaptado pronto em relação ao tamanho impresso pelo site OBA 
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Fonte: Os autores (2020). 

 

Passo 4: Confecção das Cartas celestes táteis, sendo necessário as doze constelações 

ampliadas e contornadas com uso de agulha e linha 1,25mm, colada com cola branca em duas 

placas de isopor medindo 12 cm X 18 cm com 2 cm cada, totalizando 4 cm de espessura para 

facilitar a fixação dos alfinetes que representam as estrelas e os alfinetes com cabeça as 

estrelas de maior magnitude (Figuras 8A). Após esta etapa as Cartas celestes estarão prontas 

para o manuseio tátil (Figura 8B). 

 
Figura 8 – Etapas da confecção das Cartas Celeste táteis. 

 
Fonte: Os autores (2020). 

 

Aplicação das possíveis atividades desenvolvidas com o Planisfério tátil 

O recurso didático adaptado Planisfério tátil, foi disponibilizado para ser manuseado 

pelo aluno com DV (Figura 9A), que iniciou realizando a leitura em Braille e a identificação 

das legendas, o aluno também manuseou uma das Cartas Celestes táteis contendo a 

constelação de Capricórnio, ficando com o ponto cardeal Sul na sua frente, foi estimulado a 

identificar esta constelação no Planisfério tátil, ao encontrar marcou uma tacha em PVC 

(Figura 9B), para facilitar foi sugerido que relacionasse a constelação escolhida com formas 

geométricas, possibilitando assim o estabelecimento de  relações da nova aprendizagem com 

seus conhecimentos prévios. 
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Após foi encaixado a máscara frontal no rebite e juntamente com o aluno girado para o 

Oeste, a constelação ficou marcada ao Leste, neste momento o aluno fez a identificação do 

mês, dia e horário de nascimento desta Constelação, logo após, a máscara frontal foi girada 

para o leste marcando com a tacha a constelação a Oeste, onde novamente identificou o mês, 

dia e horário que está constelação se pôs. Esta atividade pode ser realizada com as demais 

constelações. O aluno com DV, é comunicativo e questionador, mesmo de maneira mediada, 

foi capaz de realizar com uma boa percepção, demonstrando após sua compreensão de como o 

material funcionava, um manuseio com autonomia. 

 
Figura 9 – Etapas da aplicação da atividade 

 
Fonte: Os autores (2020). 

 

Considerações finais 

Esta adaptação de material tátil se reveste de importância, na medida pode ser utilizado 

buscando a participação de todos os alunos com DV ou videntes, nas aulas de Ciências onde 

serão desenvolvidos os conteúdos de Astronomia. Nas publicações fica evidente a carência de 

adaptações táteis, que transmitam estes conteúdos através da manipulação e discriminação 

tátil. Quando os conteúdos são transmitidos somente através da oralidade, não permite a total 

compreensão de características e detalhes, de alguns fenômenos relacionados com os 

movimentos das Constelações e de informações a respeito dos astros. Para o ensino de 

Astronomia com qualidade, é fundamental que todo elemento visual tenha seu equivalente 

textual em Braille, ou material adaptado a partir de imagens e fenômenos para que a 

compreensão do que está sendo ensinado, esteja o mais próximo possível de garantir um bom 

entendimento. 

O objetivo deste trabalho, através da percepção prévia do aluno com DV, foi de otimizar 

que a confecção destes materiais adaptados, estivessem de acordo e com as melhores 

condições de manuseio, compreensão, autonomia e aprendizagem. Podemos afirmar, que ter 

antecedido a confecção com este momento, nos propiciou, definir tamanhos e texturas dos 

recursos didáticos, pois, sem este momento da pesquisa corre-se o risco de que a elaboração 

do material esteja distante das reais necessidades do aluno com DV. Os resultados após a 

aplicação ao aluno com DV, destes recursos, evidenciaram que o Planisfério tátil e as Cartas 

Celestes táteis são instrumentos eficazes na área pedagógica, proporcionando, juntamente 

com a mediação do professor a facilitação da aprendizagem de Astronomia pelos alunos com 

DV. 

Os recursos didáticos adaptados foram confeccionados com materiais de baixo custo e 

fáceis de serem encontrados em papelarias, armarinhos e ferragens. A própria escola, com 
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seus mecanismos de aquisição dos materiais, pode proporcionar que os professores seguindo 

o passo a passo façam modelos como este para seus alunos com DV, sendo este um dos 

propósitos desta pesquisa.   

Sabemos que a produção de trabalhos científicos voltados para alunos com DV ainda 

está aquém do necessário. Dessa forma, será trazendo novas possibilidade para um ensino de 

Astronomia de maneira inclusivo, que os alunos com DV ou mesmo os videntes podem ser 

beneficiados em suas aprendizagens e abstrações com recursos didáticos. Ressalta-se aqui a 

importância de iniciativas que estimulem a elaboração de temas variados que contribuam para 

uma maior acessibilidade do conhecimento científico em Astronomia. 

 

Referências 

 
BEATTY, K. Where are the Young astronomers? Sky & Telescope, n.100, v.3, p.82-86, 2000. 

 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017.  
 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da União: Brasília, 1988. 

 

BRASIL. Decreto-lei nº 4.024/61. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário 
Oficial da União: Brasília, 1961. 

 

BRASIL. Decreto-lei nº 5.671/71. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário 
Oficial da União: Brasília, 1971. 

 

BRASIL. Decreto-lei nº 9.394/96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário 
Oficial da União [da] República Federativa do Brasil: Brasília, 1996. 

 

BRASIL. Decreto-lei nº 13.005/2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras 

providências. Diário Oficial da União [da] República Federativa do Brasil: Brasília, 2014. 
 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais. Secretaria de Educação 

Fundamental.  Brasília: MEC /SEF, 1998. 
 

BRASIL. Política Nacional de Educação Especial. MEC: Brasília, 1994. 

 

BRASIL. Projeto escola viva: garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na escola. 
Brasília: MEC/SEE, 2000. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva 

inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008.  

 

DALLABONA, K. G. Inclusão de Deficientes Visuais no Curso Superior na Educação a 

Distância. Anais do XVII Congresso da Associação Brasileira de Educação a Distância. 2011.  

 

FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS. Deficiência visual. Disponível em: 

<http:fundacaodorina.org.br/deficiencia-visual>. Acesso em: 04 nov. 2019. 
 

GIL, M. (Coord.) Educação inclusiva: o que o professor tem a ver com isso? São Paulo: Imprensa 

Oficial do Estado de São Paulo: Ashoka Brasil, 2005. 
HADDAD, M.A.O.; SAMPAIO, M.W. Aspectos globais da deficiência visual. In: SAMPAIO, M.W. 

et al. (Ed.). Baixa visão e cegueira: os caminhos para a reabilitação, a educação e a inclusão. Rio de 

Janeiro: Cultura Médica: Guanabara Koogan, 2010. 
 



162 
 

IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde 2013: Ciclos de vida: Brasil e grandes regiões. Rio de Janeiro: 

IBGE, 2015. 

 
LANGUI, R. NARDI, R. Educação em Astronomia: repensando a formação de professores. São 

Paulo: Escrituras Editora, 2012. 

 

MASINI, E. F. S. Perceber: raiz do conhecimento. 1. ed. São Paulo: Vetor Editora, 2012. 
 

NEPOMUCENO, T.A.R.; ZANDER, L.D. Uma análise dos recursos didáticos táteis adaptados ao 

ensino de ciências a alunos com deficiência visual inseridos no ensino fundamental. Revista 
Benjamin Constant, Rio de Janeiro: IBC, n.58, v.1, 2015, p.49-63. 

 

OLIVEIRA, F. I. W.; BIZ, V. A.; FREIRE, M. Processo de inclusão de alunos deficientes visuais na 

rede regular de ensino: confecção e utilização de recursos didáticos adaptados. Núcleo de 

Ensino/PROGRAD, Faculdade de Filosofia e Ciências – UNESP – Campus de Marília, p. 445-454, 

2003. 

 
PILETTI, C. Didática geral. 23. ed. São Paulo: Ática, 2004.  

 

SÁ, E.D. Atendimento Educacional Especializado para alunos cegos e com baixa visão. In: SILUK, 
A.C.P. Formação de professores para o Atendimento Educacional Especializado. Santa Maria: 

Universidade Federal de Santa Maria, 2011. p. 177-208. 

 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 24 ed. São Paulo: Cortez, 2016. 
 

SOUZA, S. E; DALCOLLE G. A. V. G. O Uso de Recursos Didáticos no Ensino Escolar. Revista 

UNAM, Maringá-PR, v. 11, 2007, p.110-114. 
 

UNESCO. Declaração de Salamanca. Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das 

Necessidades Educativas Especiais. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf> Acesso em: 04 nov. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

 

 

Anexo do manuscrito: Planisfério tátil adaptado para alunos Deficientes Visuais 

 

Anexo A – Kit Planisfério e materiais táteis 

Frente do Planisfério. 

 

 

 

Fonte: <www.oba.org.br>. 

 

 

http://www.oba.org.br/
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 Constelações do Planisfério. 

 

 

 

Fonte: <www.oba.org.br>. 

 

 Imprimir o Planisfério em tamanho da folha A3. 

http://www.oba.org.br/
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Transcrição das palavras em Braille que serão utilizadas no Planisfério, para 

auxiliar na confecção do material tátil. Mesmo assim, precisam do relevo em Braille. 

Para escrever em Braille, prende-se o papel na reglete e a escrita ocorre 

pressionando com punção da direita para esquerda, formando os pontos em relevo 

do lado avesso da folha, a leitura se sucede da esquerda para direita. Logo, as letras 

da leitura são escritas com pontos inversos. 
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APÊNDICE C – Manuscrito: Constelações: jogo de cartas táteis para o ensino 

de alunos com deficiência visual 

 

O manuscrito intitulado “Constelações: jogo de cartas táteis para o ensino de alunos 

com deficiência visual”, submetido para a Revista Ensino & Pesquisa –  Universidade 

Estadual do Paraná – UNESPAR , ISSN: 2359-4361, com classificação Qualis B1 na área de 

avaliação Ensino, pela CAPES. Esse será apresentado conforme as normas do periódico, 

disponíveis 

em:.http://periodicos.unespar.edu.br/index.php/ensinoepesquisa/about/submissions#authorGui

delines 

 

Rose Cristina Alves Nunes, Mestranda do Programa de Pós-Graduação de Educação em 

Ciências: Química da Vida e Saúde - Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), 

Uruguaiana, RS, Brasil. rosecristinaanunes@gmail.com 

Carlos Maximiliano Dutra, Doutor em Ciências – Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS). Professor Associado na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), 

Uruguaiana, RS, Brasil. profcarlosmaxdutra@gmail.com 

 

Constelações: jogo de cartas táteis para o ensino de alunos com deficiência visual 

Constellations: tactile card game for teaching visually impaired students 

 

Resumo: A educação brasileira apresenta uma proposta de escola inclusiva, tendo o dever de 
promover o acesso e permanência com qualidade de todos os estudantes com foco em suas 

potencialidades, fazendo-se necessário muitas vezes o uso de estratégias pedagógicas com recursos 

adaptados para auxiliar no desenvolvimento de aprendizagens específicas. O presente trabalho visa 
demonstrar passo a passo a construção de um jogo didático tátil para alunos com deficiência visual que 

estejam incluídos em salas regulares de quinto ano do Ensino Fundamental. As cartas táteis colaboram 

com a aprendizagem e possibilidade de abstração do conteúdo de Astronomia das “Constelações do 

Zodíaco”. Para a confecção deste recurso foi utilizado como base imagens como referências visuais, 
tornando-o um material adaptado com uso de recursos de baixo custo. Objetivando a otimização do 

processo, contamos com o auxílio de um acadêmico com deficiência visual, com prévio manuseio de 

diferentes materiais, indicando assim, as melhores percepções quanto às dimensões e sensações táteis 

mailto:rosecristinaanunes@gmail.com
mailto:profcarlosmaxdutra@gmail.com
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a serem utilizados para a identificação das constelações e posição das transcrições em Braille. 

Concluímos que os materiais táteis elaborados atingem os seus propósitos, estimulando o processo de 

aprendizagem no ensino de Astronomia, pois definições sobre as constelações podem ser consideradas 
complexas para alunos com deficiência visuaol, sendo praticamente impossível desenvolver a noção 

dessas características sem o auxílio de diferentes ferramentas. Em pesquisas na área constata-se que 

ainda há necessidade de produção de jogos táteis adaptados e recursos didáticos voltados aos alunos 

com deficiência visual para melhor consciência dos fenômenos que nos cercam.  
Palavras-chave:  Astronomia; Carta tátil; Deficiência Visual; Material adaptado tátil. 

 

Abstract 
Brazilian education presents an inclusive school proposal, with the duty to promote quality access and 

permanence for all students with a focus on their potential, making it often necessary to use 

pedagogical strategies with adapted resources to assist in the development of specific learnings. The 

present work aims to demonstrate step by step the construction of a tactile educational game for 
visually impaired student’s Visual impairment who are included in regular classrooms of the fifth year 

of Elementary School. The tactile charts collaborate with the learning and possibility of abstraction of 

the Astronomy content of the “Constellations of the Zodiac”. For making this resource images were 
used as visual references, making it a material adapted with the use of low-cost resources. In order to 

optimize the process, we count on the help of a Visual impairment academic, with previous handling 

of different materials, thus indicating the best perceptions regarding the dimensions and tactile 
sensations to be used to identify the constellations and position of the transcriptions in Braille. We 

conclude that the tactile materials elaborated achieve their purposes, stimulating the learning process 

in the teaching of Astronomy, since definitions about the constellations can be considered complex for 

students with Visual impairment, being practically impossible to develop the notion of these 
characteristics without the aid of different tools. Research in the area shows that there is still a need to 

produce adapted tactile games and educational resources for Visual impairment students to better 

understand the phenomena that surround us. 
Keywords: Astronomy; Tactile chart; Visual impairment; Adapted tactile material. 

 

Introdução 

 

Nas últimas décadas, o Brasil legitimou mudanças conceituais e estruturais voltadas à 

perspectiva educacional inclusiva. Podemos afirmar que este processo de iniciativas permitiu 

avanços no ingresso de pessoas com deficiência visual em escolas de ensino regular. Por 

exemplo, através da Portaria nº 2.678 (BRASIL, 2002) com a regulamentação do uso, ensino, 

produção e difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino. E através da 

“Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva” (Brasil, 

2008), que passou a orientar os sistemas educacionais no que se refere à organização dos 

serviços e recursos da Educação Especial. Entre outras questões, estabeleceu com clareza o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) em Salas de Recursos Multifuncionais 

(SRM), detalhando os conhecimentos específicos que os profissionais do AEE necessitam 

para atuar com estudantes com deficiência visual.  

Temos ainda, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 

2015), assegurando o sistema educacional inclusivo para a pessoa com deficiência em todos 

os níveis de ensino e instituições privadas, oportunizando condições de acesso, permanência, 
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participação e aprendizagem. Devendo contar também com a formação continuada dos 

professores das salas regulares de ensino para a inclusão efetiva de todos os alunos. 

Conforme o Decreto de Lei nº 5.296, de 2004, é considerado cego, quem apresentar 

acuidade visual igual ou inferior a 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica, com 

alguma consequência irremediável: na percepção de cor, tamanho, distância, forma, posição 

ou movimento. Com baixa visão, quem possuir acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor 

olho, com a melhor correção óptica ou quando a somatória da medida do campo visual de 

ambos os olhos for igual ou inferior a 60º ou que acumule a ocorrência de quaisquer das 

condições mencionadas. Dessa maneira, a baixa visão, deve ser considerada caso a caso em 

função da variedade e intensidade dos comprometimentos relacionados às funções visuais. 

Nessas situações, a execução de tarefas e o desempenho geral do indivíduo se vê afetado 

devido a dificuldades de percepção de luz, redução da acuidade e do campo visual (BRASIL, 

2007). 

O desenvolvimento da pessoa com deficiência visual tem particularidades que 

precisam ser conhecidas e consideradas, pesquisas sugerem que a criança com deficiência 

visual poderá apresentar desenvolvimento normal, desde que não seja privada de experiências 

sensoriais, motoras, cognitivas e sociais significativas. Entre os principais fatores que 

auxiliam para o sucesso escolar do aluno com deficiência visual, se faz necessário contar com 

serviços de detecção e intervenção precoce, assistência à criança e família e 

instrumentalização dos professores para utilizar recursos que promovam a participação plena 

nas atividades da escola. (LAPLANE; BATISTA, 2008). 

Porém, ainda é possível constatar, que muitas vezes há um distanciamento entre o 

prescrito nas leis e documentos e o que de fato é efetivado no cotidiano dos estabelecimentos 

de ensino (MAZZOTTA, 2011). Pois quando há a falta de material adaptado, existe apenas a 

fala do professor como único meio de aprendizagem (NUNES, 2004). Tal afirmação se 

confirma, através da análise de pesquisas que investigam esse fenômeno como a de Costa 

(2012), Pansini e Matos (2014), Menezes (2008), Duek (2011), Camargo (2008) e Urzêda 

(2012) as quais denunciam que muitos estudantes com deficiência não estão inclusos por falta 

de condições adequadas para a efetivação do processo educacional (ULIANA; MÓL, 2017). 

Crianças cegas congênitas têm domínio do tato para "ler" imagens. As mãos são suas 

maiores ferramentas para exploração, percepção e reconhecimento do mundo à sua volta. Para 

Ruiz e Batista (2014, p. 13), durante a leitura de imagens táteis (desenvolvidas para serem 

lidas com as mãos), as crianças demonstram a capacidade de decodificar elementos em relevo, 
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mostrando que o grande problema não está nelas, mas na falta de compreensão sobre as 

peculiaridades cognitivas da cegueira. 

Conforme os autores Uliana e Mól (2017), as pesquisas diagnósticas de Baumel 

(1990); Gasparetto (2001); Gorgetti (2005); Mazzaro (2007) e Dorneles (2014), em que 

ouviram professores e profissionais de escolas que apresentarem suas percepções sobre o 

processo de inclusão de estudantes com deficiência visual. Apesar das pesquisas terem sido 

desenvolvidas em localidades e anos diferentes, as conclusões dos autores se convergiram à 

falta de preparação docente para a prática pedagógica com estudantes com deficiência visual e 

a escassez de material didático nas escolas para o ensino das diferentes disciplinas do 

currículo escolar. 

Há pouquíssimos materiais ilustrativos funcionais e inclusivos para deficientes visuais, 

já que algumas disciplinas têm conteúdo muito abstrato para a compreensão sem material de 

apoio adequado (PAGANO; MARTINS, 2014). O professor da sala regular deve considerar 

que o aluno com deficiência visual, necessita de recursos didáticos concretos, atrativos e 

construídos a partir da demanda dos conteúdos e contexto ao qual estão inseridos para que 

haja melhor compreensão do que está sendo ensinado (DALLABONA, 2011). Podendo ser 

definido como recurso didático todo e qualquer material empregado para auxiliar no processo 

de ensino aprendizagem com embasamento teórico, aliado ao planejamento do professor para 

que os objetivos sejam alcançados (PILETTI, 2004; SOUZA; DALCOLLE, 2007).  

Considerando a importância da aprendizagem de conteúdos de Ciências para a 

formação de sujeitos críticos e atuantes na sociedade, faz-se necessário motivar o estudante, 

seja ele vidente ou com deficiência visual através de atividades estimulantes (PIMENTEL; 

ARAGON, 2018). Já que, ensinar Astronomia requer algumas particularidades, pois a mesma 

se distingue de outras ciências, por ser basicamente visual, se encontrando além dos olhos e 

quase sempre, de uma maneira que dificulta a elaboração de esquemas mentais, levando 

muitas vezes à idealização de fenômenos ou corpos celestes. (LANGUI e NARDI, 2012, 

p.156), o que requer do professor outras maneiras de propiciar aprendizagens aos seus alunos, 

principalmente o aluno DV. 

Em pesquisa no Periódicos da CAPES, levando em consideração o período de 2012 a 

2016, os autores Pimentel e Aragon (2018) encontraram cento e um (101) artigos para jogos 

pedagógicos, dois mil, setecentos e oitenta e oito (2.788) para ensino de ciências, trezentos e 

quatorze (314) para deficiente visual. Dois (2) entre os artigos encontrados se relacionavam a 

jogos pedagógicos e deficiente visual. Vinte e três (23) eram sobre ensino de ciências para 

deficiente visual. No entanto, não foram encontrados artigos para os três descritores juntos.  
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Os autores relatam que: 

 

Diante da escassez de trabalhos publicados no Brasil nas fontes pesquisadas, 

concluímos ser necessário estimular a produção acadêmica sobre o 
desenvolvimento e a utilização de jogos pedagógicos na área de Ciências, 

pois acreditamos que estes podem contribuir para a educação e socialização 

de alunos com deficiência visual incluídos nas escolas regulares. É 
importante ressaltar que tal material deve ser devidamente adaptado afim de 

favorecer a interação entre pessoas com e sem deficiência visual no processo 

de ensino e aprendizagem (PIMENTEL; ARAGON, 2018). 

 

A adaptação e a confecção de materiais e jogos em relevo podem ser realizadas de 

forma artesanal, computadorizada ou pela composição das duas formas de produção. A 

produção artesanal é realizada com a utilização de sucatas, material de consumo, recursos e 

instrumentos de baixo custo. O relevo deve ser facilmente percebido pelo tato com a 

utilização de diferentes texturas do tipo: liso/áspero, fino/espesso, de maneira a facilitar a 

discriminação e o reconhecimento de cada parte e a integração dos componentes que 

constituem o todo. O material deve ser simples, resistente, durável, de fácil manuseio, 

agradável ao tato e não apresentar riscos (SÁ, 2011, p.205). 

Assim, materiais adaptados e estratégias que incentivem o diálogo e permitam a 

autonomia dos alunos seriam os mais indicados para o sucesso da inclusão educacional. Além 

dos recursos didáticos citados anteriormente, os jogos didáticos consistem em ótimas 

ferramentas, visto que possibilitam aos alunos estabelecerem relações entre os conteúdos 

estudados e as práticas do dia-a-dia, de forma lúdica e divertida (CAMPOS et al.., 2003). No 

caso dos alunos com deficiência visual, a elaboração e utilização de jogos em que prevaleça a 

discriminação tátil, informações auditivas e que contenham legendas em Braille, aproximam e 

facilitam o relacionamento destes com outros alunos e promovem a aproximação dos alunos 

ao conhecimento científico (SOARES; CASTRO; DELOU, 2015). 

 

Metodologia 

 

Para a confecção das Cartas táteis, foi produzido um modelo contendo as 13 

Constelações do Zodíaco para serem percebidas em relevo e 13 cartas com os nomes das 

Constelações, todas com a transcrição em Braille. Conforme a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC; BRASIL, 2017), é na área de Ciências da Natureza, unidade temática 

Terra e Universo que a Astronomia deve ser contemplada de forma gradual em todos os anos 

do Ensino Fundamental. O conteúdo “Constelações do Zodíaco”, aqui demonstrado deve ser 
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desenvolvido no quinto ano do Ensino Fundamental, e desenvolver mais especificamente a 

habilidade de identificar algumas constelações no céu, com o apoio de recursos (como mapas 

celestes e aplicativos digitais, entre outros), e os períodos do ano em que elas são visíveis no 

início da noite. 

No transcorrer da pesquisa, contou-se com a participação prévia de um acadêmico 

com deficiência visual, objetivando potencializar o desenvolvimento quanto às dimensões e 

percepções táteis das Cartas. Os materiais didáticos táteis foram construídos visando permitir 

que os alunos com deficiência visual, identifiquem os fenômenos astronômicos do céu, mais 

especificamente das constelações, de uma forma tangível, clara e dinâmica. 

Diante desse cenário complexo, a proposta do presente trabalho é demonstrar a 

construção do jogo de Cartas táteis, trazendo o passo a passo para que os professores do 

ensino de Ciências que ministram conteúdos de Astronomia ou professores AEE das SRM, 

que tiverem alunos com deficiência visual em suas escolas, mais especificamente em turmas 

de quinto ano, possam reproduzi-los, garantindo uma inclusão com possibilidade de qualidade 

de construção de aprendizagens. 

 

Carta tátil como instrumento de aprendizagem 

 

Uma carta celeste ou mapa celeste é um mapa do céu, que pode retratar toda a 

extensão das 88 constelações existentes ou uma parte do céu, mostrando como ele é visto de 

um determinado lugar. A quantidade de estrelas observadas da Terra é tão grande que 

astrônomos, desde a Antiguidade, dividem as estrelas em grupos para facilitar a observação. 

Esses grupos são chamados de constelações. Algumas constelações são mais fáceis de 

identificar no céu noturno por causa de suas estrelas de maior magnitude. Podendo-se afirmar, 

que as constelações são de grande importância para a localização de estrelas para estudos 

astronômicos, e a possível localização de sistemas planetários como o nosso. 

O material adaptado tátil, objetiva o melhor entendimento do conteúdo de 

“Constelações Zodiacais”, trazendo o conhecimento de que o Sol, deslocando-se pela 

Eclíptica, atravessando 13 constelações, conforme Figura 1. São denominadas constelações 

zodiacais: Peixes, Aries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Ofiúco, 

Sagitário, Capricórnio e Aquário. Para o observador terrestre, a Terra parece fixa e tem-se a 

impressão que é o Sol que, em um ano, faz uma volta pela Esfera Celeste, percorrendo a linha 

central do zodíaco (a Eclíptica). Chamamos de constelações zodiacais aquelas por onde o Sol 
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transita atualmente, de acordo com a União Astronômica Internacional (UAI em português e 

IAU em inglês). 

 

Figura 1 - Constelações do Zodíaco 

 
Fonte: Revista Nova Escola. 

 

Aplicação prévia dos materiais táteis 

 

Para que as Cartas táteis fossem confeccionadas com boa dimensão e percepção das 

constelações e transcrições em Braille, foi realizada uma aplicação prévia de diferentes 

materiais a um aluno com deficiência visual, que frequenta o curso de Ciências da Natureza 

na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) de Uruguaiana.  

Desta forma, foram disponibilizadas várias opções dos materiais que representam as 

constelações: linha comum de costura em constelação com tamanho pequeno (Figura 2A), 

linha 1,25mm em constelação de tamanho grande (Figura 2B), linha 1,25 mm em constelação 

tamanho pequeno (Figura 2C) e constelação contornada com cola colorida (Figura 2D). Sendo 

que o aluno optou pela linha de 1,25mm da Figura 2B, relatando que assim, melhoraria o 

estabelecimento de relações e a identificação de cada constelação. Após este momento de 

trocas em que se buscou compreender para atender as solicitações do aluno com deficiência 

visual, chegou-se a conclusão de que as Cartas celestes deveriam ter o tamanho de 12cm X 18 

cm, descartando-se assim as outras opções. 
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Figura 2 - Diferentes materiais, tamanhos e texturas táteis, disponibilizados para manuseio 

 
Fonte: Os autores (2020). 

 

Confecção das Cartas táteis 

 

Para a confecção deste jogo didático tátil, foram utilizados materiais fáceis de serem 

encontrados e com baixo custo, facilitando que haja a aquisição por escolas e professores que 

estejam desenvolvendo este conteúdo de Astronomia, itens necessários relacionados conforme 

a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Relação dos materiais utilizados 

Material  Quantidade  Onde procurar?  

Figuras ampliadas das Constelações Zodiacais 13 un. Site: www.oba.org.br 

Placa isopor 12cm X 18cm c/ 2cm espessura 26 un. Papelaria 

EVA azul 01 un. Papelaria  

Cartolina japonesa azul (13 cartas 10cmX10cm) 01 un. Papelaria 

Linha amarela 1,25mm 01 un. Armarinho 

Agulha  01 un. Armarinho  

Alfinete nº 24 01 cx. Papelaria 

Alfinete com cabeça 01 cx. Papelaria  

Tesoura 01 un. Papelaria 

Cola branca  01 un. Papelaria 

Cola silicone  01 un. Papelaria  

Folha 180g 01 un. Papelaria 

Folha sulfite 07 un. Papelaria 

Reglete e punção 01 un. Papelaria 

Fonte: Os autores (2020). 

 

http://www.oba.org.br/
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Passo a passo da confecção do material tátil: 

 

Passo 1: Cortar o isopor em 26 unidades de placas com 12cm X 18cm, colando de 

duas em duas para que fiquem 13 unidades com 4 cm de espessura cada (Figura 3). 

 

Figura 3 – Placas de isopor cortadas 

 
Fonte: Os autores (2020). 

 

Passo 2: Imprimir e recortar as 13 Cartas celestes (Figura 4). 

 

Figura 4 – Cartas celestes impressas 

 
Fonte: Os autores (2020). 

 

Passo 3: Utilizando agulha e linha 1,25mm, contornar as constelações como se 

estivesse fazendo uma costura (Figura 5). 

 

Figura 5 – Cartas celestes sendo contornadas com agulha e linha 1,25mm 
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Fonte: Os autores (2020). 

 

Passo 4: Colar com cola de silicone as tiras de EVA com 4 cm de largura nas laterais 

das placas de 12cm X 18cm e com cola branca as Cartas celestes (Figura 6). 

 

Figura 6 – Momento de colar o EVA e as Cartas celestes no isopor 

 
Fonte: Os autores (2020). 

 

Passo 5: Após a cola branca secar, colocar os alfinetes nos locais que representam as 

estrelas, sendo que os alfinetes com cabeça representam as estrelas com maior magnitude 

(Figura 7). 

 

Figura 7 – Os alfinetes representam as estrelas da constelação 
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Fonte: Os autores (2020). 

 

Passo 6: Recortar na cartolina japonesa azul 13 cartas medindo 10cm X 10 cm, e colar 

os nomes das constelações. 

Passo 7: Fazer a transcrição em Braille com uso da reglete e punção (Figura 8) das 

palavras das 26 Cartas táteis, que estão em caixa alta (Arial, 18 e 16), para também facilitarem 

a leitura por alunos com baixa visão. Para escrever em Braille, prende-se o papel na reglete e 

se escreve, pressionando com punção da direita para esquerda. Desta forma, formam os 

pontos em relevo do lado avesso da folha, com isso, a leitura sucede-se da esquerda para 

direita. Logo, as letras da leitura são escritas com pontos inversos, como a imagem no 

espelho. 

 

Figura 8 – Reglete e punção para escrita em Braille 

 
Fonte: Os autores (2020). 

 

Passo 8: As 26 Cartas táteis finalizadas e prontas para serem utilizadas pelos alunos 

com deficiência visual, nas aulas de Ciências com o conteúdo de Astronomia “Constelações 

do Zodíaco” (Figuras 9 e 10).  
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Figura 9 – Cartas táteis “Constelações do Zodíaco” prontas 

 
Fonte: Os autores (2020). 

 

Figura 10 – Cartas táteis nomes das constelações em fonte Arial 18 e Braille prontas 

 
Fonte: Os autores (2020). 

 

Resultados 

 

A atividade foi testada pelo aluno com deficiência visual (Figura 11). Além da 

explicação oral o aluno também pode ser estimulado a realizar pesquisa prévia sobre o 

conteúdo com uso do Dosvox no computador, ou através de conteúdo transcrito em Braille. 

Após irá juntamente com os demais colegas da turma fazer a identificação das cartas táteis. 

 

 

Figura 11 – Aluno com deficiência visual realizando experimentação do material tátil pronto 
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Fonte: Os autores (2020). 

 

 O objetivo do jogo das Cartas táteis é de que através da memória os alunos relacionem 

os nomes das constelações ao seu formato de conjunto de estrelas. Estimulando a visualização 

do formato pelos alunos videntes e a identificação tátil do aluno com deficiência visual. O 

jogo, além de ter um formato lúdico, poder contar com a participação de todos os alunos da 

turma. 

 A atividade segue as regras do jogo da memória, as 26 cartas são colocadas viradas 

para baixo, sendo um grupo com as cartas celestes e outro grupo com as cartas dos nomes das 

constelações, cada aluno deve virar uma carta de cada grupo, os pares são formados por uma 

carta com constelação tátil e outra com o nome da constelação, sendo ambas com transcrição 

em Braille. O aluno com deficiência visual deve ter um tempo maior para poder se localizar e 

fazer a identificação tátil. Vence a rodada o aluno que conseguir encontrar mais pares. 

  

Considerações finais 

 

As aulas de Astronomia requerem alunos participantes ativos, para que haja a 

transmissão e aprendizagem de seus conteúdos, sendo necessário muitas vezes que adaptações 

metodológicas visando a ludicidade sejam desenvolvidas através de materiais e jogos 

didáticos, para todos os estudantes, inclusive os com deficiência visual, que possuem suas 

peculiaridades e maneira de aprender através de manipulação e discriminação tátil. Pois, 

somente a oralidade, não permite a total compreensão de características e detalhes de alguns 

fenômenos relacionados com as Constelações e de informações a respeito dos astros. Sendo 

fundamental que todo elemento visual tenha seu equivalente textual para que a compreensão 

do que está sendo ensinado esteja o mais próximo possível de garantir um bom entendimento. 
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Um dos objetivos deste trabalho foi identificar através da percepção do aluno com 

deficiência visual, a maneira ideal, de confeccionar o material adaptado, com as melhores 

condições de manuseio, compreensão, autonomia e aprendizagem. Podemos afirmar que a 

atividade prévia otimizou o processo, pois foram definidos tamanhos e materiais, sem correr o 

risco de que a elaboração do recurso estivesse distante das reais necessidades do aluno com 

deficiência visual. Os resultados evidenciaram que o jogo das Cartas táteis das Constelações 

do zodíaco e seus nomes, são instrumentos eficazes na área pedagógica, e podem 

proporcionar juntamente com a mediação do professor e participação de todos os alunos, o 

acesso aos conhecimentos de Astronomia de maneira lúdica, através de um jogo da memória, 

já conhecido por todos. 

O jogo das Cartas táteis foi confeccionado com materiais de baixo custo e fáceis de 

serem encontrados em estabelecimentos comerciais. Tendo como um dos propósitos desta 

pesquisa, que a própria escola, com seus mecanismos de aquisição de materiais, proporcione 

que os professores seguindo o passo a passo façam modelos como este para serem aplicados 

em seus alunos com deficiência visual.   

Podemos afirmar, mediante várias pesquisas na área, que ainda temos a carência de 

recursos adaptados táteis voltados para alunos com deficiência visual. Dessa forma, será 

trazendo novas possibilidades para um ensino de Astronomia de maneira inclusivo, que os 

alunos com deficiência visual ou mesmo os videntes poderão ser beneficiados em suas 

aprendizagens e abstrações com recursos didáticos. Ressalta-se aqui a importância de 

iniciativas que estimulem a elaboração de materiais táteis de temas variados que contribuam 

para uma maior acessibilidade do conhecimento científico em Astronomia. 
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Anexo do Manuscrito: Constelações: jogo de cartas táteis para o ensino de 

alunos com deficiência visual 

Anexo A: Cartas Celestes com as “Constelações do Zodíaco”. 

 



184 
 

 



185 
 

 



186 
 

 



187 
 

 



188 
 

 



189 
 

 

Fonte: Os autores (2019). 

 Imprimir as Cartas táteis em folha tamanho A4. 


