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O ensino de Química para alunos com deficiência visual no Ensino Superior é 
permeado por dificuldades relativas à complexidade e à abstração dos 
conceitos. Considerando esse contexto, por meio da componente curricular 
Docência Orientada I, vinculada a um curso de pós graduação em nível de 
Mestrado, desenvolveu-se uma dinâmica sobre a função Hidrocarbonetos em 
uma turma de graduação, contemplando um acadêmico deficiente visual. Este 
trabalho objetivou investigar as inferências da construção de modelos didáticos 
na abordagem da função Hidrocarbonetos, bem como se a atividade apresenta 
características inclusivas, conforme a percepção do acadêmico com deficiência 
visual. Metodologicamente, posterior às aulas teóricas sobre a função 
Hidrocarbonetos, realizou-se uma atividade lúdica com os acadêmicos do curso 
de Ciências da Natureza - Licenciatura.  A turma foi dividida em três grupos e 
solicitou-se que cada integrante elaborasse uma questão sobre a estrutura dos 
hidrocarbonetos, para os colegas de outro grupo responderem. Ao acadêmico 
com deficiência visual e a dois colegas de outro grupo, foi disponibilizada 
massa de modelar, para a construção dos elementos Carbono e Hidrogênio e 
palitos de madeira, para simbolizar as ligações. Após a construção das 
atividades, houve a troca dos materiais entre os grupos. Depois de resolvidas, 
as questões foram devolvidas ao grupo de origem, para a avalição das 
respostas. Da mesma forma procedeu-se com as estruturas tridimensionais. 
Após a conferência das respostas, atribuiu-se uma pontuação a cada acerto 
considerando a complexidade de cada questão. O grupo que mais pontuou foi 
o vencedor. Almejando um retorno sobre o desenvolvimento da atividade, 
principalmente quanto à percepção do acadêmico com deficiência visual, 
realizou-se uma entrevista com mesmo. A entrevista consistiu em cinco 
questões relacionadas à avaliação da atividade de construção das cadeias 
carbônicas, a possível correlação com a aprendizagem sobre o conteúdo, 
quanto ao aspecto inclusivo e a possibilidade de utilização de propostas 
semelhantes na futura prática docente. Como resultados, na avaliação do 
entrevistado é fundamental a construção lúdica para a correlação entre a teoria 
e a prática, também para identificar os erros e certos sobre as cadeias 
carbônicas. Quanto ao modelo construído pelos colegas videntes, o acadêmico 
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relatou ter facilidade na identificação da estrutura, pois estava perfeitamente 
alinhada. Referente à possível contribuição da atividade para a aprendizagem 
sobre os hidrocarbonetos, o aluno destaca que houve uma contribuição bem 
significativa, pois conseguiu assimilar como ocorre a disposição dos elementos 
nas estruturas, suprindo uma lacuna do Ensino Médio. O aluno destaca 
também que a atividade foi totalmente inclusiva, pois houve interação entre ele 
e os demais colegas, com iguais atribuições. Sobre a possibilidade de 
desenvolver atividades semelhantes na futura carreira docente, o entrevistado 
afirmou que desenvolveria, destacando que a massa de modelar é um 
excelente material, de fácil manuseio e baixo custo. Por fim, conclui-se que a 
atividade foi produtiva tanto em relação à participação e mobilização da 
aprendizagem da turma, quanto ao propósito de contemplar igualitariamente o 
acadêmico com deficiência visual. Assim, entende-se que esse tipo de 
atividade é uma alternativa que pode contribuir ao processo de ensino e 
aprendizagem de alunos nessa condição. 
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