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Considerações finais 
 

 

Eder Pires de Camargo 



Neste livro, apresentei a importância e a carência de trabalhos que 
enfoquem questões inerentes à atuação docente em sala de aula que 
contemple a presença de alunos com e sem deficiência visual. Na linha 
de uma política de educação inclusiva, essa é a tendência que se mostra 
atual e definitiva nas escolas brasileiras. Propus-me então a desenvol-
ver uma investigação que identificasse saberes docentes necessários 
para a inclusão dos alunos com deficiência visual em aulas de física. 
Essa investigação teve início em 2005 com o desenvolvimento de um 
projeto de pós-doutorado e teve sequência com o desenvolvimento de 
um plano trienal de atividades. 

Na primeira etapa, identifiquei dificuldades e viabilidades inerentes 
ao processo de planejamento de atividades de ensino de física para 
alunos com e sem deficiência visual (Camargo, 2006, 2008). a conti-
nuidade investigativa revelou-me saberes necessários para a condução 
prática de atividades de ensino de física em ambiente que contemple 
a presença de alunos cegos e/ou com baixa visão. 

Verifiquei que a comunicação desenvolvida em sala de aula possui 
potencial significativo para a participação efetiva de discentes com 
deficiência visual em aulas de física. Uma comunicação adequada con-
tribui à inclusão, enquanto uma inadequada pode deixar os referidos 
discentes de fora de situações de ensino/aprendizagem. outra variável 
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central refere-se aos contextos discursivos das aulas. Contextos intera-
tivos mostraram-se mais adequados para a promoção de participação 
efetiva de discentes com deficiência visual, ao mesmo tempo que os não 
interativos, se enfocados adequadamente, podem favorecer processos 
diretivos necessários à apresentação de conteúdos e fenômenos físicos. 

dificuldades relacionadas à operação matemática também se 
mostraram presentes. Esse tema, por sinal, constitui grande preocu-
pação por parte dos docentes que ministram física em ambiente que 
contempla a presença de discentes cegos ou com baixa visão. Como 
mostrei, o Braille, em sua forma tradicional, não contribui para a 
resolução de cálculos pelos deficientes visuais, pois sua sistemática 
impede a constituição de referenciais mnemônicos necessários durante 
os procedimentos de resolução de equações. isso não significa que 
discentes cegos ou com baixa visão devem ser privados da resolução 
de problemas físicos que envolvem matemática. É necessário o in-
vestimento em pesquisas que revelem possibilidades de esse discente 
possuir os referenciais mnemônicos. a pesquisa de Tato (2009) é um 
bom exemplo disso. Esse, portanto, é um tema diretamente relacionado 
com a ideia de inclusão, ou seja, aquela que coloca em movimento 
os ambientes sociais exigindo que esses se mobilizem no sentido da 
adequação à diversidade.

o procedimento investigativo ocorreu de acordo com quatro etapas 
básicas: (a) elaboração de planos de ensino de física; (b) aplicação prá-
tica desses planos; (c) processo de organização dos dados constituídos; 
(d) análise dos dados por meio de critérios de análise de conteúdo. 

Conjuntamente ao processo analítico, procurei fundamentar teo-
ricamente a investigação, ou seja, apresentei e discuti a ideia de saber 
docente. Tal fundamentação apoiou-se no trabalho de Carvalho e 
gil-Peres (1994). dessa forma, busquei agregar os saberes identifica-
dos à lista apresentada pelos autores mencionados. Não fiz isso com 
o entendimento de que tais saberes constituem um corpo fechado e 
definitivo de conhecimentos, e sim com a perspectiva de contribuir 
para a prática de sala de aula e de abrir uma nova discussão sobre o 
ensino de física, isto é, aquela relacionada à influência das percepções 
sensoriais nos significados de fenômenos e ideias físicas. 
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Nesse sentido, gostaria de enfatizar positivamente a questão da de-
ficiência visual destacando sua contribuição ao ensino de física de todos 
os alunos. dito de outro modo, a ausência de visão mostra que existem 
significados físicos cuja representação visual não ajuda em nada para 
sua compreensão, podendo, ainda, dificultar ou mesmo impedir seu 
entendimento. além disso, busquei desmistificar o ensino de óptica, 
mostrando que muitos de seus significados não são indissociáveis de 
representações visuais, e, portanto, mostram-se plenamente acessíveis 
aos discentes cegos. 

Para finalizar, gostaria de deixar uma lista de questões não respon-
didas e que podem motivar futuras investigações sobre a temática do 
ensino de física e da deficiência visual.

Qual é a relação entre conteúdo físico e os padrões discursivos? 
ou seja, que conteúdos devem ser abordados de acordo com padrões 
interativos e/ou dialógico e quais devem  receber um enfoque mais 
diretivo? 

Quais são os significados físicos que podem ser considerados in-
dissociáveis de determinada percepção e quais são os que podem ser 
entendidos como vinculados? 

Que características devem possuir as simulações computacionais 
ou os softwares destinados ao ensino de física de alunos com e sem 
deficiência visual? 

são os programas de interface auditiva dosvox, Virtual Vision e 
Jaws úteis como referenciais mnemônicos para a resolução de proble-
mas físicos que envolvem cálculos? 

deve o docente de física saber o Braille ou esse conhecimento deve 
ser exclusividade do docente da sala de apoio? 

de que maneira deve se dar o ensino das cores para alunos total-
mente cegos de nascimento? 

Espero ter contribuído com o ensino de física dos alunos com e sem 
deficiência visual. Espero também ter apresentado um conjunto de 
novas questões que indiquem o caminho para a promoção de inclusão 
dos alunos com deficiência visual nas aulas de física. Espero, ainda, que 
alguns dos saberes aqui indicados (especificamente aqueles ligados à 
comunicação) sejam úteis para outras disciplinas do currículo.




