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Resumo: Nesse trabalho propomos elaborar materiais no ensino de física para alunos 

deficientes visuais com o tema de vetores, afim de que se continue o processo de inclusão que 

deve ocorrer na sala de aula. Com esse intuito busca revisar trabalhos que já abordaram a 

temática para auxiliar no projeto, a escolha do material foi pensado para que professores e 

alunos possam criar dentro de sala de aula e também na facilidade de encontrá-los, este 

material passará por uma avaliação de uma aluna deficiente visual, uma vez que as suas 

habilidades táteis são melhores, o qual poderá ocorrer alterações de aperfeiçoamento. Espera-

se que o trabalho apresentado para aluna venha ajudar no seu processo de aprendizado e que 

no decorrer do seu ensino médio ela possa vim saber conceitos e aplicações físicas. Vetores é 

um assunto de física visto no ensino médio e até em concursos e vestibulares no qual vem 

explicar as grandezas vetoriais: direção, sentido, módulo de uma grandeza física. Por muitas 

vezes o ensino de física tem passado despercebido por algumas escolas, uma vez quando essa 

disciplina é titulada como a matéria impossível e que apenas pessoas dotadas de um maior 

intelecto são capazes de aprender. O processo de inclusão na sala de aula é uma tarefa árdua e 

difícil para professores, no entanto, não é impossível o professor deve sempre ter como 

prioridade que a educação é para todos, independente se possui alguma deficiência ou não. 
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Abstract: In thisworkwepropose to elaboratematerials in 

physicsteachingforvisuallyimpairedstudentswiththetheme of vectors, in order to 

continuetheprocess of inclusionthatmustoccur in theclassroom. Withthisintention, itseeks to 

reviewworksthathavealreadyaddressedthetheme to assist in thework, thechoice of the material 

wasthought so thatteachers and students can create in theclassroom and also in thefacility to 

findthem, this material willundergoanevaluation of a visuallyimpairedstudent, 

sincehertactileskills are better, whichmaychangetheimprovement. 

Itisexpectedthattheworkpresented to thestudentwillhelp in theirlearningprocess and that in 

thecourse of herhighschoolshe can come knowconcepts and physicalapplications.Vetoresis a 

subject of physicsseen in highschool and even in competitions and vestibular in which comes 

to explainthe vector greatness: direction, sense, module of a physicalgreatness.Formany times 

theteaching of physics has goneunnoticedbysomeschools, once whenthis discipline istitled as 

theimpossiblematter and thatonlypeopleendowedwith a greaterinteTheprocess of inclusion in 

theclassroomisanarduous and difficulttaskforteachers, however, 

itisnotimpossibletheteachershouldalwayshave as a prioritythateducationisforeveryone, 

regardless of whethertheyhave a disabilityornot . 

 

Keywords:TeachingPhysics.PoorVisual.Adapted material. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

É sabido que existem problemáticas no ensino de Física e na inclusão dos alunos com 

deficiência dentro da sala de aula, tais como: a falta do conteúdo exposto com representação 

tátil para os alunos deficientes visual, escassez de materiais adaptados como apoio 

metodológico para o ensino, a forma de avaliação da disciplina e o despreparo da estrutura 

escolar. Segundo VAZ (2012), os obstáculos são vários e demonstra que a principal é a falta 

de materiais adaptados na sala de aula. 

A educação inclusiva voltada para a área das ciências tem enfrentado um conjunto de 

problemáticas, infelizmente a disciplina de física não está sendo abordada na sala de aula de 
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maneira correta, uma vez que as metodologias utilizadas pelo professor favorecem apenas os 

videntes presentes na aula. 

Para isso é necessário sempre inovar, criar uma nova didática na sala de aula, as 

possibilidades de novas metodologias são diversas, no entanto, requerem um esforço conjunto 

do professor com a instituição escolar, “A inclusão deve ser responsabilidade coletiva da 

comunidade escolar e não de um professor” (SILVA, et al., 2011,p,2), portanto, o processo de 

inclusão não é restringido apenas ao educador, mas sim a todo o corpo docente. 

É de suma importância que o ensino de física seja lecionado a todos, uma vez que os 

conteúdos que são ministrados envolvem-se no cotidiano dos indivíduos em geral. 

Ao retratarmos sobre o Ensino de Ciências Naturais percebemos que atualmente o 

que predomina em nossa sociedade é o aumento do conhecimento científico e 

tecnológico, onde ambos se fazem presente no nosso cotidiano, por isso paira a 

preocupação em formar alunos que exerçam seu papel de cidadão com visão crítica 

que envolva saberes que são de grande relevância para sua formação na sociedade. 

(CHAVES, 2017, p.2). 

A física é parte da ciência que descreve fenômenos que acontecem diariamente no dia-dia, a 

partir dela que é capaz de entender os ciclos das marés, a gravidade na terra, a física no 

trânsito entre diversas situações que todos os dias podem ser percebidos. Como os exemplos 

citado e possível perceber o quanto a física esta no cotidiano podendo ser explorados dentro 

da sala de aula quando determinados assuntos são abordados. Especificando uma parte dos 

estudos da física temos como tema os vetores que são exigidos em vestibulares e concursos e 

se tornar fundamental para a compreensão de outros temas, a partir desses conhecimentos o 

aluno entendera melhor as  

Vetores são grandezas físicas e a capacidade de determinar os acontecimentos físicos que 

aparecem em algumas situações. Como a observação de Newton, após, a queda de uma maça 

ele concluiu a existência da força gravitacional Universal representado pela letra F ou Fg, que 

é uma grandeza que possui uma constante G = 6,67 x 10 -11 Nm 2 /kg 2 onde essa constante é 

uma regra que não pode se modificar, com tantas grandezas físicas foram necessárias criar um 

sistema com apenas uma linguagem universal para que todos entendessem por esse motivo a 

criação do sistema internacional (S.I) nele é possível saber as representações e quantidade das 

grandezas Físicas (POZEBON et al,2013). 
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 As grandezas podem ser apresentadas como vetoriais e escalares, dando ênfase no estudo de 

vetores que é a parte da física que iremos aborda no projeto.  

São definições de grandezas vetoriais, representado uma seta, onde determina módulo, 

direção, sentido, exemplos de grandeza vetorial velocidade, força, aceleração entre outras 

grandezas, que dependem saber a direção que neste caso horizontal, vertical, inclinadas, e o 

seu sentido, esquerda, direita, baixo ou cima e a sua intensidade. 

Os vetores podem apresentar operações matemáticas de adição e subtração, multiplicação e 

divisão e a suas propriedades de vetores iguais e diferentes para entender as seguintes regras 

dos vetores são fundamentais a interpretações das setas que são apresentadas. 

Dessa forma, o presente trabalho apresenta materiais didáticos para o ensino do conteúdo de 

vetores com o intuito de desmistificar os conceitos que são predominantes na física e no 

processo de aprendizagem das pessoas com deficiência visual, proporcionando a inclusão do 

ensino de Física na sala de aula e facilitando o caminho para a aprendizagem. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Para elaboração dos materiais adaptados, será feito uma revisão literária para aprimorar os 

conhecimentos nessa área, este projeto tem como caráter qualitativo, o material será com o 

tema de vetores que abordara todos os respectivos conceitos que abrange o tema utilizando 

materiais de fácil acesso, papelão para servi de base para placa, palito para representar as setas 

dos vetores, Eva para revestir as placas de cores com contraste para que o material também 

seja utilizado com pessoas com baixa visão e papel tátil, em seguida os títulos da placa estarão 

na escrita em Braille, assim serão feitas algumas placas que representará o tema escolhido, o 

trabalho será avaliado por uma aluna deficiente visual que está cursando o ensino médio. 

Como forma de avaliação será aplicada um questionário no qual a aluna responderá oralmente 

e os argumentos levantados pela aluna serão gravados e transcritos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os materiais disponíveis apresentam placas que exemplificam os conceitos de vetores, a 

primeira placa tem como representação as diferenças de sentido e direção que é de suma 

importância saber seus conceitos, a segunda placa o tamanho de cada seta que apresentam o 

módulo de um vetor, a terceira, quarta e quinta placa é abordado às operações de vetores, 

apresentam sentidos e direção contrários ou iguais, tamanhos diferentes e iguais, sexta placa 

apresenta a regra do polígono, sétima placa apresenta regra do paralelogramo. Com as 

apresentações das placas serão levantadas exemplos que são utilizados no conteúdo de física. 

Até o presente momento o material ainda não foi colocado em prática na sala de aula, 

Contundo, o material está pronto para ser utilizado na sala de aula, com intuito de ajudar no 

ensino de física uma aluna deficiente visual que pretende cursa o vestibular. 

Criar materiais adaptados é uma opção que o professor tem em auxiliar as aulas e sem falar no 

processo de inclusão que ocorre durante o aprendizado, e a estimulação do cognitivo que faz 

com que os alunos participem melhor das atividades proposta. “Desta forma, o professor, com 

o uso de recursos específicos, precisa desenvolver estratégias pedagógicas para favorecer o 

desenvolvimento da criança com deficiência visual”[...] (VAZ, 2012,p.89). 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Nas perspectivas de auxiliar no processo de inclusão dentro da sala de aula a elaboração de 

materiais tem como papel fundamental proporcionar aos alunos deficientes visuais uma 

educação de qualidade e também enriquecer os seus conhecimentos na disciplina de física que 

é muito julgada por conceitos difíceis, ciência essa que é de suma importância para entender 

fatos do cotidiano que ocorre diariamente. “O uso de recursos didáticos é fundamental na 

apropriação de conceitos, sendo que ao se tratar de alunos com deficiência visual, estes 

recursos precisam estar adaptados às suas necessidades perceptuais.” (VAZ, 2012, p.89). 
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