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A linguagem visual como ferramenta de inclusão no ensino de Física 

 

Sandra Felix Santos1 

 

RESUMO 

Este artigo é um breve estudo sobre o potencial de contribuição da utilização da 

linguagem visual no ensino de Física como linguagem universal ao processo de 

inclusão, buscando reduzir as dificuldades de acesso a pessoas que possuem limitações 

físicas e intelectuais ou até mesmo que não dominam o idioma ministrado em aula. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Inicia-se este trabalho com o seguinte questionamento:  

Considerando que a linguagem atual utilizada (escrita) não consegue alcançar a todos os 

alunos e, de certa forma exclui aqueles que não conseguem compreendê-la, que 

alternativa temos para alcançá-los? 

Com esta pergunta em mãos, darei início à busca no passado sobre como as pessoas se 

comunicavam. Começarei a análise com a linguagem do tempo distante: as pinturas 

rupestres. Estas foram, até onde se sabe, a primeira forma de comunicação “escrita” do 

ser humano, que permitiu que nós hoje tenhamos alguma compreensão de como os 

humanos viviam naquela época. Através destes registros, ficou preservada a informação 

sobre o cotidiano, alimentação, costumes, entre outras coisas, que podem ser 

compreendidas ainda hoje sem precisar de decodificação. 

                                                 
1 ritanaumann@depen.pr.gov.br 
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Pinturas Rupestres 

 

Ao longo do tempo, a humanidade adotou diferentes idiomas, o que causou 

distanciamento entre pessoas de diferentes regiões ou países, e o alfabeto composto de 

diferentes símbolos para representarem letras ou sílabas, um sistema complexo que 

exige grande esforço para ser compreendido e decifrado por aqueles que têm limitações 

ou não conhecem o idioma. Para exemplificar, temos o caso da pedra de Roseta, que foi 

descoberta em 1799, mas que levou mais de vinte anos para ser compreendida. Só foi 

finalmente decifrada em 1822 por Jean-François Champollion2, justamente por ser uma 

linguagem perdida e precisar de um estudo profundo da mesma para ser finalmente lida. 

 

Pedra de Roseta 

 

Em diversos momentos da história podemos notar que a ineficiência da 

comunicação foi percebida e algumas alternativas de linguagem já foram propostas, 

como a linguagem iconográfica Isotype, criada no início do século XX pelo cientista e 

filósofo Otto Neurath e pelo designer Gerd Arntz, que acreditavam que a linguagem 

visual (ligada à associação simbólica que é natural do ser humano), seria mais eficaz na 

comunicação do que a linguagem escrita. 

“Um símbolo no topo de uma lista de números nos faz quase independente do 

conhecimento do idioma, porque as imagens, cujos detalhes são claros para todas as 

                                                 
2 http://www.sohistoria.com.br/ef2/egito/roseta.php 
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pessoas, estão livres dos limites da linguagem: eles são internacionais. PALAVRAS 

DIVIDEM, imagens CONECTAM.” (NEURATH, 1936, p. 18, tradução nossa). 

 

Isotype 

 

  No ano de 1982 o professor Scott Fahlman, percebendo a dificuldade de 

interpretação da emoção de textos escritos (como a ironia) e que gerava mal-entendidos 

e conflitos entre as pessoas, sugeriu o uso de emoticons com caracteres, como o “:)” 

(que teria o significado de um sorriso), para expressar a emoção ou o sentimento 

contido na frase. Mais tarde (na década de 90), visando atingir o público jovem e 

oferecendo agilidade, emoção e personificação às mensagens, o designer japonês 

Shigetaka Kurita e uma pequena equipe criaram os primeiros emojis, com 176 formas 

de expressões de rosto reduzindo de forma significativa a quantidade de texto a digitar e 

conseguindo desta forma adicionar praticidade à comunicação. Com o tempo, o uso 

desses elementos se tornou tão popular que já é considerada uma nova linguagem 

visual, um hieróglifo moderno, capaz de ser identificado e interpretado facilmente por 

pessoas de todas as idades e lugares, criando uma nova forma de se comunicar 

globalmente, facilitando a comunicação digital de forma considerável entre pessoas de 

diferentes países.   

  "Enquanto estamos vendo, as linguagens digitais se tornando importantes 

instrumentos de nossa cultura e, oportunizando inclusão e interação no mundo, a escola 

e todo sistema de educação, de modo geral, carecem de investimento e desenvolvimento 

de novas práticas a partir das tecnologias, para que se possa experimentar práticas 

pedagógicas mais democráticas e plurais." (ROCHA, T. B., MIRANDA, T.G. em DÍAZ, 

org., 2009, p. 27) 
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Emojis 

 

Essas novas linguagens já demonstram resultado efetivo na redução de 

diferenças e de dificuldades de compreensão das mensagens, mas a partir disso, surge 

um novo questionamento: Essa linguagem pode auxiliar no ensino de Física? 

A disciplina de Física é uma das que apresentam maior dificuldade de compreensão por 

pessoas portadoras de deficiências, limitações ou que não compreendem o idioma, por 

lidar com fenômenos mais subjetivos, que exigem uma maior observação e deduções 

para seu aprendizado.  

A linguagem visual tende a trazer aos alunos uma proximidade maior com os 

exemplos de fenômenos e acontecimentos, pois faz com que haja interação com a 

disciplina no momento da explicação, e assim o aluno pode visualizar e até mesmo tocar 

no objeto, tornando o experimento real em sua mente. 

"A experimentação apresenta excelentes resultados, no processo de ensino 

aprendizagem, pois os alunos conseguiram associar a prática com a teoria, e dessa 

forma desmistificar alguns paradigmas e o mais importante é conseguirmos vê-la como 

meio inclusivo no ensino da física, fazendo assim com que a experimentação seja um 

elo entre teoria e prática.  Esta proporciona um campo educacional conciso e interativo 

para o processo educativo inclusivo." (SILVA, FERNANDES, CASTILHO, P. JR, 2014, 

p. 5) 

 

A ESCOLHA DO TEMA 

A todo momento, estamos em busca de resolver problemas do nosso cotidiano, o 

que nos obriga a estar em constante pesquisa e experimentação, até a solução destes. 

“Em uma pesquisa, não faz sentido repetir coisas que já foram feitas, ou chegar a 

conclusões já aceitas por todos, sem acrescentar nada de novo. Uma pesquisa deve 

procurar trazer novos conhecimentos históricos ou criticar e corrigir conhecimentos 

antigos. Em geral, a questão é guiada por uma hipótese de trabalho ou por uma  
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conjetura inicial – por exemplo, a suposição de que certas  descrições  históricas  

anteriores  estão  erradas (Galileo  nunca  fez  o  famoso  experimento  da  Torre  de  

Pisa)  ou  de  que  há  uma  conexão,  que nunca  foi  sugerida  antes,  entre  dois  

acontecimentos  históricos (a  relação  entre  a  física  de Newton e seus estudos sobre 

religião e alquimia.” (MARTINS, 2005, p. 308) 

O conhecimento sobre a linguagem está sempre sofrendo mudanças, e 

atualmente vem se adaptando a fatores externos, como a tecnologia, a internet e a 

globalização, que trazem novas ferramentas e reduzem as distâncias, possibilitando a 

comunicação entre pessoas do mundo inteiro e em diversas condições. 

A escola vem incorporando novas tecnologias para uso em sala de aula e 

também no ensino à distância, o que torna necessária a busca por novas ferramentas de 

linguagem, que possa ser compreendida por todos os alunos.  

Para essa pesquisa ter sucesso, é necessário também um prévio conhecimento sobre a 

utilização das imagens em comunicação: 

“Ao se escolher um determinado assunto, deve-se levar em conta alguns aspectos:  

• O interesse pessoal pelo assunto. Não é conveniente estudar um assunto que não seja 

atraente ao pesquisador ou que ele deteste. É preferível escolher algo que esteja dentro 

de uma área conhecida pelo investigador. Por exemplo, alguém que tenha um bom 

conhecimento de botânica poderá escolher algum aspecto dentro da História da botânica 

que o interesse.  

• O domínio que o pesquisador tem  ou  pode  vir  a  adquirir  a  curto  prazo  sobre 

aquele assunto. Deve-se evitar dedicar-se a alguma coisa totalmente desconhecida ou 

muito distante de seu treino prévio...” (MARTINS, 2005, p. 309) 

Em minha carreira como programadora visual (designer gráfico) e através dos 

meus estudos na área, pude perceber que uma comunicação através de imagens 

(restrinjo o termo imagem aqui apenas como referência a ilustrações, iconogramas e 

infográficos) quando bem composta com cores e objetivo correto, se torna bem mais 

eficiente na memorização, identificação e compreensão do público-alvo do que através 

do uso de textos quando aplicada na publicidade, alavancando as vendas do produto. 

Acredito que, se em publicidade temos já comprovado este papel da linguagem visual 

como ferramenta de comunicação, seria possível que esta ferramenta também trouxesse 

um grande diferencial, tornando a disciplina mais próxima do aluno e assim auxiliando  
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na compreensão dos fenômenos e teorias apresentados em aula. 

 

METODOLOGIA 

A primeira coisa a ser definida em uma pesquisa histórica é a questão a ser 

respondida, pois uma “viagem ao passado” só faz sentido se você souber o que buscar 

no cenário estudado. 

A pergunta que procuro responder é se as imagens podem contribuir para a 

compreensão da disciplina de Física a todas as pessoas. 

Para responder a esta pergunta será necessária uma investigação no ensino que vem 

sendo praticado,  suas dificuldades e limitações e de que forma as imagens podem 

contribuir para reduzi-las. 

“Ele vai precisar fazer levantamentos, selecionar e localizar documentos, buscá-

los ou obter cópias deles e analisá-los. Precisará também escrever, elaborar uma 

argumentação, discutir trabalhos historiográficos anteriores sobre o mesmo assunto e 

fundamentar bem suas conclusões.” (MARTINS, 2005, p. 309) 

Na década de 1930, questionando a historiografia utilizada até então, que 

privilegiava fatos e datas, além da utilização tão somente de textos escritos, surgiu na 

França a revista Annales d’Histoire Économique et Sociale, fundada por Lucien Febvre 

e Marc Bloch. O periódico propunha se livrar de uma visão positivista da História, além 

da incorporação de novas fontes de pesquisa e testemunhos: 

“Seria uma grande ilusão imaginar que a cada problema histórico corresponde 

um tipo único de documentos, específico para  tal  emprego.  Quanto  mais  a  pesquisa,  

ao contrário, se esforça por atingir os fatos profundos, menos lhe é permitido esperar a 

luz a  não  ser  dos  raios  convergentes  de testemunhos  muito  diversos em sua 

natureza.  Que historiador das religiões se contentaria em compilar tratados de teologia 

ou coletâneas de hinos?  Ele sabe  muito  bem  que  as  imagens  pintadas  ou  

esculpidas  nas  paredes  dos santuários,  a  disposição  e  o  mobiliários  dos  túmulos  

têm  tanto a  lhe  dizer  sobre  as crenças  e as  sensibilidades  mortas  quanto  muitos  

escritos.  Assim como  o levantamento das crônicas ou dos documentos, nosso 

conhecimento das invasões germânicas depende da  arqueologia  funerária  e  do  estudo  

dos  nomes  de  lugares.  À medida que  nos aproximamos  de  nossa  época,  essas  

exigências  tornam-se  sem  dúvida  diferentes.  Nem por  isso  se tornam  menos  
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imperiosas.  Para compreender  as  sociedades  atuais,  será  que basta mergulhar na 

leitura dos debates parlamentares ou dos autos de chancelaria? Não será preciso também 

saber  interpretar  um  balanço  de  banco:  texto,  para  o  leigo,  mais  hermético  do  

que muitos hieróglifos? O historiador de uma época em que a máquina é rainha aceitará 

que se ignore como são constituídas e modificadas as máquinas?” (BLOCH, 2001, p. 

80) 

Nesta pesquisa será necessária a utilização de diversos tipos de fontes históricas 

para sua conclusão, pois não poderá se ater a estudar somente as fontes escritas, mas 

também as imagens desenvolvidas e utilizadas no ensino, além da análise dos resultados 

da utilização de imagens durante o período de tempo estudado. 

A pesquisa estudará as imagens e sua compreensão, algo que guarda tanto ou até mais 

informações do que os documentos propriamente ditos.  

“...é nas testemunhas à revelia que a investigação histórica, ao longo de seus 

progressos, foi levada a depositar cada vez mais sua confiança.  Comparem a história  

romana  tal  como  a  escreviam  Rollin  ou  mesmo Niebuhr com aquela que qualquer 

compêndio coloca hoje sob nossos olhos: a primeira, que extraía a maior parte de sua 

substância de Tito Lívio, Suetônio ou Floro; a segunda, construída, em larga medida, à 

força de inscrições, papiros, moedas. Pedaços inteiros do passado  só  puderam  ser  

reconstituídos  assim:  toda  a  pré-história,  quase  toda  a  história econômica,  quase  

toda  a  história  das  estruturas  sociais.  No  próprio  presente,  quem  de nós, em lugar 

de todos os jornais de 1938 ou 1939, não preferiria ter em mãos algumas peças secretas 

da chancelaria, alguns relatórios confidenciais de chefes militares?” (BLOCH, 2001, p. 

78) 

A metodologia empregada para alcançarmos o objetivo será através da análise 

das imagens, ilustrações e símbolos adequados para utilização em aula, a pesquisa 

bibliográfica sobre os resultados da utilização de imagens na comunicação e no ensino, 

além da experimentação prática em sala de aula, analisando o potencial das imagens no 

ensino de Física. 

Sabemos que acabar com a exclusão de pessoas por conta de suas limitações, 

deficiências e idioma ainda exige muita pesquisa e esforço, mas acredito que este já seja 

um bom passo. 
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