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Resumo: O presente artigo tem como intuito de apresentar o processo de criação de seis 

maquetes acessíveis na área de física com a disponibilização de informação do conteúdo 

de óptica, precisamente os espelhos esféricos. O material didático acessível atende o 

contexto da inclusão escolar, sobretudo, os alunos com deficiência visual, seja ele cego 

ou com baixa visão. O estudo consiste em uma pesquisa qualitativa, pois parte da 

realidade concreta da escola, a qual tem como fundamento a inclusão escolar e social 

dos alunos com deficiência. O objeto de investigação versa sobre a criação de material 

didático acessível com recursos de baixo custo e destinado para disciplina de física para 

auxiliar no ensino do conteúdo de óptica com ênfase no assunto de espelhos esféricos. 

Como resultados houve a produção de seis maquetes, com forma e conteúdos distintos 

em relação ao comportamento da imagem e a posição do objeto no tipo de espelho 

usado (côncavo ou convexo). Por fim, a existência desse material didático já possibilita 

uma resposta em busca da superação de obstáculo que afeta a comunicação durante o 

ensino da disciplina de física no contexto de inclusão escolar. 

Palavras-chave: Ensino de Física. Inclusão escolar. Material didático. 

 

CREATING ACCESSIBLE PHYSICAL MATERIAL FOR VISUAL DISABLED 

STUDENTS 

 

Abstract: This paper aims to present the process of creating six accessible models in 

the area of physics by providing information on optical content, precisely the spherical 

mirrors. Accessible teaching material meets the context of school inclusion, especially 

students with visual impairment, whether blind or low vision. The study consists of a 

qualitative research, as part of the concrete reality of the school, which is based on the 

school and social inclusion of students with disabilities. The research object is about the 

creation of accessible teaching material with low cost resources and intended for 

discipline of physics to assist in the teaching of optical content with emphasis on the 

subject of spherical mirrors. As a result, six models were produced, with different shape 

and content in relation to the image behavior and the position of the object in the type of 

mirror used (concave or convex). Finally, the existence of this teaching material already 
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enables a response in search of overcoming obstacles that affect communication during 

the teaching of physics in the context of school inclusion. 

Keywords: Physics Teaching. School inclusion. Courseware. 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

No Brasil a partir da política educacional de inclusão escolar houve uma 

ampliação do número de matrículas dos alunos com deficiência na educação básica. Isto 

tem provocado mudanças nos aspectos pedagógicos, pois demanda um ensino que 

propicie oportunidades de aprendizagens a todos os presentes em sala de aula.  

Entretanto, ainda existem obstáculos de comunicação que atrapalham o processo 

de ensino, especialmente da disciplina de física para os alunos deficientes visuais. De tal 

modo ainda não foram alcançados resultados tão satisfatórios. Segundo Azevedo (2012) 

não é tarefa fácil ensinar física para alunos com deficiência visual, pois a falta da visão 

e de materiais didáticos acabam formando uma grande barreira para a obtenção de 

conhecimento. 

Desse modo, a busca por uma didática que seja inclusiva não é algo simples, mas 

necessária para superação dos modelos pedagógicos tradicionais (CAMARGO, 2012). 

Portanto, o uso de materiais didáticos acessíveis é uma possibilidade de ensino na busca 

da participação de todos e do reconhecimento das necessidades individuais dos alunos. 

Assim sendo, o aluno com deficiência visual pode aprender mediante a interação em 

sala de aula com o uso desses materiais de modo que possa permitir a exploração dos 

outros sentidos remanescentes como a audição, tato e olfato.  

Ressaltamos, que nem todos os alunos com deficiência visual têm a oportunidade 

de ter acesso a esse tipo de material acessível principalmente àqueles alunos que se 

encontram no interior das cidades, tal fato ocorre em virtude da escassez de recursos 

financeiros e até mesmo ausência de profissionais com formação especializada na área. 

Quando se fala em materiais didáticos para o ensino de física de modo que estes 

sejam adaptados para os deficientes visuais pouca é a parcela de recursos disponíveis. 

Além disso, alguns assuntos abordados na disciplina de física têm a visão como foco 

principal para o acesso às informações, que acaba como incompatível para realidade da 

inclusão escolar. Segundo Camargo e Silva (2003) tornam-se compreensível que os 
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alunos com deficiência visual tenham grandes dificuldades com a sistemática do ensino 

de física, pois se fundamenta em referências funcionais visuais. 

Nessa perspectiva que o presente artigo tem como objetivo apresentar o processo 

de criação de seis maquetes acessíveis na área de física com a disponibilização de 

informação do conteúdo de óptica, precisamente os espelhos esféricos. Enfatizamos que 

material didático que atende contexto da inclusão escolar, sobretudo, os alunos com 

deficiência visual, seja ele cego ou com baixa visão. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

O estudo consiste em uma pesquisa qualitativa, pois parte da realidade concreta 

da escola, a qual tem como fundamento a inclusão escolar e social dos alunos com 

deficiência. Para Gil (1999), o uso dessa abordagem de pesquisa favorece o maior 

entendimento da investigação em relação ao fenômeno em estudo a partir dos 

significados múltiplos.   

Considerando a dinâmica da escola com oportunidades semelhantes para todos 

os alunos que visualizamos a necessidade da criação de materiais táteis. Como 

Camargo (2007) menciona: 

Em primeiro lugar, é preciso criar ou adaptar equipamentos que emitam 

sons ou possam ser tocados e manipulados. Isto é necessário para que o 

aluno consiga observar o fenômeno físico a ser estudado. Em segundo lugar, 

o professor deve evitar o uso de gestos, figuras e fórmulas que somente 

podem ser vistos. Isso significa que o professor deve usar materiais de apoio 

em braile, gráficos em relevo, calculadora falante e, quando preciso, tocar 

nas mãos dos alunos para apresentar-lhes alguma explicação (p. 30). 

Para construção do material didático acessível foram usados os seguintes 

recursos de baixo custo: duas folhas de isopor de 2 cm de espessura, papel micro 

ondulado de cor vermelha, papel laminado prateado, dois rolos de lã das cores azul e 

verde, um rolo de fio de nylon de cor preto, duas capas de livros antigos, papel braile, 

uma reglete positiva de anotações, cola branca, cola de isopor, tinta guache de cor 

amarela, lápis, pincel, tachinhas, estilete, tesoura, seis folhas de papelão e régua.           

Primeiramente foram cortadas as duas folhas de isopor em três partes iguais com 

dimensões de 50x33 cm. Logo em seguida foram pintadas de cor amarela e postas ao 

sol para fixação da tinta. 
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Enquanto ocorria a secagem do material, utilizamos as capas de livros sem uso e 

a tesoura para o corte de seis pedaços iguais no tamanho de 25 cm cada em formato de 

meia lua para representar os espelhos, os quais serão inseridos na maquete. Posterior, 

foram revestidos com papel laminado prateado para melhor representação  do espelho. 

Usando o papel micro ondulado vermelho produzimos onze setas no tamanho de 15 cm, 

as quais irão representar os objetos postos à frente dos espelhos e imagens reproduzidas 

pelos mesmos, vale lembrar que esse tamanho da seta pode variar em cada caso, sendo 

preciso fazer alguns ajustes com a tesoura.  

Em seguida, nas seis partes iguais de isopor foram coladas de um lado ao outro 

com representação em eixo central o fio de nylon preto e também foram postas as 

representações dos espelhos em lugares estratégicos sobre cada uma das placas de 

isopor. Também, foram coladas nas folhas de isopor sobre o fio de nylon preto as setas 

de aproximadamente 15 cm feitas de papel micro ondulado vermelho, cada uma em 

ponto específico de acordo com a explicação do conteúdo.  Ressaltamos que cada folha 

de isopor é uma maquete com conteúdo distinto.  

Foram cortados os fios de lã nas cores verde e azul, os quais simulam os feixes 

de luz que partem do objeto para o espelho em um ponto específico produzindo assim o 

reflexo desse objeto em um ponto específico dependendo do caso, tais pontos sendo 

centro da curvatura, foco e vértice, caso houve-se um cruzamento destes será formada 

uma imagem também representada pela seta.  

Para finalização foram produzidas legendas com impressão em formato 

convencional de escrita em tinta de maneira ampliada em caixa alta e fonte Arial Black 

tamanho 24 para melhor visualização dos alunos com baixa visão e escrita em braile, 

sendo que as mesmas foram postas na parte inferior de cada maquete e também 

serviram para sinalização das informações em três pontos específicos dos espelhos 

esféricos (centro de curvatura, foco e vértice) que nas maquetes são representadas com 

as letras C, F e V. E como acabamento final como requisito de  durabilidade do material 

didático foram coladas em cada verso das maquetes folhas de papelão.     

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os resultados obtidos foram seis maquetes acessíveis do conteúdo de óptica 

com ênfase em espelhos esféricos e formação de imagem, de maneira que permitem o 

uso pelos alunos em sala de aula do ensino comum, inclusive pelos deficientes visuais, 

seja ele cego ou com baixa visão. Além disso, as maquetes são bem atrativas 

visualmente, logo alunos videntes também se sentirão atraídos e estimulados pelo 

conteúdo ali apresentado.   

A primeira maquete apresenta o espelho convexo e as demais apresentam 

situações envolvendo os espelhos côncavos. O motivo de ter sido feito apenas uma 

maquete para falar de espelhos convexos é que esse espelho especificamente só produz 

um tipo de imagem (virtual, direita e menor). 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Maquete representado o caso de formação de imagem quando um objeto e posto frente a um 

espelho convexo. 

Fonte: autores 

 

Os espelhos côncavos podem apresentar diferentes tipos dependendo do local 

em que o objeto é posicionado, podendo a imagem ser real ou virtual, direita ou 

invertida, menor ou maior e em alguns casos até não ocorrendo a formação de imagem 

tudo isso deve ser esclarecido no momento da explicação do conteúdo para os alunos 

em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Apresentação das seis maquetes sobre a formação de imagem em espelhos esféricos. 

Fonte: autores. 
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Outro fator de acessibilidade do material foi a precaução em relação as texturas 

de cada representação das informações nas maquetes. Esse zelo é necessário para que 

os deficientes visuais tenham autonomia durante o uso do material, pois as distintas 

texturas remetem para um conteúdo diferenciado. Como estratégia pedagógica o 

professor deve utilizar o material de maneira que articule a interação entre os alunos no 

momento da discussão e exploração tátil. 

4. CONCLUSÕES 

A experiência com a criação do material didático acessível aponta como 

resultado obtido que podemos produzir esse tipo de recursos de ensino a partir de 

materiais simples e de baixo custo, os quais podem ser encontrados com facilidade em 

papelarias de materiais escolares ou até mesmo usar materiais que não estejam em uso.  

Além do mais a existência desse material didático já possibilita uma resposta em 

busca da superação de obstáculo que afeta a comunicação durante o ensino da disciplina 

de física no contexto de inclusão escolar, sobretudo, uma alternativa que desponta para 

outras reflexões sobre a iniciativa diante da escassez de materiais acessíveis para 

atender a demanda dos alunos com deficiência durante os conteúdos de óptica. 
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