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Introdução 
No que diz respeito ao tema inclusão de pessoas cegas no Ensino de Química, o cenário acadêmico brasileiro encontra-
se em lento avanço, necessita-se, principalmente, de trabalhos cujo objetivo está na produção de recursos didáticos ou 
na proposição de atividades inclusivas. Tendo em vista a baixa produção desta temática (SILVA, 2019), entende-se 
que os professores buscarão em materiais publicados pelos governos federais e estaduais apoio para sua prática, 
como na Base Nacional Comum Curricular, por exemplo. Diante deste cenário buscou-se por documentos oficiais que 
norteiam a prática do professor de ciências e de química quando se deparam com alunos cegos ou com baixa visão 
em sua sala de aula. 

Metodologia 
Por meio da análise documental (LÜDKE; ANDRÉ, 1986), selecionou-se 10 documentos que norteiam a prática dos 
professores brasileiros e buscou-se por trechos que orientassem de maneira explícita o professor de ciências/química 
em relação a inclusão de pessoas cegas em sala de aula. 

Resultados e Discussão 
Esta pesquisa mostrou que embora tenha-se percebido uma gradual evolução sobre a educação inclusiva no Brasil, os 
principais documentos de apoio à educação fundamental e média brasileira dissertam muito pouco sobre a prática da 
inclusão na sala de aula. A BNCC, por exemplo, traz em seu texto menções a respeito da inclusão, destacando este 
processo como competência da educação básica e como importante para o ensino em todas as áreas do conhecimento. 
Porém, a BNCC não fornece orientações nem sugestões para a comunidade escolar efetivá-la na prática. 
Dentre todos os documentos estudados, entendemos que a coleção de livros elaborada e disponibilizada por meio do 
Programa de Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental é a mais completa e têm como objetivo geral 
“capacitar o professor de educação infantil, ensino fundamental e médio para a identificação, diagnóstico, 
encaminhamento e educação de alunos com deficiência visual” (BRASIL, 2001, p. 19).  

Considerações Finais 
Mesmo com o ensino inclusivo em evidência na educação, verifica-se que ainda temos poucos materiais didáticos e 
planejamentos de aulas disponíveis para uso do professor de química. Ademais, necessita-se da elaboração de 
materiais que além de trazer uma prática ao professor tenha potencial para orientá-lo quanto aos procedimentos 
necessários à uma efetiva inclusão de alunos cegos ou com baixa visão na aula. Ressalta-se que o diálogo entre 
professor e aluno deficiente é imprescindível para o planejamento e execução de aulas em que realmente se pratique 
a inclusão e a aprendizagem. 
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