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Resumo: Este artigo sintetiza reflexões acerca da política da educação profissional no contexto do ensino de 

Física. Os aspectos que integram a pesquisa, foram realizadas a partir de uma revisão bibliográfica e pesquisa de 

campo. A abordagem sistematizada é a descrição qualitativa, vinculando os aspectos metodológicos o estudo de 

caso e relatos de experiência. O enfoque específico foi Ciência, Tecnologia e Sociedade através de Projetos. Os 

mesmos foram desenvolvidos multidisciplinarmente por este ser um dos eixos temáticos que articulam a 

pesquisa.  “Projeto Café com Ciência” e “Projeto Memoráveis da Física”, desenvolvidos no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – Campus Santarém. O objetivo geral foi apresentar alguns aspectos 

metodológicos e a adequação de tecnologias de inserção para a educação inclusiva, apropriadas ao ensino de 

física. Contextualizar a importância histórica da ciência e apresentar a contribuição dos físicos, astrônomos, 

matemáticos, dentre outros cientistas que tiveram grande relevância para o desenvolvimento da ciência 

moderna, fazendo uma releitura destes cientistas a partir de um aplicativo gerador de código QR, possibilidade 

acessibilidade as informações de portadores de deficiência visual. Como resultado foi possível observar o 

envolvimento e a satisfação dos alunos; apresentação da tecnologia na mostra científica do IFPA; o aspecto 

integrador e interdisciplinar no campo das ciências autônomas. Foi possível ainda, identificar várias 

oportunidades de aprimoramento da tecnologia/aplicativo por meio da extensão tecnológica, consubstanciada 

pela Ciência, Tecnologia e Sociedade - CTS. 

Palavras-chave: Educação Profissional. Ensino de Física. Tecnologia. Educação Inclusiva. 

 

Introdução 
Nas últimas décadas e em particular a partir da promulgação da Constituição de 1988 e da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9.394/96 e, dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s, os 

quais caracterizam-se como marcos regulatórios e normativos recentes, diversas análises, pesquisas e estudos 

foram realizados sobre a história, estrutura, entre outros aspectos da educação no Brasil contribuíram 
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expressivamente no processo de avanço para uma educação transformadora no País, possibilitando assim, a 

construção de uma educação mais universalizada e laica. 

Entretanto, verifica-se que entre avanços e retrocessos se faz necessário uma reorganização estrutural 

para a aplicabilidade das práxis dessas políticas, principalmente, quando nos referimos as especificidades 

formativas, a exemplo: da “Educação Inclusiva”, tendo em vista a promoção de formação integral para o 

exercício de cidadania, aspecto essencial para a transformação e construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária, com vistas a redução das desigualdades.  

Destarte, é papel das Universidades e Instituições de ensino público e privada, na sua mais sublime 

missão do ato de “educar” para a vida, promover no âmbito acadêmico, políticas que possam garantir a 

universalização; a autonomia e a apropriação de conhecimentos capazes de proporcionar aos “educandos” 

oportunidades que assegurem a estes sujeitos sentir-se parte da estrutura social de forma digna com capacidade 

de adaptar-se aos diversos espaços formativos até os limites de sua cognição. Desta forma, garantido direitos e 

promovendo oportunidades de vida digna acadêmica e social em sua plenitude.  

Portanto, é papel do pesquisador educador e de todos os profissionais das mais diversas especialidades, 

se apropriarem de aspectos teóricos e metodológicos, didáticos e pedagógicos, técnicos ou econômicos, etc.[...] 

imbuídos na busca de alternativas, que possam atenuar os impactos que assolam a sociedade contemporânea, 

principalmente, as que envolvem as relações humanas com o ambiente nas diferentes escalas mundial, nacional, 

regional e/ou local.  

Ao preconizar esta importante dimensão que está presente no cotidiano da sociedade, com grandes 

reflexos no contexto urbano, busca-se neste trabalho apresentar algumas reflexões bem como experiências 

investigadas e vivenciadas as quais acreditamos ser importante e necessário compartilhar. Os resultados 

apresentados, são provenientes das ações realizadas como práticas educativas com a constituição de diferentes 

coletivos para aprodução de conhecimentos sobre o tema proposto – “História da Física, inclusão por intermédio 

da tecnologia”, desenvolvido nas dependências do Instituto Federal do Pará – Campus de Santarém. 

 

Aspectos Teóricos E Metodológicos 
A presente pesquisa apresenta resultados a partir de levantamentos bibliográficos e pesquisa de campo 

com abordagem descritiva no universo qualitativo. Como método optamos pelo estudo de caso, desenvolvido 

junto aos alunos dos cursos técnicos em edificações, agropecuária, saneamento (subsequente) e da 

especialização em ensino de Ciências e Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Pará – Campus de Santarém.  

A inserção da pesquisa, extensão e inovação  na proposta que reestrutura a prática educativa das 

instituições de ensino de educação técnica e tecnológica, principalmente as que se inserem na proposta de 

criação dos Institutos Federais,missão já atribuída as Universidades, promove a motivação pela busca de aporte 

teórico e metodológico para a concretização de saberes diversos, oportunizando aos jovens, formação integral, 

empoderamento e inclusão social,pois permite que estes sujeitos apropriem-se das diversas tecnologias no 

intuito de disseminar o conhecimento construído no âmbito das Ciências, bem como compreendam e constatem 

a formação integral como instrumento de transposição para ocupar seu espaço no mundo do trabalho. 

Assim, a educação Profissional no Brasil, a partir da metade do século XX, sofre grande influência do 

intelectual italiano Antônio Gramsci. Sua base teórica incorpora categorias marxianas, considerando em suas 

formulações as origens materiais e históricas de classe, os antagonismos presentes na luta de classe, bem como 

pela importância da luta pela consciência de classe no processo de transformação da sociedade capitalista. Esta 

base está caracterizadacom uma pedagogia da educação profissional (NASCIMENTO; SBARDELOTTO, 2008, 

p.275-291; GOMES; BATISTA, 2015, p.541-546). 

A teoria de Gramsci, faz crítica à pedagogia das competências que ancora a pedagogia do pragmatismo 

e, 

“propõe uma nova pedagogia fundada na pedagogia da práxis que tem na escola 

unitária o lócus de realização e tem como premissa o princípio da unidade teoria e 

prática, na articulação para o mundo do trabalho com o saber para o mundo das 

relações sociais, que se preocupa com a autonomia, com o pensamento novo e 

independente do trabalhador, com a construção de uma nova forma de sociedade e 

que compreende três aspectos principais: a práxis técnico-produtiva, a práxis 

científico-experimental e a práxis histórico-política” (LIMA, 2015, p.543). 

 

Segundo Rodrigues (2003) apud Camargo (2012, p.15) “nos dias atuais, o atendimento das diferentes 

necessidades educativas dos alunos com e sem deficiências apresenta-se como o desafio mais importante que o 

professor deve enfrentar”.  



International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS) 

Volume 03 - Issue 04, 2020 

www.ijlrhss.com || PP. 19-33 

21 | Page                                                                                                                        www.ijlrhss.com 

“A busca por uma didática inclusiva
1
 não é simples, deve superar os modelos 

pedagógicos tradicionais enfatizando o impacto de variáveis específicas na 

implantação de uma educação para todos. Como discutido nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), ao pensar a implementação da educação 

inclusiva há que contemplar que saberes deve possuir o docente (CARVALHO; 

GIL-PIRES, 1994). [...] teoricamente, esse professor deveria estar preparado para 

planejar e conduzir atividades de ensino que atendam as especificidades 

educacionais dos alunos com ou sem deficiência, o que implica dizer que sua 

prática deve dar conta de atender as múltiplas formas de interação entre os 

participantes das atividades e os fenômenos estudados” (CAMARGO, 2012).    

 

Assim, ao propor este estudo voltado para a “História da Física, inclusão por intermédio da 

tecnologia”, procurou-se caracterizar a inclusão pensada em Sassaki (1999), onde a mesma é estabelecida de 

forma contrária aos movimentos de homogeneização e normalização bem como a inclusão pensada em 

Rodrigues (2003) o qual defende o direito à diferença, a heterogeneidade e a diversidade. Assim, a inclusão 

“efetiva-se por meio de três princípios gerais: a presença do aluno com deficiência 

na escola regular, a adequação da mencionada escola às necessidades de todos os 

seus participantes, e a adequação, mediante o fornecimento de condições, do aluno 

com deficiência ao contexto da sala de aula” (SASSAKI, 1999). “Implica uma 

relação bilateral de adequação entre ambiente educacional e aluno com deficiência, 

em que o primeiro gera, mobiliza e direciona as condições para a participação 

efetiva do segundo (MITTLER, 2003).  

 
Resultados E Discussões 

Convém-nos rememorar que nossa primeira ação foi apresentar, em 2018, o Projeto Café com Ciência, 

com intuito de aplicar junto aos discentes da educação profissional, em nível de ensino médio técnico, uma 

metodologia diferenciada, com vistas a um novo olhar sobre a física ensinada (recheada de cálculos 

matemáticos e muita objetividade). Neste projeto procuramos primeiramente fazer um momento descontraído, 

que se iniciou com um delicioso e nutritivo café da manhã, seguido de palestras voltadas ao desenvolvimento da 

história e de sua correlação com o desenvolvimento das ciências, em particular as ciências exatas e naturais com 

enfoque especifico na Termodinâmica.  

Dedicamo-nos inicialmente, a investigar se a inclusão de uma abordagem histórica da Ciência Física, 

teria aceitação junto ao público da educação profissional, no âmbito do Instituto Federal – Campus Santarém, 

público este habituado com o viés técnico de aplicação da Física, no âmbito de sua formação acadêmica.   

A experiência proporcionou à seguinte conclusão: a partir das entrevistas com os discentes 

participantes do evento, conclui-se que os mesmos sentiram-se muito satisfeitos com a intervenção pedagógica 

realizada, em virtude da abordagem descontraída e da execução de palestras interdisciplinares, as quais 

abordaram o contexto histórico da Revolução Industrial em associação com a evolução dos conceitos da física 

em torno da termodinâmica. Ademais, os discentes demonstraram interesse em protagonizar a ação em outros 

momentos [...]. Apresentado na figura 1. 

Ações práticas de campo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Define-se por didática inclusiva o conjunto de procedimentos educacionais intencionais adequado ao 

atendimento da diversidade humana. Em outras palavras, a didática inclusiva orienta-se por saberes 

organizativos e teórico-prático cujo o objetivo é favorecer a participação efetiva de todos os alunos, com e sem 

deficiência, em uma determinada atividade educacional (CAMARGO, 2012). 
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Figura 01 Projeto Café com Ciência 

 
Fonte: SOUSA, L. H.S., 2019. 

  
Nesta dimensão, acredita-se que é possível fazer ciência, educação e debates que possam nos levar a 

patamares diferentes, transformando o que se tem como experiência, em realidades concretas. Desta maneira, 

potencializandoo ensino de física para uma ação prazerosa e produtiva.  

“Ser professor nos dias atuais é estar em sintonia com as mudanças que a tecnologia 

nos aponta como desafios, é criar novos espaços de aprendizagem, é buscar 

alternativas para que, dentro ou fora da sala de aula, os alunos tenham espaços de 

interação, colaboração e aprendizagem”. MACIEL & BACKES (2013). 

No bojo desta provocação educacional, na qual os discentes são os protagonistas da ação, no ano de 

2019, nasce a proposição do Projeto de Ensino intitulado de “Memoráveis da Física”. O Projeto foi proposto 

para atender a disciplina Ensino de Física que contou com a participação dos alunos da educação profissional do 

ensino médio técnico e subsequente do IFPA – Campus Santarém. A partir do convite e aceitação da proposta 

por parte dos discentes, formaram-se os grupos, no âmbito de cada turma, para realização de levantamento 

bibliográfico relativo a alguns cientistas físicos envolvidos na consolidação de conceitos estudados 

ecurricularmente presentes na disciplina Física. 

O aspecto metodológico desta ação se deu em sala de aula, por meio de ações individuais e coletivas 

através de pesquisa bibliográfica, desenhos artísticos e exposição em eventos científicos.  

Figura 02 – Elaboração dos Desenhos Artísticos – Aluno do Curso Saneamento. 

 
Fonte: SOUSA, L.H.S.S, 2019. 
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Figura 03: Criação da linha temporal de Evolução das Ideias da Física com Códigos – QR. 

  
Fonte: SOUSA, L.H.S.S, 2019. 

 
Com relação a participação de outras disciplinas no Projeto Memoráveis da Física, fizemos uma divisão 

de tarefas, por áreas do conhecimento, conforme segue: Programação – geração da solução 

tecnológica/Aplicativo, Desenho Técnico –  Aprimoração de Técnicas de Desenho, Língua Portuguesa – 

Orientação na escrita de textos biográfico, Matemática e Química – Identificação de cientistas que contribuíram 

para aprimoramento da evolução das ideias da física.  

 O Projeto Memoráveis da Física foi caracterizado como uma ação multidisciplinar integrador, a 

socializaçãodas ações do projeto ocorreu no âmbito doI Workshop de Ação Integradora do IFPA - Campus 

Santarém, em 2019, como mostra a figura 4. 

 
Figura 04: Socialização do Projeto Memoráveis da física. 

  
Fonte: SOUSA, L. H.S., 2019. 

  
A ação de culminância do Projeto Memoráveis da Física, justificou-se por estar em consonância com as 

finalidades propostas por toda a legislação vigente no que há de mais essencial enquanto direito e dever 

fundamental de socialização do conhecimento, de forma ampla, e assim, 

“Reunir essas informações e produzir algo próprio, ser autor, é o próximo desafio! 

Isso implica em, a partir do recolhido, fazer um esforço de compreensão do material 

lido, tentando compartilhar e/ou harmonizar os fragmentos de textos ou 

informações selecionadas coordenando-as em um todo coerente e original. Seria o 

avançar para além do “copiar-colar”. Seria o avançar para a autoria. 

(MAGDALENA; COSTA, 2003, p. 55).  

 

Importante enfatizar que, nossos alunos em sua maioria não possuem recursos financeiros para custear 

altos padrões de apresentação. Desta forma, optamos pelo formato de apresentação estilo varal de ideias, 

inclusive método muito utilizado nas universidades, devido a praticidade da ação didática.   
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Figura 05: Exposição dos trabalhos pelos discentes. 

 
Fonte: SOUSA, L.H.S.S, 2019. 

  
De modo que a realização deste evento científico e artístico-cultural, protagonizado pelos discentes, 

fora sem dúvida um momento ímpar de socialização, de novos significados, de rupturas, de transformação de 

conhecimentos em valores, os quais são necessários para a promoção da cidadania, para a valorização social e 

profissional, em prol de um aprendizado significativo e diferenciado, não só para a educação profissional, mas, 

claramente possível de ser implementado em outras modalidades do ensino.   

Reforçamos outro ponto positivo da execução do Projeto Memoráveis da física, ressaltando que aos 

discentes foi oportunizado apresentar os dados obtidos com o levantamento bibliográfico acerca de notáveis e 

memoráveis cientistas. Os discentes, sob avaliação de profissionais da área de física, receberam outras 

orientações para aprimoramento de seus estudos, contribuindo expressivamente com o amadurecimento do perfil 

de pesquisa. A figura 6, representa bem este momento.  

 

Figura 06 Momento dos alunos com os avaliadores da mostra 

  
Fonte: SOUSA, L. H.S., 2019. 
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Rocha (2011) enfatiza que, “apesar de estarem tecnicamente corretos, humanisticamente estariam 

muito pobres, pois, o ensino proporcionou a formação de várias gerações com inegável eficiência e 

pragmatismo”, no entanto, algo de precioso ficou à margem - o “tempo histórico”. Nesta dimensão, o autor faz 

referência a um aspecto muito falho nos tempos atuais sobre a dinâmica educacional, o que nos leva a uma 

reflexão mais aprofundada sobre o olhar da ciência e do ensino de física, assim como a formação de 

profissionais que possam entender a necessidade que se tem desta compreensão para a formação de sujeitos 

globais”.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam a necessidade de trabalharmos uma física diferente da 

“matematiqueira” usual, de modo que na abordagem da Ciência e da Tecnologia sejam inseridos um contexto 

histórico e social, a fim de que a apropriação do conhecimento científico e tecnológico seja espontâneo, natural, 

fruto de uma construção humana que faça sentido para o discente.  

Evidenciarmos ainda, o quão importe é oportunizar ao discente, diversas metodologias de 

aprendizagem, inclusive avaliativas, uma vez que a avaliação é um processo contínuo que requer a análise dos 

resultados obtidos com a abordagem do conteúdo curricular, afim de diagnosticar o aprendizado dos alunos e 

nortear o professor em seu trabalho docente.Outra importante ação está associada a utilização de tecnologias que 

potencializem a aprendizagem dos discentes, ressaltando que o uso de recursos tecnológicos deve estar previsto 

no projeto político pedagógico da escola. 

Repensar novas práticas educacionais com vistas à inclusão, não é tarefa fácil. Deste modo, torna-se 

imprescindível fortalecer o vínculo com a comunidade, realizar parcerias com organizações não 

governamentais, com setores de defesa dos direitos da criança e do adolescente, com instituições de saúde e de 

assistência social, dentre outros. A família tem papel preponderante neste novo modelo educacional.  

“Discussão, reflexão, troca de experiências e vivências são as tarefas de sempre, 

mas prioritárias no momento. E embora a questão educacional tenha sempre se 

revelado como altamente complexa, a garantia de sucesso para a empreitada é nunca 

perder de vista o objetivo último da cidadania desejada, uma cidadania consciente, 

atuante e solidária”.(MEC/SETEC, 2002). 

 

Ainda fazendo parte do momento formativo, posteriormente a exposição houve um ciclo de palestras, a 

saber, Palestra 01:  Contexto histórico da Revolução Industrial e Conexões com a Física, ministrada pelo 

Professor de História/IFPA-Campus Itaituba, Júlio Nonato Silva Nascimento e o Professor de Física/IFPA-

Campus Santarém, Damião Pedro Meira Filho. Palestra 02: Evolução das Ideias da Física – O Advento da 

Revolução Copernicana, ministrada pelo Professor de Física do MNPEF/UFOPA-Campus Santarém, Glauco 

Cohen Ferreira Pantoja. 

 

Figura 07: Registro da execução das palestras. 
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Fonte: SOUSA, L. H.S.S, 2019. 

 
Figura 08: Homenagem a Professores de Física 

 
Fonte: SOUSA, L.H.S.S, 2019. 

 

Figura 09: Congratulações entre palestrantes e discentes desenhistas 

 
Fonte: SOUSA, L.H.S.S, 2019. 
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Figura 10: Equipe avaliadora da Mostra Memoráveis da Física 

 
Fonte: SOUSA, L. H.S., 2019. 

 

A Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva O Ensino De Física 
Nos últimos anos os métodos alternativos de ensino-aprendizagem cresceram significativamente.O 

projeto Memoráveis da Físicafoi idealizado para desenvolver métodos e materiais que possibilitem 

aplicabilidade direta da ferramenta didática para promoção de inclusão social. Falar em educação inclusiva, 

além de complexa politicamente falando, é muito atual, portanto, insipiente, com vistas às suas potencialidades.  

Partindo deste pressuposto, discorre-se, preliminarmente, um pouco a respeito da diferença entre 

educação inclusiva e educação especial, com o propósito de elucidar as diferenças entre elas, e construir uma 

fundamentação que garanta os propósitos elementares do processo de investigação deste trabalho, inclusive 

quanto aos aspectos legais. Portanto, a Leinº 13.146, de06 dejulhode 2015, sancionada pela presidência da 

república, destina-se a assegurar e a promoverinclusão social e cidadania a pessoas com deficiência, onde no 

Capítulo IV da Lei Nº13.146, que trata do direito à educação, em seu artigo 27 diz que,  

“A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurando um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de 

forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades 

físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 

necessidades de aprendizagem.” (BRASIL, 2015). 

 
Convêm-nos afirmar que, a educação especial a partir dos conceitos analisados, segundo Mendes 

(2017), consiste na utilização de ferramentas didáticas específicas e apropriadas, passíveis de atender as 

limitações que o discente requer e em cada caso, sejam elas físicas ou cognitivas.  

Desta forma, a educação especial poderá ser implementada “fora do contexto escolar formal”, não 

sendo preponderante a integração do educando no âmbito social. Já a educação inclusiva prima pela inserção do 

educando no ambiente educacional, tendo em vista, a aprendizagem do educando e o bem-estar, para que o 

aluno deficiente tenha o ambiente propício, contando com a Infraestrutura necessária e equipe multiprofissional 

interdisciplinar capacitada, para desenvolver plenamente suas competências e habilidades.  

A educação inclusiva ganha espaço à medida em que proporciona aos educandos uma educação 

diferenciada. Para tanto, se faz necessário autilização demateriais didáticos específicos e métodos adequados, 

assim como lançar mão das tecnologias que atendam estas especificidades. 

Em texto jornalístico elaborado por Júlio Zanella, da data de 20 de março de 2007, traz como manchete 

-Trabalho Inédito É Apresentado Sobre Ensino De Física Para Deficientes Visuais, onde é evidenciado uma 

propostadidática para classes mistas, isto é, aulas ministradas para estudantes com visão normal e, também 

discentes com algum tipo de deficiência. Neste texto jornalístico evidencia-se esta experiência com entusiasmo 

pois, professores receberão grande apoio para suas ações com esta produção, garantindo possibilidades de 
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melhores resultados no processo de ensino e aprendizagem da Física. Esta experiência se dá no campus da 

Unesp de Bauru.  

Desta forma, é possível então uma ampliação na promoção de debates objetivando aproximar 

profissionais do ensino de Física e de outras ciências, em particular os profissionais ligados as áreas de 

tecnologias, com vistas as reflexões e análises para o aprimoramento de pesquisas e, sobretudo de novas 

metodologias de ensino que possam dar dinâmicas de sustentação a insipiente proposição de pesquisa em torno 

desta temática. Portanto, busca-se a permanente e contínua luta pela garantia dos direitos a educação inclusiva, 

uma vez que, a mesma tem pouco mais de vinte e cinco anos de inserção social, passando a ganhar grande 

impulso com a assinatura da Declaração de Salamanca (Grifos nosso). 

A Declaração de Salamanca, foi uma proposta formulada em 10 junho de 1994, 

trata-se de um compromisso firmado entre 88 países e 25 organizações 

institucionais. Firmada durante a Conferência Mundial de Educação Especial, em 

Salamanca na Espanha. Consubstanciada em princípios fundamentais à 

implementação de políticas públicas, no intuito de garantir acesso à Educação 

Especial aos indivíduos com necessidades educacionais dentro do sistema regular 

de ensino e, reendossar a estruturação dos espaços educacionais. Mediante o 

compromisso firmado com a Organização das Nações Unidas, o Brasil assumiu 

adotar um novo paradigma educacional, o de incluir todas as crianças em escolas 

regulares (UNESCO, 1994).  

Segundo  Diniz (2007), o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) surge como agente 

potencializador na execução de Projetos associados a educação matemática, e ademais, sabendo que a 

matemática e a física são ciências intimamente correlacionadas,  isto nos instigou a pesquisar sobre o papel das 

TIC no desenvolvimento de  Projetos de Ensino de Física. Deste modo, procuramos agregar metodologias de 

ensino, conhecimentos das disciplinas técnicas e a inserção da educação inclusiva em nossa experiência de 

campo.  

Portanto, o desenvolvimento desses Projetos, foram imprescindíveisà produção de materiais didáticos 

pedagógicos com vista a apropriação de conhecimentos. Considerando-se ainda, o coletivo de atores humanos e 

mídias, com destaque para a necessidade de elaboração de tecnologia da informação, pois estas ações 

preconizaram o entrelaçamento da física com outras ciências bem como a garantia do viés inclusivo, 

vislumbrando o melhor acolhimento da comunidade externa e de nossos alunos deficientes visuais, preparando o 

educando para a atuação no mundo do trabalho, das ciências e das tecnologias, mediante, uma formação 

profissional democrática, inclusiva e cidadã. 

“Pensar a educação no foco da atualidade é, pois, pensar em desenvolver propostas 

pedagógicas que se direcionam às necessidades contemporâneas, as quais estão 

ligadas principalmente a questões de autonomia, cidadania e visão da realidade 

social, que por sua vez traz valores que são imprescindíveis à inclusão e 

reconhecimento do sujeito no dinâmico espaço da globalização e velocidade de 

atributos adquiridos na sociedade da informação e do conhecimento”. (OLIVEIRA, 

2011). 

Os aspectos técnicos da metodologia adotada para o desenvolvimento e testagem da solução 

tecnológica, esteve sob a responsabilidade dos discentes do primeiro ano do ensino médio, curso técnico em 

informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – Campus Santarém, dentro do 

planejamento avaliativo da Disciplina Programação, ministrada pela Profa. Ma. Natalie Von Paraski. 

O Código QR elaborado através do link http://blindemail.herokuapp.com/,atualmente, seu 

funcionamento se dá apenas em formato on-line. Como forma de aprimoramento da proposta busca-se 

alternativas de acesso off-line, uma vez que esta tecnologia proporcionará acesso a qualquer momento e lócus, 

viabilizando ainda mais a autonomia e acesso ao recurso didático, o qual possibilitará a ampliação do acesso à 

informação. A vista disto, atendendo aos preceitos legais e auxiliando de maneira mais eficaz a formação 

integral nas suas diversas dimensões e especificidades.  

De modo geral, essa tecnologia já existe, trata-se do Projeto #PraCegoVer, o qual visa a disseminação 

da cultura da acessibilidade nas redes sociais e tem por princípio a audiodescrição de imagens para utilização 

por pessoas com deficiência visual. Foi idealizado pela professora de letras Patrícia Silva de Jesus, comumente 

conhecida como Patrícia Braille. Atualmente, muitas pessoas usam as redes sociais com auxílio de programas 

leitores de tela capazes de transformar em voz o conteúdo dos sites. Contudo, as imagens necessitam ser 

descritas, para que os leitores consigam transmiti-las às pessoas com deficiência visual. No entanto, ainda não 

foram encontrados registros de utilização desta ferramenta para o ensino de física. [...]. 

http://blindemail.herokuapp.com/
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Segundo Mota; Filho (2010), “a audiodescrição é uma atividade de mediação linguística, que 

transforma o visual em verbal, abrindo possibilidades maiores de acesso à cultura e à informação, contribuindo 

para a inclusão cultural, social e escolar”. A partir desta afirmativa, podemos então destacar a proposição 

manifestada e executada com foco nesta vertente onde abre-se possibilidades possíveis e com resultados 

consistentes para a educação inclusiva. Nesta direção desenvolvemos no campo prático o “Projeto Memoráveis 

da Física” no Instituto Federal do Pará – Campus de Santarém. A proposta contempla trinta desenhos artísticos 

apresentados, para os quais foram gerados os códigos QR de audiodescrição. Atentamos para o detalhe de que, 

poderão ser realizadas audiodescrições de textos simples incluindo sentenças matemáticas e gráficos, conforme 

a necessidade educacional e o público alvo.  

 
Abordagem Da História Da Física E A Avaliação Do Potencial Educativo 

Para Rocha (2011), ao instaurar-se uma abordagem sobre a física estudada no Brasil 

pós-guerra, faz-se necessário refletir sobre os processos históricos relacionados ao 

desenvolvimento e a natureza da ciência estabelecida, reportando-seaos memoráveis 

cientistas entre os quais citamos Newton, Galileu, Kepler, Copérnico, Descarte, Aristóteles e 

Ptolomeu, quem instituíram em especial a física mecânica. Esta linha de pensamento está 

relacionada aos trabalhos de cientistas americanos, o que levaria às interpretações iniciais 

estabelecidas no sistema de formação das instituições de ensino em nível de formação da 

educação básica e Universidades brasileiras.  

Outros desdobramentos do Projeto Memoráveis da Física, no decorrer da Mostra de 

desenhos artísticos, profissionais da área nos solicitaram vista ao IFPA/Campus Santarém, a 

fim de, discentes pudessem ter acesso ao material da mostra, o que nos motivou a 

implementar o Museu Iconográfico do IFPA/Campus Santarém, ainda em fase de testagem. 

Visto que, os códigos só podem ser acessados on-line, e, o IFPA/Santarém possui pontos de 

acesso, o que dificultaria em outros espaços desprovidos deste acesso. No entanto, a equipe 

desenvolvimento de software está trabalhando para elaborar códigos de acesso off-line. 
 

Figura 11: Emoldurando o I Acervo do Museu Iconográfico do IFPA/Campus Santarém, Coleção Memoráveis 

da Física. 
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Fonte: SOUSA, L.H.S.S, 2020. 

 
Figura 12: Professores Idealizadores do Museu Iconográfico do IFPA/Campus Santarém - Coleção Memoráveis 

da Física, SOUSA, L.H.S.S; FILHO, D.P.M.; PARASKI, N. 
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Fonte: SOUSA, L.H.S.S, 2020. 

 
Figura 13: Museu Iconográfico do IFPA/Campus Santarém, Coleção Memoráveis da Física, sob visitação. 

 
 

Fonte: SOUSA, L.H.S.S, 2020. 

 

Considerações Finais 
A educação no Brasil tem, ao longo de sua história, percalços políticos, técnicos e sociais que se 

estendem por décadas, e, na tentativa de instituir uma qualidade de ensino capaz de atender às exigências do 

mundo global, capitalista e tecnológico, encontra-se um novo caminho, o qual permanece em constante processo 

de discussão política e conjuntural. Não obstante, mais uma vez a educação está sob a égide política, tendo em 

vista uma nova configuração para o ensino médio, o que impactará uma vez mais sobre o futuro da sociedade 

nacional, pois novas experiências estarão sendo colocadas em evidência na tentativa de encontrar novos 

resultados.  

Formação e saberes desenvolvem-se como um processo continuo e permanente na vida dos sujeitos, 

desde seu nascimento. Assim, o mundo do trabalho é um desses espaços privilegiados de aprendizagem e que, 

em função do seu princípio educativo intrínseco, conhecimentos são adquiridos, construídos e saberes são 

contextualizados e incorporados. 

A Declaração de Salamanca, notadamente, trouxe-nos perspectivas relevantes para a educação 

brasileira ao propor que as escolas adotem as orientações inclusivas. No entanto, apesar de já ter completado 25 
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anos, ainda hoje podemos vivenciar problemas estruturais como: salas de aulas com um número excessivo de 

alunos, abstinência e inconstância de professores, falta de recursos pedagógicos, e sobretudo, um distanciamento 

político de valorização da carreira docente. 

Segundo Vigotski, tradução Camargo, et al. (2008, p.7), “[...] a transmissão racional e intencional de 

experiência e pensamento a outros requer um sistema mediador, cujo protótipo é a fala humana, oriunda da 

necessidade humana de intercâmbio durante o trabalho”. Para tanto, a interação se torna um dos elementos 

fundamentais para a troca de experiência e a apresentação de resultados. 

Assim, vincula-se o papel docente do professor, educador ou mestre ao exercício profissional que 

articula aspectos humanos, sociais, relacionais, investigativos, extensionistas, de gestão, etc..., configurando 

uma relação com fins estritamente educacionais na medida em que atua como profissional educador. 
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