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

 

 

Eder Pires de Camargo 



retomo aqui sinteticamente os procedimentos analíticos para 
os dados. adotando os procedimentos: exploração do material; tra-
tamento dos resultados e interpretação, identifiquei dificuldades e 
viabilidades para a participação efetiva do aluno B nas atividades de 
física aqui representadas pelas de óptica. No processo de exploração 
do material, realizei a fragmentação do corpus de análise. Para a frag-
mentação, selecionei trechos que continham a mesma viabilidade ou 
dificuldade. Em seguida, agrupei as dificuldades e viabilidades de 
acordo com a classe que as caracterizam. Em outras palavras, o agru-
pamento foi orientado pela identificação do perfil das dificuldades e 
viabilidades para a inclusão do aluno com deficiência visual. Enfoco 
essas dificuldades e viabilidades na sequência. 

Em decorrência dos processos de fragmentação e agrupamento, 
identifiquei quatro classes de dificuldades de inclusão e seis de viabi-
lidades. Essas classes são as seguintes: (a) dificuldades: comunicação, 
segregação, experimento e operação matemática; (b) viabilidades: 
comunicação, apresentação de modelos, utilização de materiais, 
experimento, operação matemática e apresentação de hipóteses. 
as dificuldades e viabilidades explicitadas representam classes 
funcionais ou componentes ativos das atividades que expressam, 
respectivamente, barreiras ou alternativas à participação efetiva do 
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aluno B nas aulas de óptica. No Quadro 1 apresento as classes de 
dificuldade e viabilidade. 

Quadro 1 – Quadro geral de dificuldades e viabilidades (grupo óptica)
Classe/dificuldade/
inclusão

ocorrência Classe/viabilidade/
inclusão

ocorrência

Comunicação sim Comunicação sim
Experimento sim Experimento sim
operação 
matemática

sim
operação 
matemática

sim

segregação sim segregação Não
apresentação de 
modelos

Não
apresentação de 
modelos

sim

Utilização de 
materiais

Não
Utilização de 
materiais

sim

apresentação de 
hipótese

Não
apresentação de 
hipótese

sim

observe no Quadro 1 que as classes: comunicação, experimento e 
operação matemática foram comuns às dificuldades e viabilidades de 
inclusão. Note-se, ainda, que há classes que representaram dificuldade 
ou viabilidade de inclusão. a classe segregação representou somente 
dificuldade, ao passo que as classes apresentação de modelos, Utili-
zação de materiais e apresentação de hipóteses representaram apenas 
alternativas à participação efetiva do discente. isso se deu pelo fato de 
que essas classes possuem características intrínsecas que as tornam 
fator gerador de barreiras e/ou alternativas à inclusão do aluno B. 
interpretei e analisei essas características por meio das categorias 
anteriormente definidas. Veja-se na sequência. 

Classes que representaram dificuldade e viabilidade 
à inclusão do aluno B nas aulas de óptica

Dificuldade inerente à comunicação

identifiquei 101 dificuldades de comunicação entre os participantes 
videntes e o aluno B (101 momentos de dificuldades). agrupei essas 
dificuldades em razão de nove linguagens que, por sua vez, foram 
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constituídas pelas seguintes estruturas empíricas: (a) estruturas fun-
damentais: fundamental auditiva, auditiva e visual independentes e 
fundamental visual; e (b) estruturas mistas: audiovisual interdepen-
dente e tátil-auditiva interdependente.

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

a) significado indissociável de representações visuais: exemplos: 
característica visual da cor, ideia visual de transparente, opaco e 
translúcido, característica visual dos fenômenos: reflexão e refração da 
luz, ideia visual de imagem e de fonte de luz, concepção de visão etc.; 

b) significado vinculado às representações visuais: exemplos: regis-
tro e descrição geométrica de fenômenos ópticos (raio de luz, reflexão, 
refração, formação de imagem em espelhos e lentes etc.). 

No Quadro 2 explicito as estruturas empírico e semântico-sensorial 
das linguagens geradoras de dificuldades comunicacionais, suas rela-
ções e respectivas quantidades. 

Quadro 2 – dificuldades de comunicação em aulas de óptica inerentes 
ao aluno B – estruturas empírico e semântico-sensorial das linguagens
Empírica 
(direita)
semântico-
-sensorial 
(abaixo)

audio-
visual 
interde-
pendente

Funda-
mental 
auditiva

Tátil-
-auditiva 
interde-
pendente

auditiva 
e visual 
indepen-
dentes

Funda-
mental 
visual

Total 
horizontal

significado 
vinculado 
às repre-
sentações 
visuais

35 2 2 5 1 45

significado 
indisso-
ciável de 
repre-
sentações 
visuais

14 21 12 9 0 56

Total
49 23 14 14 1 101
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as nove linguagens geradoras de dificuldades comunicacionais ao 
aluno B foram, portanto, as seguintes: 

Linguagem 1: audiovisual interdependente/significado 
vinculado às representações visuais

a presente linguagem foi a mais frequente. Caracteriza-se pelo fato 
de veicular por meio de códigos auditivos e visuais interdependentes 
significados ópticos vinculados às representações visuais. Na sequên-
cia, apresento um exemplo dessa linguagem.

Trecho 1
o-1: aqui a gente tem um esquema de um raio de luz que indica que 

a luz está indo para lá ó (indica determinado local)
o-1: Quando a luz atinge a fronteira entre dois meios ópticos podem 

ocorrer basicamente esses dois fenômenos luminosos, a reflexão e a refração 
(indica registros projetados)

o-1: a luz bate nesta superfície regular, e é refletida de uma forma 
ordenada como está aqui neste desenho, aqui está a reflexão irregular, 
então chega a luz e esses raios são refletidos assim

Note-se que uma característica peculiar da presente linguagem é 
a de que o licenciando indica oralmente determinado aspecto visual 
registrado. Essa característica poderia ser sintetizada por afirmações 
do tipo: “olha isto como é”, “veja como se comporta este gráfico” “isto 
mais isto dá este resultado”. mas isto o quê? 

Linguagem 2: fundamental auditiva/significado indissociável 
de representações visuais

Essa linguagem foi a segunda mais identificada. Como veicula 
informações por meio de códigos auditivos, as dificuldades dela ori-
ginadas se devem exclusivamente à estrutura semântico-sensorial dos 
significados veiculados. Veja-se um exemplo no trecho 2. 
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Trecho 2
o-1: a piscina reflete, refrata, tanto é que a gente consegue enxergar 

o fundo, se não houvesse essa refração nós não conseguiríamos enxergar 
o fundo da piscina.

o-1: Porque as cores do arco- íris tem aquela ordem?
o-1: Porque você tem corpos de diferentes cores se a luz que ilumina 

vem do sol? Que cor é a luz que vem do sol?

observe-se que uma característica peculiar da presente linguagem é 
a de que o licenciando, durante o processo de veiculação de informações, 
recorre às “imagens visuais mentais” dos fenômenos ópticos. isso im-
plica dizer que objetos, situações, experiências etc. abordados durante a 
aula não se encontram presentes ou externamente registrados. Por esse 
motivo, essa linguagem não utiliza o apoio de recursos instrucionais para 
projetar algum tipo de imagem ou situação. Na verdade, essas imagens 
e situações se encontram projetadas nas “cabeças” dos alunos videntes. 

Linguagem 3: audiovisual interdependente/significado 
indissociável de representações visuais

a linguagem em questão se caracteriza por veicular, por meio de códi-
gos auditivos e visuais interdependentes, significados ópticos indissociá-
veis de representações visuais. No Trecho 3 exemplifico essa linguagem. 

Trecho 3
o-3: aqui temos um objeto transparente e um opaco. Notem o que 

acontece quando eu incido luz sobre eles.
o-3: isso que vocês estão vendo aqui nada mais é do que arco íris não 

é? (Licenciando coloca sobre o data show um prisma de água)

assim como na Linguagem 1, a presente também possui a carac-
terística peculiar de indicar-se oralmente determinado aspecto visual 
registrado/projetado. “olhem como é, vejam esta característica” etc. 
a diferença, entretanto, reside no fato de que o objeto registrado ou 
projetado possui significado indissociável de representações visuais 
(cores, transparência, opacidade etc.). 
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Linguagem 4: tátil-auditiva interdependente/significado 
indissociável de representações visuais

Esteve relacionada à utilização de maquetes táteis construídas 
para o ensino dos alunos com deficiência visual. Fundamenta-se na 
incompatibilidade entre o potencial comunicacional de sua estrutura 
empírica e os significados que se visam comunicar. Em outras palavras, 
códigos táteis e auditivos não veiculam informações indissociáveis de 
representações visuais, ou seja, tocar e ouvir nunca farão que cegos de 
nascimento compreendam significados como cores, transparente, opa-
co etc. Veja um exemplo dessa linguagem no Trecho 4 que representa a 
tentativa de O-2 comunicar para B a ideia da dispersão da luz branca. 

Trecho 4
o-2: Esse fio entrelaçado aqui é como se fosse a luz branca, consegue 

perceber?
o-2: a luz está entrando, você percebeu que ela está entrando, e ela 

passa por dentro desse material, dá para você colocar a mão por dentro 
desse material, e essa luz ela se separa ai dentro.

o-2: Então quando a gente fala em cor, as cores são cada cordinha des-
sas que você está sentindo, cada cordinha está representando uma cor, essas 
cordinhas que você está tocando estão representando cada cor do arco-íris.

o-2: a primeira em baixo, a primeira que você está sentindo é o violeta. 
ai vai indo, tem várias cores, anil, azul, você pegou na verde, a de cima é 
a amarela, depois a laranja e por último a vermelha.

Figura 3 – maquete tátil-visual do fenômeno da dispersão da luz branca. 
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Note-se que a dificuldade que destaquei refere-se exclusivamente 
à ideia visual de cor, que não pode ser veiculada por meio de códigos 
táteis e auditivos. Para as outras ideias, como a de que a luz se decom-
põe ao passar de um meio físico para outro, ou a da sequência de cores 
formada dentro do segundo meio, a linguagem é adequada. Portanto, 
para um entendimento correto da dificuldade comunicacional de uma 
determinada linguagem, é imprescindível focalizar que significado se 
está analisando. 

Linguagem 5: auditiva e visual independentes/significado 
indissociável de representações visuais

Essa linguagem é marcada por veicular simultaneamente por 
meio dos códigos auditivos e visuais, significados com a característica 
semântico-sensorial mencionada. Verifiquei tal dificuldade em dois 
tipos de situações: (1) licenciando projetava e descrevia oralmente 
frases contendo significados indissociáveis de representações visuais; 
(2) licenciando realizava experimentos demonstrativos ou apresentava 
registros visuais de fenômenos, e de forma simultânea e independente, 
falava acerca de seus significados. Veja exemplos do que mencionei 
nos Trechos 5 e 6. 

Trecho 5 – Exemplo de situação 1:  
Licenciando projeta e lê a frase transcrita abaixo

o-1: o estudo da óptica proporcionou a humanidade um grande 
avanço, não só na qualidade de vida de quem usa óculos, como também 
o cinema e a televisão que passaram de preto e branco para colorido etc.

a veiculação de informações do trecho descrito foi constituída de 
duas linguagens fundamentais independentes, a linguagem auditiva, 
que teve como suporte material a fala do licenciando, e a linguagem 
visual, cujo suporte material deu-se por meio da projeção das informa-
ções em uma tela (data show). a visualização das frases projetadas não 
representou pré-requisito ao acesso por parte do aluno B às informações 
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veiculadas. o que interpretei como um fator dificultador de comuni-
cação foi a estrutura semântico-sensorial da linguagem que se mostrou 
indissociável de representações visuais. o licenciando indicou em sua 
fala a importância do conhecimento óptico para quem usa óculos e para 
o desenvolvimento do cinema e da televisão. Essa indicação é carregada 
de trivialidades na medida em que atinge um público cujas experiên-
cias com os objetos descritos são influenciadas pela visão. Em outras 
palavras, para um aluno vidente, é lógica a importância dos óculos 
para quem, por exemplo, tem miopia; são claras as diferenças entre as 
imagens de filmes antigos e recentes, bem como de televisões coloridas 
ou branco e preto. Por sua vez, para um aluno cego de nascimento, é 
trivial a compreensão de experiências como as descritas? o que significa 
para um aluno cego a ideia de óculos e sua importância para quem tem 
problemas visuais simples? Qual é o significado de locais como cinema; 
qual é o significado do que as pessoas assistem lá? Qual é a diferença 
entre uma televisão em cores e uma em branco e preto? Entende-se 
que os significados indissociáveis de representações visuais ligados 
aos objetos descritos não podem ser comunicados a alunos cegos de 
nascimento. Entretanto, é importante salientar que esses significados 
não são os únicos ligados aos objetos mencionados. Nesse sentido, a 
compreensão do aluno cego de nascimento vincular-se-á ao conjunto 
de significados não visuais e sociais relacionados aos objetos descritos. 

Trecho 6 – Exemplo de situação 2: Um dos licenciandos aproxima 
luzes de diferentes cores sobre uma camisa branca

o-3: Eu estou aproximando a luz vermelha da camiseta branca. o 
que vocês perceberam?

a-Vs: a camiseta ficou vermelha
o-3: E agora com a luz azul? 
a-Vs: Ficou azul

a veiculação de informações descritas pode ser caracterizada 
como constituída por códigos auditivo e visual articulados de forma 
independentes. Esses códigos tiveram como suporte material a fala do 
licenciando e dos alunos videntes e a informação visual proveniente 
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das luzes. a estrutura semântico-sensorial da linguagem encontrou-
-se indissociável de representações visuais, pois, referiu-se à cor de 
um corpo. 

Linguagem 6: auditiva e visual independentes/significado 
vinculado às representações visuais

Tal linguagem veicula, por meio de códigos auditivos e visuais 
independentes, significados vinculados às representações visuais. 
diferentemente dos significados indissociáveis, os vinculados podem 
ser representados de forma não visual. Essas representações são cons-
truídas a partir das características materiais dos registros de objetos 
constituídos dos mencionados significados. 

Trecho 7
o-1: ano luz é a distância que a luz viaja no vácuo durante 1 ano, e 1 

ano luz é equivalente a 9,45 vezes 10 elevado a 12 km. 

a declaração transcrita refere-se à apresentação de valores numéri-
cos por meio de notação científica. Nela, o licenciando apresenta o valor 
em metros para a distância astronômica de um ano luz. ao projetar 
por meio de um data show a notação científica de um ano luz (código 
visual), o licenciando repetiu oralmente esse valor utilizando-se de 
uma expressão característica da mencionada notação, ou seja, “um 
certo valor vezes dez elevado a uma certa potência”. É importante 
destacar que o registro gráfico de uma potência possui a seguinte 
estrutura visual: dois números, um grande e um pequeno, localiza-
dos, respectivamente, na parte inferior e superior da estrutura. Essa 
representação se dá em razão de elementos visuais, o que implica dizer 
que quem codifica a informação de uma potência espera que o decodi-
ficador seja capaz de efetuar a decodificação por meio da representação 
visual. Esse fato se reflete na expressão verbal do referido código, na 
medida em que reproduz oralmente aquilo que é visível. Exemplos: 
dez elevado à quarta, dois elevado ao cubo, cinco elevado ao quadrado. 
Para um aluno cego, as seguintes questões são pertinentes: o que foi 
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elevado? É um cubo? É um quadrado? o dez está na parte de cima da 
quarta? gostaria de mencionar que notações de potências em Braille 
não seguem a estrutura de “algo elevado a algo”. Em Braille, essas 
notações ocorrem horizontalmente, e, portanto, a palavra “elevado”, 
que descreve de forma oral um registro visual, não faz sentido para 
alunos com deficiência visual usuários do Braille. 

 
Linguagem 7: tátil-auditiva interdependente/significado 
vinculado às representações visuais

responsável por 2% das dificuldades de comunicação do aluno 
B, caracteriza-se pelo fato de veicular, por meio de códigos táteis e 
auditivos interdependentes, significados vinculados às representações 
visuais. Em outras palavras, o recurso instrucional empregado pelos 
licenciandos para apoiar o processo comunicativo possuía caracterís-
ticas visuais não registradas tatilmente nem descritas oralmente. 

Trecho 8 – Licenciando utiliza maquete da dispersão da luz para explicar 
o fenômeno do arco-íris (ver Figura 3)

o-2: Então a luz branca que entra no prisma ela se separa em sete 
cores que são as cores do arco-íris

B: mas não parece um arco! 

a maquete não apresentava a descrição tátil da geometria do 
fenômeno mencionado (ver Figura 3). o aluno B observara pelo tato 
a maquete lateralmente. Por isso, sua dúvida: “mas não parece um 
arco!”. a forma de arco deve-se ao fato de que essa geometria somente 
pode ser vista se o observador estiver posicionado no vértice do cone 
de luz para onde convergem os raios de luz que sofrem dispersão ao 
atravessar partículas de água suspensas no ar (base de formato de um 
semicírculo). observo que o significado aqui destacado se refere à 
geometria do fenômeno do arco-íris e não aos significados visuais de 
suas cores. se tais significados focem considerados, também represen-
tariam dificuldade de comunicação, já que códigos táteis não veiculam 
significados dessa natureza. 
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Linguagem 8: fundamental auditiva/significado vinculado às 
representações visuais

Essa linguagem veicula, por meio de códigos auditivos, significados 
vinculados às representações visuais. Em outras palavras, os licencian-
dos falavam acerca de registros ou esquemas conhecidos apenas pelos 
alunos videntes. destaco um exemplo no Trecho 9. 

Trecho 9
o-6: Um sobre o foco é igual a um sobre p mais um sobre o valor de 

P linha 
a: Valor de p linha! o que é p linha?
o-6: É a distância da imagem ao espelho
a: Chama p linha?
o-6: Exatamente, p linha, p com índice linha.
a: Não entendi 
o-6: são três elementos só: um sobre f, igualdade, um sobre p, soma, 

um sobre p linha.
a: Um sobre p linha também é um exemplo?
o-6: É tudo sobre, um sobre o foco, é igual a um sobre p mais um 

sobre p linha.
a: é o que, multiplica para dar o resultado?
o-6: soma um sobre p mais um sobre p linha
a: ai precisaria do Braille para fazer cálculo assim, se não está na cabeça 

a equação, fica difícil

o aluno B participou como ouvinte da interação entre O-6 e a 
descrita no Trecho 9. Na explicação da aplicação da lei de gaus, O-6 
utilizou uma linguagem de estrutura empírica fundamental auditiva, 
linguagem essa insuficiente para a descrição da equação e do desen-
volvimento do processo matemático. isso se deveu especialmente pelo 
fato do significado dos códigos estarem vinculados às representações 
visuais e por o aluno B não possuir representações não visuais desses 
significados. Por exemplo, o que teria B interpretado do termo “P li-
nha”? Teria ele interpretado o significado de “linha” ao pé da letra? a 
adição do apóstrofo junto à letra p constitui um significado vinculado à 
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uma representação visual trivial aos videntes e inadequada aos alunos 
com deficiência visual. 

a participação de B como ouvinte se deu pelas características 
discursivas daquele momento da atividade; ou seja, o licenciando 
abordou conceitos físicos em um episódio particular. Nesse episódio, 
O-6 apresentava explicações para o discente a, enquanto B ouvia essas 
explicações. Explicitarei detalhes das potencialidades e limitações dos 
episódios particulares posteriormente. 

Linguagem 9: fundamental visual/significado vinculado às 
representações visuais

Caracteriza-se pelo fato de veicular, por meio de códigos visuais, 
significados vinculados às representações visuais. a identificou 
quando um dos licenciandos, sem realizar descrições orais, proje-
tou através do data show o registro visual de uma câmara escura. 
a informação, portanto, foi veiculada por meio de código visual e 
referia-se às características geométricas da relação objeto/imagem 
(significado vinculado às representações visuais). algo que conside-
rei positivo foi o fato de esse perfil linguístico ter sido verificado em 
apenas uma ocasião. 

Note-se que a veiculação dos significados vinculados e indissociá-
veis de representações visuais constituiu-se na base das dificuldades 
de comunicação entre os licenciandos e o aluno cego de nascimento. 
Essas dificuldades objetivaram-se por meio de linguagens constituí-
das de estruturas empíricas de acesso visualmente dependente (audio-
visual interdependente e fundamental visual) e de acesso visualmente 
independente (tátil-auditiva interdependente, fundamental auditiva 
e auditiva e visual independente). dessa forma, dificuldades geradas 
por linguagem de acesso visualmente dependente se fundamentam 
tanto na estrutura empírica, como na estrutura semântico-sensorial 
dos significados abordados (prioritariamente significados vinculados 
às representações visuais). Já as dificuldades geradas por linguagens 
de acesso visualmente independente fundamentam-se na estrutura 
semântico-sensorial dos significados abordados (prioritariamente 
significados indissociáveis de representações visuais). 
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Note-se ainda que as linguagens constituídas de estrutura empírica 
audiovisual interdependente representaram a principal barreira comu-
nicacional entre os licenciandos e o aluno cego de nascimento, tanto 
pela predominância de utilização quanto pela forma como organizam 
a veiculação de significados (observação simultânea dos códigos audi-
tivos e visuais que dão suporte material à veiculação de informações). 

Procurei sintetizar no Quadro 3 as linguagens geradoras de di-
ficuldades comunicacionais, a característica peculiar da linguagem 
(se houver), suas porcentagens aproximadas, bem como o recurso 
instrucional mais frequente em cada uma delas. 

Quadro 3 – Linguagens geradoras de dificuldades de comunicação 
(grupo de óptica)
Linguagem Porcentagem 

(aprox.) 
Característica 
peculiar

recurso instrucional 
mais empregado

Linguagem 1
35% 

indicar oralmente regis-
tros visuais

Lousa, data show,  
retroprojetor

Linguagem 2
20% 

recorrência a “imagens 
visuais mentais”

Não utilizado

Linguagem 3
14% 

indicar oralmente regis-
tros/fenômenos visuais

data show,  
retroprojetor, materiais 
experimentais

Linguagem 4
12% 

Tato/som não veiculam 
significados visualmente 
indissociáveis

maquetes para  
os alunos com  
deficiência visual

Linguagem 5
9% 

som não veicula  
significados visualmente 
indissociáveis

retroprojetor, data show, 
equipamentos experi-
mentais

Linguagem 6
5% 

detalhamento oral 
insuficiente

Lousa, data show,  
retroprojetor

Linguagem 7

2% 

inexistência de registros 
não visuais nas  
maquetes, descrição  
oral insuficiente

maquetes para  
os alunos com  
deficiência visual

Linguagem 8

2% 

recorrência à repre-
sentações dos alunos 
videntes de significados 
visualmente vinculados

Não utilizado

Linguagem 9
1% 

apresentação visual data show
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Viabilidade inerente à comunicação

identifiquei 97 viabilidades de comunicação entre os participantes 
videntes e o aluno B (97 momentos de viabilidade). agrupei essas 
viabilidades em razão de cinco linguagens que ficaram organizadas em 
torno das seguintes estruturas empíricas: (a) estruturas fundamentais: 
fundamental auditiva, auditiva e visual independentes e tátil e auditiva 
independentes; e (b) estrutura mista tátil-auditiva interdependente.

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

a) significado vinculado às representações não visuais. Exemplos: 
registros táteis de raios de luz paralelo, convergente e divergente, das 
características geométricas das reflexões regular e difusa e do fenôme-
no da dispersão da luz; registro tátil da geometria da relação objeto, 
imagem e raio de luz em lentes e espelhos planos e esféricos; registro 
tátil de ângulos de incidência, aspectos geométricos dos fenômenos: 
reflexão e refração, relação entre cor e comprimento de onda, diferença 
entre a velocidade da luz na água e no ar etc.; 

b) significado indissociável de representações não visuais. Exemplos: 
fenômeno da absorção da luz; relação entre energia luminosa e térmica etc.

No Quadro 4 explicito as estruturas empíricas e semântico-sen-
soriais das linguagens geradoras de viabilidades comunicacionais ao 
aluno B, suas relações e respectivas quantidades. 

Quadro 4 – Viabilidade de comunicação para as atividades de óptica – 
estruturas empírica e semântico-sensorial das linguagens
Empírica (direita)
semântico-sensorial 
(abaixo)

Tátil-
-auditiva 
interde-
pendente

Funda-
mental 
auditiva

auditiva 
e visual 
indepen-
dentes

Tátil e 
auditiva 
indepen-
dentes

Total 
horizontal

significado vincula-
do às representações 
não visuais

59  30 4 0 93

significado indisso-
ciável de represen-
tações não visuais

0 2 0 2 4

Total vertical
59 32 4 2 97
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as cinco linguagens geradoras de viabilidades comunicacionais 
foram, portanto, as seguintes. 

Linguagem 10: tátil-auditiva interdependente/significado 
vinculado às representações não visuais

Em relação à presente linguagem, o recurso instrucional empregado 
para apoiar o processo comunicativo possuía registros táteis percebidos 
pelo aluno B e descritos oralmente pelos licenciandos. No Trecho 10 
apresento um exemplo dessa linguagem.

Trecho 10
o-2: Esses daqui são os raios divergentes, eles vêm daqui nesse sen-

tido, ou seja, eles vão abrindo, conseguem perceber isto?
o-2: E os do lado são os convergentes, eles vêm daqui, eles vão fe-

chando, está percebendo?
o-2: Então, quando a gente estiver trabalhando com raio de luz, a gen-

te vai estar trabalhando com um risquinho só, só com este risquinho aqui. 
mostra as representações táteis da maquete de raio de luz (Figura 4). 

Figura 4 – registro tátil-visual de raio de luz, raios paralelos, conver-
gentes e divergentes.
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Note-se que a marca dessa linguagem é a ação do licenciando 
conduzir a mão do aluno com deficiência visual sobre os registros tá-
teis contidos nas maquetes ou materiais. Enquanto conduz, descreve 
oralmente aquilo que se encontra registrado tatilmente. 

Linguagem 11: fundamental auditiva/significado vinculado 
às representações não visuais

destaco aqui que os licenciandos falavam acerca de registros não 
visuais ou ideias conhecidas do aluno B. apresento um exemplo dessa 
linguagem no Trecho 11. 

Trecho 11
o-2: o que seria essa ideia de comprimento de onda?
o-2: imaginem uma corda balançando para cima e para baixo; ela tem 

aquela parte que sobe e desce e que sobe de novo.
o-2: Então a gente chama de crista a cada subida da corda; entre duas 

cristas você tem o que a gente chama de comprimento de onda.
o-2: imaginem as ondas do mar. Vem uma onda, aí sabe quando tem 

aquela sequência? imagina que entre uma e outra você tem duas cristas, 
é como se fosse isso o comprimento de onda.

o-2: o vermelho tem o comprimento de onda maior, então a distância 
do vermelho entre uma crista e outra é maior do que a do azul que tem o 
comprimento de onda menor.

o que marca esse perfil linguístico é o detalhamento oral de sig-
nificados vinculados às representações não visuais. No exemplo que 
apresentei, o licenciando descreveu comprimento de onda a partir do 
movimento da corda e das ondas do mar e relacionou a ideia mencio-
nada às cores. Esses exemplos, que contêm significados vinculados 
às representações não visuais, foram acessíveis ao aluno B. gostaria 
que o leitor notasse que o significado aqui descrito como acessível é o 
referente à relação: comprimento de onda/cor e não o significado visual 
de cor. É importante que o leitor tenha ciência de que um determinado 
fenômeno pode possuir vários significados, como é o exemplo da ideia 
de cor. se, por um lado, a cor está relacionada com fenômeno visual, 
que não pode ser comunicado por linguagem não visual, por outro, há 
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significados para cor, como é o caso do comprimento de onda, que não 
estabelece com a visão uma relação prioritária. 

Linguagem 12: auditiva e visual independentes/significado 
vinculado às representações não visuais

apresento na sequência um exemplo dessa linguagem. 

Trecho 12
o-1: o que é a luz? 
o-1: a princípio para a gente nesta parte da óptica o interessante é 

pensar na luz como uma onda. 
informações projetadas e lidas pelo licenciando

o que marca essa linguagem é a simultaneidade entre projeção e 
descrição oral de informações. Tais informações (descritas oral e visual-
mente) contêm os mesmos significados vinculados às representações 
não visuais. Note-se que a informação abordada é a da luz como sendo 
uma onda, ideia essa que pode ser descrita tatilmente. 

Linguagem 13: fundamental auditiva/significado 
indissociável de representações não visuais

observe um exemplo da presente linguagem no Trecho 13. 

Trecho 13
o-4: o que esquenta mais, o preto ou o branco?
B: o preto.
o-4: Então, em um dia de verão, você vai preferir sair de roupa?
B: Clara!

do ponto de vista semântico-sensorial, note-se que o licenciando 
não relacionou o significado de cor a representações visuais. o exem-
plo das roupas e da sensação térmica possibilitou um referencial não 
visual para a compreensão de cor. Nesse contexto, é possível que B, ao 
associar o branco e o preto a distintas sensações térmicas, tenha esta-
belecido representações não visuais para a ideia de cor e, dessa forma, 
compreendido a informação veiculada pelo licenciando. 
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Linguagem 14: tátil e auditiva independentes/significado 
indissociável de representações não visuais

Foi identificada quando B reconheceu de forma tátil e auditiva o 
formato e o som proveniente de um caleidoscópio (reconhecimento 
não visual de material experimental). Não há trecho que possa ser 
aqui descrito. a evidência de viabilidade de comunicação somente 
pôde ser observada nas filmagens. 

Procurarei agora sintetizar as viabilidades de comunicação. 
Note-se que ocorreu entre os licenciandos e o aluno B veiculação 
de significados vinculados e indissociáveis de representações não 
visuais. Tal veiculação objetivou-se por meio de linguagens consti-
tuídas de estruturas empíricas de acesso visualmente independente 
(fundamental auditiva, auditiva e visual independentes, tátil e 
auditiva independente e tátil-auditiva interdependente). Lingua-
gens constituídas pelas estruturas empíricas tátil-auditiva interde-
pendente e fundamental auditiva mostraram-se predominantes na 
veiculação de informações, representando, respectivamente, 60,8% 
e 31,9% de comunicação adequada. No Quadro 5, exemplifico as 
constatações indicadas. 

Quadro 5 – síntese e características das linguagens geradoras de via-
bilidades comunicacionais nas aulas de óptica
Linguagem Porcentagem 

aproximada 
Característica 
peculiar

recurso instrucional 
mais empregado

Linguagem 10
61% 

Condução das mãos 
do aluno

maquetes táteis

Linguagem 11
31% 

recorrência à 
“imagens não visuais 
mentais”

Não utilizado

Linguagem 12
4% 

descrever oralmente 
frases projetadas

data show, retroprojetor

Linguagem 13
2% 

descrição oral de sig-
nificados não visuais

Não utilizado

Linguagem 14
2% 

descrição tátil e 
auditiva

Equipamentos experi-
mentais
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Relação entre linguagem e 
contexto comunicacional

Para que o leitor possa entender a abordagem metodológica em-
pregada pelos licenciandos nas atividades de óptica, retomo agora a 
quantidade de ocorrência de dificuldade e viabilidade de comunicação. 
a quantidade de dificuldade foi de 101 (nove perfis linguísticos) e a 
de viabilidade, 97 (cinco perfis linguísticos). aproximadamente 60% 
desse conjunto ocorreu em episódios comuns a todos os alunos e 40% 
em episódios particulares. a cada dificuldade e viabilidade associei 
um momento e um padrão discursivo. Combinando os momentos e 
os padrões discursivos, obtive cinco contextos comunicacionais que 
descrevo de forma decrescente de ocorrência: episódio particular inte-
rativo/de autoridade; episódio não interativo/de autoridade; episódio 
interativo/de autoridade; episódio interativo/dialógico; e episódio 
particular não interativo/de autoridade. 

a grande maioria da ocorrência de episódios particulares (em torno 
de 85%) caracterizou-se por relações discursivas interativas/de autori-
dade, enquanto a minoria (em torno de 15%) por relações discursivas 
não interativas/de autoridade. Por sua vez, aproximadamente 40% da 
ocorrência de episódios comuns a todos os alunos caracterizou-se por 
relações discursivas não interativas/de autoridade, 30% por relações 
discursivas interativas de autoridade e outros 30% por relações discur-
sivas interativas/dialógicas. 

o contexto apresentado contribui ao entendimento da organização 
das atividades em relação à presença do aluno com deficiência visual, 
que se deu, na maioria das vezes, em atividades comuns a todos os 
discentes, e em determinadas ocasiões, em atividades particulares. 
indicam ainda o perfil discursivo das atividades, fundamentado, 
prioritariamente, em argumentações retórica e socrática, e de forma 
secundária, em argumentações dialógicas. Na sequência, apresento 
uma análise detalhada desses aspectos. 
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Contexto comunicacional/linguagem 
geradora de dificuldades

No Quadro 6 indico a relação entre contexto comunicacional e 
linguagem geradora de dificuldade, bem como o impacto quantitativo 
dessa relação.

Quadro 6 – relaciona as variáveis: contexto comunicacional e lingua-
gem inacessível (grupo de óptica) 

Contexto 
comuni-
cacional 
(direita)
Linguagem 
(abaixo)

Episódio 
não inte-
rativo/de 
autori-
dade

Episódio 
intera-
tivo/de 
autori-
dade

Episódio 
intera-
tivo/
dialógico

Episódio 
particular 
intera-
tivo/de 
autori-
dade

Episódio 
particular 
não inte-
rativo/de 
autori-
dade

Quan-
tidade 
horizontal

audiovisual 
interde-
pendente/
significado 
vinculado às 
representa-
ções visuais.

26 6 2 0 1 35

Fundamen-
tal auditiva/
significado 
indisso-
ciável de 
representa-
ções visuais.

3 12 6 0 0 21

audiovisual 
interde-
pendente/
significado 
indisso-
ciável de 
representa-
ções visuais.

8 4 2 0 0 14

Tátil-audi-
tiva interde-
pendente/
significado 
indisso-
ciável de 
representa-
ções visuais.

0 0 0 10 2 12

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 
intera-
tivo/
dialógico

Episódio 
particular 
intera-
tivo/de 
autori-
dade

Episódio 
particular 
não inte-
rativo/de 
autori-
dade

Quan-
tidade 
horizontal

auditiva e 
visual inde-
pendentes/
significado 
indisso-
ciável de 
representa-
ções visuais.

3 2 4 0 0 9

auditiva e 
visual inde-
pendentes/
significado 
vinculado às 
representa-
ções visuais.

3 1 1 0 0 5

Tátil-audi-
tiva interde-
pendente/
significado 
vinculado às 
representa-
ções visuais.

0 0 0 0 2 2

Fundamen-
tal auditiva/
significado 
vinculado às 
representa-
ções visuais.

0 0 0 2 0 2

Fundamen-
tal visual/
significado 
vinculado às 
representa-
ções visuais.

1 0 0 0 0 1

Quantidade 
vertical 44 25 15 14 3 101

a análise do Quadro 6 indica que perfil linguístico gerador de 
dificuldade mostrou-se mais comum em determinado contexto comu-
nicacional. Nessa análise, enfatizo a relação contexto comunicacional/
linguagem inacessível ao aluno cego de nascimento.
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Episódio não interativo/de autoridade 

Nesse contexto, aproximadamente 60% das dificuldades estiveram 
relacionadas ao emprego de linguagem audiovisual interdependente/
significado vinculado às representações visuais; 18%. ao emprego de 
linguagem audiovisual interdependente/significado indissociável de 
representações visuais; 7%, relacionadas, respectivamente, ao emprego 
das linguagens fundamental auditiva/significado indissociável de 
representações visuais, auditiva e visual independentes/significado 
indissociável de representações visuais e auditiva e visual indepen-
dentes/significado vinculado à representações visuais. Finalmente, 
aproximadamente 2% das dificuldades estiveram relacionadas ao 
emprego de linguagem fundamental visual/significado vinculado às 
representações visuais. 

destaco que as dificuldades identificadas estiveram relacionadas a 
duas características estruturais predominantes: (a) utilização de lingua-
gens de acesso visualmente dependente (audiovisual interdependente 
e fundamental visual); e (b) abordagem de significados vinculados às 
representações visuais. 

Episódio interativo/de autoridade 

aqui, 48% das dificuldades estiveram relacionadas ao emprego 
de linguagem fundamental auditiva/significado indissociável de 
representações visuais; 24%, ao emprego de linguagem audiovisual 
interdependente/significado vinculado às representações visuais; 
16%, ao emprego de linguagem audiovisual interdependente/signi-
ficado indissociável de representações visuais; 8,0%, ao emprego de 
linguagem auditiva e visual independentes/significado indissociável 
de representações visuais; e 4,0%, ao emprego de linguagem auditiva e 
visual independentes/significado vinculado às representações visuais. 

Em termos estruturais, destaco que esse contexto esteve relacionado 
a duas características predominantes: (a) emprego de linguagens de 
acesso visualmente independente (fundamental auditiva e auditiva 
e visual independentes); e (b) abordagem majoritária de significados 
indissociáveis de representações visuais. 
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Episódio interativo/dialógico 

Nesse contexto, 40% das dificuldades estiveram relacionadas 
ao emprego de linguagem fundamental auditiva/significado in-
dissociável de representações visuais; aproximadamente 27%, ao 
emprego de linguagem auditiva e visual independentes/significado 
indissociável de representações visuais; em torno de 13%, relacio-
nadas, respectivamente, ao emprego de linguagens audiovisual 
interdependente/significado indissociável de representações visuais 
e audiovisual interdependente/significado vinculado às repre-
sentações visuais; e ainda, aproximadamente 7%, ao emprego de 
linguagem auditiva e visual independentes/significado vinculado 
às representações visuais. 

Em termos estruturais, o presente contexto esteve relacionado a 
duas características predominantes: (a) emprego de linguagens de 
acesso visualmente independente (linguagens fundamental auditiva 
e auditiva e visual independentes); e (b) abordagem de significados 
indissociáveis de representações visuais. 

Episódio particular interativo/de autoridade 

No presente contexto, aproximadamente 70% das dificuldades 
estiveram relacionadas ao emprego de linguagem tátil-auditiva inter-
dependente/significado indissociável de representações visuais; em 
torno de 15%, ao emprego de linguagem tátil-auditiva interdependen-
te/significado vinculado às representações visuais; e outros 15%, ao 
emprego de linguagem fundamental auditiva/significado vinculado 
às representações visuais. 

Em termos estruturais, o presente contexto esteve relacionado a 
duas características predominantes: (a) 100% de emprego de linguagens 
de acesso visualmente independente (tátil-auditiva interdependente 
e fundamental auditiva); e (b) abordagem majoritária de significados 
indissociáveis de representações visuais (aproximadamente 70%). des-
taco que todos os significados com essa estrutura semântico-sensorial 
foram abordados por meio de linguagem de estrutura empírica tátil-
-auditiva interdependente. 
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Episódio particular não interativo/de autoridade 

Nesse contexto, aproximadamente 67% das dificuldades estiveram 
relacionadas ao emprego de linguagem tátil-auditiva interdependente/
significado indissociável de representações visuais; e 33%, ao emprego 
de linguagem audiovisual interdependente/significado vinculado às 
representações visuais. 

o presente contexto esteve relacionado a duas características majori-
tárias: (a) emprego de linguagem visualmente independente (tátil-audi-
tiva interdependente); e (b) abordagem de significados indissociáveis de 
representações visuais. destaco que esses significados estiveram relacio-
nados à linguagem de estrutura empírica tátil-auditiva interdependente. 

sintetizando: o emprego de linguagens de estrutura empírica au-
diovisual interdependente, presentes em quase 50% das dificuldades 
comunicacionais, foi identificado, quase que totalmente, em contextos 
comuns a todos os alunos. apenas 2% do emprego desse perfil empírico 
foi verificado em episódios particulares. a utilização de linguagens 
de estruturas empíricas fundamental auditiva e auditiva e visual in-
dependentes, presentes em aproximadamente 40% das dificuldades 
comunicacionais, foi identificada somente em contextos comuns a 
todos os alunos. Linguagens de estrutura empírica tátil-auditiva in-
terdependente, presentes em aproximadamente 14% das dificuldades, 
foram verificadas somente em episódios particulares. 

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

a) predominância de dificuldades relacionadas à estrutura empírica 
audiovisual interdependente;

b) a totalidade das dificuldades esteve relacionada aos significados 
vinculados ou indissociáveis de representações visuais; 

c) o emprego de linguagem de estrutura empírica audiovisual 
interdependente deu-se quase que totalmente em episódios comuns 
a todos os alunos;

d) as dificuldades oriundas de estrutura empírica audiovisual 
interdependente decresceram à medida que os episódios tornaram-se 
mais interativos e/ou dialógicos; 
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e) as dificuldades oriundas de estrutura empírica audiovisual 
interdependente relacionaram-se prioritariamente aos significados 
vinculados às representações visuais;

f) à medida que os episódios tornaram-se mais interativos e/ou 
dialógicos, intensificou-se o emprego de linguagens de estruturas 
empíricas fundamental auditiva e auditiva e visual independente;

g) em episódios mais interativos e/ou dialógicos as dificuldades 
concentraram-se na estrutura semântico-sensorial dos significados; 

h) dificuldades oriundas de episódios particulares concentraram-se 
na estrutura semântico-sensorial dos significados. 

Contexto comunicacional/linguagem geradora de viabilidades

observe o Quadro 7. Nele explicito a relação entre contexto comu-
nicacional e linguagem geradora de viabilidade, bem como o impacto 
quantitativo dessa relação. 

Quadro 7 – relaciona as variáveis: momento, padrão discursivo e 
linguagens acessíveis (grupo de óptica)

Contexto 
comuni-
cacional 
(direita)
Linguagem 
(abaixo)

Episódio 
particular 
intera-
tivo/de 
autori-
dade

Episódio 
intera-
tivo/dia-
lógico

Episódio 
intera-
tivo/de 
autori-
dade

Episódio 
particular 
não inte-
rativo/de 
autori-
dade

Episódio 
não inte-
rativo/de 
autori-
dade

Quan-
tidade 
horizontal

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

47 6 0 6 0 59

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

6 12 9 0 3 30 

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

Episódio 
particular 
intera-
tivo/de 
autori-
dade

Episódio 
intera-
tivo/dia-
lógico

Episódio 
intera-
tivo/de 
autori-
dade

Episódio 
particular 
não inte-
rativo/de 
autori-
dade

Episódio 
não inte-
rativo/de 
autori-
dade

Quan-
tidade 
horizontal

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

0 1 2 0 1 4 

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

0 0 0 1 1 2 

Tátil e 
auditiva 
indepen-
dentes/sig-
nificado in-
dissociável 
de represen-
tações não 
visuais

0 2 0 0 0 2 

Quantidade 
vertical 53 21 11 7 5 97

a análise do Quadro 7 indica que perfil linguístico gerador de 
viabilidade mostrou-se mais comum em determinado contexto comu-
nicacional. Essa análise enfatiza a relação contexto comunicacional/
linguagem acessível ao aluno cego de nascimento.

Episódio particular interativo/de autoridade 

aqui, em torno de 89% das viabilidades estiveram relacionadas ao em-
prego de linguagem tátil-auditiva interdependente/significado vincu-
lado às representações não visuais; e 11%, ao emprego de linguagem fun-
damental auditiva/significado vinculado às representações não visuais. 
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Episódio interativo/dialógico 

No presente contexto, aproximadamente 57% das viabilidades es-
tiveram relacionadas ao emprego de linguagem fundamental auditiva/
significado vinculado às representações não visuais; 29%, ao emprego 
de linguagem tátil-auditiva interdependente/significado vinculado 
às representações não visuais; 10%, ao emprego de linguagem tátil e 
auditiva independentes/significado vinculado às representações não 
visuais; e 5%, ao emprego de linguagem auditiva e visual independen-
tes/significado vinculado às representações não visuais. 

Episódio interativo/de autoridade 

Nesse contexto, aproximadamente 82% das viabilidades estive-
ram relacionadas ao emprego de linguagem fundamental auditiva/
significado vinculado às representações não visuais; e 18%, ao em-
prego de linguagem auditiva e visual independentes/significado 
vinculado às representações não visuais. 

Episódio particular não interativo/de autoridade 

aqui, em torno de 86% das viabilidades estiveram relacionadas 
ao emprego de linguagem tátil-auditiva interdependentes/signifi-
cado vinculado às representações não visuais; e 14%, ao emprego 
de linguagem fundamental auditiva/significado indissociável de 
representações não visuais. 

Episódio não interativo/de autoridade 

aqui, 60% das viabilidades estiveram relacionadas ao emprego de 
linguagem fundamental auditiva/significado vinculado às represen-
tações não visuais; 20%, ao emprego de linguagem auditiva e visual 
independentes/significado vinculado às representações não visuais; 
e outros 20%, ao emprego de linguagem fundamental auditiva/sig-
nificado indissociável de representações não visuais. 
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Em termos estruturais, as viabilidades identificadas estiveram 
relacionadas a duas características predominantes: (a) utilização 
exclusiva de linguagens de acesso visualmente independente; e (b) 
abordagem de significados vinculados às representações não visuais. 

o emprego da linguagem de estrutura empírica tátil-auditiva in-
terdependente, presente em aproximadamente 66% das viabilidades, 
foi identificado de forma predominante em contextos particulares 
interativos de comunicação. Episódios interativos/dialógicos pos-
sibilitaram, de forma viável, a utilização de estrutura tátil-auditiva 
interdependente junto ao aluno cego. o emprego de linguagens de 
estrutura empírica fundamental auditiva, presentes em aproximada-
mente 30% das viabilidades, foi identificado tanto nos contextos co-
muns a todos os alunos quanto nos particulares. dessa forma, a ocor-
rência de viabilidades relacionadas a esse perfil linguístico mostrou-se 
predominante em contextos interativos e/ou dialógicos e comuns a 
todos os alunos. Linguagens de estrutura empírica auditiva e visual 
independentes, presentes em aproximadamente 4% das viabilidades, 
foram verificadas somente em episódios comuns a todos os alunos. 

a partir do que foi discutido, oito características marcantes 
das viabilidades comunicacionais do grupo de óptica podem ser 
elencadas: 

a) predominância de viabilidades nos contextos comunicacionais 
particulares;

b) predominância de viabilidades relacionadas à estrutura empírica 
tátil-auditiva interdependente;

c) predominância de viabilidades relacionadas aos significados 
vinculados às representações não visuais; 

d) o emprego de linguagem de estrutura empírica tátil-auditiva in-
terdependente deu-se quase que totalmente em episódios particulares; 

e) ocorrência de viabilidades relacionadas à estrutura empírica tátil-
-auditiva interdependente em episódio interativo/dialógico;

f) ocorrência de viabilidades relacionadas aos significados ópticos 
indissociáveis de representações não visuais; 

g) maior número de viabilidades em contextos comunicacionais 
interativos e/ou dialógicos; 
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h) não ocorrência da relação: viabilidade/estrutura empírica au-
diovisual interdependente. 

Concluo aqui a apresentação e discussão das dificuldades e viabi-
lidades de comunicação. Na sequência, discuto aquelas relacionadas 
aos experimentos de óptica. 

Dificuldade de experimento

identifiquei esse tipo de dificuldade em quatro ocasiões. Essas 
dificuldades estiveram ligadas à realização de experimento demons-
trativo, em episódios não interativos e com o emprego de linguagem 
de estrutura empírica audiovisual interdependente. 

os experimentos realizados foram os seguintes: (1) incidência 
de luzes de diferentes frequências sobre camisas de diferentes cores 
para a observação da cor refletida; (2) decomposição da luz branca 
ao atravessar um prisma de água; (3) propagação retilínea da luz 
(observação visual da chama da vela através de três furos em três 
cartolinas); (4) refração total de um feixe de luz dentro de uma 
lâmina de água.

Viabilidades de experimento

Foram identificadas em três ocasiões. Estiveram relacionadas à 
realização de experimento participativo, 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) formação de 
imagem em espelho plano (é colocado um lápis em frente ao espelho 
plano, alunos videntes executam medidas das distâncias: lápis/espelho 
e imagem do lápis/espelho; alunos com e sem deficiência discutem os 
resultados); (6) múltiplas reflexões em espelhos planos (alunos videntes 
e aluno com deficiência visual discutem observações realizadas pelos 
alunos videntes em um caleidoscópio); (7) ângulos de incidência e 
reflexão em espelho plano (participação efetiva do aluno cego na coleta 
de dados e durante a discussão dos dados e resultados). 



86 EDER PIRES DE CAMARGO

sobre o experimento 7, gostaria de detalhar suas etapas de coleta 
e discussão de dados. (a) objetivo: obter os ângulos de incidência e 
reflexão no espelho plano e comparar esses valores; (b) metodologia: 
posicionar um aluno à frente do espelho plano e outros dois, respectiva-
mente, à direita e à esquerda do primeiro. Essa distância é definida pela 
visualização da imagem do colega de grupo no espelho (princípio da 
reversibilidade); (c) determinação dos ângulos: de posse das medidas, 
o grupo deveria representar em papel os participantes do experimento, 
bem como as distâncias obtidas. a partir do esquema mencionado, é 
possível, com o auxílio de uma régua, obter-se as tangentes dos ângulos 
de incidência e reflexão.

sobre a supervisão de um dos licenciandos, o aluno cego foi co-
locado à frente do centro do espelho plano (2m x 1m), dois colegas 
videntes posicionaram-se, respectivamente, à direita e à esquerda do 
aluno com deficiência visual, e um terceiro colega vidente realizou 
medidas e anotações de distâncias. assim que as medidas foram ob-
tidas, o grupo realizou os cálculos mencionados, bem como discussões 
acerca dos resultados. 

Concluindo, como boa parte das atividades experimentais de 
óptica aborda fenômenos observáveis pela visão, torna-se impres-
cindível, para alunos com deficiência visual, a descrição oral deta-
lhada daquilo que o experimento explicita. Por isso, a participação 
de alunos com deficiência visual em experimentos ópticos deve se 
dar em contextos que favoreçam o surgimento de relações interati-
vas entre discentes com e sem deficiência visual e entre discentes e 
docentes. Também, quando possível, é viável a utilização de ma-
quetes que apresentem registros táteis dos fenômenos abordados. 
Por sua vez, é preciso reconhecer que existem significados ópticos 
tratados nos experimentos que são indissociáveis de representações 
visuais e, portanto, não podem ser comunicados aos alunos cegos 
de nascimento. Uma possível alternativa parcial a essa dificuldade 
está fundamentada na abordagem de múltiplos significados ligados 
ao fenômeno experimental (significados vinculados e indissociáveis 
de representações não visuais, significados históricos, relacionados 
à elementos CTs, etc.). 
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Dificuldade de operação matemática

Foi identificada em duas ocasiões. refere-se à não participação efe-
tiva de B em atividades que envolveram a efetuação de cálculos. Essas 
atividades foram realizadas em episódios particulares não interativos 
e com o emprego de linguagem de estrutura empírica fundamental 
auditiva. Fundamenta-se na relação triádica caracterizadora das ope-
rações matemáticas, ou seja, simultaneidade entre raciocínio, registro 
do cálculo e sua observação. 

os cálculos não realizados pelo aluno B foram os seguintes: (a) 
utilização da Lei de gaus para o cálculo da distância imagem/espelho 
esférico; e (b) utilização da lei de snell-descartes para o cálculo do 
desvio sofrido pela luz no fenômeno da refração. 

Um aluno vidente, quando equaciona e resolve matematica-
mente um problema físico, pensa sobre o que vai calcular, escreve o 
cálculo ao longo de uma folha de papel, observa as equações e suas 
anotações; se preciso, volta a observar, raciocina enquanto escreve, 
e esse processo repete-se ao longo de todo cálculo. o aluno cego, por 
não conseguir registrar e observar simultaneamente, não executa a 
relação triádica raciocínio/registro/observação, o que o deixa com 
enormes dificuldades nas atividades de cálculos. É importante ob-
servar que o Braille, código de escrita e leitura tátil, não proporciona 
ao aluno com deficiência visual as condições de simultaneidade, já 
que a escrita Braille tradicional é realizada na parte oposta do papel. 
Explicando melhor: quando um aluno cego escreve em Braille, ele, 
com um objeto chamado “punsão”, fere o papel para representar as 
letras/números etc. Quando ele fere o papel, os pontos Braille apa-
recem na parte oposta da folha em relação à parte onde ela foi ferida. 
É por isso que a escrita tradicional em Braille ocorre da direita para 
a esquerda, e a leitura, da esquerda para a direita. Enfatizei a carac-
terística “tradicional”, pois existem outras possibilidades de escrita, 
como por meio da máquina Braille ou da linha Braille, ou mesmo por 
reglete e punsão atuais desenvolvidos para a realização da escrita a 
partir do lado esquerdo. Entretanto, essas estratégias não favorecem 
a ocorrência de simultaneidade anteriormente mencionada. 
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Viabilidade de operação matemática

Foi identificada em duas ocasiões. as atividades que favoreceram 
a realização de cálculos por parte de B foram realizadas em episódios 
interativos e com o emprego de linguagem de estrutura empírica 
fundamental auditiva. 

os cálculos realizados com sucesso pelo aluno cego foram os se-
guintes: (a) distâncias: espelho/objeto e espelho/imagem; e (b) distân-
cia: objeto/espelho e objeto/imagem. Esses cálculos foram realizados 
mentalmente pelo aluno com deficiência visual. Tratava-se, por não 
envolverem muitas variáveis, de cálculos simples, por isso o discente 
com deficiência visual não teve dificuldade de efetuá-los mentalmente. 
Provavelmente, cálculos mais complexos implicariam dificuldades 
como as discutidas anteriormente. 

Finalizando, para o caso das operações matemáticas, vale destacar 
que o pequeno número de ocorrências deve-se a uma característica do 
planejamento do grupo de óptica que buscou enfocar suas atividades na 
esfera conceitual. Em outras palavras, durante o processo de planeja-
mento das atividades, os licenciandos enfatizaram os conceitos ópticos 
deixando em segundo plano a aplicação de linguagem matemática. 

Classes que representam dificuldade ou viabilidade 
à inclusão do aluno com deficiência visual

Dificuldade segregativa

Chamo especial atenção do leitor para esse perfil de dificuldade. 
identifiquei-o em 13 ocasiões. diz respeito à criação, no interior da 
sala de aula, de ambientes segregativos de ensino. Esses ambientes 
contaram com a participação do aluno cego e de um dos licenciandos 
colaboradores. ocorreu durante episódios de ensino que não favo-
receram a interação docente/discente, o que representa, para efeitos 
de participação efetiva, uma diferenciação excludente em relação ao 
tratamento educacional dos alunos videntes. 
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Nos ambientes segregativos, temas discutidos durante a “aula prin-
cipal” eram suprimidos ou simplificados, ou seja, diferenciaram-se da-
queles trabalhados por todos os alunos. Em tais ambientes, os diálogos 
ocorriam em voz baixa, fato que explicita sua característica de incomodo 
à “aula principal”. Venho utilizando uma metáfora para a explicação da 
formação desse tipo de ambiente em sala de aula. denominei a metáfora 
de modelo educacional 40 + 1, ou seja, um tipo de aula para os alunos 
sem deficiência e outro para o aluno cego. Esses números surgiram pelo 
fato de que infelizmente as classes no Brasil, e especialmente no Estado 
de são Paulo, são formadas por aproximadamente 40 alunos. 

atendimentos particularizados observados em episódios que 
previam tal prática junto a todos os alunos não foram considerados 
ambientes segregativos de ensino. isso implica dizer que a posição 
adotada não é contrária à realização de atendimentos particulariza-
dos para quaisquer alunos, e sim aos que representaram exclusão em 
relação ao tratamento educacional da aula ministrada. 

Viabilidade de apresentação de modelos

Foi identificada em oito ocasiões. refere-se à apresentação, por 
parte do aluno cego, de modelos explicativos de fenômenos ópticos. 
ocorreu em episódios interativos e com o emprego de linguagens de 
estruturas empíricas tátil-auditiva interdependente e fundamental 
auditiva. Nesses ambientes, os alunos com e sem deficiência visual 
alternaram-se como interlocutores. assim, o discente cego teve a 
oportunidade de expressar-se. 

os modelos por ele apresentados foram os seguintes: (a) formação 
de imagem em espelho plano; (b) natureza das imagens; (c) direção de 
propagação de raios incidentes e refletidos em espelho plano; (d) sime-
tria invertida entre objeto e imagem; (e) natureza dos raios de luz. maio-
res detalhes sobre esse tema podem ser obtidos em Camargo (2011). 

os modelos apresentados evidenciam que o discente com deficiên-
cia visual possui representações mentais acerca dos fenômenos “forma-
ção de imagem” e “natureza das imagens”, e que tais representações 
são por ele construídas em razão da influência social. É, portanto, por 
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meio das relações sociais que o discente cego de nascimento entra em 
contato com informações sobre fenômenos por ele não observados. 
Nessas relações, o discente estabelece diálogos com pessoas videntes. 
Provavelmente, desses diálogos surgem dúvidas que o discente exter-
naliza com pessoas de sua intimidade, pessoas essas que, na medida 
do possível, lhe apresentam explicações. 

Viabilidade de utilização de materiais

Verificada em três ocasiões, refere-se à utilização, junto aos alu-
nos 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. a viabilidade de utilização, portanto, 
não é aplicada diretamente à participação efetiva do aluno com 
deficiência visual, e sim, à possibilidade de materiais desenvolvidos 
para alunos com a mencionada deficiência serem empregados junto 
aos alunos videntes. 

Três foram as maquetes utilizadas: (a) maquete das reflexões re-
gular e difusa (Figura 5); (b) maquete do fenômeno da dispersão da 
luz (Figura 3); e (c) maquete da câmara escura de orifício (Figura 6). 
Essas maquetes continham registros táteis e visuais sobrepostos dos 
fenômenos mencionados, e a maquete da dispersão da luz possuía 
estrutura tridimensional. 

Figura 5 – representação tátil-visual da reflexão regular e difusa
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Figura 6 – maquete tátil-visual de câmara escura de orifício.

É importante que o leitor saiba que as maquetes táteis-visuais 
exibem um grande potencial inclusivo, na medida em que atendem 
necessidades educacionais de todos os alunos. Para o caso dos alunos 
videntes, os materiais em questão apresentam duas possibilidades 
de interação com o registro do fenômeno, a visual e a tátil. Quanto à 
interação visual, entendo que maquetes como a da dispersão da luz 
representem uma vantagem no aspecto tridimensional em relação aos 
registros bidimensionais realizados na lousa ou em livros. Em relação 
à representação tátil, entendo que tais materiais dispõem aos alunos 
videntes a possibilidade de uma interação muito mais analítica do 
fenômeno da dispersão em comparação com a interação visual (soler, 
1999). Por esses motivos, considerei os materiais mencionados como 
potencialmente inclusivos. Entretanto, a situação ideal, seria aquela 
em que as maquetes fossem utilizadas em contextos interativos e 
comuns a todos os discentes. 

Viabilidade de 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 fundamental auditiva. 
Como nesses ambientes os alunos com e sem deficiência visual 
alternaram a função de interlocutor, o discente cego teve condições 
de expressar-se. 

Essa viabilidade refere-se a situações em que o discente apre-
sentou relações de causa e efeito para um determinado fenômeno 
óptico. Essas hipóteses foram as seguintes: (a) explicação para a 
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inversão dos lados das imagens no espelho plano (simetria invertida); 
(b) explicação para a formação de imagem e para a direção dos raios 
incidentes e refletidos nos espelhos planos. maiores detalhes sobre 
essas hipóteses podem ser verificados em Camargo (2011). 

Buscando uma síntese, apresento os Quadros 8 e 9. Esses 
quadros explicitam, respectivamente, as classes das dificuldades e 
viabilidades, bem como suas características intrínsecas marcantes. 
defini por “característica marcante” os elementos majoritários 
identificados junto a uma determinada classe de dificuldade ou 
viabilidade. Tais elementos referem-se ao perfil da linguagem 
empregada e ao contexto comunicacional de determinada classe 
de dificuldade ou viabilidade. 

Quadro 8 – Classes e características intrínsecas das dificuldades de 
inclusão em aulas de óptica
Classe/
dificuldade/
inclusão 

Estrutura 
empírica 
predominante

Estrutura semân-
tico-sensorial 
predominante

Contexto 
predominante

Comunicação audiovisual 
interdependente
Fundamental 
auditiva

significados 
vinculados/
indissociáveis de 
representações 
visuais

Episódios 
não interativos

segregativa audiovisual 
interdependente

significados 
vinculados/
indissociáveis de 
representações 
visuais

Episódios 
não interativos

Experimento audiovisual 
interdependente

significados indisso-
ciáveis de represen-
tações visuais

Episódios 
não interativos

operação mate-
mática 

Fundamental 
auditiva

significados vincu-
lados às representa-
ções visuais

Episódios 
particulares não 
interativos
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Quadro 9 – Classes e características intrínsecas das viabilidades de 
inclusão em aulas de óptica
Natureza/
viabilidade/
inclusão 

Estrutura 
empírica 
predominante

Estrutura semân-
tico-sensorial 
predominante

Contexto 
metodológico 
predominante

Comunicação Tátil-auditiva 
interdependente

significado vincula-
do às representações 
não visuais

Episódios 
particulares 
interativos

apresentação 
de modelos 

Tátil-auditiva inter-
dependente e
Fundamental 
auditiva

significado vincula-
do às representações 
não visuais

Episódios 
interativos

Utilização 
de materiais 

audiovisual 
interdependente

significado vincula-
do às representações 
visuais

Episódios 
não interativos

Experimento Tátil-auditiva inter-
dependente e
Fundamental 
auditiva

significados 
vinculados às repre-
sentações 
não visuais

Episódios 
interativos

operação 
matemática 

Fundamental 
auditiva

significados vincu-
lados às represen-
tações 
não visuais

Episódios 
interativos

apresentação de 
hipóteses 

Tátil-auditiva inter-
dependente e
Fundamental 
auditiva

significado vincula-
do às representações 
não visuais

Episódios intera-
tivos




