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2 - Constituição, organização e tratamento analítico dos dados 
um modelo formativo para a prática inclusiva de física no contexto da deficiência visual 

 

Eder Pires de Camargo 



Constituição dos dados. Detalhamento das 
atividades realizadas no período de 1º.4.2005 a 
31.12.2005

antes de prosseguir, gostaria de esclarecer o significado da expres-
são “deficiência visual”, visto que essa expressão possui significados 
diferentes para pessoas diferentes. de acordo com o decreto n.5.296 
são considerados deficientes visuais duas categorias de pessoas, os 
cegos e os que possuem baixa visão (BrasiL, 2004). 

É considerada cega toda pessoa cuja acuidade visual, no melhor 
olho, e com a melhor correção óptica, é menor que 20/400 (0,05), ou 
seja, que vê a 20 metros de distância aquilo que uma pessoa de visão 
comum veria à 400 metros de distância. Note então que o entendi-
mento de “cegueira” como ausência de visão não é assim explicitado 
legalmente. Pessoas com acuidade visual menor que a mencionada 
são consideradas cegas mesmo que sejam capazes de ver vultos ou 
alguma imagem. 

É considerada com baixa visão toda pessoa cuja acuidade visual, 
no melhor olho, e com a melhor correção óptica, é menor que 20/70 
(0,3) e maior que 20/400 (0,05), ou ainda, os casos nos quais o 
somatório da medida do campo visual em ambos os olhos for igual 
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ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores.

Popularmente, a deficiência visual é associada com olhos deforma-
dos e com a utilização de óculos escuros, o que na verdade nem sempre 
ocorre. Entre a baixa visão e a cegueira total há um grande caminho, 
e é fundamental ao docente conhecer as características da deficiência 
visual de seu aluno. 

Farei agora uma síntese dos resultados apresentados em Camargo 
(2006). Esses resultados referem-se ao cumprimento dos objetivos 
específicos (1), (2) e (3) (ver Capítulo 1), ou seja, no período de abril 
a dezembro de 2005 obtive os dados analisados numa primeira etapa 
de investigação (Camargo, 2006, 2008). 

os dados gerais da investigação foram constituídos durante o 
desenvolvimento das disciplinas de Prática de Ensino de Física 
oferecidas no sétimo e no oitavo termos do curso de licenciatura 
em Física. Esses dados referem-se às estruturas teórica e prática de 
módulos de ensino de Física e de relatórios (observação e regência) 
que os licenciandos elaboraram e aplicaram. Classifiquei então a 
constituição dos dados em dois momentos: (a) momento preparatório 
e (b) momento prático.

 
Momento preparatório (1º.4.2005 a 31.7.2005)

o momento preparatório caracterizou-se por três atividades básicas 
realizadas pelos licenciandos: planejamento de módulos e materiais de 
ensino, discussão reflexiva de temas inerentes ao ensino de Física e à 
deficiência visual, e estágio de observação.

No início da disciplina de Prática de Ensino de Física oferecida 
no primeiro semestre de 2005 (sétimo termo), foi solicitado aos 
licenciandos que se dividissem em cinco grupos de acordo com os 
seguintes temas da Física: Óptica, Eletromagnetismo, mecânica, 
Termologia e Física moderna (planejamento de módulos e materiais 
de ensino). Cada grupo ficou constituído, em média, por quatro 
licenciandos. Na sequência, foi apresentado aos grupos o seguinte 
problema educacional:
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Vocês devem elaborar um minicurso de 16h sobre o tema físico que seu 
grupo escolheu, sendo que as atividades de ensino de Física constituintes 
do minicurso devem ser adequadas às especificidades educacionais de 
alunos com e sem deficiência visual. 

Nas aulas seguintes (discussão reflexiva de temas inerentes ao en-
sino de Física e à deficiência visual), foram trabalhados pelo docente 
responsável pela disciplina temas relativos ao Ensino de Física/Ciên-
cias (gil-Pérez et al., 1999; Wheatley, 1991; Posner et al., 1982; Castro; 
Carvalho, 1992; silva; Barros Filho, 1997), e ao ensino de Física no 
contexto da deficiência visual (Camargo; silva, 2004a, 2004b, 2003a). 

as discussões reflexivas realizadas acerca dos temas considerados 
faziam parte dos objetivos próprios da disciplina Prática de Ensino de 
Física, entretanto ocorreu a adição de temas novos relativos ao ensino 
de Física para alunos com deficiência visual. 

No primeiro semestre, aproximadamente 25% das aulas da discipli-
na de Prática de Ensino de Física destinavam-se à realização de estágio 
de observação de práticas pedagógicas de ensino de Física em escolas 
da rede pública ou privada. Para a realização do estágio, foi sugerido 
aos licenciandos que, preferencialmente, observassem a realidade de 
aulas de Física de classes que contemplassem a presença de alunos 
com e sem deficiência visual. Foi também fornecido aos licenciandos 
o nome e endereço das escolas estaduais e municipais subordinadas 
à diretoria de Ensino da região de Bauru que continham alunos com 
deficiência visual matriculados. os licenciandos apresentaram suas 
observações por meio de um relatório e de discussões realizadas nas 
aulas presenciais.

Visei, portanto, por meio das três atividades básicas descritas, in-
troduzir teoricamente futuros professores na problemática da inclusão 
escolar de alunos com deficiência visual em contextos educacionais de 
Física. dessa forma, como resultado do momento preparatório, obtive 
três objetos de análise, a saber: filmagem de momentos de discussões 
acerca do elaborar atividades e de episódios de ensino oriundos das 
observações realizadas nos estágios; os relatórios de observação; e os 
planos de ensino elaborados pelos grupos de licenciandos. apresento 
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na sequência uma síntese das análises dos objetos mencionados. Tal 
análise evidencia dificuldades enfrentadas pelos licenciandos para o 
planejamento de atividades de ensino de Física para ambiente edu-
cacional que contemple a presença de alunos com deficiência visual. 

1) Relação entre conhecer fenômenos físicos e ver esses fenômenos. 
Essa relação representou uma grande dificuldade ao planejamento de 
atividades de ensino de Física, pois os fenômenos/conceitos físicos 
são demasiadamente relacionados à visualização;

2) O desconhecimento da pessoa com deficiência visual. Esse des-
conhecimento não é neutro, constituindo-se num conhecimento 
equivocado acerca da deficiência visual, conhecimento esse fortemente 
ligado aos mitos: natureza perfeita que tira com uma mão e dá com a 
outra, substituição dos órgãos do sentido (exemplo, o tato e a audição 
substituem a vista), e o envolvimento do cego total de nascimento na 
escuridão (crença que entende o cego total de nascença como imerso 
num mundo escuro); 

3) A atribuição de responsabilidades. Essa dificuldade relaciona-
-se ao fato de o futuro professor assumir que não é capaz de planejar 
atividades de ensino porque a Universidade não o preparou, ou por-
que nas escolas não existem as condições necessárias para a inclusão. 
Embora muitos desses argumentos sejam verdadeiros, posicionar-se 
passivamente diante deles é não buscar alternativas para superar as 
dificuldades oriundas do ensino para alunos com deficiência visual. 

4) A não superação de procedimentos tradicionais de ensino-apren-
dizagem. Esse tipo de dificuldade não é exclusivo à problemática do 
ensino de Física e da deficiência visual, contudo influencia diretamente 
o planejamento de atividades de ensino de Física que atendam as 
necessidades de todos os alunos.

Momento prático (1º.8.2005 a 31.12.2005)

No segundo semestre (oitavo termo), aproximadamente 75% das 
atividades da disciplina de Prática de Ensino de Física eram destinadas 
para o estágio de regência. Nesse estágio, os grupos de licenciandos 
aplicaram seus módulos de ensino em uma sala de aula que continha 
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37 alunos, sendo 35 videntes e dois com deficiência visual (cegos). os 
outros 25% das atividades da disciplina mencionada ficaram destinados 
para a organização da aplicação dos módulos de ensino e para a reali-
zação de uma atividade denominada “reflexão-ação”. dessa forma, a 
disciplina de Prática de Ensino de Física oferecida no segundo semestre 
foi organizada em razão de três atividades básicas: organização do curso 
“o outro Lado da Física”, aplicação do mencionado curso (módulos 
de ensino de 16 horas planejados pelos licenciandos) e atividade de 
“reflexão-ação”.

acerca da preparação para a aplicação dos módulos de ensino, 
destaco. ainda no primeiro semestre de 2005 (sétimo termo), os licen-
ciandos e o professor responsável pela disciplina de Prática de Ensino 
de Física definiram que os módulos de ensino de 16 horas que na 
ocasião vinham sendo elaborados constituiriam um curso de extensão 
a ser oferecido pela Unesp para uma determinada escola da rede de 
ensino de Bauru. Esse curso de extensão, segundo os licenciandos e o 
docente responsável pela disciplina, deveria a priori abordar a Física de 
uma maneira distinta das que normalmente são oferecidas nas escolas; 
ou seja, o enfoque conceitual deveria sobressair ao enfoque centrado 
no formalismo sem significado e desmotivante que caracteriza boa 
parte dos cursos de Física ministrados nos estabelecimentos de ensino 
públicos ou privados. o nome “o outro Lado da Física” procurou 
sintetizar a intenção e os objetivos mencionados para o curso, e surgiu 
de um consenso entre os licenciandos e o professor responsável pela 
disciplina de Prática de Ensino de Física. Posteriormente, definiu-se a 
instituição pública de ensino Colégio Técnico industrial (CTi) como o 
local onde o curso seria aplicado. a escolha do CTi deu-se por quatro 
fatores: (a) o CTi é um colégio vinculado à Unesp; (b) existência de 
boas relações entre a mencionada instituição e a Unesp de Bauru; (c) 
cursos semelhantes já haviam sido aplicados com sucesso no CTi; 
(d) proximidade entre o CTi e a Unesp. Tal proximidade facilitou o 
deslocamento dos licenciandos. 

No início do segundo semestre de 2005 (oitavo termo), após con-
versas com a direção do CTi e autorização dessa para a realização do 
curso, os licenciandos iniciaram um período de divulgação do curso 
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junto aos alunos da mencionada instituição. o CTi oferecia cursos 
técnicos de mecânica, eletrônica e processamento de dados, bem como 
o ensino médio propedêutico. o acesso aos cursos do CTi dá-se por 
meio de exames de seleção realizados pela Vunesp (instituição que 
promove os vestibulares da Unesp). Portanto, estudavam no CTi 
alunos da cidade e da região de Bauru, com idade média de 15 anos, 
aprovados em exame de seleção previamente realizado. o número de 
vagas definidas para a participação dos alunos do CTi no curso foi de 
35, e a procura foi de aproximadamente setenta alunos. a escolha dos 
35 participantes deu-se por sorteio.

Paralelamente ao processo de divulgação descrito, entrei em con-
tato com a Escola Estadual mercedes P. Bueno, localizada na cidade 
de Bauru, para convidar alunos com deficiência visual a participarem 
do curso. Procurei essa escola, pois, no CTi, não havia alunos com 
deficiência visual matriculados. a Escola mercedes P. Bueno possui 
uma sala de recursos pedagógicos que, dentre tantas funções, procura 
atender as necessidades educacionais de alunos com deficiência visual 
oriundos de escolas da região de Bauru, como o ensino do Braile ou a 
transcrição de textos ou provas em Braile. dois alunos com deficiên-
cia visual interessaram-se em participar do curso “o outro Lado 
da Física”. Esses alunos na ocasião possuíam as seguintes caracte-
rísticas em relação à deficiência visual e à escolaridade: ambos eram 
totalmente cegos, um possuía 15 anos de idade e cursava a 8ª série do 
Ensino Fundamental (atual nona série), e o outro possuía 36 anos e 
cursava a 7ª série do Ensino de Jovens e adultos (EJa). o aluno cego 
de nascimento será identificado como aluno B, e o que perdeu a visão 
ao longo da vida, como aluno a. Portanto, os 35 alunos do CTi em 
conjunto com os dois alunos com deficiência visual foram os partici-
pantes do curso “o outro Lado da Física” realizado entre o período 
de 15.8.2005 a 29.11.2005 no CTi. dessa forma, constituiu-se um 
ambiente de ensino de Física que se assemelhou às classes da rede de 
ensino que contemplam a presença de alunos com e sem deficiência 
visual, ambiente esse onde os licenciandos, por meio do estágio de 
regência, depararam, do ponto de vista prático, com a problemática 
do ensino de Física e da deficiência visual. 
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a ordem dos temas dos módulos de ensino que foram aplicados no 
CTi (Óptica, Eletromagnetismo, mecânica, Termologia e Física mo-
derna) obedeceu a uma sequência distinta das geralmente encontradas 
nos planos de ensino das escolas ou nos livros didáticos. a definição 
pela ordem apresentada deu-se pelos licenciandos por critérios sub-
jetivos, como vontade, receio, disponibilidade etc.

Nos capítulos seguintes identificarei, analisarei e classificarei 
algumas das dificuldades e viabilidades para a inclusão do aluno com 
deficiência visual em aulas de Física. a partir disso, sugerirei saberes 
docentes necessários para a condução de atividades de ensino de Fí-
sica no ambiente educacional aqui discutido. Para tanto, tomei como 
parâmetro a ideia de participação efetiva desse discente nas atividades. 
a participação efetiva é avaliada em razão da relação: discente com de-
ficiência visual/conteúdos conceituais e procedimentais de Física (Coll 
apud Zabala, 1998). segundo esse autor, os conteúdos de ensino são 
compreendidos em termos conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Como explica Zabala (1998), os conteúdos conceituais estão rela-
cionados ao conhecimento de fatos, conceitos e princípios; os proce-
dimentais, ligados às regras, técnicas, habilidades; e os atitudinais, a 
valores, atitudes, princípios éticos etc. Em outras palavras, conteúdos 
conceituais relacionam-se ao saber; os procedimentais, ao saber fazer; 
e os atitudinais, ao ser (Zabala, 1998). 

Em relação aos conteúdos atitudinais, várias pesquisas indicam que 
a presença do aluno com deficiência em uma classe regular contribui 
positivamente para o desenvolvimento de valores de caráter colabora-
tivo, de respeito às diferenças, ligados à construção de uma sociedade 
menos excludente e para a identificação de uma natureza humana 
heterogênea (Carvalho; monte, 1995). Esse é o motivo pelo qual con-
centrei minha atenção na participação efetiva do aluno com deficiência 
visual nas atividades próprias ao ensino de conteúdos conceituais e 
procedimentais de Física. Em outras palavras, discutirei os problemas 
oriundos da relação docente/discente com deficiência visual; discentes 
com e sem deficiência visual; discente com deficiência visual/conhe-
cimento físico; discente com deficiência visual/atividades experi-
mentais; discente com deficiência visual/operações matemáticas etc. 
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destaco que os resultados apresentados enfatizam as dificuldades/
viabilidades do aluno que nasceu totalmente cego. os motivos são os 
seguintes: esse discente participou de todas as atividades, algo que 
não ocorreu com o outro – por motivos particulares; as dificuldades/
viabilidades de a estão contidas no conjunto de dificuldades/viabi-
lidades de B. Entretanto, exemplos apresentados pelo aluno a, bem 
como momentos em que ele participou das atividades serão levados 
em consideração, pois o discente B sempre esteve presente com a 
participando ativamente ou como ouvinte das atuações do aluno 
que perdeu a visão ao longo da vida. ainda, é possível, a partir das 
análises dos resultados inerentes ao discente B, efetuar extrapolações 
para situações educacionais referentes aos discentes com condição de 
deficiência visual distinta desse aluno. Como mencionado, o discente 
B é cego de nascimento, e, portanto, enfrenta, do ponto de vista do 
ensino de Física, as principais dificuldades/viabilidades. a partir da 
identificação do conjunto de dificuldades/viabilidades do discente que 
nasceu cego, é possível, como mencionado, obter uma extensão para 
discentes com outros perfis de deficiência visual.




