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No decorrer dos anos, diversos professores e pesquisadores do Ensino de 
Química têm voltado seus estudos para o desenvolvimento de formas 
alternativas de ensino a partir da criação de materiais didáticos que possam 
contribuir para um ensino significativo de Química. Dentre os recursos que 
podem ser utilizados, encontra-se o uso de modelos, que é o recurso utilizado 
no presente trabalho. Segundo Ferreira e Justi (2007), a utilização de modelo 
associado ao ensino de química pode promover uma aprendizagem que 
estimule a capacidade de interpretação. Entre outros temas no ensino de 
química, o de geometria molecular é comumente apresentado pelo professor 
no quadro negro – o que exige uma habilidade artística do aluno para desenhar 
em seus cadernos – ou através de livros didáticos, recursos esses que exigem 
um patamar de abstração que permita a imaginação tridimensional das 
imagens, o que pode contribuir para erros conceituais daqueles que não 
conseguem atingir esse raciocínio. Em se tratando de alunos cegos ou com 
baixa visão, esse quadro de dificuldade torna-se ainda mais relevante, uma vez 
que os mesmos não possuem nenhum tipo de recurso auxiliar que os 
propiciem o aprendizado. Frente a isso, este trabalho defende o uso de modelo 
físico - ou concreto, como mencionado por Gilbert (2005) - como proposta de 
abordagem para o ensino de geometria molecular, de forma que esse material 
abranja alunos de baixa visão e cegos. A elaboração do produto consistiu em 
duas partes: 1) produção do quadro e 2) produção dos modelos táteis. A 
necessidade da criação desse conjunto surge da preocupação de que o aluno 
possa compreender as geometrias no quadro, que é o exigido em avaliações, e 
que ao mesmo tempo possa relacioná-las com os modelos táteis.  Para a 
elaboração do quadro eproduziu-se uma tabela contendo os tipos de 
moléculas, forma, arranjo e geometria. Seguindo-se as orientações feitas por 
Bastos e Maia (2017, p. 4), atentou-se para os seguintes aspectos: 1) Tamanho 
e tipo de fontes: Como as fontes devem ser ajustadas de acordo com a 
limitação visual de cada aluno, optou-se por utilizar um tamanho grande para 
cartazes, sendo 300 Arial; 2) Agradável ao toque: Os alunos cegos devem se 
sentir confortáveis para tatear o material, para isso utilizou-se tinta relevo 
tridimensional; 3) Contrastes táteis bem definidos: Utilizou-se diferentes 
texturas para diferenciar os elétrons dos átomos centrais e ligantes. 4) 
Contrastes visuais: Para contrastar foram utilizadas as cores amarela, laranja, 
vermelha, branca e verde por cima de TNT preto. Para a elaboração dos 
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modelos táteis, buscou-se seguir rigorosamente as mesmas cores e texturas 
utilizadas no quadro, de modo que o aluno realmente consiga relacioná-los e 
aprender as geometrias tanto plano quanto no tridimensional. Além da 
promoção de um aprendizado efetivo, o produto pode ser utilizado para 
estimular trabalhos em grupo de forma acessível para alunos cegos ou de 
baixa visão. 
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