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5 - Panorama das dificuldades e viabilidades para a inclusão do 
aluno com deficiência visual em aulas de eletromagnetismo 

 

 

Eder Pires de Camargo 



identifiquei para o grupo de eletromagnetismo quatro classes de 
dificuldades de inclusão e cinco de viabilidades. Essas classes são as 
seguintes: (a) dificuldades: comunicação, segregação, operação mate-
mática e experimento. (b) Viabilidades: comunicação, experimento, 
utilização de materiais, apresentação de hipótese e apresentação de 
modelos. No Quadro 10 explicito essas classes. 

Quadro 10 – Panorama de dificuldades e viabilidades de inclusão para 
o aluno cego de nascimento em aulas de eletromagnetismo
Classe/dificuldade/inclusão ocorrência Classe/viabilidade/inclusão ocorrência 
Comunicação sim Comunicação sim 
segregação sim segregação Não 
operação matemática sim operação matemática Não 
Experimento sim Experimento sim 
Utilização de materiais Não Utilização de materiais sim 
apresentação  
de hipótese Não 

apresentação  
de hipótese sim 

apresentação  
de modelos Não 

apresentação  
de modelos sim 

observe-se no Quadro 10 que existem classes comuns às dificul-
dades e viabilidades e outras que representaram dificuldade ou via-
bilidade de inclusão. analisarei essas classes utilizando as categorias 
anteriormente definidas. 

5
pAnorAmA dAs diFiculdAdes e 

viAbilidAdes pArA A inclusão do 
Aluno com deFiciênciA visuAl em 

AulAs de eletromAgnetismo
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Classes que representam dificuldade  
e viabilidade à inclusão do aluno com deficiência 
visual em aulas de eletromagnetismo

Dificuldade de comunicação

identifiquei 92 momentos em que ocorreram dificuldades de comu-
nicação. agrupei essas dificuldades em quatro linguagens. Tais lingua-
gens ficaram constituídas em razão das seguintes estruturas empíricas: (a) 
estrutura fundamental: auditiva e visual independentes; (b) estruturas 
mistas: audiovisual interdependente e tátil-auditiva interdependente. 

Em relação ao aspecto semântico-sensorial, os significados abor-
dados estiveram relacionados a duas estruturas: 

a) significado vinculado às representações visuais. Exemplos: 
registro de carga elétrica e de seus sinais, direção e sentido de força 
elétrica, expressão matemática para a lei de Coulomb, processo de 
eletrização (contato e indução), atração e repulsão elétricas, linhas 
de força do campo elétrico, corrente elétrica, resistência elétrica, 
resistores elétricos, relação matemática da segunda lei de ohm, 
diferença de potencial elétrico, registro de gerador e receptor elé-
tricos e de medidores elétricos, princípios gerais do magnetismo, 
representação de dipolo magnético, configuração geométrica das 
auroras boreal e austral, linha de campo magnético, funcionamento 
e armazenamento de informações em fita cassete, unidades, valores 
e significados das constantes do eletromagnetismo (permissividade 
elétrica e permeabilidade magnética), relação entre direção e sentido 
do campo magnético e da corrente elétrica etc.; 

b) significado indissociável de representações visuais. Exemplos: 
característica visual das cores associadas ao fenômeno das auroras 
boreal e austral e ideia visual de energia luminosa. 

No Quadro 11 explicito as estruturas empíricas e semântico-
-sensoriais das linguagens geradoras de dificuldades comunicacionais, 
suas relações e respectivas quantidades.
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Quadro 11 – dificuldade de comunicação das atividades de eletro-
magnetismo: estruturas empírica e semântico-sensorial das linguagens
Empírica (direita)
semântico-sensorial 
(abaixo)

audiovisual 
interdepen-
dente

auditiva 
e visual 
independentes

Tátil-auditiva 
interdepen-
dente 

Total 
horizontal

significado vinculado 
às representações 
visuais

89 1 0 90 

significado indissociá-
vel de representações 
visuais

1 0 1 2 

Total vertical 90 1 1 92 

a abordagem dos significados vinculados às representações visuais 
constituiu-se como a base fundamentadora das dificuldades de comu-
nicação entre os licenciandos e o aluno B. de forma discreta, verifiquei 
dificuldades relacionadas à abordagem dos significados indissociáveis 
de representações visuais. a veiculação de informações objetivou-se 
por meio de linguagens constituídas de estruturas empíricas de aces-
so visualmente dependente e de acesso visualmente independente. 
destaco na sequência as quatro linguagens geradoras de dificuldade 
comunicacional. antes, entretanto, gostaria de fazer uma observação 
válida para este e os próximos capítulos. algumas linguagens foram 
identificadas nas atividades de todos os grupos. Características dessas 
linguagens foram apresentadas no Capítulo 4. Por isso, não as repetirei. 
Convido o leitor a revê-las, se preciso for.

Linguagem 1: audiovisual interdependente/significado 
vinculado às representações visuais

a presente linguagem mostrou-se majoritária. são exemplos dessa 
linguagem os trechos apresentados na sequência. 

Trecho 1
E-1: se eu tenho aqui q1 e q2 eu tenho uma distância, se eu aumento 

aqui...
a-v: Tem que aumentar o de cima.
E-1: Tem que diminuir aqui esse número aqui é muito maior, então 

essa divisão aqui vai ser muito menor.
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o Trecho 1 descreve um dos licenciandos apresentando explicações 
acerca das relações matemáticas contidas na lei de Coulomb (cargas 
elétricas, distância entre elas e força elétrica). Enquanto explicava, 
um aluno vidente interagia com ele. Tal trecho exemplifica a relação 
entre os códigos auditivo e visual presentes na estrutura empírica au-
diovisual interdependente. Notem-se as expressões: E-1: “se eu tenho 
aqui q1 e q2”, E-1: “se eu aumento aqui [...] a-v: “tem que aumentar o 
de cima”, E-1: “tem que diminuir aqui” [...]”essa divisão aqui vai ser 
muito menor”. mas aqui, onde? aumenta o que e onde? Que divisão? 
Evidentemente as questões colocadas encontram-se respondidas na 
parte visual da linguagem, registrada na lousa e indicada de forma 
oralmente incompleta pelo licenciando e um dos alunos videntes que 
observava visualmente os registros. dessa forma, B, por não ter acesso 
à parte visual da linguagem, não recebia a informação por meio dela 
veiculada e ficou sem saber o tema discutido em sala de aula. 

Trecho 2
E-4: a equação característica do receptor é essa que eu vou escrever 

na lousa.
Escreve a equação e desenha o circuito.
E-4: Então a gente tem aqui, na formação desse circuito aí, conside-

rando a letra u a tensão total entre os pontos a e b vai ser a tensão que está 
em cima da resistência, que é i vezes r mais a diferença de potencial que 
foi bem utilizada pelo receptor.

E-4: Essa equação gera um gráfico que a curva é a curva característica 
do receptor.

desenha o gráfico na lousa.
E-4: Esse é um gráfico da tensão pela corrente, o que da para tirar 

desse gráfico?
E-4: Que se o U estivesse tudo aqui o ideal para não desperdiçar nada 

em calor que curva deveria ser?
E-4: Uma reta não é?
E-4: Essa inclinação aí o que ela representa? a tangente desse ângulo 

aí vai ser o que?
E-4: Vai ser a tensão u menos o e, mas daí pela lei de Hon. também 

tensão por corrente é resistência, e a tensão total menos a tensão que está 



SABERES DOCENTES PARA A INCLUSÃO DO ALUNO... 99

em cima do receptor vai ser a tensão que está encima da resistência, então 
vai ser a tensão pela corrente, a tangente de alfa aí é a resistência.

E-4: o ideal é que fosse uma reta, então quanto menos inclinada a 
reta melhor o receptor.

o Trecho 2 descreve um dos licenciandos abordando três aspectos 
acerca dos receptores: (a) equação característica; (b) circuito elétrico 
com variáveis registradas sobre os símbolos elétricos; e (c) gráfico e 
suas interpretações. aqui, convido o leitor a colocar-se no lugar do 
aluno cego. Para isso, observe a estrutura empírica da linguagem: 
“a equação característica do receptor é esta que eu vou escrever na 
lousa”, “na formação desse circuito aí”, “esse é um gráfico da tensão 
pela corrente”, “que se o U estivesse tudo aqui”, “essa inclinação 
aí o que ela representa”, “a tensão total menos a tensão que está em 
cima do receptor vai ser a tensão que está encima da resistência”. o 
acesso às informações apresentadas somente pode se dar quando o 
receptor percebe simultaneamente os códigos auditivo e visual. Para 
B, as seguintes questões são pertinentes: que equação? Que circuito? 
Quais são as características do gráfico? onde se encontra o U? Que 
inclinação? Quais são os valores das tensões? Perceba que o discente 
está privado de um dos componentes da estrutura empírica (visual). 
Por isso, encontra-se numa posição anterior àquela de um aluno que 
manifesta dúvidas ou incompreensões acerca da informação veiculada. 
Tal discente não chega a construir essas dúvidas ou mesmo ter as in-
compreensões de seu colega vidente. sua posição é de inacessibilidade, 
posição anterior à das dúvidas. 

Trecho 3
E-2: Aqui na lousa desenhei uma carga positiva, o campo elétrico gerado 

por essa carga ele é neste sentido, afastando, o campo elétrico formado pela 
carga negativa é sempre aproximando.

E-2: O campo elétrico a gente não vê, você não vê o campo elétrico 
gerado aqui, o que eles fizeram para a gente poder entender isso que acontece 
com as cargas?

E-2: Eles fizeram justamente essas setas aqui esses desenhos, isso é uma 
mera geometria para a gente poder entender o que acontece com o campo elétrico.
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Note-se no Trecho 3 que o que o licenciando buscou comunicar 
foram as características das linhas de força do campo elétrico inerentes 
às cargas positivas e negativas. o discente B não teve acesso a essa 
informação por não observar a componente visual da linguagem. o 
licenciando ainda reconheceu que o campo elétrico não pode ser visto. 
Tal ideia, por sinal, mostra-se fundamental para a compreensão de 
campo, já que esse é um construto hipotético e, por isso, não pode ser 
observado empiricamente. o que se observam são os “efeitos do campo 
elétrico” sobre a matéria. Nessa perspectiva, o significado de campo 
elétrico não possui relações sensoriais, ou seja, não pode ser visto, to-
cado, ouvido etc. dessa forma, a ideia de linha de força foi elaborada 
para criar condições para que representações acerca da propriedade 
mencionada pudessem ser feitas. a dificuldade comunicacional com 
o aluno B reside, portanto, na vinculação das representações das linhas 
de campo aos significados visuais. 

Trecho 4
E-3: Eu quero ver se a minha transparência está visível suficientemente 

para mostrar o ímã de geladeira.
Coloca a transparência.
E-3: os formatos que esta transparência está mostrando, ímã de alto 

falante tem essa configuração, esta é a configuração do ímã em forma de 
ferradura e aqui a configuração do ímã de geladeira.

o Trecho 4 mostra o momento em que um dos licenciandos bus-
cava apresentar a forma geométrica das linhas de campo magnético 
de diferentes ímãs (significados vinculados às representações visuais). 
observe a característica interdependente da estrutura empírica da 
linguagem: “ímã de alto falante tem essa configuração, esta é a confi-
guração do ímã em forma de ferradura e aqui a configuração do ímã 
de geladeira”. Novamente, para o aluno B, a informação mostrou-se 
inacessível pelo fato de ele não observar a componente visual da lin-
guagem. o trecho mostra claramente as funções dos códigos auditivo e 
visual no processo de veiculação de informações por meio de linguagem 
de estrutura empírica audiovisual interdependente. Em tal processo, 
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o código auditivo tem a função indicativa (este, aqui, aquele etc.), 
ao passo que o código visual possui a função demonstrativa, ou seja, 
contém as características principais do significado veiculado.

Trecho 5
E-4: a representação do receptor elétrico é esta daqui.
E-4: aqui só tem o gerador, a gente vê onde é o sentido convencional 

da corrente do gerador, vai sempre daqui para cá.
E-4: o símbolo de receptor elétrico ele é igual ao do gerador só que ele é 

ao contrário porque a corrente vai estar chegando nele e vai ser consumida.
E-4: aqui está representando também a resistência interna que é onde 

eu botei a minha diferença de potencial
B: eu não entendi nada do que ele falou agora.

Novamente as funções indicativa e demonstrativa, respectiva-
mente, dos códigos auditivo e visual podem ser observadas no Trecho 5. 
Exemplo: “a representação do receptor elétrico é esta daqui”, “a gente 
vê onde é o sentido convencional da corrente do gerador, vai sempre 
daqui para cá”. É importante que o leitor observe que os significados: 
(a) representação do receptor e (b) sentido da corrente estão contidos 
na parte visual projetada da informação (função demonstrativa), 
ficando reservada à parte auditiva a função indicativa: “é esta daqui” 
(referindo-se à representação do receptor) e “vai sempre daqui para 
cá” (referindo-se ao sentido da corrente elétrica). ao final do trecho, 
encontra-se explicitada a seguinte declaração do aluno B: “eu não en-
tendi nada do que ele falou agora”. B apresentou tal declaração para o 
aluno a. Como não poderia ser diferente, ela relata a inacessibilidade 
do aluno às informações veiculadas. 

sintetizando, como característica peculiar, a presente linguagem 
exibe as seguintes ações simultâneas: indicação auditiva parcial e de-
monstração visual exclusiva de significados eletromagnéticos vincula-
dos às representações visuais. dito de outro modo, os códigos auditivo 
e visual assumem funções complementares no processo de veiculação 
de informações. o emprego dessa linguagem nas atividades do grupo 
de eletromagnetismo foi apoiado pelos recursos instrucionais visuais: 
lousa, data show e retroprojetor. 
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Linguagem 2: audiovisual interdependente/significado 
indissociável de representações visuais

Essa linguagem caracteriza-se por veicular, por meio de códigos 
auditivos e visuais interdependentes, significados indissociáveis de 
representações visuais abordados no contexto do eletromagnetismo. 
Exemplifico esse perfil linguístico no trecho que segue:

Trecho 6
E-3: Tem um fenômeno visualmente muito interessante, que ocorre 

próximos das regiões polares do planeta que são conhecidos como as 
auroras, aurora austral e aurora boreal.

E-3: o vento solar atinge as nossas linhas de campo magnético aqui da 
terra, e essa interação provoca a ocorrência das auroras, e o que acontece?

E-3: a partícula que vem em alta velocidade, com grande energia, 
ela vai se chocar com os átomos de oxigênio da atmosfera superior, e vão 
conseguir tirar elétrons desses átomos.

E-3: Quando eles conseguem fazer isto libera energia, essa energia é 
liberada em forma de luz na cor esverdeada ou rosada, esverdeada para o 
oxigênio e rosada para o nitrogênio.

Projeta esquema visual.

assim como na Linguagem 1, a presente possui a característica de 
indicar-se oralmente determinado aspecto visual registrado/projetado. 
a diferença, entretanto, reside no fato de que o objeto registrado ou 
projetado possui significado indissociável de representações visuais 
(significado visual da cor das auroras). 

Em relação ao Trecho 6, é importante que o leitor note que os 
significados referidos na linguagem encontram-se contidos na decla-
ração: “quando eles conseguem fazer isto libera energia, essa energia é 
liberada em forma de luz na cor esverdeada ou rosada, esverdeada para 
o oxigênio e rosada para o nitrogênio”. Coloquei a parte anterior do 
trecho para contextualizar o tema abordado. Como indica a declaração, 
o licenciando tinha por objetivo veicular o significado de que durante a 
ocorrência dos fenômenos das auroras boreal e austral há liberação de 
energia luminosa. Essa liberação energética produz um efeito visual 
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característico. Esse efeito possui significado indissociável de repre-
sentações visuais inerentes às cores, significado esse que não pode ser 
comunicado ao aluno B, que nasceu cego. além disso, a estrutura empí-
rica da linguagem também impede o acesso do aluno com deficiência 
visual a outros significados constituintes do fenômeno das auroras 
(exemplo: comportamento geometricamente dinâmico das cores). 

Linguagem 3: auditiva e visual independentes/significado 
vinculado às representações visuais

Na sequência, apresento exemplo desse perfil linguístico. 

Trecho 7
E-1: aqui tem uma tabela de resistividade.
E-1: Nos metais varia de 1,72 vezes dez a menos oito Hom. vezes 

metros até 5,51 vezes dez a menos oito
E-1: Nos semicondutores 3,5 vezes dez a menos cinco, 2,3 vezes dez 

a menos seis.
E-1: Nos isolantes aproximadamente dez elevado a doze, então a 

diferença é muito grande.
o Trecho 7 refere-se à apresentação de valores de resistividade 

elétrica por meio de notação científica. ao projetar os referidos valores 
(linguagem visual), o licenciando repetiu-os oralmente utilizando-se 
de uma expressão característica da mencionada notação, ou seja, “certo 
número vezes dez elevado a certa potência”. Fiz a crítica das notações 
científicas no Capítulo 4 quando descrevi licenciandos do grupo de 
óptica apresentando valores de unidade astronômica. Volte-se ao 
capítulo para rever a crítica. 

Com a crítica indicada, não estou afirmando que alunos com de-
ficiência visual não podem aprender potenciação. o que argumento 
é que a estrutura de uma potência foi construída a partir de padrões 
adotados para os videntes, padrões esses inadequados aos alunos com 
deficiência visual. Com a crítica apresentada, tenho o objetivo de 
fomentar discussão sobre a influência visual nos processos comunica-
cionais que ocorrem na sala de aula de física. No caso da potenciação, é 
preciso a elaboração de equipamento tátil que possibilite a observação 
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e compreensão da estrutura “algo elevado a algo”. outra opção seria 
a substituição da forma comunicativa “algo elevado a algo” por outra 
que não utilize o termo “elevado”. 

Linguagem 4: tátil-auditiva interdependente/significado 
indissociável de representações visuais

a presente linguagem vinculou-se à utilização de equipamento de 
interfaces visual, auditiva e tátil, ou seja, um circuito elétrico multis-
sensorial constituído por uma fonte de tensão alternada, uma buzina, 
um ventilador e uma lâmpada (ver Figura 8). No Trecho 8 exemplifico 
o emprego da presente linguagem. 

Trecho 8
E-3: Essa lâmpada quanto essa buzina e esse ventilador estão subme-

tidos a uma diferença de potencial de 110 volts.
alunos com deficiência visual observam circuito real.
E-3: Essa buzina faz o barulho que a gente está escutando, então vai 

estar convertendo energia elétrica em outra forma de energia.
E-3: Essa lâmpada submetida a uma tensão de 110 volts vai ter pas-

sagem de corrente elétrica, vai estar convertendo também energia elétrica 
em energia luminosa.

aproxima, sem tocar, as mãos dos alunos a e B da lâmpada acesa.
E-3: a lâmpada tem um caso interessante que ela é para converter 

energia elétrica em luminosa, só que para ela oferecer iluminação o fila-
mento dela é aquecido até o ponto que emite luz.

E-3: Um dado interessante da lâmpada é que 90% da energia da 
lâmpada na verdade é convertida em calor e 10% só é iluminação, sintam 
que ela está quente.

alunos com deficiência visual tocam levemente a lâmpada recém-
-apagada

E-3: o outro resistor é esse ventiladorzinho, que aí já é um processo 
mecânico, que a energia elétrica vai estar sendo convertida em energia 
mecânica.

alunos a e B observam auditivamente o som do ventilador e sentem 
o vento por ele produzido.



SABERES DOCENTES PARA A INCLUSÃO DO ALUNO... 105

Utilizando um circuito elétrico que apresentava transformações 
de energia elétrica em energia luminosa, térmica, sonora e mecânica, 
um dos licenciandos buscou comunicar ao discente cego o significado 
de tais transformações. Em relação aos significados de transformação 
de energia elétrica em sonora, térmica e mecânica, o equipamento 
mostrou-se eficaz. Contudo, o significado de energia luminosa não 
pôde ser comunicado ao aluno B, pois esse significado é indissociável 
de representações visuais. 

destaco a importância do equipamento construído pelos li-
cenciandos. Tal equipamento, por ser multissensorial, mostrou-se 
parcialmente adequado ao ensino dos alunos com e sem deficiência 
visual. a condição “parcialmente adequada” foi imposta em razão 
da característica da deficiência visual do aluno B que o impossibi-
lita de ter acesso aos significados indissociáveis de representações 
visuais. Entendo que equipamentos estruturados sobre a ideia do 
multissensorialismo (soler, 1999) são potencialmente inclusivos, já 
que se baseiam no oferecimento de condições observacionais não 
centralizadas unicamente na visão. dessa forma, todos podiam ouvir 
a buzina e o movimento do ventilador, observar tatilmente a energia 
térmica proveniente da lâmpada e o vento oriundo do ventilador, 
e os alunos videntes, além de todas as observações mencionadas, 
podiam ainda observar visualmente o brilho da lâmpada e o movi-
mento do ventilador. 

No Quadro 12, explicito sinteticamente as linguagens geradoras de 
dificuldades comunicacionais, a característica peculiar da linguagem 
(se houver), suas porcentagens, bem como o recurso instrucional mais 
frequente em cada uma delas.
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Quadro 12 – Linguagens geradoras de dificuldades de comunicação 
(grupo de eletromagnetismo) 

Linguagem
Porcentagem 
aproximada 

Característica 
peculiar

recurso instrucional 
mais empregado

Linguagem 1 97% 
indicar oralmente regis-
tros visuais

Lousa, data show, 
retroprojetor

Linguagem 2 1% 
indicar oralmente fenô-
menos visuais

retroprojetor

Linguagem 3 1% 
detalhamento oral insu-
ficiente

Lousa

Linguagem 4 1% 
Tato/som não veiculam 
significados visualmente 
indissociáveis

Equipamento 
tátil-visual-auditivo

Na sequência, abordo as viabilidades de comunicação do grupo 
de eletromagnetismo. 

Viabilidade de comunicação

identifiquei 122 momentos em que ocorreram viabilidades de 
comunicação entre os licenciandos e B. agrupei essas viabilidades 
em dez linguagens. Essas linguagens ficaram constituídas em razão 
das seguintes estruturas empíricas: (a) estruturas fundamentais: fun-
damental auditiva e auditiva e visual independentes; e (b) estrutura 
mista tátil-auditiva interdependente. 

Em relação ao aspecto semântico-sensorial, os significados veicu-
lados estiveram relacionados a quatro estruturas: 

a) significado vinculado às representações não visuais. Exemplos: 
linhas de força do campo elétrico, simbologia dos elementos cons-
tituintes de um determinado circuito elétrico, estrutura cristalina 
de um condutor, linhas de campo magnético, etc. a veiculação 
de significados como os mencionados apoiou-se em maquetes ou 
equipamentos possíveis de ser tocados, manipulados e observados 
auditivamente. 

b) significados de relacionabilidade sensorial secundária. Exem-
plos: perigo dos relâmpagos, objetivo e funcionamento do para-raio, 
efeitos dos raios nos eletrodomésticos, datas, fatos e nomes de perso-
nagens histórico etc.  
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c) significado indissociável de representações não visuais. Exem-
plos: relação entre corrente elétrica e aquecimento, sensação tátil de 
choque elétrico, ideia tátil de energia térmica etc. 

d) significados sem relação sensorial. Exemplos: carga elétrica, 
campo (elétrico e magnético) etc. 

No Quadro 13, apresento as estruturas empíricas e semântico-senso-
riais das linguagens geradoras de viabilidades comunicacionais ao aluno B. 

Quadro 13 – Linguagens geradoras de viabilidade de comunicação 
(grupo de eletromagnetismo)
Empírica 
(direita)
semântico-sen-
sorial (abaixo)

Fundamental 
auditiva

auditiva e 
visual indepen-
dentes

Tátil-auditiva 
interdepen-
dente

Total 
horizontal

significado 
vinculado às 
representações 
não visuais 

17 10 26 53 

significado de 
relação senso-
rial secundária 

27 24 1 52 

significado 
indissociável de 
representações 
não visuais

4 0 5 9 

significado 
sem relação 
sensorial

3 5 0 8 

Total vertical 51 39 32 122

Na sequência, explicito as dez linguagens geradoras de viabilidade 
comunicacional. 

Linguagem 5: fundamental auditiva/significado de relação 
sensorial secundária

Essa linguagem caracteriza-se por veicular, por meio de códigos au-
ditivos, significados de relacionabilidade sensorial secundária, ou seja, 
aqueles que podem ser compreendidos por diferentes representações 
sensoriais mentais sem que o entendimento deles fique comprometido. 
os exemplos apresentados na sequência indicam essa característica. 
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Trecho 9
E-1: a ciência não está completa, nem a teoria de Einstein é uma ver-

dade, como diriam os cientistas não existe uma verdade e sim verdades, 
uma teoria é complementar a outra.

E-1: Hoje a gente vai tentar seguir uma teoria aqui para tentar explicar 
alguns fenômenos da eletrodinâmica.

No Trecho 9 o licenciando aborda temática sobre filosofia da ciên-
cia, argumentando que essa não é verdade absoluta, não está completa 
e teorias científicas são complementares. Esses significados não depen-
dem de representação sensorial específica para serem compreendidos. 

Trecho 10
B: Uma vez caiu um raio num para raio perto de minha casa e eu tenho 

um despertador que fala as horas
B: Quando caiu o raio ali, acredito eu, deu um estrondo e o relógio 

começou: so lãs, so lãs, so lãs, não para mais!
B: aí a hora que parou ele não funcionava mais.
E-3: É isso que o aluno B falou que o relógio dele queimou com o raio, 

pode ser que este raio tenha sido assim violento, e o próprio para raio não con-
seguiu escoar ele todo para a terra, aí não há aparelho próximo que aguente.

No Trecho 10 o aluno B relata uma experiência pessoal com raios, 
ou seja, a queima de um relógio falante. reconheço que a ideia de 
tempestade possui uma multiplicidade de significados, nos quais se 
enquadram os sensoriais. Entretanto, no Trecho 10, o significado 
interpretado como de relacionabilidade sensorial secundária é aquele 
inerente aos efeitos de descargas elétricas em equipamentos eletrô-
nicos. Esses significados podem ser internamente representados por 
diferentes representações sensoriais sem o comprometimento do 
entendimento do evento (queima dos aparelhos). 

 Finalmente, a Linguagem 5 tem por característica peculiar o fato 
de abordar de forma oral significados de relacionabilidade sensorial 
secundária. Nesse sentido, veiculam significados de eventos de natu-
reza filosófica, datas, nomes etc. que podem ser compreendidos por 
uma variedade de representações mentais. 
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Linguagem 6: tátil-auditiva interdependente/significado 
vinculado às representações não visuais 

Um exemplo dessa linguagem é apresentado na sequência.
 

Trecho 11
E-4: Todo material tem uma resistência maior ou menor, ou ele segura 

mais a corrente ou ele libera mais a corrente.
E-4: isso depende de três fatores importantes, que é o comprimento do 

fio, vamos imaginar assim, uma mangueira de água é mais fácil a água sair 
de um ponto e chegar ao outro quando ela é mais curta ou mais comprida?

B: Quando é mais curta.
E-3: Essa é uma comparação que acontece com a eletricidade, a cor-

rente elétrica age da mesma forma, tenta passar a mão aqui para você ver, 
quanto mais comprida aqui em cima ó, bem aqui em cima, esse daqui é 
o menor, olha o comprimento dele, e olha esse daqui, ele demora para 
chegar, e aqui ele chega rapidinho.

mostra maquete tátil-visual: (Figura 7).
E-3: Com relação ao comprimento a gente fala que é diretamente 

proporcional, aumenta o comprimento aumenta a resistência, diminui o 
comprimento diminui a resistência.

E-3: agora com relação à área, é essa daqui de baixo, a área é nesse 
sentido ó, você acha que é mais fácil um cano grosso ou um cano fino para 
escoar mais fácil a água?

B: Cano grosso.
E-3: aqui acontece a mesma coisa, ele é mais fino, então o mais fino 

é mais?
B: difícil.
E-3: Quando aumenta o comprimento do fio, quanto mais comprido, 

mais longo mais difícil, maior resistência tem, quanto maior a área, quanto 
maior a grossura do fio é mais difícil ou mais fácil?

B: mais fácil.
E-3: isso, e ainda tem outro fator que está aqui em baixo, que diz res-

peito ao material, aqui é um material, aqui a gente chama de resistividade, 
quanto maior a resistividade, você está vendo que é mais difícil do elétron 
passar aqui dentro, ele bate mais, está vendo, do que aqui ó, passa a mão 
em um e no outro lado. 
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E-3: Então quanto à resistividade, ele é quanto mais resistividade 
quanto mais o material tiver este fator resistividade, mais difícil.

B: Tem mais resistência elétrica.
E-3: Exatamente, quanto menos, menor a resistência.
E-3: aqui na maquete você tem seis quadrados, do seu lado esquerdo 

você tem resistência maior, do seu lado direito tem as resistências menores 
e as dependências.

Figura 7 – maquete tátil-visual das representações analógicas das 
grandezas da segunda lei de ohm (comprimento do condutor, área do 
condutor e resistividade do condutor).

o Trecho 11 relata o esforço de um dos licenciandos para comunicar 
ao aluno B as ideias principais da segunda lei de ohm (resistência elé-
trica diretamente proporcional ao comprimento do fio e à resistividade 
do material e inversamente proporcional à área da secção transversal do 
condutor). Para tal, o licenciando utilizou duas estratégias: (a) estabe-
lecimento de analogia entre fio condutor e cano de água; (b) utilização 
de maquete tátil previamente elaborada (Figura 7). a linguagem aqui 
analisada restringe-se à estratégia (b). 

a maquete tátil foi construída com os seguintes materiais: (1) uma 
placa de papelão com 50 cm de comprimento por 41 cm de largura; 
(2) barbante, cola, lápis e tesoura. Visou comunicar ao aluno com 
deficiência visual as ideias contidas na segunda lei de ohm. Com esse 
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objetivo, o licenciando construiu, aos pares, seis retângulos com dimen-
sões distintas. os retângulos posicionados à esquerda simbolizavam 
resistências elétricas maiores e os posicionados à direita, resistências 
menores. os dois primeiros referiam-se à ideia: resistência elétrica dire-
tamente proporcional ao comprimento do condutor; os intermediários 
continham a ideia: resistência elétrica inversamente proporcional à área 
do condutor; e os dois inferiores continham a ideia: resistência elétrica 
diretamente proporcional à resistividade do material. Para comunicar 
as ideias mencionadas, o licenciando variou as dimensões dos retân-
gulos (comprimento e área) e inseriu, nos retângulos inferiores, maior 
ou menor quantidade de pontos de cola. dessa forma, o retângulo que 
continha uma quantidade maior de pontos representava o condutor de 
maior resistividade e o outro, o de menor resistividade. 

o que marca essa linguagem é a ação do licenciando de conduzir a 
mão do aluno com deficiência visual sobre os registros táteis contidos 
nas maquetes ou materiais. Enquanto conduz, descreve auditivamente 
aquilo que se encontra registrado tatilmente. 

Linguagem 7: auditiva e visual independentes/significado de 
relação sensorial secundária

a presente linguagem caracteriza-se pela independência dos có-
digos auditivos e visuais que lhe servem como suporte material. Por 
meio desses códigos (estrutura empírica), são veiculados significados 
de relacionabilidade sensorial secundária, isto é, que podem ser 
compreendidos por distintas representações (estrutura semântico-
-sensorial). apresento um exemplo na sequência. 

Trecho 12 
E-2: Em 1600 William gilbert verificou que outras substâncias além 

do Âmbar quando atritadas adquiriam a propriedade de atrair objetos 
leves.

E-2: daí o que gilbert fez?
E-2: através disso daí ele colocou nomes nisso de elétrons, o que é 

elétrons?
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a-v: Elétron vem de electron que quer dizer âmbar.
E-2: isso foi o que ela disse, elétron vem de electron que quer dizer âmbar.

o Trecho 12 descreve o momento em que um dos licenciandos 
apresentou informação histórica sobre o âmbar e sobre a nomenclatura 
“elétron”. a informação mencionada possui relacionabilidade senso-
rial secundária, pois diferentes representações mentais sensoriais são 
adequadas para seu entendimento. Tal apresentação ocorreu por meio 
de linguagem auditiva e visual independentes, isto é, o licenciando 
projetou e falou as mesmas informações. dessa forma, a descrição oral 
das frases projetadas por meio do data show mostrou-se acessível ao 
aluno com deficiência visual. 

Linguagem 8: fundamental auditiva/significado vinculado às 
representações não visuais

Na sequência, é apresentada a transcrição de um trecho caracteri-
zado por essa linguagem. 

Trecho 13
E-1: Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, positivo com positivo 

ou negativo com negativo, elas se afastam, uma vai para um lado e outra 
para o outro.

E-1: Cargas com sinais contrários se atraem, positivo com negativo 
se aproximam uma da outra.

o que marca esse perfil linguístico é o detalhamento oral de 
significados vinculados às representações não visuais. No exemplo, 
um dos licenciandos descreveu atração e repulsão de partículas carre-
gadas eletricamente por meio de expressões como: “elas se afastam, 
uma vai para um lado e outra para o outro” e “positivo com negativo 
se aproximam uma da outra”. Embora possa ter se equivocado ao 
afirmar que as partículas adquirem movimento (algo que não ocorre 
necessariamente), a explicação do licenciando apresentou referencial 
tátil inerente ao sentido das forças elétricas aplicadas pelos corpos ele-
tricamente carregados. dessa forma, abordou significados vinculados 
às representações não visuais, significados esses acessíveis ao aluno B.
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 Linguagem 9: auditiva e visual independentes/significado 
vinculado às representações não visuais

Na sequência, apresento exemplos de frases com o perfil linguístico 
abordado. 

Trecho 14
E-3: Na primeira metade do século XiX provou-se que a corrente 

elétrica produz um campo magnético.
E-3: andré marie ampère observou que um fio percorrido por 

corrente elétrica apresenta determinado movimento quando está num 
campo magnético.

informações projetadas e lidas pelo licenciando

Uma característica marcante da presente linguagem é a simultaneida-
de entre projeção e descrição oral de informações. Tais informações, to-
davia, contêm os mesmos significados vinculados às representações não 
visuais. No Trecho 14, tal significado refere-se à aquisição de movimento 
por fio percorrido por corrente elétrica inserido num campo magnético. 

Linguagem 10: tátil-auditiva interdependente/significado 
indissociável de representações não visuais 

Na sequência, apresento um exemplo desse perfil linguístico. 

Trecho 15
E-3: Vamos falar um pouco sobre os efeitos da corrente, o que vocês 

podem citar sobre os efeitos da corrente no fio ou em qualquer material?
a-v: Calor.
E-3: Calor, mas em que sentido? da um exemplo prático.
a-v: a lâmpada.
E-3: isso, a lâmpada, a gente vê que a lâmpada esquenta, vamos fazer 

um pouco de barulho aqui.
Liga o equipamento multissensorial – tátil-audiovisual – (Figura 8).
E-3: aluno B aproxime a mão da lâmpada.
aproxima as mãos de (B) da lâmpada recém-apagada.
B: Nossa como a lâmpada está quente!
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Figura 8 – Circuito elétrico multissensorial (interface visual, auditiva 
e tátil). 

No Trecho 15 foi abordado significado indissociável de representa-
ções não visuais (tátil), ou seja, o aquecimento de uma lâmpada devido 
à passagem de corrente elétrica. Esse aquecimento foi tratado dentro 
do contexto dos efeitos produzidos pela corrente elétrica. Para tal, o 
licenciando ligou equipamento multissensorial que simultaneamente 
acendia e aquecia uma lâmpada, acionava uma campainha e fazia 
girar um pequeno ventilador (ver Figura 8). após funcionar por um 
tempo, o licenciando retirou do equipamento a lâmpada e fez que B 
aproximasse a mão dela. assim, percebeu o discente que a lâmpada 
encontrava-se a uma maior temperatura em comparação à de seu 
corpo. É importante notar que o significado veiculado (aquecimento 
da lâmpada) é, do ponto de vista semântico-sensorial, indissociável 
de representação tátil. 

 
Linguagem 11: auditiva e visual independentes/significado 
sem relação sensorial 

Veicula, por meio de códigos auditivos e visuais independentes, 
significados sensorialmente não relacionáveis. Na sequência, dois 
exemplos desse perfil linguístico são apresentados. 
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Trecho 16
E-2: Foi Benjamim Franklin que denominou os termos eletricidade 

positiva e eletricidade negativa.
E-2: Esses termos são apenas uma denominação, porque ninguém 

nunca viu um elétron, uma carga positiva e uma carga negativa.

Trecho 17
E-4: Na primeira metade do século XiX provou-se que a corrente 

elétrica produz um campo magnético.
 

Nesse perfil linguístico as informações são projetadas e lidas 
simultaneamente. Como os significados veiculados não possuem re-
lacionabilidade sensorial (cargas positiva e negativa, corrente elétrica 
produz campo magnético), eles foram acessíveis ao discente cego de 
nascimento. Posteriormente, melhor discussão acerca de tais signifi-
cados será apresentada. 

 
Linguagem 12: fundamental auditiva/significado 
indissociável de representações não visuais 

Note o exemplo seguinte. 

Trecho 18
E-3: alguém tem outro exemplo sobre os efeitos da corrente elétrica?
a-v: o chuveiro.
E-3: Exatamente, e tem mais algum efeito, alguém aqui já tomou 

choque?
B: Eu já!
E-3: Então, esses são os efeitos fisiológicos, os músculos têm reações 

por causa dos efeitos fisiológicos.

No Trecho 18, um dos licenciandos, um dos alunos videntes e B 
discutiram acerca do aquecimento da água produzido no chuveiro e de 
choque elétrico. Tais significados são indissociáveis de representações 
não visuais (tátil). 
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 Linguagem 13: fundamental auditiva/significado sem 
relação sensorial 

observe o Trecho 19. 

Trecho 19
E-4: a noção de campo é uma coisa complicada, porque o campo não 

é uma coisa tátil, você não consegue pegar, você não consegue sentir, você 
não consegue ver.

E-4: É uma coisa que está disperso, está no ar não é uma coisa que 
você tenha um contato direto.

E-4: a gente sabe que existe o campo pelos efeitos que ele provoca 
nos objetos.

acerca do Trecho 19, bem como dos Trechos 16 e 17, anteriormente 
apresentados, faço os comentários: é possível ver, ouvir, tatear, ou seja, 
estabelecer uma observação empírica direta dos campos elétrico ou 
magnético, de partículas atômicas ou subatômicas, das cargas elétri-
cas associadas a tais partículas, do fenômeno da corrente elétrica etc.? 
Visando buscar respostas aos questionamentos indicados, notem-se 
as assertivas apresentadas pelo professor alberto gaspar (2000a) da 
Unesp de guaratinguetá. 

a eletricidade reside na carga elétrica, propriedade de algumas par-
tículas elementares, cuja compreensão e aplicações se ampliam dia a 
dia, embora a natureza intrínseca dessa propriedade talvez nunca seja 
compreendida [...]

inacessíveis à observação direta, elas (partículas atômicas e suba-
tômicas) são detectadas indiretamente pelas pistas ou traços deixados 
em grandes máquinas onde são produzidos os mais diferentes ensaios 
experimentais [...] 

Embora represente situações concretas, o campo elétrico é uma ideia 
abstrata. Um corpo carregado eletricamente altera a região em que ele se 
encontra, mas não é possível ver essa alteração. 
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Não é, portanto, a resposta aos questionamentos apresentados. Para 
os casos, por exemplo, dos campos elétrico e magnético, foi criado, por 
Faraday, a ideia de linha de campo, que, entre tantos objetivos, visa 
tornar observável algo abstrato, teórico e construído hipoteticamente 
para explicar efeitos a distância: “Por essa razão, os físicos utilizam o 
conceito de linhas de campo ou linhas de força, criado por Faraday” 
(gaspar, 2000a). Na verdade, o conceito de linha de campo “é a forma 
de dar a uma ideia abstrata uma configuração concreta” (ibidem). 

Linguagem 14: tátil-auditiva interdependente/significado de 
relação sensorial secundária

Um exemplo desse perfil linguístico é apresentado na sequência. 

Trecho 20
E-3: isso que você está pondo a mão é um voltímetro.
B: Voltímetro?
E-3: mede tensão e mede corrente dependendo do jeito que você 

segura esse botão.

Por meio de códigos táteis e auditivos interdependentes, a presente 
linguagem veicula significados de relacionabilidade sensorial secun-
dária. o Trecho 20 apresenta o discente cego observando tatilmente 
um voltímetro enquanto é orientado auditivamente pelo licenciando 
acerca das funções do equipamento. 

sintetizando, no Quadro 14 indico as linguagens geradoras de 
viabilidades comunicacionais, a característica peculiar da linguagem, 
suas porcentagens, bem como o recurso instrucional mais frequente em 
cada uma delas. observa-se que as linguagens encontram-se dispostas 
em ordem decrescente. 



118 EDER PIRES DE CAMARGO

Quadro 14 – síntese e características das linguagens geradoras de 
viabilidades comunicacionais (grupo de eletromagnetismo) 

 Linguagem Porcentagem 
aproximada Característica peculiar recurso instrucional 

mais empregado

Linguagem 5 22%

abordagem oral de 
significados de relacio-
nabilidade sensorial 
secundária

Não utilizado

Linguagem 6 21% Condução das mãos do 
aluno

maquetes e equipamen-
tos táteis

Linguagem 7 20% 

Projeção e descrição 
oral de significados 
de relacionabilidade 
sensorial secundária

data show, retropro-
jetor.

Linguagem 8 15% recorrência à “imagens 
não visuais mentais” Não utilizado

Linguagem 9 8% indicar oralmente 
frases projetadas

data show, retroproje-
tor, lousa.

Linguagem 10 4% observação não visual 
de fenômeno Equipamentos táteis

Linguagem 11 4%

indicar oralmente 
frases projetadas con-
tendo significados sem 
relação sensorial

data show, retropro-
jetor.

Linguagem 12 3% descrição oral de signi-
ficados não visuais Não utilizado

Linguagem 13 2% 
descrição oral de sig-
nificados sem relação 
sensorial

Não utilizado

Linguagem 14 1% Condução das mãos do 
aluno Equipamentos táteis

Total de viabili-
dades (vertical) 122 X X

Relação entre linguagem e contexto comunicacional

retomando, a quantidade de dificuldade comunicacional foi de 
92 (quatro perfis linguísticos) E a de viabilidade, de 122 (dez perfis 
linguísticos). aproximadamente 90% desse conjunto ocorreram 
em episódios comuns a todos os alunos, e 10%, em episódios par-
ticulares. a cada dificuldade e viabilidade associei um momento 
e um padrão discursivo. Combinando os momentos e os padrões 
discursivos obtive, assim como no grupo de óptica, cinco contextos 
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comunicacionais que descrevo de forma decrescente de ocorrência: 
episódio não interativo/de autoridade; episódio interativo/de 
autoridade; episódio particular interativo/de autoridade; episó-
dio interativo/dialógico; e episódio particular não interativo/de 
autoridade. 

a maioria da ocorrência de episódios comuns a todos os alunos 
(aproximadamente 70%) caracterizou-se por relações discursivas 
não interativas/de autoridade. Uma quantidade menor (apro-
ximadamente 25%) caracterizou-se por relações interativas/de 
autoridade e uma minoria (aproximadamente 5%) por relações 
interativas/dialógicas. aproximadamente 85% da ocorrência de 
episódios particulares caracterizaram-se por relações discursivas 
interativas/de autoridade e 15%, por relações discursivas não in-
terativas/de autoridade 

os números apresentados contribuem para o entendimento da 
organização das atividades em relação à presença do aluno com 
deficiência visual, que se deu, na grande maioria das vezes, em ati-
vidades comuns a todos os discentes, e, em determinadas ocasiões, 
em atividades particulares. indicam ainda o perfil discursivo das 
atividades, fundamentado, majoritariamente, em argumentações 
retórica e socrática e de forma discreta, em argumentações dialógi-
cas. Na sequência, explicito, respectivamente, as relações: contexto 
comunicacional/linguagem geradora de dificuldade e contexto 
comunicacional/linguagem geradora de viabilidade. 

Contexto comunicacional/linguagem 
geradora de dificuldades

o Quadro 15 explicita a relação entre contexto comunicacional e 
linguagem geradora de dificuldade, bem como o impacto quantitativo 
dessa relação. 
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Quadro 15 – relaciona as variáveis: contexto comunicacional e lin-
guagens inacessíveis (grupo de eletromagnetismo)
Contexto comunicacional 
(direita)
Linguagem (abaixo)

Episódio não 
interativo/
de autoridade

Episódio 
interativo/de 
autoridade

Frequência/
horizontal

audiovisual interdependente/
significado vinculado às represen-
tações visuais.

85 4 89 

audiovisual interdependente/
significado indissociável de repre-
sentações visuais.

1 0 1 

auditiva e visual independentes/
significado vinculado às represen-
tações visuais

1 0 1 

Tátil-auditiva interdependente/
significado indissociável de repre-
sentações visuais

1 0 1 

Frequência vertical 88 4 92

a análise do Quadro 15 indica que perfil linguístico gerador de 
dificuldade mostrou-se mais comum em determinado contexto co-
municacional. 

Episódio não interativo/de autoridade 

Nesse contexto, aproximadamente 97% das dificuldades estiveram 
relacionadas ao emprego de linguagem audiovisual interdependente/
significado vinculado às representações visuais, e 1%, relacionadas, 
respectivamente, ao emprego das linguagens audiovisual interdepen-
dente/significado indissociável de representações visuais, auditiva e 
visual independentes/significado vinculado às representações visuais 
e tátil-auditiva interdependente/significado indissociável de repre-
sentações visuais. 

Em termos estruturais, as dificuldades identificadas estiveram 
relacionadas a duas características predominantes: (a) utilização de 
linguagem de estrutura empírica audiovisual interdependente (em 
torno de 98%); e (b) abordagem de significados vinculados às repre-
sentações visuais (aproximadamente 98%).
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Episódio interativo/de autoridade 

Nesse contexto, 100% das dificuldades estiveram relacionadas 
ao emprego de linguagem áudio-visual interdependente/significado 
vinculado às representações visuais. 

a totalidade de dificuldades esteve relacionada aos contextos co-
municacionais comuns a todos os alunos. Nesses contextos, o emprego 
de linguagem de estrutura empírica audiovisual interdependente 
mostrou-se prática majoritária. o emprego de linguagens de estru-
turas empíricas tátil-auditiva interdependente e auditiva e visual 
independentes foi minoritário. do ponto de vista semântico-sensorial, 
as dificuldades relacionaram-se quase que totalmente aos significados 
vinculados às representações visuais. 

Esses números indicam oito características marcantes das dificul-
dades comunicacionais do grupo de eletromagnetismo:

a) presença majoritária de dificuldades relacionadas à estrutura 
empírica audiovisual interdependente;

b) presença majoritária de dificuldades relacionadas aos significados 
vinculados às representações visuais; 

c) as dificuldades oriundas de estrutura empírica audiovisual in-
terdependente relacionaram-se quase que totalmente aos significados 
vinculados às representações visuais;

d) significados indissociáveis de representações visuais partici-
param discretamente do conjunto de dificuldades comunicacionais; 

e) não ocorreram dificuldades em episódios particulares; 
f) episódios comuns a todos os alunos caracterizaram-se majorita-

riamente pelo emprego de linguagem de estrutura empírica audiovisual 
interdependente; 

g) a interatividade mostrou-se fator discreto de dificuldades; 
h) não foram verificadas dificuldades provenientes da relação: 

interatividade/linguagens de estruturas empíricas visualmente 
independentes (tátil-auditiva interdependente e auditiva e visual 
independentes). 
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Contexto comunicacional/linguagem geradora de 
viabilidades 

No Quadro 16 explicito a relação entre contexto comunicacional e 
linguagem geradora de viabilidade, bem como o impacto quantitativo 
dessa relação. 

Quadro 16 – relaciona as variáveis: contexto comunicacional e lin-
guagens acessíveis (grupo de eletromagnetismo)
Contexto 
comuni-
cacional 
(direita)
Linguagem 
(abaixo)

Episódio 
não inte-
rativo/de 
autori-
dade 

Episódio 
intera-
tivo/de 
autori-
dade 

Episódio 
particular 
intera-
tivo/de 
autori-
dade 

Episódio 
intera-
tivo/dia-
lógico 

Episódio 
particular 
não inte-
rativo/de 
autori-
dade 

Fre-
quência 
horizontal

Fundamen-
tal auditiva/
significado 
de relação 
sensorial 
secundária

8 15 4 0 0 27 

Tátil-audi-
tiva interde-
pendente/
significado 
vinculado 
a represen-
tações não 
visuais

4 8 11 0 3 26 

auditiva e 
visual inde-
pendentes/
significado 
de relação 
sensorial 
secundária

23 1 0 0 0 24 

Fundamen-
tal auditiva/
significado 
vinculado 
à represen-
tações não 
visuais

6 7 0 4 0 17 

continua
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Contexto 
comuni-
cacional 
(direita)
Linguagem 
(abaixo)

Episódio 
não inte-
rativo/de 
autori-
dade 

Episódio 
intera-
tivo/de 
autori-
dade 

Episódio 
particular 
intera-
tivo/de 
autori-
dade 

Episódio 
intera-
tivo/dia-
lógico 

Episódio 
particular 
não inte-
rativo/de 
autori-
dade 

Fre-
quência 
horizontal

auditiva e 
visual inde-
pendentes/
significado 
vinculado 
a represen-
tações não 
visuais

5 3 0 2 0 10 

Tátil-audi-
tiva interde-
pendente/
significado 
indisso-
ciável de 
represen-
tações não 
visuais

1 4 0 0 0 5 

auditiva e 
visual inde-
pendentes/
significado 
sem relação 
sensorial

4  1  0  0  0  5 

Fundamen-
tal auditiva/
significado 
indisso-
ciável de 
represen-
tações não 
visuais

1 2 1 0 0 4 

Fundamen-
tal auditiva/
significado 
sem relação 
sensorial

 2  1  0  0  0  3 

Tátil-audi-
tiva interde-
pendente/
significado 
de relação 
sensorial 
secundária

0 0 1 0 0 1 

Frequência
vertical 54 42 17 6 3 122
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o Quadro 16 indica que perfil linguístico gerador de viabilidade 
mostrou-se mais comum em determinado contexto comunicacional. 

Episódio não interativo/de autoridade 

Nesse contexto, aproximadamente 40% das viabilidades estiveram 
relacionadas ao emprego de linguagem auditiva e visual indepen-
dentes/significado de relação sensorial secundária; 15%, ao emprego 
de linguagem fundamental auditiva/significado de relação sensorial 
secundária; 11%, ao emprego de linguagem fundamental auditiva/
significado vinculado às representações não visuais; e 9%, ao emprego 
de linguagem auditiva e visual independentes/significado vinculado 
às representações não visuais. ainda no contexto aqui analisado, apro-
ximadamente 7% das viabilidades estiveram relacionadas, respectiva-
mente, ao emprego das linguagens auditiva e visual independentes/
significado sem relação sensorial e tátil-auditiva interdependente/
significado vinculado às representações não visuais. Por fim, 3,7% das 
viabilidades relacionaram-se ao emprego de linguagem fundamental 
auditiva/significado sem relação sensorial (duas utilizações), e 1,8%, re-
lacionadas, respectivamente, ao emprego das linguagens fundamental 
auditiva/significado indissociável de representações não visuais (uma 
utilização) e tátil-auditiva interdependente/significado indissociável 
de representações não visuais (uma utilização). 

Em termos estruturais, as viabilidades identificadas estiveram 
relacionadas a duas características predominantes: (a) utilização de 
linguagens de estruturas empíricas auditiva e visual independentes 
(aproximadamente 60%) e fundamental auditiva (aproximadamente 
30%). Linguagens de estrutura empírica tátil-auditiva interdependente 
mostraram-se menos frequentes no contexto aqui analisado (em torno 
de 10%); e (b) abordagem de significados de relacionabilidade sensorial 
secundária (em torno de 60%) e vinculados a representações não visuais 
(aproximadamente 30%). significados sem relação sensorial (10%) e 
indissociáveis de representações não visuais (4%) mostraram-se menos 
frequentes. Em síntese, em episódios não interativos/de autoridade, os 
licenciandos, de forma majoritária, veicularam significados de relação 
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sensorial secundária e significados vinculados às representações não 
visuais. Em tal contexto, a predominância deu-se às relações: estruturas 
empíricas auditiva e visual independentes e fundamental auditiva/
significados de relacionabilidade sensorial secundária – conteúdos 
factuais: significados basicamente ligados à descrição de fatos históricos 
como nomes, lugares, datas, etc. (Zabala, 1998). 

Episódio interativo/de autoridade 

aqui, aproximadamente 35% das viabilidades estiveram relacio-
nadas ao emprego de linguagem fundamental auditiva/significado 
de relação sensorial secundária; 20%, ao emprego de linguagem tátil-
-auditiva interdependente/significado vinculado às representações 
não visuais; e 17%, ao emprego de linguagem fundamental auditiva/
significado vinculado às representações não visuais. Continuando, 
10% das viabilidades estiveram relacionadas ao emprego de lingua-
gem tátil-auditiva interdependente/significado indissociável de 
representações não visuais; 7%, ao emprego de linguagem auditiva 
e visual independentes/significado vinculado às representações não 
visuais; e 5%, ao emprego de linguagem fundamental auditiva/signi-
ficado indissociável de representações não visuais. Por fim, em torno 
de 2% das viabilidades estiveram relacionadas, respectivamente, 
ao emprego das linguagens fundamental auditiva/significado sem 
relação sensorial, auditiva e visual independentes/significado sem 
relação sensorial, e auditiva e visual independentes/significado de 
relação sensorial secundária. 

do ponto de vista semântico-sensorial, prevaleceu a veiculação 
de significados vinculados às representações não visuais (em torno 
de 43%) e de relação sensorial secundária (aproximadamente 38%). 
significados indissociáveis de representações não visuais e sem relação 
sensorial foram veiculados em frequência minoritária (aproximada-
mente 20%). a veiculação dos significados mencionados ocorreu por 
meio de linguagens de estruturas empíricas fundamental auditiva, 
tátil-auditiva interdependente e auditiva e visual independentes. 
gostaria de destacar que as relações tátil-auditiva interdependente 
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e fundamental auditiva/significados vinculadas às representações 
não-visuais, bem como fundamental auditiva/significados de relação 
sensorial secundária mostraram-se majoritárias no presente contexto 
comunicacional. 

Episódio particular interativo/de autoridade 

Nesse contexto, em torno de 65% das viabilidades estiveram rela-
cionadas ao emprego de linguagem tátil-auditiva interdependente/
significado vinculado às representações não visuais; 24%, ao emprego 
de linguagem fundamental auditiva/significado de relação senso-
rial secundária; e 6%, respectivamente, ao emprego das linguagens 
fundamental auditiva/significado indissociável de representações 
não visuais e tátil-auditiva interdependente/significado de relação 
sensorial secundária. 

Em termos estruturais, as viabilidades identificadas estiveram 
relacionadas a duas características predominantes: (a) emprego de 
linguagens de estrutura empírica tátil-auditiva interdependente (70%); 
e (b) veiculação de significados vinculados às representações não visuais 
(65%). Linguagens de estrutura empírica fundamental auditiva foram 
empregadas em menor quantidade (30%), fato também verificado junto 
à veiculação dos significados de relacionabilidade sensorial secundária 
(30%), e indissociáveis de representações não visuais (6%). 
Episódio interativo/dialógico 

Nesse contexto, 67% das viabilidades estiveram relacionadas ao em-
prego de linguagem fundamental auditiva/significado vinculado às re-
presentações não visuais e 33%, ao emprego de linguagem auditiva e visual 
independentes/significado vinculado às representações não visuais. 

Em termos estruturais, as viabilidades relacionaram-se a duas ca-
racterísticas predominantes: (a) emprego de linguagem fundamental 
auditiva (67%); e (b) veiculação exclusiva de significados vinculados às 
representações não visuais. Linguagens de estrutura empírica auditiva 
e visual independentes foram empregadas de forma minoritária (33%).
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Episódio particular não interativo/de autoridade 

Nesse contexto, 100% das viabilidades estiveram relacionadas ao 
emprego de linguagem tátil-auditiva interdependente/significado 
vinculado às representações não visuais. 

a partir dos números explicitados, indico dez características mar-
cantes das viabilidades comunicacionais do grupo de eletromagnetismo:

a) predominância de viabilidades nos contextos comunicacionais 
comuns a todos os discentes; 

b) predominância, nos contextos comuns a todos os discentes, do 
emprego das estruturas empíricas: fundamental auditiva e auditiva e 
visual independentes; 

c) predominância de viabilidades relacionadas aos significados de 
relacionabilidade sensorial secundária (conteúdos factuais);

d) os elementos “não interatividade” e “autoridade” mostraram-se 
adequados à veiculação de significados de relacionabilidade sensorial 
secundária; 

e) ocorrência frequente de viabilidades relacionadas aos significados 
indissociáveis de representações não visuais em episódios caracteriza-
dos pelo elemento “interatividade”;

 f) os episódios particulares facilitaram a utilização de linguagens 
de estrutura empírica tátil-auditiva interdependente, bem como a 
veiculação de significados vinculados às representações não visuais; 

g) ocorrência de viabilidades relacionadas à estrutura empírica tátil-
-auditiva interdependente nos episódios não interativo/de autoridade 
e interativo/de autoridade; 

h) ocorrência de viabilidades relacionadas à veiculação dos signi-
ficados eletromagnéticos sem relação sensorial; 

i) maior número de viabilidades em contextos comunicacionais 
interativos e/ou de autoridade; 

j) Não ocorrência da relação: viabilidade/estrutura empírica au-
diovisual interdependente. 

Concluo aqui a análise de dificuldade e viabilidade de comunicação 
para o grupo de eletromagnetismo. Na sequência, abordo as relacio-
nadas aos experimentos.
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Dificuldade experimento

identifiquei esse perfil de dificuldade em quatro ocasiões. Ele esteve 
ligado à realização de experimento demonstrativo, em episódios não 
interativos e com o emprego de linguagem audiovisual interdepen-
dente/significado vinculado às representações visuais. 

os experimentos realizados foram os seguintes: (1) experimento 
demonstrativo do processo de eletrização por atrito (licenciando 
esfregava bexigas no cabelo e aproximava uma da outra produzindo 
repulsão entre elas); (2) experimento demonstrativo (licenciandos 
atritam bexiga no cabelo, aproximam da extremidade do eletroscópio e 
as lâminas internas se afastam) (Figura 9); (3) licenciando liga o painel 
abre e fecha chaves fazendo determinadas regiões do painel não fun-
cionarem, executa medidas de corrente e tensão demonstrando como 
utilizar os medidores elétricos (Figura 10); (4) licenciando demonstra 
configuração de campo magnético sobre limalha de ferro colocada 
sobre superfície de papel. 

Figura 9 – Eletroscópio utilizado em experimento demonstrativo. 

Figura 10 – Circuito elétrico utilizado em experimento demonstrativo. 
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Viabilidade experimento

identificada em cinco ocasiões, esteve relacionada à realização de 
experimentos participativo e demonstrativo, em episódios interativos 
e com o emprego de linguagens de estruturas empíricas tátil-auditiva 
interdependente e fundamental auditiva. 

os experimentos realizados foram os seguintes: (5) eletrização por 
atrito: aluno com deficiência visual atrita caneta no cabelo, aproxima a 
caneta atritada dos papeis que estão sobre sua mão e eles são atraídos; 
(6) aluno com deficiência visual pega nas mãos pequenos pedaços 
de papel, licenciando esfrega em sua cabeça a bexiga, aproxima dos 
papeis sobre a mão do discente cego e eles são atraídos; (7) gaiola de 
Faraday: (a) licenciando envolve num pedaço de papel um rádio ligado 
e o rádio continua a funcionar, (b) licenciando envolve o rádio numa 
folha de papel alumínio e o rádio deixa de funcionar; (8) efeitos da 
corrente elétrica: licenciando liga o circuito multissensorial (Figura 7), 
discente cego observa por meio do tato e da audição os equipamentos 
funcionando (ventilador e buzina), ocorre discussão entre os alunos 
com e sem deficiência visual sobre os efeitos da corrente elétrica nos 
aparelhos; (9) licenciando conduz as mãos do aluno com deficiência 
visual ao longo dos equipamentos experimentais desligados (Figura 
7), dá oportunidade para que o discente cego apresente suas dúvidas 
e compreensões acerca do funcionamento e do não funcionamento 
dos equipamentos. 

sintetizando: as classes “comunicação” e “experimento” represen-
taram para o grupo de eletromagnetismo dificuldade e viabilidade de 
inclusão. Na sequência, abordo as classes que representaram dificul-
dade ou viabilidade de inclusão. 
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Classes que representam  
dificuldade ou viabilidade à inclusão do aluno  
com deficiência visual 

Dificuldade segregação

Foi identificada em seis ocasiões. Como abordei no Capítulo 4, diz 
respeito à criação, no interior da sala de aula, de ambientes segregativos 
de ensino. É o que denominei “modelo educacional 40 + 1. o Quadro 
17 apresenta um panorama da dificuldade de segregação. 

Figura 11 – maquete tátil-visual-auditiva analógica: corrente elétrica, 
ddp, resistividade elétrica.
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Quadro 17 – síntese das atividades segregativa e principal realizadas 
simultaneamente
Tema 
atividade 
segregativa

Tema atividade principal recurso 
instru-
cional 
ativi-
dade 
segrega-
tiva

recurso 
instru-
cional 
ativida-
de prin-
cipal

intera-
tividade 
ativi-
dade 
segre-
gativa

intera-
tividade 
ativi-
dade 
princi-
pal

atividade 
1: definições 
básicas 
sobre campo 
elétrico

Campo elétrico no interior de 
condutores em equilíbrio ele-
trostático e ocorrência de raios

maque-
te tátil

Lousa intera-
tivo

Não 
intera-
tivo

atividade 
2: circuito 
elétrico

atividade experimental maque-
te tátil

Circuito 
elétrico

intera-
tivo

Não 
intera-
tivo

atividade 
3: corrente 
elétrica 
diferença de 
potencial, 
resistência 
elétrica e 
resistividade 
elétrica.

realização de experimento ma-
quete 
tátil-vi-
sual-au-
ditiva 
(Figura 
11) 

Limão, 
duas 
placas 
metáli-
cas de 
diferen-
tes ma-
teriais, 
fio para 
conexão.

intera-
tivo

intera-
tivo

atividade 4: 
reconheci-
mento tátil 
de medidor 
elétrico (vol-
tímetro)

resolução de problema sobre 
circuito elétrico

Voltí-
metro

Lousa intera-
tivo

Não 
intera-
tivo

atividade 5: 
Condutores, 
isolantes, 
corrente 
elétrica e 
fusível

Cálculos de gasto de energia 
elétrica

Não 
utiliza-
do

Lousa Não 
intera-
tivo

Não 
intera-
tivo

atividade 6: 
Experimen-
to: efeito do 
campo mag-
nético sobre 
a limalha de 
ferro

Unidade de campo magné-
tico, campo magnético em 
espira circular, relação corrente 
elétrica/campo magnético, 
configuração de linhas de cam-
po magnético em espira e fios 
retos, regra da mão direita para 
identificar direção e sentido de 
campo magnético, intensidade 
de campo magnético.

Ímã, 
limalha 
de ferro, 
papelão.

Lousa intera-
tivo

Não 
intera-
tivo
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Dificuldade operação matemática

Foi identificada em cinco ocasiões. os cálculos foram realizados em 
episódios não interativos e com o emprego de linguagem de estrutura 
empírica fundamental auditiva. os cálculos não realizados pelo aluno 
cego estiveram relacionados aos seguintes temas: problemas envol-
vendo a aplicação da lei de Coulomb (em dois momentos), problemas 
sobre receptores elétricos (um momento) e problemas envolvendo 
medidores elétricos (dois momentos). 

Viabilidade utilização de materiais

Verificada em cinco ocasiões, refere-se à utilização, junto aos alunos 
videntes, das maquetes desenvolvidas para o ensino do aluno com 
deficiência visual. Tal utilização ocorreu com o emprego de linguagem 
de estrutura empírica audiovisual interdependente e em episódios não 
interativos. 

Cinco foram as maquetes utilizadas: (a) registro tridimensional de 
cargas elétricas positiva e negativa e suas respectivas linhas de força 
(Figura 12); (b) maquete tátil-visual de cargas elétricas positiva e 
negativa e a interação entre suas linhas de força (Figura 13); (c) ma-
quete tátil-visual de rede cristalina cúbica (Figura 14); (d) maquete 
analógica tátil-visual de condutor elétrico (comprimento do condu-
tor, área do condutor e resistividade do condutor) – segunda Lei de 
ohm – (Figura 7); (e) maquete tátil-audiovisual analógica (corrente 
elétrica, diferença de potencial, resistência elétrica e resistividade 
elétrica – Figura 11). Não detalharei aqui a forma de construir as 
maquetes indicadas. se o leitor quiser maiores detalhes, pode con-
sultar Camargo et al. (2009). 
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Figura 12 – registro tridimensional de representação de cargas elétrica 
positiva e negativa e suas respectivas linhas de força.

Figura 13 – maquete tátil-visual de representação de cargas elétricas 
positiva e negativa e a interação entre suas linhas de força.

 

Figura 14 – maquete tátil-visual de rede cristalina cúbica.
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gostaria de destacar que as maquetes tátil-visual e tátil-visual-
-auditiva exibem um grande potencial inclusivo, na medida em que 
atendem necessidades educacionais de todos os alunos. 

Viabilidade apresentação de modelos

Foi identificada em duas ocasiões. ocorreu em episódios interativos 
e com o emprego de linguagens de estrutura empírica fundamental 
auditiva. Como houve a permuta da função de interlocução entre licen-
ciando e discentes com e sem deficiência visual, B pôde expressar-se. 
os modelos por ele apresentados foram os seguintes: (a) modelo sobre 
eletricidade: eletricidade é como bolinhas que devem chegar a algum 
lugar, mas por vários caminhos; (b) modelo para corrente elétrica: 
corrente elétrica é semelhante a um cano passando água. 

a título de exemplificação, apresento um dos modelos do aluno 
cego (modelo b). 

Trecho 21 
E-3: agora eu vou fazer uma pergunta aqui, parece simples, mas não 

é tão simples.
Liga o equipamento (Figura 10)
E-3: o que acontece quando eu desligo aqui? (chave ) Por que que 

acaba? (o funcionamento dos equipamentos) 
a-v: Corta a corrente elétrica.
B: É tipo ligar na torneira não é? a torneira você abre, sobe o parafuso 

para cima e a água sai. aí você cocha a torneira ela fecha e aí a água não 
passa mais, é tipo uma chave.

o modelo evidencia que B possui representação mental acerca do 
fenômeno da corrente elétrica e que tal representação foi por ele cons-
truída pelo estabelecimento de analogia entre corrente elétrica e água 
passando por uma torneira. ou seja, a partir de influências sociais e do 
conhecimento do funcionamento do objeto “torneira”, ele relacionou 
o fluxo de água em um cano com o fenômeno da corrente elétrica em 
um fio condutor. 
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Viabilidade apresentação de hipótese

Foi verificada em duas ocasiões. sua ocorrência esteve relacionada 
a episódios interativos e ao emprego de linguagens de estruturas 
empíricas tátil-auditiva interdependente e auditiva e visual inde-
pendentes. Essa viabilidade refere-se a situações em que o discente 
apresentou relações de causa e efeito para um determinado fenômeno 
eletromagnético. 

as hipóteses foram as seguintes: (a) hipótese para as causas do 
funcionamento dos equipamentos elétricos do circuito (Figura 10); (b) 
hipótese inerente aos efeitos do campo magnético que passa através 
de diferentes meios materiais. Na sequência, apresento a hipótese (a). 

Trecho 22
E-3: a gente está tentando organizar um pouco as ideias, alguém quer 

dizer o que acontece dentro dos fios, o que faz com que a lâmpada acenda 
a buzina toque e o ventilador gire?

a-v: Passa uma corrente elétrica.
B: a eletricidade positiva e negativa se encontra, em todos os fios tem 

o positivo e negativo.
E-3: Você poderia repetir?
B: Eu acho que a eletricidade positiva e negativa se encontra e acontece 

o fenômeno.
Como indica o Trecho 22, B apresentou hipótese para o funciona-

mento dos equipamentos elétricos constituintes do circuito (Figura 10). 
Essa hipótese fundamenta-se no argumento de que ocorre, no interior 
do fio, o encontro de eletricidade positiva com eletricidade negativa. 
Esse encontro, segundo o discente, faz os equipamentos funcionarem. 
o que está em análise não é se a hipótese do discente está correta ou 
incorreta. o que busco evidenciar é que o discente, à medida que as ati-
vidades tornaram-se interativas, elaborou hipóteses explicativas para 
fenômenos eletromagnéticos. Essa elaboração de hipóteses e também 
de modelos é fundamental ao processo de aprendizagem do aluno. 

Buscando uma síntese, apresento os Quadros 18 e 19, os quais 
explicitam as classes de dificuldades e viabilidades, bem como suas 
características intrínsecas marcantes. 
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Quadro 18 – Classes e características intrínsecas das dificuldades de 
inclusão (grupo de eletromagnetismo) 
Classe/dificuldade/
inclusão

Estrutura empírica 
predominante

Estrutura semântico-
-sensorial predomi-
nante

Contexto predo-
minante

Comunicação audiovisual inter-
dependente

significados vincula-
dos às representações 
visuais

Episódios não 
interativos

segregação audiovisual inter-
dependente

significados vincula-
dos às representações 
visuais

Episódios não 
interativos

Experimento audiovisual inter-
dependente

significados indissociá-
veis de representações 
visuais

Episódios não 
interativos

operação mate-
mática

audiovisual inter-
dependente

significados vincula-
dos às representações 
visuais

Episódios não 
interativos

Quadro 19 – Classes e características intrínsecas das viabilidades de 
inclusão (grupo eletromagnetismo) 
Natureza/viabili-
dade/inclusão

Estrutura empírica 
predominante

Estrutura semântico-
-sensorial predomi-
nante

Contexto 
metodológico 
predominante

Comunicação Fundamental 
auditiva, auditiva e 
visual independente 
e tátil-auditiva 
interdependente.

significados: vincu-
lados às represen-
tações não visuais, 
de relacionabilidade 
sensorial secundária e 
sem relacionabilidade 
sensorial.

Episódios não 
interativos e 
particulares 
interativos

apresentação de 
modelos

Fundamental 
auditiva

significado vinculado 
às representações não 
visuais

Episódios inte-
rativos

Utilização de 
materiais

audiovisual inter-
dependente

significado vinculado 
às representações 
visuais

Episódios não 
interativos

Experimento Tátil-auditiva inter-
dependente e
Fundamental 
auditiva

significados vincula-
dos às representações 
não visuais

Episódios inte-
rativos

apresentação de 
hipóteses

Fundamental 
auditiva

significado vinculado 
às representações não 
visuais

Episódios inte-
rativos




