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3 - A comunicação e os contextos comunicativos como 
categorias de análise 

 

 

Eder Pires de Camargo 



Explicito de forma sintética os procedimentos analíticos.1 Todas as 
atividades foram filmadas e transcritas na íntegra. Com esse procedi-
mento, constitui-se o “corpus de análise”. Em seguida, obedecendo 
aos critérios de análise temática – exploração do material, tratamento 
dos resultados e interpretação –, organizei uma forma de orientar 
a identificação e a classificação de viabilidade e dificuldade para a 
inclusão do discente cego de nascimento nas aulas de Física, que se 
deu em razão da qualidade da participação desse aluno nas atividades 
de ensino. Nesse sentido, o foco para a verificação de ocorrência de 
inclusão concentrou-se nas condições educacionais oferecidas pelo 
ambiente social da sala de aula para a participação efetiva do referido 
discente nas atividades. Portanto, a participação efetiva do aluno B es-
teve relacionada à viabilidade de inclusão, enquanto a não participação 
efetiva esteve relacionada à dificuldade de inclusão. 

Elaborei três categorias de análise para permitir a avaliação da 
qualidade da participação de B nas atividades. são elas: comunicação, 
contexto comunicacional e recurso instrucional. Na sequência, apre-
sento e discuto cada categoria. 

 1 se o leitor quiser se aprofundar mais no tema, pode consultar Bardin (1977), 
Franco (2003), entre outros. 
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Categoria 1: Comunicação

Objetivos

a) Compreender se as informações veiculadas pelos licenciandos 
ou alunos videntes foram acessíveis ao discente cego de nascimento;

b) Compreender a influência da ausência da visão para os signifi-
cados dos fenômenos e conceitos físicos, bem como situações, objetos 
e contextos. 

a análise dos objetivos apresentados teve como pano de fundo dois 
referenciais, a saber: 

1) a estrutura empírica por meio da qual uma determinada infor-
mação é organizada, armazenada, veiculada e percebida; 

2) a estrutura semântico-sensorial da linguagem utilizada no 
processo de veiculação de informações. 

a presente categoria representa um estudo sobre os fatores que se 
colocam como obstáculo para a comunicação interpessoal, fatores esses 
denominados “Barreiras da comunicação” (dimblery; Burton, 1990). 
Pretendi identificar as condições de acessibilidade da linguagem que de-
ram suporte às informações veiculadas durante as aulas de Física, bem 
como a influência da ausência da visão no compartilhamento de signi-
ficado entre vidente e deficiente visual acerca das informações veicula-
das. dessa forma, busquei entender se as estruturas empírica e semân-
tico-sensorial da linguagem possibilitam o estabelecimento de relações 
comunicativas entre os sujeitos com e sem deficiência visual. Na se-
quência, apresentarei um aprofundamento sobre o fenômeno da comu-
nicação, central para o entendimento da presente categoria de análise. 

a comunicação pode ser entendida como o “processo social básico 
de produção e partilhamento do sentido através da materialização de 
formas simbólicas” (França, 2005, p.39). Num processo de comu-
nicação interpessoal, ocorre uma relação entre emissor e receptor 
na qual o primeiro, de forma intencional, veicula ao segundo uma 
mensagem, ideia ou informação. Portanto, é possível dizer que a 
finalidade desse processo é o compartilhamento de significados sobre 
um determinado objeto, mensagem, informação ou ideia. 
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Para martino (2005, p.13), a comunicação interpessoal se funda-
menta em três princípios: (1) o termo comunicação designa as relações 
onde existem elementos que se destacam de um fundo de isolamento; 
(2) a intenção de romper o isolamento; (3) a ideia de uma realização 
em comum. Entretanto, a comunicação não se confunde com a 
convivialidade. Comunicar não é “ter algo em comum apenas por 
ser membro de uma mesma comunidade. Não se trata de comungar 
alguma prática, fazer alguma coisa juntamente com outras pessoas” 
(martino, 2005, p.13). 

Não obstante, uma interpretação válida para o significado de 
“comunicação” como uma ação em comum (comum + ação) é aquela 
que considera que o “algo em comum” se refere a um mesmo objeto 
de consciência e não a objetos materiais. Em outras palavras, o termo 
“comunicação” exprime a relação entre consciências, isto é, refere-
-se ao processo de compartilhar um mesmo objeto de consciência 
(martino, 2005, p.14). Portanto, é objetivo dos participantes de um 
processo de comunicação a busca de entendimento acerca de deter-
minados significados presentes na subjetividade individual, o que 
implica dizer que esses participantes procuram, por meio do referido 
processo, uma unidade de compreensão de entidades não materiais 
existentes e inicialmente representadas na esfera da consciência, do 
psicológico, das ideias. 

No que se refere à comunicação entre pessoas (interpessoal), a lin-
guagem oral não pode ser entendida como meio exclusivo de suporte 
aos processos comunicacionais. Nessa perspectiva, outras formas de 
comunicação, como a visual ou gestual, são consideradas legítimas 
e válidas para a constituição do referido processo. Como indicam 
dimblery & Burton (1990): “a prática da comunicação é baseada 
no uso da fala e dos signos2 não verbais porque o contato face a face, 
frente a frente, é a característica maior da comunicação interpessoal”. 

 2 dimblery & Burton (1990) utilizam o termo “signo não verbal” para exprimir uma 
ideia mais ligada a “signo não oral” (no sentido de códigos sonoros). É importante 
dizer isso, pois a comunidade de surdos utiliza-se de linguagem não oral que não 
pode ser considerada como não verbal. 
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Tal discussão, entretanto, remete o fenômeno comunicacional a um 
contexto reflexivo acerca dos códigos ou linguagem que dão suporte 
material à sua existência. dito de outro modo, a comunicação como 
fenômeno social de busca de compartilhamento de significados psi-
cológicos objetiva-se na codificação, veiculação e descodificação das 
informações existentes inicialmente na “consciência” do emissor, e 
posteriormente na “consciência” do receptor. desse modo, as con-
dições de reconhecimento e acesso aos códigos que constituem uma 
determinada informação influirão na efetivação do processo comuni-
cacional. Na sequência, analiso um pouco mais de perto a questão dos 
códigos que dão suporte material à veiculação de uma informação. 

Código, informação e comunicação

Como aponta martino (2005, p.17), “a informação é o rastro que 
uma consciência deixa sobre um suporte material de modo que outra 
consciência pode resgatar, recuperar e então simular o estado em que 
se encontrava a primeira consciência”. a informação constitui-se 
em comunicação de modo relativo. Essa relatividade diz respeito à 
organização e significado dos traços materiais ou código em que as 
informações foram elaboradas, armazenadas e expressas; exemplos: 
o idioma, a palavra falada ou escrita, os gestos etc. Nessa perspectiva, 
uma informação é potencialmente comunicação dependendo de “sua 
capacidade de ser estocada, armazenada (codificada) e reconvertida 
num segundo momento (decodificada)” (ibidem, p.18). 

o fato de uma pessoa deparar com um código não garante a ela o 
acesso ao significado nele contido. o código contém um aspecto ma-
terial que se refere à sua organização como objeto empírico: caracterís-
ticas sonoras do idioma, características gráficas das letras, organização 
gráfica das letras e consequente formação das palavras etc. dito de 
outro modo, uma informação se apoia necessariamente num código 
que, por sua vez, exibe um aspecto material de constituição e suporte. 
Esse aspecto, denominado “suporte material” (ibidem), refere-se à 
estrutura empírica por meio da qual uma determinada informação é 
organizada, armazenada, veiculada e percebida. 
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o suporte material, entretanto, não finaliza a constituição do código. 
Há uma esfera simbólica que dá significado ao código, seja para quem 
produziu as informações e as registrou, seja para quem, ao entrar em 
contato com os referidos registros, os descodificam e os compreendem. 

Um aspecto importante do código e sua compreensão é aquele 
ligado com as condições objetivas de acesso a ele. Como mencionado, 
uma informação para ser comunicada se apoia em códigos que, por 
sua vez, se fundamentam nas dimensões materiais de organização, 
registro e suporte, e simbólica de decodificação e compreensão. Nesse 
contexto, o processo de comunicação se dará primeiramente na codifi-
cação da informação pelo emissor, e posteriormente, na decodificação 
dessa por parte do receptor. Esse processo, além de exigir condições 
subjetivas de conhecimento dos códigos para a compreensão de seus 
significados, requer condições objetivas de acessibilidade na veiculação 
e percepção de suas informações. Como indicam dimblery & Burton 
(1990), as informações veiculadas por uma pessoa só podem atingir a 
consciên cia de outra por meio de um ou mais de seus cinco sentidos, e 
o conhecimento, a experiência e a base cultu ral afetam a maneira como 
as pessoas se comunicam entre si. 

assim, as condições de acessibilidade e de conhecimento do sig-
nificado dos códigos mostram-se necessárias para a efetivação de um 
processo comunicacional entre indivíduos. Não ocorreria a comunica-
ção de uma determinada informação se as características do código que 
a servem como suporte material fossem inacessíveis ao receptor. Na 
mesma medida, também deixaria de ocorrer comunicação se o receptor 
desconhecesse o código por meio do qual a informação é veiculada. 
Como indica martino (2005, p.22), “para o caso do homem, comunicar 
tem o sentido de tornar similar e simultânea as informações presentes 
em duas ou mais consciências. Comunicar é tornar comum um mes-
mo objeto mental (sensação, pensamento, desejo, afeto)”. Portanto, 
a comunicação de uma determinada informação ocorrerá na medida 
em que emissor e receptor tenham condições de compartilhá-la. Esse 
“compartilhar”, todavia, dependerá de dois fatores estruturais, o co-
nhecimento do código por meio do qual a informação é veiculada e as 
condições de acessibilidade a ele. 
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Retomada dos objetivos da presente categoria

a partir da discussão estabelecida, retomo os objetivos investigati-
vos da presente categoria: como mencionei, objetivam-se identificar as 
características de acessibilidade por parte do discente com deficiência 
visual às informações veiculadas nas atividades de ensino de física, bem 
como a influência da ausência da visão para o significado de conceitos, 
fenômenos, situações e contextos. Com isso, pretendo compreender 
em que momentos e condições o aluno B participou de processos de 
comunicação com os alunos videntes e os licenciandos. Nessa pers-
pectiva, apresento algumas reflexões sobre o papel da comunicação em 
sala de aula, visto que a construção de significados é influenciada pelos 
processos sociais comunicativos (mortimer; scott, 2002).

Como destaquei, os processos comunicativos são fundamentais 
para a produção de significados. segundo geraldi (1998), é a valo-
rização dos processos de comunicação entre os participantes de um 
episódio de ensino/aprendizagem que produz alunos mais capazes, 
isto é, que aprenderam mais significativamente os conteúdos traba-
lhados. seguindo essa linha de pensamento, é possível concluir que a 
construção dos significados científicos sofre influência da linguagem 
empregada em sala de aula. Para mortimer & scott (2002), se, por um 
lado, a comunicação é um mecanismo inerente à construção de signifi-
cados na educação em ciências; por outro, o processo de aprendizagem 
pode ser compreendido como a negociação de novos significados num 
espaço comunicativo onde ocorre o encontro de diferentes ideias. 
Nessa perspectiva, o contexto de sala de aula pode ser caracterizado 
como local de práticas comunicacionais específicas, isto é, “específicas 
modalidades de explicações e de raciocínios, usos diferentes de dados, 
de analogias, de leis e de princípios (Compiani, 2003). isso implica 
dizer que as relações comunicacionais entre docente e discentes e 
entre discentes desenvolvidas em sala de aula são fundamentais para 
o surgimento e consolidação de processos de ensino/aprendizagem, 
que de outro modo não ocorreriam. 

assim, em relação à participação de B nas aulas de física, cabe 
questionar: Quais foram as características de acessibilidade às in-
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formações veiculadas durante a aplicação das atividades? Em outras 
palavras, qual foi a estrutura empírica dos códigos utilizados pelo 
emissor durante o processo de veiculação de informações? Foi essa 
estrutura acessível ao receptor (aluno B)? Quais foram as caracte-
rísticas sensoriais (estrutura semântico-sensorial) da linguagem 
empregada pelos participantes das atividades durante sua aplicação? 
ou seja, em que medida os significados dos códigos utilizados pelos 
licenciandos ou pelos alunos videntes em suas argumentações foram 
compartilhados pelo aluno B? 

a presente categoria fundamenta-se em duas subcategorias que 
descrevo na sequência.

Identificação da estrutura empírica da linguagem

refere-se à identificação do suporte material da linguagem, isto 
é, da forma por meio da qual uma determinada informação é mate-
rializada, armazenada, veiculada e percebida. a estrutura empírica 
pode se organizar em termos fundamentais e mistos. as estruturas 
fundamentais são constituídas pelos códigos visual, auditivo e tátil, 
articulados de forma autônoma ou independente uns dos outros. as 
estruturas mistas surgem quando os códigos fundamentais se com-
binam de forma interdependente, ou seja, estruturas audiovisual, 
tátil-visual, tátil-auditiva etc. Na sequência, explicito as estruturas 
fundamentais e mistas identificadas na análise dos dados. Fiz isso para 
que se torne desnecessária a repetição de definições das estruturas ao 
longo da análise. destaco que tal procedimento também será efetuado 
com as estruturas semântico-sensoriais. 

Estruturas fundamentais

Fundamental auditiva 

Caracteriza-se por possuir apenas códigos sonoros. o acesso às 
linguagens com essa estrutura empírica se dá por meio da observação 
auditiva dos mencionados códigos (único suporte material). 
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Auditiva e visual independentes 

Caracteriza-se pela independência entre os códigos auditivo e visual 
que lhe servem de suporte material. ocorre, por exemplo, quando 
se projetam e falam-se as mesmas informações. Por isso, o nível do 
detalhamento oral determina padrões de qualidade de acessibilidade 
às informações veiculadas. 

Tátil e auditiva independentes 

Caracteriza-se pela independência entre os códigos tátil e auditi-
vo que lhe servem de suporte material. Foi identificada em ocasiões 
em que o discente com deficiência visual reconheceu equipamentos 
experimentais por meio do tato e da audição. dessa forma, cada tipo 
de percepção mencionada apresentava determinada característica do 
equipamento (auditiva ou tátil). 

Fundamental visual 

É constituída por códigos exclusivamente visuais que lhe servem 
de suporte material. Em relação ao receptor, o acesso às informações 
veiculadas fica condicionado à observação visual. 

Estruturas mistas

Audiovisual interdependente

Caracteriza-se pela dependência mutua entre os códigos auditivo 
e visual que dão suporte material à veiculação de informações. do 
ponto de vista empírico, o acesso às linguagens com essa característica 
somente pode se dar por meio da observação simultânea dos códigos 
mencionados, pois a observação parcial de um dos códigos não desfaz 
a interdependência de seu suporte material. 
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Tátil-auditiva interdependente 

Caracteriza-se pela dependência mútua entre os códigos tátil e 
auditivo que dão suporte material à veiculação de informações. do 
ponto de vista empírico, o acesso às linguagens com essa característica 
somente pode se dar por meio da observação simultânea dos códigos 
mencionados, pois a observação parcial de um dos códigos não desfaz 
a interdependência de seu suporte material. 

os sentidos de natureza olfativa e gustativa não foram utiliza-
dos como códigos sensoriais na veiculação de informações durante 
as atividades. Por esse motivo, não apareceram nas subcategorias 
explicitadas. 

Identificação da estrutura  
semântico-sensorial da linguagem

Tal identificação se deu em razão da interpretação dos efeitos pro-
duzidos pelas percepções sensoriais nos significados físicos veiculados 
durante as atividades. Esses efeitos são entendidos por meio de quatro 
referenciais associativos entre significado e percepção sensorial: a 
indissociabilidade, a vinculação, a não relacionabilidade e a relacio-
nabilidade secundária. 

Significados indissociáveis 

são aqueles cuja representação mental é dependente de deter-
minada percepção sensorial. Esses significados nunca poderão ser 
representados internamente por meio de percepções sensoriais dis-
tintas das que os constituem. relacionados a esse tipo de significado, 
identifiquei os descritos na sequência. Esses podem ser interpretados 
como subcategorias, como seguem: 

Significados indissociáveis de representações visuais 
somente podem ser registrados e internamente representados 

por meio de códigos e representações visuais. a teoria de Vigotski 
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(1997) sobre a cegueira justifica que os significados indissociáveis de 
representações visuais são inacessíveis às pessoas cegas de nascimento. 
Essa teoria afirma que tais pessoas não compreendem o fenômeno 
luminoso em seu âmbito visual, e sim a partir dos significados sociais 
a tal fenômeno relacionados. Nesse sentido, a cegueira nativa em nada 
se assemelha à sensação visual de um vidente com os olhos vendados; 
ou seja, o cego total de nascimento não vive envolvido na escuridão, já 
que as ideias de claro, escuro, cores etc. não têm, para esse indivíduo, 
um significado visual. 

Significados indissociáveis de representações não visuais 
somente podem ser registrados e internamente representados por 

meio de códigos e representações não visuais. o acesso e a compreensão 
de fenômenos que contêm esses significados são dependentes da obser-
vação não visual, na medida em que não são possíveis o registro externo 
e a representação interna deles por meio de códigos e imagens visuais. 

Significados vinculados

são aqueles cuja representação mental não é exclusivamente de-
pendente da percepção sensorial utilizada para seu registro ou esque-
matização. sempre poderão ser representados por meio de percepções 
sensoriais distintas da inicial. 

Significados vinculados às representações visuais 
Possuem as seguintes características: (a) são significados registrados 

por códigos visuais e observados pelo olho; (b) tornam-se, por esse 
motivo, representados internamente por imagens mentais (Paivio apud 
Bajo; Cañas, 1991); (c) sempre poderão ser registrados e internamente 
representados por meio de códigos e representações não visuais. 

Significados vinculados às representações não visuais 
Possuem as seguintes características: (a) são significados registrados 

por códigos não visuais e observados pelo tato, pela audição etc.; (b) 
tornam-se, por esse motivo, representados internamente por imagens 
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mentais não visuais (Paivio apud Bajo; Cañas, 1991); (c) sempre pode-
rão ser registrados e internamente representados por meio de códigos 
e representações diferentes das que os constituem. 

Há, para o caso da indissociabilidade, uma relação inseparável 
entre significado e percepção sensorial, enquanto, para o caso da 
vinculação, não. 

Significados sensorialmente não relacionáveis 
(ou sem relação sensorial) 

Não possuem vínculo ou associação com nenhuma percepção 
sensorial. Embora o aprendiz possa construir representações mentais 
sensoriais acerca de ideias com a presente característica, elas nunca cor-
responderão de fato aos fenômenos/conceitos que se visam comunicar. 
as representações mentais com a característica semântico-sensorial 
aqui discutida encontrar-se-ão sempre no nível analógico, metafórico 
e artificial. Trata-se, portanto, de significados abstratos referentes a 
construtos hipotéticos elaborados para a explicação de fenômenos, 
efeitos, propriedades etc. 

Significados de relacionabilidade sensorial secundária 
(ou de relação sensorial secundária) 

são aqueles cuja compreensão estabelece com o elemento sensorial 
uma relação não prioritária. Em outras palavras, embora ocorram cons-
truções de representações mentais sensoriais por parte do aprendiz, 
essas não representam pré-requisito à compreensão do fenômeno/
conceito abordado. 

Em síntese, as subcategorias: “não relacionabilidade” e “relaciona-
bilidade secundária” visam expressar, respectivamente, significados de 
fenômenos/conceitos que não podem ser observados e mentalmente 
representados por percepções empíricas e significados de fenômenos/
conceitos cujas representações internas associam-se a registros e es-
quematizações externas não fundamentais para seu entendimento ou 
compreensão. 
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Finalizando, para caracterizar as linguagens, estabeleci a relação: 
linguagem = (estrutura empírica) + (estrutura semântico-sensorial). 
Para avaliar a viabilidade ou dificuldade comunicacional, levei em 
conta o fato de uma dada linguagem ter ou não tornado acessível ao 
aluno B os significados por ela veiculados. Em outras palavras, avaliei a 
acessibilidade em razão da potencialidade comunicativa das estruturas 
empírica e semântico-sensorial da linguagem em comparação com a 
característica visual do aluno (cego de nascimento).

a ideia de “representação” que utilizei nessa categoria é aquela 
contida em Einsenck & Keane (1991, p.202), para os quais represen-
tação é “qualquer notação, signo ou conjunto de símbolos capaz de 
representar, mesmo na ausência do representado, algum aspecto do 
mundo externo ou de nossa imaginação”. de forma mais específica, 
a presente ideia fundamenta-se no conceito de “representações inter-
nas” ou “representações mentais”, que ocorrem no nível subjetivo 
da cognição, do pensamento. Em outras palavras, tais representações 
referem-se “às formas em que codificamos características, proprieda-
des, imagens, sensações etc, de um objeto percebido ou imaginado, 
bem como, de um conceito abstrato” (ibidem). 

Categoria 2: Contexto comunicacional

identificadas e caracterizadas as linguagens adequadas ou inade-
quadas, objetivei compreender em que contextos comunicacionais 
essas linguagens foram empregadas. defini o contexto comunicacional 
em razão de duas variáveis: momento da atividade e padrão discursivo. 
ou seja, para a determinação do contexto comunicacional, relacionei 
duas subcategorias: a ocasião de participação do aluno com deficiência 
visual nas atividades (subcategoria momento), bem como a caracte-
rística da relação discursiva estabelecida nessas ocasiões (subcategoria 
padrão discursivo). 
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Subcategoria 2.1 (momento)

refere-se ao espaço instrucional determinado pelos licenciandos 
para organizarem a presença do aluno com deficiência visual. dois 
foram esses espaços: os episódios e os episódios particulares. 

Episódios 

referem-se a espaços instrucionais comuns aos alunos com e 
sem deficiência visual, isto é, momentos em que todos os discentes 
envolveram-se nas mesmas tarefas coordenadas pelos licenciandos. 
Uma característica fundamental dos episódios é a não diferenciação de 
conteúdos, estratégia metodológica e recurso instrucional para aluno 
com e sem deficiência visual. 

Episódios particulares

dizem respeito aos espaços instrucionais que contaram apenas 
com a presença do aluno B, ou seja, ocorreram de forma separada e 
simultânea à aula dos alunos videntes. a característica central desses 
episódios é a diferenciação, em comparação à participação dos alunos 
videntes, dos recursos instrucionais utilizados, das estratégias meto-
dológicas empregadas e do conteúdo ou de sua abordagem. 

Subcategoria 2.2 (Padrão discursivo)

Fundamenta-se nas ideias de mortimer & scott (2002), no tra-
balho de monteiro (2002), e foi utilizada como referencial teórico na 
interpretação do padrão discursivo das atividades de ensino de física. 
Visei com a presente subcategoria caracterizar as relações interativas 
ocorridas entre licenciandos e alunos. Tal caracterização foi feita em 
razão de duas dimensões discursivas, ou seja, discurso interativo ou 
não interativo e discurso dialógico ou de autoridade. 

a diferenciação entre os discursos interativo e não interativo se 
dá pela identificação do número de “vozes” que participam de uma 
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determinada relação discursiva. assim, mortimer & scott (2002) defi-
niram discurso interativo como aquele que ocorre com a participação de 
mais de uma pessoa, e discurso não interativo como aquele que ocorre 
com a participação de uma única pessoa. Exemplifico: se numa aula 
apenas o professor fala, o discurso é dito não interativo, ao passo que, 
se, durante a aula, existe a participação dos alunos (apresentação de 
dúvidas, questões, posições etc.), o discurso é dito interativo. 

o estabelecimento de diferenças entre o discurso dialógico e de 
autoridade se dá por meio da consideração de um ou mais conteúdos 
discursivos. Como indicam mortimer & scott (2002), se mais de 
uma “voz” é considerada, o padrão discursivo é dialógico, ao passo 
que, se apenas uma “voz” é ouvida e aceita, o padrão discursivo é de 
autoridade. Em outras palavras, no discurso dialógico, diversos tipos 
de opiniões ou pontos de vista são aceitos, e, no discurso de autoridade, 
apenas uma opinião ou ponto de vista é levado em consideração. 

a partir da articulação entre as dimensões descritas, mortimer & 
scott (2002) definiram quatro padrões que caracterizam as interações 
discursivas entre docente e discente no interior da sala de aula de 
ciências. Esses padrões são os seguintes:

Interativo/dialógico

Exploração de diferentes ideias, apresentação de pontos de vista, 
questões, dúvidas etc. Esse tipo de padrão discursivo tem por funda-
mentação uma argumentação do tipo dialógica, cujas características são 
as seguintes: (a) ocorrência de compartilhamento de ideias (discentes/
discentes e discentes/docente); (b) existência de confrontos de ideias 
entre os participantes da aula; (c) participação ativa dos discentes no 
processo de discussão por meio da explicitação de ideias, conclusões 
e conflitos internos (monteiro, 2002). 

 
Não interativo/dialógico 

reconsideração por parte do professor de diferentes pontos de vista, 
destaque de similaridades e diferenças entre as ideias dos discentes. 
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Como aponta monteiro (2002), num contexto argumentativo dialógi-
co, uma das funções do professor é mediar as concepções dos alunos. 
Essa mediação pode se dar por meio de um discurso não interativo/
dialógico, no qual o docente toma para si a palavra a fim de organizar as 
ideias discutidas por meio das sínteses dos pontos de vista semelhantes 
e distintos.

 
Interativo/de autoridade

Visando chegar a um objetivo predeterminado, o professor con-
duz os alunos por um conjunto de perguntas e respostas. Esse padrão 
discursivo fundamenta-se num perfil argumentativo socrático, cujas 
características são as seguintes: na argumentação socrática, o docente 
ocupa o papel de condutor às ideias cientificamente aceitas, utilizando-
-se de constantes reformulações de questões até que os discentes 
apresentem a resposta desejada (monteiro, 2002). 

Não interativo/de autoridade

o docente apresenta um determinado ponto de vista sem ouvir as 
opiniões dos discentes. Esse tipo de padrão discursivo é caracterizado 
por uma argumentação retórica, pois o professor ocupa o papel de 
transmissor persuasivo de conteúdos (monteiro, 2002). É o tipo de 
discurso que caracteriza, por exemplo, as aulas expositivas. 

a partir das subcategorias apresentadas, defini o contexto comu-
nicacional pela relação: (momento) + (padrão discursivo). Posterior-
mente, explicitarei e analisarei a relação entre o contexto comunicacio-
nal e as linguagens adequadas e inadequadas. Explicitando tal relação, 
tive o objetivo de compreender quais são os contextos comunicacionais 
que favorecem e dificultam a utilização de linguagens acessíveis a 
alunos com deficiência visual em aulas de física. 
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Categoria 3: Recurso instrucional 

Por meio da presente categoria visei caracterizar os recursos ins-
trucionais ou multimeios utilizados pelos licenciandos na condução 
das atividades. Como indica Libâneo (1994), os recursos instrucionais 
são os meios e/ou materiais que auxiliam o docente na organização e 
condução do processo de ensino e aprendizagem. Enquadram-se no 
conceito de recursos instrucionais equipamentos, textos, trabalhos 
experimentais, computador, recursos da localidade como biblioteca, 
museu, indústria, além de modelos de objetos e situações (Libâneo, 
1994). ainda, os multimeios podem ser interpretados como os veículos 
utilizados para comunicar uma ideia, questões, imagem, áudio, infor-
mação ou um conteúdo qualquer (Parra; Parra, 1985).

•	Utilização de multimeios visuais: Exemplo: quadro-negro, cartazes, 
fotografias, figuras, mapas, transparências, simulação computacio-
nal, visualização computacional, data show etc.

•	Utilização de multimeios auditivos: Exemplo: rádio, disco, Cd, fita 
magnética, computador etc.

•	Utilização de multimeios audiovisuais: Exemplo: televisão, vídeo, 
dVd, simulação computacional etc.

•	Utilização de material tátil e/ou tátil-visual: Enquadram-se na 
conceituação desses materiais maquetes e objetos que, além de 
poderem ser vistos, podem também ser tocados e manipulados. 
Esses materiais referem-se aos equipamentos que estabelecem 
interfaces táteis e/ou tátil-visuais entre o conteúdo a ser informado 
e o receptor da informação. de forma específica, representam mate-
riais desenvolvidos, adaptados ou obtidos pelos licenciandos para a 
veiculação de informações táteis de um determinado conteúdo para 
o discente cego, ou informações tátil-visuais entre um determina-
do conteúdo e alunos videntes. Nesse sentido, representam uma 
extensão do conceito de multimeio, especificamente ao encontrado 
em Parra & Parra (1985) que restringe a referida conceituação aos 
equipamentos de interfaces audiovisuais.
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Organização e classificação  
de viabilidades e dificuldades

a organização para a identificação de uma viabilidade ou dificul-
dade de inclusão seguiu três etapas:

a) Classe ou natureza (identificação da classe da viabilidade ou 
dificuldade). Essa identificação obedeceu ao critério de participação 
efetiva do aluno com deficiência visual nas atividades de ensino de 
física. Como mencionei, a participação efetiva do aluno B será inter-
pretada como viabilidade de inclusão, e a não participação efetiva, 
como dificuldade de inclusão. 

b) Identificação dos participantes das atividades. Licenciandos e 
discentes com e sem deficiência visual. 

os licenciandos serão identificados por meio de uma letra maiús-
cula seguida de um número, de acordo com a estrutura L-x, onde L 
representa a inicial da letra do grupo a que o licenciando pertence, e 
o número x representa a ordem que o referido licenciando dirigiu sua 
aula dentro do grupo. o símbolo L poderá ser constituído por uma 
letra maiúscula seguida de uma minúscula, na hipótese do nome de o 
grupo caracterizado por ele ser constituído por duas palavras, como 
é o caso do grupo de física moderna. Ex. T4. Esse código identifica o 
quarto licenciando do grupo de termologia a dirigir a atividade dentro 
do grupo. 

os alunos serão identificados de acordo com o seguinte critério: 
os alunos com deficiência visual serão identificados pelas letras a e 
B – ver critério apresentado anteriormente. alunos videntes serão 
identificados pelo código a-v. Esse código poderá ser seguido por 
números dependendo da incidência da participação de alunos videntes 
em um determinado episódio.




