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Neste trabalho partimos do relato da produção do material didático-pedagógico para o 
ensino de Química para estudantes com deficiência visual, especificamente versando no 
que tange ao ensino do conceito de retículo cristalino para alunos na educação superior. O 
material foi produzido pelo Grupo Inclusão (GI), vinculado ao curso de Licenciatura em 
Química da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e que desenvolve suas 
atividades relacionadas à produção de material didático adaptado para deficientes visuais 
desde 2016. Compreende-se que devido ao grau de abstração associado ao conceito de 
retículo cristalino, torna-se necessária a utilização de diferentes modelos e recursos que 
auxiliem no entendimento dos estudantes de forma a minimizar a produção de concepções 
alternativas ou errôneas ao objetivo ora estabelecido (GODIM; MENDES, 2007). Dessa 
forma, partimos dessa premissa para o planejamento e a produção do material proposto 
como alternativa para o ensino de estudantes com deficiência visual com base em estudos 
como o de Cerqueira e Ferreira (1996), Faria et al. (2017) e na Resolução CNE/CP N° 1 
(BRASIL, 2002). Para a produção do recurso utilizamos materiais alternativos como esferas 
de isopor, palitos de churrasco, cola quente e cola de isopor, materiais esses com preços 
acessíveis e de fácil obtenção. No intuito de trabalhar posteriormente com o público alvo e 
observar quais os pontos positivos e negativos desses, para conseguir melhorar o material 
proposto entendemos que o estudo desse conteúdo é de suma importância para o 
entendimento e compreensão de distintas propriedades da matéria, seja micro ou 
macroscópica, sendo o conceito de estruturas cristalinas intrinsecamente relacionado a 
como encontram-se organizados os átomos de forma geométrica em determinados 
materiais sólidos que estão subdivididos entre cristalino ou amorfos. No cotidiano, podemos 
observar estruturas cristalinas em diferentes espaços. Entre esses temos o cloreto de sódio 
(sal de cozinha), tornando-se importante ressaltar que nesses sólidos os átomos que estão 
distribuídos em sua estrutura compõem o que chamamos de retículo cristalino. Alguns dos 
conceitos perpassam o estudo do retículo cristalino e de alguma forma se relacionam a 
esse conhecimento científico e que está associado a vários fenômenos e processos, como 
por exemplo: as propriedades de dureza, condutividade térmica e elétrica, forma 
geométrica, entre outras. No que diz respeito ao curso de Licenciatura em Química, no geral 
tem-se como foco de estudo desse conteúdo principalmente nas disciplinas de Mineralogia 
e Inorgânica e, assim, inferimos que este trabalho contribui para socialização da 
necessidade de (re)pensarmos o  ensino  de  Química  a  nível  de  graduação  no  atual  
sistema  brasileiro  e também na 
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importância de repensar o ensino para deficientes visuais em conteúdos como a Química 
que é muito abstrata. Pretendemos assim, que este trabalho possa incentivar outros 
estudos que tratem acerca desta temática para o ensino deste conceito na graduação. 
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