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RESUMO 

 

Os documentos oficiais que balizam a educação brasileira sofreram, nos últimos anos, 

modificações que promoveram avanços na inclusão de discentes com necessidades 

educacionais especiais na escola regular. Essas mudanças resultaram em um aumento 

expressivo da presença desses estudantes no ambiente escolar, mas apenas a garantia da 

presença não implica na inclusão desses sujeitos em sala de aula. Nesse sentido, o professor 

não pode ser omisso na consolidação de um ambiente escolar que respeite e valorize a 

diversidade de seus discentes. Desse modo, ele deve estar preparado para refletir, propor e 

implementar práticas educativas que permitam a plena participação de todos. Para um 

aprofundamento teórico sobre os aspectos que devem ser levados em conta para que os 

professores possam se tornar inclusivistas, recorremos a uma revisão bibliográfica sobre as 

principais recomendações de uma maneira geral, no âmbito do ensino de Física, mais 

especificamente, sobre a inclusão de deficientes auditivos para responder a pergunta que foi o 

cerne do nosso estudo: quais as principais barreiras para a inclusão de deficientes auditivos 

nas aulas de Física do Ensino Médio? Essa revisão bibliográfica nos permitiu a apropriação de 

um melhor conhecimento sobre surdez e as múltiplas identidades dos deficientes auditivos, 

além da compreensão sobre as especificidades relativas aos processos de 

ensino/aprendizagem desses sujeitos. Nossos resultados indicam que mudanças na prática 

docente são essenciais, mas não suficientes para a efetivação de um ensino de Física em prol 

da inclusão dos deficientes auditivos nas classes comuns do ensino regular. Tanto na 

Universidade, instituição responsável pela formação do professor, quanto nas escolas é 

fundamental que haja um ambiente propício ao diálogo entre os diferentes profissionais, 

dentre os quais, professores da educação de surdos, intérpretes e professores dos conteúdos 

disciplinares do currículo do Ensino Médio. O alcance dos objetivos geral e específico – 

contribuir para a inserção de práticas educativas no ensino de Física do Nível Médio da 

Educação Básica que, balizadas pelo respeito e valorização das diferenças entre discentes 

surdos e ouvintes, favoreçam que todos tenham acesso ao conhecimento científico; apresentar 

um recurso didático, sobre a grandeza física calor acessível a estudantes com e sem 

deficiência auditiva – se deu por meio da produção de um vídeo didático e a sua apresentação 

em três versões que visam torná-lo acessível aos ouvintes e à multiplicidade de sujeitos 

surdos. 

 

Palavras-chave: Ensino de Física. Educação inclusiva. Deficientes auditivos. Língua 

Brasileira de Sinais.  
 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Official documents that beacon Brazilian's education have gone through, in the latest years, 

changes that promoted breakthroughs in the inclusion of students with special educational 

needs (NEE) in regular schools. These changes resulted in a significant increase in the 

attendance of these students in the school environment. However, only the assurance of said 

attendance does not imply the inclusion of those subjects in the classroom. Therefore, the 

teacher should not be omitted in the building of a school environment that respects and 

appreciates diversity in their student body. Thus, one must be prepared to ponder, propose, 

and implement educational practices that allow full participation of all students.  For a 

theoretical deepening of the aspects that must be taken into account so that teachers can 

become inclusive, we resorted to a bibliographical review on the main recommendations 

generally speaking, in the area of physics teaching, and more specifically, on the inclusion of 

the hearing impaired to answer a question that was the core of our studies: what are the main 

barriers on the inclusion of the hearing impaired in Physics classes in High-school? This 

review brought us a better knowledge of deafness and the multiple identities of the hearing 

impaired, besides the comprehension that the relative specificities to the teaching and learning 

of these students.  Our results show that the changes in teaching practices are essential, but 

they are not enough to actualize teaching physics in favor of the inclusion of the hearing 

impaired in the classes of regular education. Both in Universities, the institution responsible 

for teacher's education, and in schools there should be a proper environment for dialog 

between different teaching professionals, among which, deaf education teachers, interpreters, 

and regular subjects of the high school curriculum teachers.  The range of the general and 

specific goals of this research – contributing to the insertion of teaching practices in Physics 

education at the high school level that beaconed by the respect and appreciation of differences 

between students, deaf and hearing,  supporting the access of all scientific knoledge; 

introducing a new teaching resource, on the physics quantity heat accessible to students that 

are deaf and hearing – which was done by the means of a teaching video presented in three 

versions that aimed making it available to hearing and the multiplicity of the hearing 

impaired. 

 

Keywords: Physics Teaching. Inclusive Education. Hearing Impaired. Brazilian Sign 

Language. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Inclusão sempre nos trouxe fascínio. No Ensino Médio tivemos a oportunidade de 

participar de um projeto escolar que nos proporcionou vivências sobre os diversos tipos de 

deficiências, dialogando e conhecendo participantes, diretores, secretários, etc. de variadas 

instituições, fundações e associações de deficientes. A possibilidade de participar desse 

projeto escolar nos instigou a querer ser um agente participativo nesse processo de Inclusão. 

Posteriormente, na Universidade tivemos a oportunidade, a partir de 2013, como 

licencianda em Física e bolsista de extensão, de passar a integrar a equipe de execução do 

Projeto de Extensão Universitária “Educação inclusiva e a formação do professor de Física”, 

coordenado pela Professora Lucia Almeida. A atuação nesse Projeto nos proporcionou, além 

de um grande amadurecimento pessoal, um amadurecimento acadêmico à luz de referenciais 

teóricos, legislações e vivências educacionais que contribuíram significativamente para a 

qualidade da nossa formação inicial. 

Assim como Bastos e Nardi (2008), acreditamos que “[...] os estudantes de 

graduação e professores da escola básica apresentam determinadas convicções, 

conhecimentos, habilidades e disposições que interferem positivamente ou negativamente no 

trabalho docente [...]” (p. 16), por isso sempre buscamos novos saberes que possam ser 

agregados à nossa formação profissional. 

Apesar do Projeto de Extensão tratar das deficiências sensoriais, relacionando-as às 

dificuldades e possibilidades no ensino de Física na Educação Básica, nossa atuação 

privilegiou o ensino de Física para deficientes auditivos (surdez e baixa audição). Durante 

essa atuação tornaram-se perceptíveis os obstáculos que o desconhecimento da Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) traz para um efetivo diálogo entre professor e discente(s) 

surdo(s), de modo que decidimos aprimorar a nossa formação, buscando e realizando um 

aprofundamento em Libras, já que estudos introdutórios nessa língua já haviam ocorrido em 

disciplina obrigatória da Licenciatura em Física. Assim, no Instituto Superior do Estado do 

Rio de Janeiro, realizamos o Curso Básico Presencial de Libras. 

Essas vivências extracurriculares foram motivadoras para escolher o “Ensino de 

Física e Surdez” como objeto de estudo desta monografia, visando, de maneira mais ampla, 

investigar teoricamente as singularidades relativas ao processo de aprendizagem dos discentes 

deficientes auditivos, e, mais especificamente, perceber os principais obstáculos à inclusão 

dos mesmos nas classes comuns do ensino regular, bem como, identificar e propor recursos e 
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estratégias que favoreçam a realização de práticas educativas inclusivas no ensino de Física. 

Todavia, a compreensão do significado de inclusão no âmbito escolar antecede à questão do 

ensino de Física para os alunos e alunas com deficiência auditiva. Assim, o Capítulo 2 é 

dedicado aos aspectos gerais da Inclusão Escolar, a partir de uma breve análise do histórico da 

Educação de pessoas com deficiência no Brasil e da análise da Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), de maneira a descrever melhor o atual cenário da 

educação inclusiva no Brasil. 

A garantia de acesso à escola regular de todos os estudantes é um fato recente na 

educação nacional. Essa realidade só se tornará viável a partir da conscientização do professor 

no processo de inclusão desses discentes, assim, no Capítulo 3, discorreremos sobre a 

formação de professores inclusivistas em prol de uma educação voltada ao atendimento e à 

valorização da diversidade. 

A compreensão da realidade do indivíduo surdo na sociedade está atrelada ao 

entendimento de Identidade e Identidade Surda. Assim, esses conceitos serão tratados no 

Capítulo 4, no qual são, também, ressaltadas a sua importância para a formação dos 

estudantes e a urgência do diálogo sobre a diversidade. 

O conhecimento adquirido na elaboração dos capítulos anteriores nos levou a 

acreditar na possibilidade de contribuirmos para a inclusão de discentes deficientes auditivos 

em aulas de Física do Ensino Médio da escola regular. Todavia, o mundo do silêncio coloca 

barreiras à inserção social do surdo que só poderão ser transpostas, ou pelo menos 

minimizadas, por meio de mudanças de percepções dos ouvintes. Esse aspecto não é diferente 

para o acesso dos surdos ao conhecimento científico, e sendo assim, entendemos que qualquer 

iniciativa no ensino de Física deve ser precedida pela busca de resposta à seguinte questão: 

Quais são os principais obstáculos para a inclusão de estudantes deficientes auditivos nas 

escolas da rede regular de ensino e, mais especificamente, nas aulas de Física do Ensino 

Médio? 

Essa identificação auxiliará no alcance dos objetivos previstos nesta monografia: 

Geral - Contribuir para a inserção de práticas educativas no ensino de Física do Nível Médio 

da Educação Básica que balizadas pelo respeito e valorização das diferenças entre discentes 

surdos e ouvintes favoreçam que todos tenham acesso ao conhecimento científico; Específico: 

apresentar um recurso didático, sobre a grandeza física calor acessível a estudantes com e sem 

deficiência auditiva. 

Para tanto, serão apresentados no Capítulo 5 os procedimentos metodológicos 

adotados que se caracterizam por uma pesquisa bibliográfica, por um estudo qualitativo sobre 
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os desafios ao professor de Física na consolidação de práticas inclusivas que levem em conta 

as especificidades dos surdos no processo de aprendizagem para, respectivamente, responder 

a questão balizadora do estudo e alcançar os objetivos propostos.  

Assim, no Capítulo 6 são apresentados os resultados alcançados que se subdividem 

em: recomendações teóricas sobre as possibilidades e obstáculos ao ensino de Física na 

perspectiva da inclusão dos deficientes auditivos na escola regular; teoria x prática - a 

percepção da autora desta monografia, professora de Física em formação inicial, na efetivação 

de produção de recursos pedagógicos acessíveis ao deficiente auditivo; descrição do produto 

educacional voltado à introdução da grandeza física calor que atenda à multiplicidade de 

sujeitos surdos no contexto das classes comuns do ensino regular. 

Por fim, no Capítulo 7 retomamos os principais desafios para um ensino de Física 

que favoreça, não apenas o acesso dos surdos à escola regular, mas principalmente a 

oportunidade de que juntamente com os ouvintes possam participar ativamente dos processos 

de ensino e de aprendizagem. 
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2 INCLUSÃO ESCOLAR: UMA BREVE RETROSPECTIVA 

 

Durante décadas pessoas com diferentes deficiências viveram à margem da 

sociedade e, consequentemente, da educação escolar. Elas não tinham o direito à participação 

ativa na sociedade e muito menos ao acesso e à participação na Educação Básica. Assim, 

eram excluídas das condições essenciais para uma formação social de qualidade, sendo “[...] 

homogeneizados, infantilizados e, ao mesmo tempo naturalizados, valendo-se de 

representações sobre aquilo que está faltando em seus corpos, em suas mentes e em sua 

linguagem” (SKLIAR, 1999, p. 19). 

Com o passar dos anos, os conceitos a respeito dos diferentes tipos de deficiência 

foram mudando e, assim, as pessoas com deficiência iniciaram conquistas de espaços de 

participação e de diálogos com os seus iguais e para os seus iguais. Em termo de 

escolarização, esses espaços se limitavam a cada tipo de deficiência, ou seja, escolas 

específicas de acordo com as deficiências. No Brasil, contamos com a criação, em 1854, do 

“Instituto dos Meninos Cegos”, hoje conhecido como Instituto Benjamin Constant (IBC); em 

1857, com o “Instituto dos Surdo-Mudos”, atualmente nomeado Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES) e, respectivamente em 1926 e 1954, com o Instituto Pestalozzi e 

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). 

De acordo com Miranda (2008), a criação do IBC e do INES representou um grande 

avanço educacional, levando-se em conta que abriu espaço para a conscientização e a 

discussão sobre a educação dos indivíduos com deficiência. Todavia, essa autora alerta que o 

atendimento nesses espaços era limitado, ou seja, não deixou de “[...] se constituir em uma 

medida precária em termos nacionais, pois em 1872, com uma população de 15.848 cegos e 

11.595 surdos, no país eram atendidos apenas 35 cegos e 17 surdos” (MAZZOTTA1, 1996 

apud MIRANDA, 2008, p. 31).  

Com o aumento da força dos movimentos sociais e políticos, tanto 

internacionalmente quanto no Brasil, surgiram questionamentos sobre essa segregação, que ao 

invés de propiciar novos horizontes a estas pessoas, criando meios para a superação dos 

obstáculos sociais, fortificava os preconceitos sobre as deficiências e/ou deficientes. 

Esses movimentos suscitaram reflexões sobre as formas de oportunizar a essas 

pessoas uma participação social mais igualitária. Nessa perspectiva, o acesso aos ambientes 

sociais deveria ser modificado, em especial na Educação, uma vez que os alunos com 

 
1 MAZZOTTA, Marcos José da Silveira.  Educação especial no Brasil: história e políticas públicas. São Paulo: 

Cortez, 1996. 
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necessidades educacionais especiais (NEE) eram, de acordo com suas especificidades, 

direcionados, majoritariamente, à Escola Especial e não à Escola Comum. Neste sentido, era 

necessário possibilitar aos indivíduos com NEE acesso também à rede regular de ensino. 

Sobre essa questão, Mantoan (2003) coloca que, via a integração escolar, “[...] o aluno tem 

acesso às escolas por meios de um leque de oportunidades educacionais, que vai da inserção 

às salas de aula do ensino regular ao ensino em escolas especiais” (p. 15). Vale ressaltar que a 

Escola Comum não tinha meios para fazer com que a pessoa com deficiência fosse 

contemplada, logo, o acesso e permanência a esse tipo de escola eram condicionados, mesmo 

que de forma velada, à sua adaptação ao ambiente e não o ambiente a ela, o que em muitos 

casos resultava em um sentimento de não pertencimento desses estudantes ao sistema regular 

de ensino, fazendo com que eles buscassem como alternativa, novamente, a escola especial e, 

consequentemente, abandonando o sistema regular de ensino. 

Associada a movimentos internacionais, a falta de estímulo para a participação plena 

dessas pessoas imprimiu mais força aos movimentos sociais e políticos em busca de igualdade 

em todos os âmbitos da sociedade. No Brasil, um dos principais marcos para criação de 

políticas inclusivas se dá com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que, dentre os 

objetivos fundamentais da república brasileira, consta no inciso VI de seu Art. 3º, “[...] 

promover o bem estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988).  

Apesar da Constituição de 1988 ser um grande avanço para a participação de pessoas 

com necessidades especiais, ela não assegurava efetivamente a participação deste grupo na 

sociedade. Em 1994, houve uma mudança significativa no âmbito da educação em 

decorrência da Conferência Mundial de Educação Especial, ocorrida na Espanha, cujo 

documento final, conhecido como Declaração de Salamanca, ratificou o comprometimento 

com a Educação para Todos, assegurando que: 

 

 

[...] toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade 

de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem; [...] sistemas educacionais 

deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser implementados no 

sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais características e 

necessidades; aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à 

escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na 

criança, capaz de satisfazer a tais necessidades [...] (UNESCO, 1994). 

 

 

Neste sentido, os governos deveriam dar o aporte necessário para permitir às escolas 

adotarem “[...] o princípio de educação inclusiva em forma de lei ou de política, matriculando 
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todas as crianças em escolas regulares, a menos que existam fortes razões para agir de outra 

forma” (IBID). 

Vale ressaltar, que para se criar um sistema educativo inclusivo em todos os níveis, 

era necessário que a exclusão e a segregação fossem repensadas. Assim, a Declaração de 

Salamanca pode ser interpretada como o embrião desse processo reflexivo. Posteriormente, 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 1996, é estabelecido, em 

seu Art.3º, que: 

 

 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I- igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola; II- liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância 

[...] (BRASIL, 1996). 

 

 

Essa Lei se apresenta como um avanço no campo educacional, levando-se em conta 

que, independente das diferenças entre os estudantes, a todos passava a ser garantida a 

participação na vida escolar e a escola como um ambiente mais heterogêneo. É evidente que a 

concretização da inclusão escolar está condicionada a mudanças na escola, de modo que ela 

propicie aos discentes com necessidades especiais todo o suporte para que as suas 

especificidades nos processos de ensino e de aprendizagem sejam atendidas, como a criação 

de meios para que esses estudantes possam se desenvolver como cidadãos, de acordo com as 

suas vontades e potencialidades. Nesse sentido, a LDBEN, em seu Art. 4º, estabelece que: 

“[...] O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 

[...] III – atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades 

especiais, preferencialmente na rede regular de ensino [...]” (BRASIL, 1996). 

Com o atraso de uma década, a inclusão de pessoas com deficiência ganhou uma 

nova perspectiva com o Decreto N. 3.298, que regulamentou a Lei N. 7.853/89, no qual há a 

normatização das condições necessárias para a plena participação das pessoas deficientes na 

sociedade. Este Decreto delegou ao sistema regular educacional a responsabilidade “[...] da 

educação especial como modalidade de educação escolar que permeia transversalmente todos 

os níveis e as modalidades de ensino [...]” (BRASIL, 1999) e, consequentemente, a educação 

especial teve seu papel mudado, deixando de ser substitutiva ao ensino regular, passando a ser 

uma categoria complementar à Educação regular. Posteriormente, com o documento Política 

Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, essa mudança foi 

ratificada, já que previa “[...] construir políticas públicas promotoras de uma educação de 
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qualidade para todos os estudantes” (MEC, 2008). Para compreender melhor o sentido da 

educação especial, o referido documento a define como:  

 

 

[...] uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, 

realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços 

e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas 

comuns do ensino regular. O atendimento educacional especializado tem como 

função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas 

necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional 

especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo 

substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a 

formação dos estudantes com vistas à autonomia e independência na escola e fora 

dela. [...] (IBID). 

 

 

Assim, os alunos e alunas com NEE, além de garantia ao acesso à escola regular, 

passaram a ter também, pelo menos teoricamente, atendimento especializado de acordo com 

as suas especificidades educacionais. Nesta perspectiva, torna-se necessário compreender que 

o termo NEE 

 

 

[...] refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades educacionais 

especiais se originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem. 

Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem e, portanto, possuem 

necessidades educacionais especiais em algum ponto durante a sua escolarização 

(UNESCO, 1994). 

 

 

Em termos de política social, a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência, Lei N. 13.146, em julho de 2015, provocou novos avanços. Ao se destinar 

“[...] a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 

cidadania” (BRASIL, 2015), proporcionou à pessoa com deficiência maior acessibilidade, 

autonomia e igualdade de oportunidades.  

Nesse contexto, passa a ser dever da sociedade assegurar a efetividade dos direitos 

que garantam seu bem-estar social, pessoal e econômico. No âmbito educacional, o Art. 27 da 

referida Lei estabelece que: 

 

 

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de 

forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades 

físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 

necessidades de aprendizagem (IBID). 

 

 



  18 
 

E ainda, no parágrafo único desse mesmo artigo há o estabelecimento de que o 

Estado, a família, a comunidade escolar e a sociedade têm o dever de “[...] assegurar educação 

de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, 

negligência e discriminação” (IBID). 

Os aspectos educacionais contemplados nessa Lei podem ser compreendidos como 

resultados de décadas de luta, tanto no âmbito internacional quanto no nacional, em prol dos 

direitos das pessoas com necessidades especiais. Esses avanços educacionais são expressivos, 

como podemos observar no Gráfico 1 a seguir. 

 

Gráfico 1: Número de matrículas de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento ou altas habilidades em classes comuns ou especiais exclusivas brasileiras, segundo as 

etapas de ensino, no período 2014 a 2018.  

 

 

 

 

Fonte: (DEEP2, 2018 apud INEP, 2019, p. 33). 

 

 
2Diretoria de Estatísticas Educacionais. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-

/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/6386080>. Acesso em: 21 mai. 2019. 
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O número de estudantes com NEE, tanto em classes comuns quanto em classes 

especiais exclusivas tem crescido significativamente, particularmente no Ensino Médio, o 

qual em 2014 eram 61.374 matriculados e em 2018 116.287 (INEP, 2019). Esses 

quantitativos indicam que esses discentes, apesar das suas necessidades especiais, estão 

presentes nos diferentes espaços escolares.  

As políticas governamentais já garantem o acesso das pessoas com NEE às classes 

comuns das escolas regulares, que tem resultado em um aumento considerável de matrículas. 

Assim, o Gráfico 2 nos permite analisar a porcentagem desse crescimento. 

 

Gráfico 2: Percentual de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou 

altas habilidades que estão matriculados em classes comuns brasileiras, segundo as etapas de ensino no 

período 2014 a 2018. 

 

 

 

Fonte: (DEEP3, 2018 apud INEP, 2019, p.34). 

 

O percentual de estudantes com NEE presentes em classes comuns é crescente em 

seus variados segmentos da educação escolar. Entretanto, apesar de expressivo, o aumento no 

número de matriculados na Escola Regular, não garante que as escolas sejam escolas 

inclusivas, levando-se em conta que:  

 

 

A Educação Inclusiva é comumente apresentada como uma evolução da escola 

integrativa. Na verdade, ela não é uma evolução, mas uma ruptura, um corte, com os 

valores da educação tradicional. A Educação Inclusiva assume-se como respeitadora 

das culturas, das capacidades e das possibilidades de evolução de todos os alunos. 

Educação Inclusiva aposta na escola como comunidade educativa, defende um 

ambiente de aprendizagem diferenciado e de qualidade para todos os alunos. É uma 

 
3 Diretoria de Estatísticas Educacionais. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-

/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/6386080>. Acesso em: 21 mai. 2019. 
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escola que reconhece as diferenças, trabalha com elas para o desenvolvimento e dá-

lhe um sentido, uma dignidade e uma funcionalidade (RODRIGUES4, 2000 apud 

FREIRE, 2008, p. 10). 

 

 

Neste sentido, apenas inserir o estudante com NEE no ambiente escolar não implica 

necessariamente em inclusão, já que esse processo está condicionado a mudanças por parte de 

todos os agentes participativos do ambiente escolar, gerando como consequência uma 

modificação em todo o sistema educacional, de modo a torná-la uma escola de qualidade para 

todos. Como ressalta Guijarro (2005), além de todo o suporte institucional, há a necessidade 

de “[...] desenvolver uma educação que valorize e respeite as diferenças, vendo-as como uma 

oportunidade para otimizar o desenvolvimento pessoal e social e para enriquecer os processos 

de aprendizagem (p.10)”. 

Assim, o acesso às classes comuns do ensino regular deve ser o primeiro passo para a 

formação de cidadãos plenos, possibilitando a construção de uma sociedade mais justa, 

democrática e que respeite e valorize as diferenças, sem pré-conceitos, julgamentos ou 

limitações. Em outras palavras, espaços educacionais, nos quais os indivíduos tenham direito 

a sua singularidade. Para tanto, é imperativo criar condições necessárias para a reflexão sobre 

a Inclusão de discentes com NEE nas escolas regulares, de maneira a possibilitar uma maior 

compreensão sobre a temática. 

Diálogos sobre as possibilidades e os obstáculos vivenciados diariamente na escola 

regular abrem oportunidades para o desenvolvimento de profissionais comprometidos com a 

construção de escolas inclusivas e de qualidade. Cabe destacar que a compreensão da temática 

de educação inclusiva não deve se pautar em “achismos”, mas sim em pesquisas com 

referenciais teóricos que possibilitem uma reflexão profunda sobre o tema e sobre a sociedade 

atual, pois conforme alerta Freire (1996), há um vínculo entre a pesquisa e o ensino, de modo 

que a consolidação de um processo depende do outro. Nas suas palavras, “Ensino porque 

busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, 

intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e 

comunicar ou anunciar a novidade” (p. 14). 

O sistema educacional brasileiro vem sofrendo transformações significativas, 

visando alcançar uma educação que contemple todos os tipos de sujeitos. Os documentos 

oficiais apresentam orientações e trazem subsídios para a construção de uma educação 

 
4 RODRIGUES, David. O paradigma da educação inclusiva: reflexões sobre uma agenda possível. Inclusão, n.1, 

p.7-13, 2000. 
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inclusiva, todavia, o dia a dia escolar impõe barreiras a sua consolidação, dentre as quais, o 

efetivo atendimento educacional especializado (AEE), conceituado como: 

 

 

[...] o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 

institucional e continuamente, prestado das seguintes formas: I - complementar à 

formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, 

como apoio permanente e limitado no tempo e na frequência dos estudantes às salas 

de recursos multifuncionais; ou II - suplementar à formação de estudantes com altas 

habilidades ou superdotação (BRASIL, 2011). 

 

 

Vale esclarecer que o AEE não deve ser caracterizado como uma “aula particular” ou 

um ensino substitutivo ao ensino regular, mas sim como uma modalidade (educação especial) 

que transpassa todos os níveis e graus da educação formal, propiciando aos estudantes e 

alunas com NEE serviços, profissionais especializados, recursos didáticos, programas, dentre 

outras iniciativas que auxiliem a participação efetiva desses indivíduos nos processos de 

ensino e de aprendizagem. Para tanto, o AEE deve ser oferecido no contra turno do horário de 

matrícula dos estudantes e alunas nas classes comuns, sendo, geralmente, usado como local a 

Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), descrito como “[...] um espaço organizado com 

equipamentos de informática, ajudas técnicas, materiais pedagógicos e mobiliários adaptados, 

para atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos” (MEC, 2007).  

Entre os anos de 2005 a 2009, de acordo com dados do MEC5, foram criadas um 

total de 15.551 SRM, que é um número pequeno comparativamente à extensão territorial do 

Brasil e ao número de estudantes que poderiam ser comtemplados com o AEE. De tal modo, 

como não são todas as escolas que contam com a SRM, os discentes que demandam ou 

necessitam de atendimento especializado são direcionados a frequentar a SRM de outra escola 

ou centro de apoio. Essa escassez de SRM se configura como uma barreira para a inclusão 

desses estudantes, pois podem ocorrer problemas, dentre os quais: falta de disponibilidade de 

horário para atendimento no contra turno, número excessivo de discentes em uma mesma sala, 

falta de profissionais que permitam um horário abrangente de funcionamento, dificuldade de 

deslocamento desses alunos e alunas até o local de atendimento. 

Esses problemas resultam na ausência de condições básicas que se tornam 

perceptíveis nas estatísticas educacionais, conforme exposto no Gráfico 3. 

 

 

 
5 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/implantacao-de-salas-de-recursos-multifuncionais>. Acesso em: 24 

jun. 2019. 
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Gráfico 3: Percentual de matrículas, em escolas brasileiras, de estudantes de 4 a 17 anos de idade com 

NEE que frequentam classes comuns, com e sem AEE ou classes especiais exclusivas, no período 2014–

2018. 

 
Fonte: (DEEP6, 2018 apud INEP, 2019, p. 35). 

 

Embora exista um aumento no número de estudantes presentes em classes comuns 

com AEE, no intervalo de 2014 a 2018, o percentual de discentes que não conta com esse 

atendimento ainda é superior, tornando esse dado alarmante visto a quantidade de estudantes 

matriculados em escolas comuns no ano de 2018. A ausência de AEE que contemple a todos 

esses sujeitos pode resultar em um fracasso escolar para a inclusão destes discentes nas 

classes comuns, uma vez que o AEE   

 

 

[...] é realizado mediante a atuação de profissionais com conhecimentos específicos 

no ensino da Língua Brasileira de Sinais, da Língua Portuguesa na modalidade 

escrita como segunda língua, do sistema Braille, do soroban, da orientação e 

mobilidade, das atividades de vida autônoma, da comunicação alternativa, do 

desenvolvimento dos processos mentais superiores, dos programas de 

enriquecimento curricular, da adequação e produção de materiais didáticos e 

pedagógicos, da utilização de recursos ópticos e não ópticos, da tecnologia assistiva 

e outros (SARTORETTO; SARTORETTO, 2010, p. 3). 

 

 

Assim, o atendimento é feito por profissionais que compreendem a vasta 

complexidade dos tipos de NEE e os meios educacionais que podem ser utilizados para que 

esses estudantes possam desenvolver sua autonomia, explorando as suas potencialidades de 

acordo com as suas vontades e necessidades, possibilitando a eles processos de ensino e de 

aprendizagem que lhes permitam compreender o seu papel na vida escolar, além de perceber a 

sua deficiência não como uma barreira ao conhecimento, mas sim como uma singularidade. 

 
6 Diretoria de Estatísticas Educacionais. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-

/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/6386080>. Acesso em: 21 mai. 2019. 
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É importante ressaltar que essa perspectiva, além do preparo profissional dos 

professores de cada disciplina, está condicionada a um diálogo com os profissionais que 

atuam no AEE. Esse diálogo, no sentido de um trabalho colaborativo, em um ambiente 

escolar com condições estruturais básicas, poderá viabilizar ou pelo menos minimizar os 

obstáculos a uma efetiva participação dos e das estudantes com NEE.  

 Como já citado nesta monografia, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência assegura à pessoa com deficiência, “[...] sistema educacional inclusivo em todos 

os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida” (BRASIL, 2015). 

Logo, garante a matrícula de alunos e alunas com NEE em todos os tipos de escolas regulares, 

sejam elas das redes públicas dos municípios e estados e da União ou da rede privada.  

Vale salientar que é vedada às escolas da rede privada “[...] a cobrança de valores 

adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no 

cumprimento dessas determinações” (IBID), permitindo a esses discentes a possibilidade de 

escolha do sistema de ensino. Apesar dessa garantia, o número de matrículas desses 

estudantes é mais expressivo em escolas públicas, em comparação às escolas particulares, 

como pode ser observado no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Número de matrículas de estudantes com NEE por dependência administrativa em classes 

comuns e em classes especiais exclusivas, 2018. 

 

Fonte: (DEEP7, 2018 apud INEP, 2019, p.35). 

 

 
7 Diretoria de Estatísticas Educacionais. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-

/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/6386080>. Acesso em: 21 mai. 2019. 
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É consenso que a construção de uma escola inclusiva, requer mudanças na estrutura 

escolar e “[...] inquestionável o fato de que a inserção de um aluno em qualquer instituição, 

particular ou pública, acarreta gastos que não são comumente planejados” (TINOCO, 2017, p. 

177), porém, a necessidade de mudanças, em toda a estrutura e vida escolar, não deve ser 

usada como razão para a cobrança de valores extras nas mensalidades ou matrículas de 

estudantes com NEE (IBID). Infelizmente a concepção de que um discente com NEE é um 

empecilho para a qualidade do ensino ainda se faz presente no meio educacional, como é 

perceptível no discurso feito pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino 

(CONFENEN): 

 

 

Escola é agência educacional e de ensino, que não se confunde com atendimento 

médico, físico ou mental, ou especializado, para os quais não está preparada e até lhe 

é proibido. Próteses, instrumentos e equipamentos próprios, medicamentos e sua 

ministração, tradutores de linguagem, pessoal técnico especializado, psicólogos, 

fonoaudiólogos, fisioterapeutas e semelhantes não são de sua competência, 

prerrogativa ou adequação. Ninguém vai pretender ensinar a alguém a nadar em 

pista de corrida, a correr na piscina, a pilotar avião num automóvel, a dirigir veículo 

numa bicicleta, a andar de bicicleta no mar, a surfar na montanha ou a praticar 

alpinismo na praia. Trata-se de uma questão de ambiente, equipamento, 

instrumentos e pessoal adequado. As escolas próprias, especializadas, para 

atendimento a portador8 de necessidades especiais, como as APAES, institutos para 

cegos ou para surdos-mudos têm prestado excelente, inestimável e insubstituível 

serviços ao Brasil. Ocorre que os pais, por preconceito, não querem deixar os filhos 

nessas escolas, exatamente onde eles se sentirão iguais, em ambiente e com gente 

preparada para lidar com eles. É de se imaginar como alguém, pelo menos no ensino 

básico, se sentirá diminuído, discriminado e diferente entre colegas, felizmente sem 

necessidade de atendimento especial, sem poder acompanhá-los e fazer as mesmas 

coisas. Evidente que haverá diferenças e o desenvolvimento dos alunos não será 

igual, pelo menos no mesmo ritmo. A igualdade há de ser de oportunidades e dos 

meios necessários para alcançá-la, obrigação do estado e da família. Não se pode 

discriminar e tratar diferentemente uma pessoa por ser portadora de necessidade 

especial, até por preceitos éticos, morais, religiosos, sociais e humanitários. Mas a 

própria rotulação de portador de necessidade especial já indica merecer ela um trata 

mento diferenciado, por pessoas especializadas em ambiente adequado. 

(CONFENEN, 20129, apud, TINOCO, 2017, p. 177-179). 

 

 

Apesar dos avanços sociais que tratamos no decorrer deste capítulo, ainda nos 

deparamos com a existência de ideias de que estudantes com NEE são incapazes de participar 

da vida escolar com e como os demais, além de poderem ser apontados como o principal 

problema do insucesso escolar de todos.  

 
8 Terminologia não mais aceita. 
9 Informativo, ano XXXIX, de maio/junho de 2012. 
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Esses pensamentos e posicionamentos só fortificam os pré-conceitos já existentes na 

sociedade, que inviabilizam e desvalorizam o desenvolvimento de ambientes em que todos 

podem participar de maneira igual.  

Entendemos que a escola é o lugar privilegiado para o desenvolvimento de valores 

que ampliem na sociedade práticas inclusivas, ou seja, um ambiente democrático, onde os 

estudantes podem participar de maneira igual com variados tipos de sujeitos, independente 

das suas culturas, religiões, etnias, etc, levando-os à percepção de que o convívio entre 

sujeitos diferentes é uma situação normal e enriquecedora para o desenvolvimento de todos e 

para o alcance de uma sociedade menos desigual. 

Sem colocar toda a responsabilidade no professor ou professora, é inegável que a 

consolidação das escolas da rede regular como instituições inclusivas exige a sua 

predisposição para refletir e implementar práticas educativas que se contraponham à ênfase na 

sua oralidade e escrita frente à passividade dos discentes. Sendo assim, o Capítulo 3 será 

dedicado às principais recomendações aos docentes de física que almejam se tornar 

inclusivistas. 
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3 PROFESSORES DE FÍSICA INCLUSIVISTAS 

 

Os documentos oficiais abordados no Capítulo anterior impulsionaram mudanças no 

ambiente escolar, de maneira que, atualmente, ele se tornou um local mais diversificado, já 

que todos, alunos e alunas, têm garantida a presença na escola regular.  

De acordo com o Art. 22 da LDBEN (1996), a “educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” 

(BRASIL, 1996). Neste cenário, todo estudante, independente de suas diferenças individuais, 

ao concluir a Educação Básica deverá estar preparado para atuar no mercado de trabalho, 

exercer sua cidadania plena de forma ética e crítica, prosseguir em seus estudos, além de 

relacionar a teoria com a prática de cada disciplina. 

Durante anos o professor teve seu papel no ambiente escolar bem determinado, a ele 

era atribuído todo o saber em classe que seria transmitido aos seus estudantes. Nessa estrutura 

escolar  

 

 

[...] o educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização mecânica do 

conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em ‘vasilhas’, em 

recipientes a serem ‘enchidos’ pelo educador. Quanto mais vá ‘enchendo’ os 

recipientes com seus ‘depósitos’, tanto melhor educador será. Quanto mais se 

deixem docilmente ‘encher’, tanto melhores educandos serão. Desta maneira, a 

educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o 

educador o depositante. Em lugar de comunicar-se, o educador faz ‘comunicados’ e 

depósitos que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam 

e repetem. Eis aí a concepção ‘bancária’ da educação, em que a única margem de 

ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e 

arquivá-los. (FREIRE, 2017, p. 80) 

 

 

À vista disso, o ensino era centrado na transmissão de conteúdos, resolução e 

memorização de fórmulas ou textos, situações problema idealizadas e sem relação com as 

experiências vivenciais dos estudantes, conhecimento fragmentado e, na maioria das vezes, 

restrito ao tempo e ao espaço escolar. 

Neste modelo educacional, as aulas priorizavam a oralidade e a escrita do professor, 

cuja intencionalidade era a de propiciar aos discentes um “passo-a-passo” que lhes permitisse 

resolver o maior número de questões, preferencialmente numéricas, sobre um tema, fazendo 

com que o sucesso escolar estivesse estritamente ligado ao cumprimento dessa “receita de 

bolo”, pois ao seguir esse método os estudantes teriam êxito para resolver uma maior 

quantidade de exercícios. Vale ressaltar, que as disciplinas não dialogavam entre si, elas eram 
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vistas como áreas individuais, assim, a interdisciplinaridade era algo inexistente e inviável 

neste modelo de ensino.  

Com o passar dos anos, esse modelo de ensino começou a ser questionado, já que pela 

estrutura e organização escolar moldava e limitava o papel do professor, transformando-o em 

um mero transmissor de conhecimentos – aquele que “sabe” e informa aos estudantes – ao 

invés de contribuir para formá-los. Consequentemente, também moldava e limitava os 

discentes, se destacando aquele que fosse o melhor reprodutor possível da fala do professor. 

Com o intuito de fornecer subsídios aos educadores (professores e gestores das 

escolas de Educação Básica), novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 

(MEC, SEB, SICEI, 2013) foram divulgadas para atender às mudanças na legislação, como 

por exemplo, o papel da educação especial, que deixa de ser substitutiva e passa a ser 

complementar ao ensino regular. 

Apesar da Lei N. 13.415 de 13/02/2017 (BRASIL, 2017) e da recente aprovação da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio, que nas palavras de 

Callegari (2018), “[...] com exceção de língua portuguesa e matemática [...] desaparece a 

menção às demais disciplinas cujos conteúdos passam a ficar diluídos no que se chama de 

áreas do conhecimento. Sem que fique minimamente claro o que deve ser garantido nessas 

áreas” (s/p), documentos oficiais anteriores e resultados da pesquisa em Educação em 

Ciências/ Ensino de Física indicam uma nova perspectiva, como por exemplo, o trecho das 

Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN+ 

(MEC, 2002) transcrito a seguir. 

 

 

[...] Trata-se de construir uma visão da Física voltada para a formação de um 

cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para compreender, 

intervir e participar na realidade. Nesse sentido, mesmo os jovens que, após a 

conclusão do ensino médio, não venham a ter mais qualquer contato escolar com o 

conhecimento em Física, em outras instâncias profissionais ou universitárias, ainda 

terão adquirido a formação necessária para compreender e participar do mundo em 

que vivem. (p. 56) 

 

 

Nesse sentido, o Ensino de Física no nível Médio da Educação Básica deve ter 

significado para o estudante de modo que ele possa compreender e argumentar sobre os 

fenômenos naturais e tecnológicos com os quais ele se depara ou venha se deparar em seu 

cotidiano, relacionando a teoria aprendida em sala aula com a sua vivência experiencial e 

permitindo-lhe compreender o conhecimento científico, ter autonomia e atuar 

colaborativamente em trabalhos em grupo. A intencionalidade nessa perspectiva de ensino é 

possibilitar a compreensão da Física como uma ciência que é construída coletivamente em 
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concomitância com os avanços sociais e culturais de determinadas épocas e não como algo 

pronto e já determinado (CACHAPUZ et al, 2008; MENEZES, 2000; VILCHES; GIL-

PÉREZ; PRAIA, 2011). 

É importante ressaltar que para que ocorra uma formação que possibilite a esses 

estudantes uma compreensão plena de Universo, sociedade, avanços tecnológicos, 

construções científicas, elaboração de hipóteses, resoluções de situações problemas, dentre 

outras questões que irão lhe auxiliar em sua vida cotidiana, o discente deve ter uma formação 

interdisciplinar, na qual as disciplinas e seus professores possam dialogar entre si, assim,  

 

 

[...] a interdisciplinaridade contribui para a interação entre os conhecimentos das 

diferentes áreas, permitindo ao estudante interagir com as informações que antes 

eram esparsas e, assim, construir seu próprio conhecimento. [...] ao profissional do 

futuro (e o futuro já começou) cabe a tarefa de aprender, mencionando que executar 

tarefas repetitivas caberá aos computadores e robôs, ao homem compete ser criativo, 

imaginativo e inovador (SEABRA10, 1994 apud ROSA; ROSA, 2007). 

 

 

Vista dessa forma, a interdisciplinaridade deve possibilitar ao estudante uma 

aprendizagem crítica e com significado na realidade. 

As pesquisas em ensino ressaltam que uma educação que proporcione ao discente 

uma formação crítica e questionadora é emergencial, mas para que isso ocorra, o professor 

deve estar preparado para refletir e modificar o seu fazer pedagógico de modo a possibilitar 

essas mudanças de forma clara, objetiva e com significado para seus discentes. Sendo assim, é 

necessário que o professor tenha autonomia para implementar suas práticas educacionais 

conforme suas convicções, frente ao seu alunado, de maneira a possibilitar a eles uma 

formação de qualidade, levando em conta a realidade de seus espaços de atuação docente, mas 

sem perder de vista aquilo que é essencial a todo e qualquer discente (SCHÖN, 1992). 

Apesar da Lei de Diretrizes e Bases objetivar o desenvolvimento contínuo dos 

indivíduos, e de outros documentos, como Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (MEC, 

2000a e 2000b), Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN+ (MEC, 2002) e Orientações Curriculares para o Ensino Médio – OCN 

(MEC, 2006) servirem de subsídios aos professores, orientando da melhor maneira os rumos 

para que ocorra a efetividade do currículo escolar, isso ainda é algo distante da realidade da 

escola brasileira, que ainda tem, majoritariamente, o ensino de Física desenvolvido nos 

moldes tradicionais. 

 
10 SEABRA, Carlos. Palestra proferida no Congresso do Educador-94, 1994. 
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A ideia de uma Física que dialogue com a vida dos discentes para além dos muros da 

escola não é apenas uma recomendação do MEC, as pesquisas atuais em ensino de Física 

mostram a importância de mudanças significativas no Ensino de Física. Entretanto, segundo 

Rosa e Rosa (2012): 

 

 

[...] Apesar dos diversos grupos de pesquisadores e do número crescente de 

investigações e de cursos de pós-graduação na área de ensino de Ciências e de Física 

no Brasil, ainda permanece uma lacuna em termos de sua efetivação em sala de aula. 

A ação pedagógica do professor parece avançar pouco e ele não se desvincula de um 

ensino apoiado em listas gigantescas de conteúdos [...] (p. 19). 

 

 

Nesse sentido, apesar de contarmos com produções acadêmico-científicas divulgadas 

por diversos meios, artigos em revistas, congressos, simpósios, dentre outros, em prol de 

mudanças no Ensino de Física na Escola Básica, pouco tem sido utilizado pelos atuais 

docentes em prol da melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem. Essa situação de 

distanciamento entre ambos agentes desse cenário nos mostra apenas mais um desafio que 

devemos enfrentar atualmente. 

A falta de diálogo entre as pesquisas em ensino e as práticas educativas na Escola 

Básica só fortifica esse distanciamento, pois apesar de inúmeras propostas acerca de novas 

perspectivas para o Ensino de Física, a abordagem tradicional ainda é bastante presente, 

dificultando um olhar mais sensível do professor sobre como os processos de ensino e 

aprendizagem são para os diferentes tipos de sujeitos.  

Apesar dos docentes compreenderem e conhecerem a vasta literatura, projetos, 

cursos de formação continuada, dentre outras possibilidades, a crença de que a sua atuação 

profissional não irá modificar o sistema educativo no qual se encontra inserido, ainda se faz 

presente. Tardif (2004 apud BASTOS; NARDI, 2008) afirma que “[...] a prática cotidiana 

constitui um processo de validação dos saberes do professor” e, sendo assim, fomenta aos 

professores algumas convicções (positivas ou negativas) não por questões de estudos sobre 

práticas pedagógicas ou sobre pesquisas acadêmicas, mas sim, por experiências vividas em 

seu cotidiano profissional, que caracterizam a sua prática docente. 

Esse pensamento se agrava quando falamos da construção de uma escola inclusiva, já 

que a presença de estudantes com NEE gera vivências e obstáculos que eram inexistentes nos 

processos educacionais caracterizados pela exclusão e pela segregação escolar, momentos que 

resultaram em um olhar sobre a educação inclusiva, como um processo inatingível, no sentido 

de que contemplar a todos pode ser caracterizado como utopia. Então, as exigências que se 

colocam previamente à concretização de escolas inclusivas se relacionam com “[...] a 
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mudança de mentalidade e a construção de um novo paradigma educacional” (BORGES; 

PEREIRA; AQUINO, 2012, p. 8). 

De acordo com esses autores, 

 

 

Devemos avançar de uma sociedade preconceituosa para uma sociedade humana e 

solidária com todos; de uma escola tradicional e fechada, a uma escola aberta e 

inovadora; de uma prática pedagógica homogeneizadora, a ações voltadas para 

atender, com qualidade, a toda a diversidade de alunos presentes no sistema 

educacional. É preciso entender que existem ritmos de tempos para aprender, como 

também diversas maneiras de ensinar (IBID).  

 

 

 Nessa perspectiva, o professor, enquanto agente participativo desse ambiente, deve 

estar preparado para essa heterogeneidade, entendendo as variáveis dessa dinâmica que 

devem ser levadas em conta para a elaboração de propostas didáticas que incluam não 

somente estudantes com deficiência, mas sim a todos em sala de aula. Nesse contexto, os 

cursos de formação inicial e continuada deveriam formar o professor inclusivista, 

compreendido como “[...] aquele que se ajusta a seus alunos deficientes [...] e ajusta suas 

aulas às necessidades especiais deste aluno” (BARBOSA LIMA; CATARINO, 2013, p. 2). 

Todavia, como ressaltam Borges, Pereira e Aquino (2012),  

 

 

[...] muitas vezes, a rejeição dos professores quanto à ideia de inclusão se dá 

justamente por eles não se sentirem preparados para enfrentar o grande desafio. Por 

isso, precisam ser subsidiados com os conhecimentos de como lidar com os alunos 

com deficiência e os demais. Para ensinar a todos com qualidade, é imprescindível 

que esteja aberto a aprender e inovar. Desse modo o investimento na formação 

permanente dos professores é fundamental para o processo de inclusão. [...] (p. 8). 

 

 

Entender os variados tipos de deficiências e como o processo de ensino interfere na 

aprendizagem dos discentes faz parte do exercício de repensar a prática profissional para criar 

os meios para que eles possam participar em igualdade de condições em sala de aula e, 

consequentemente, alcançarem uma aprendizagem com significado sobre esses conteúdos, 

além, de permitir aos professores se sentirem à vontade frente à diversidade encarada no dia a 

dia escolar. 

Vivemos em uma sociedade que está em constante mudança, e, sendo assim, 

influencia a dinâmica de todos os segmentos sociais, aí incluída a Escola. Nesse sentido, 

atualmente, há um espectro de perspectivas sobre ensinar/aprender Ciências com o propósito 

de melhorar a qualidade da formação dos cidadãos. 

Cada vez mais a Ciência e a Tecnologia influenciam nosso cotidiano. “Descobertas 

científicas” são feitas quase que diariamente, com influências diretas e indiretas em nossas 
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vidas, de maneira que para o professor inclustivista, o ensino de Ciências, não pode pressupor 

um imediatismo que requer somente a adaptação de métodos tradicionais de ensino para 

inclusão de estudantes com NEE, pelo contrário, o professor deve levar em conta as novas 

perspectivas de Ensino de Física, como: História e Filosofia da Ciência (HFC), Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente (CTSA), Problematização e Contextualização dos 

conteúdos, recorrendo a diferentes metodologias, estratégias e recursos didáticos sem perder 

de vista as contribuições das práticas experimentais, além dos sentidos que melhor se 

adequam às especificidades dos discentes na apreensão do conhecimento científico.  

A exploração dessas propostas de acordo com a realidade de seus discentes, 

contextualizando com as temáticas a serem abordadas em sala de aula e os objetivos previstos 

no planejamento de ensino, deve ser pensada como uma forma de contraposição à abordagem 

tradicional no ensino de Física. Para tanto, o professor inclusivista deve perceber o potencial 

das novas perspectivas de Ensino de Física e utilizá-las no ensino como possibilidades que 

têm por objetivo a criação de espaços que favoreçam a todo estudante ser o protagonista da 

própria aquisição do conhecimento. Sobre essas possibilidades, de maneira sintética, Moreira 

(2000) defende que haja um cenário de mudança radical, de modo a se constituir no ensino: 

“Física não dogmática, construtivista, para a cidadania, ênfase em modelos, situações reais, 

elementos próximos, práticos e vivenciais do aluno, do concreto para o abstrato, atualização 

de conteúdos, Física Contemporânea” (p. 98).  

Vale ressaltar que a implementação de práticas inclusivas não deve estar atrelada a 

condições específicas de difícil acesso ou até mesmo inviáveis para a escola, mas sim a 

práticas possíveis como: desenvolver recursos didáticos acessíveis em que a exploração possa 

ser feita por mais de um sentido, utilizar outras tecnologias em sala de aula, recorrer a outros 

materiais (vídeos, reportagens de jornais, simulações) e, até mesmo, modificar a forma de 

comunicação em sala de aula. 

O diálogo entre o professor das classes comuns e o professor especialista11 deve ser 

contínuo e somativo, com o intuito de possibilitar a construção de uma ponte para a 

participação dos estudantes com deficiência nas classes comuns, ou seja, entender os 

obstáculos que esses discentes enfrentam em seu cotidiano escolar, as suas potencialidades, 

além de possibilitar trocas de saberes que podem ser enriquecedoras para ambos os 

professores. 

 
11 Sujeito especialista em Educação Especial. 
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Dentre as diversas mudanças no fazer docente em prol de uma educação inclusiva, 

não podemos deixar de destacar que a valorização dos docentes é um dos pilares para a 

melhoria na qualidade de ensino, que, dentre outros aspectos, implica em: aperfeiçoar a 

formação inicial de acordo com as novas perspectivas de ensino; incentivar a formação 

continuada desses profissionais, que possibilita, além de uma reflexão sobre a sua prática, 

uma troca de experiências com outros docentes. Essa troca pode se constituir no aporte 

necessário para uma nova perspectiva na prática docente, por meio da ampliação do 

conhecimento sobre as variadas linhas de pesquisa em educação que poderão contribuir para a 

reformulação de suas práticas docentes. 

Pensar nas ações no interior da escola é de suma importância, pois é por meio de uma 

educação inclusiva que poderemos, como professores, contribuir para uma sociedade mais 

democrática, não somente com ações individuais, mas sim com os demais participantes do 

ambiente escolar. Já que como esclarece Freire (2008), a partir do pensamento de diversos 

autores12, 

 

 

A inclusão, assente em valores como o respeito e celebração das diferenças e na 

colaboração entre indivíduos, grupos sociais e instituições, choca com valores 

vigentes da sociedade actual, na qual prevalece o modelo individual de sucesso, 

assente em princípios de competição e de independência, que tornam difícil a 

concretização dos ideais inclusivos (p. 12). 

 

 

O papel desses sujeitos extrapola os muros da escola, ou seja, deve existir 

comprometimento para a construção de uma escola que realmente contribua para uma 

ascensão social, econômica, cultural dos seus estudantes, pois é por meio dela que será 

possível abrir horizontes para a transformação da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 
12 BARTON, L. Inclusive education: romantic, subversive or realistic? International Journal of Inclusive 

Education, 1(3), 1997; CORBETT, J.; SLEE, R.  An international conversation on inclusive education. In: F. 

Armstrong, D. Armstrong, & L. Barton (Eds.), Inclusive education: policy, contexts and comparative 

perspectives. London: David Fulton Publishers, 2000; ROUSE, M.; FLORIAN, L. Inclusive education in the 

market-place. International Journal of Inclusive Education, 1(4), 1997; VLACHOU, A. Education and inclusive 

policy-making. International Journal of Inclusive Education, 8(1), 2004. 



  33 
 

4 IDENTIDADE 

 

A sociedade tem se pautado em rótulos, generalizações e padrões que dividem, 

classificam e limitam os variados sujeitos que dela participam. Além de muito presente, isso é 

algo que fomenta e fortalece os mais variados tipos de discriminação. Entretanto, segundo 

Moura (2008),  

 

 

[...] a necessidade de o homem ter sua própria marca, sua individualidade, é algo 

inerente ao próprio ser social, cuja identidade preserva-o em originalidade e 

diferenças como indivíduos, ao qual supõe-se que sejam assegurados possibilidades 

de realizar seu potencial criador, o que torna, ou que o faz desenvolver sua própria 

identidade no mundo [...] (p.45). 

 

 

Debater e discutir sobre os rótulos e as generalizações a que os indivíduos que 

destoam dos padrões sociais de normalidade ainda são submetidos é emergencial. Quando 

definimos alguém seja por sua condição física, social ou cultural, estamos limitando o sujeito 

a um determinado padrão coletivo, cujo indivíduo que pertence a uma determinada 

comunidade será igual a todos os outros indivíduos que também participam dessa mesma 

comunidade, tornando-os todos iguais e com a mesma identidade.  

Nessa perspectiva, a identidade se torna imutável, limitada e rígida, não permitindo a 

esses indivíduos escolha e tornando-os dependentes socialmente, ou seja, sob essa ótica a 

homogeneização apresenta-se extremamente enraizada em nossa sociedade, contribuindo para 

que haja cada vez mais um distanciamento entre as pessoas. 

Vivemos em uma sociedade altamente globalizada, na qual tudo se encontra em 

constante transformação, com reflexos em todos os aspectos de nossas vidas, inclusive nas 

identidades. Sobre essa questão Hall13 (1997 apud DORZIAT, 2009) coloca que: 

 

 

[...] quanto mais o mercado global de estilos, lugares e imagens, de viagens 

internacionais, de imagens da mídia e de sistemas de comunicação globalmente 

interligados se refinam, mais as identidades se tornam desvinculadas de tempos, 

lugares, histórias e tradições específicos e parecem flutuar livremente [...] (p. 16) 

 

 

Nesse sentido, as identidades dialogam com essas mudanças e instabilidades, se 

tornando escolha pessoal de cada sujeito não dependendo mais do seu local de origem, nível 

de escolaridade ou classe social e que poderá ter as suas diversas identidades alteradas de 

acordo com as mudanças de valores sociais a que sociedade está suscetível. 

 
13HALL, Stuart. Identidades culturais na Pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 1997. 
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Os indivíduos nascem em diferentes núcleos familiares, classes sociais e localidades. 

Sendo assim, dois indivíduos apesar de terem nascido em um determinado local e com classes 

sociais semelhantes terão núcleos familiares distintos, o que resultará muito provavelmente 

em vivências diferentes. Logo, as identidades desses indivíduos serão construídas e se 

modificarão no decorrer de suas vidas de maneiras diferentes. A construção de suas 

identidades se dará pelas interações e experiências com os demais cidadãos e irá se desdobrar 

por toda a vida, com a evolução dos conhecimentos sobre culturas, religiões, gêneros, etnias, 

profissões, dentre outros fatores que irão abrir ou ampliar horizontes, possibilitando mudanças 

em seus saberes, e esses novos saberes poderão influenciar na construção de suas variadas 

identidades. 

As diversas identidades são reflexos de vivências individuais e coletivas de cada ser, 

que são influenciadas por suas relações com outras pessoas; nas palavras de Dorziat (2009), 

temos que levar em consideração “[...] o contexto multifacetado e incerto da sociedade 

contemporânea, que coloca os sujeitos ante situações as mais variadas, exigindo deles, a 

incorporação de diferentes papéis sociais, demanda uma organização menos rígida” (p.18). 

Neste sentido, há a necessidade de uma leitura aprofundada acerca da construção das 

múltiplas identidades de um indivíduo, que se contraponha à estrutura inflexível que 

categorizava a identidade dos indivíduos de acordo com a sua semelhança, seja ela física, 

social ou cultural. 

Ainda nesta perspectiva, a mesma autora, à luz do pensamento de Boaventura de 

Souza Santos, ressalta que  

 

 

[...] é necessário o surgimento de outras interpretações, e de movimentos 

globalizadores contra hegemônicos, que permitam entender as identidades como 

algo que atravessa e intersecta as fronteiras, que é obrigado a negociar com novas 

culturas, sem ser assimilado, por elas e sem perder suas características essenciais 

(IBID, p.19). 

 

 

Assim, é necessário ultrapassar o modelo de sociedade que segrega os indivíduos em 

subdivisões e os totaliza por essas divisões, para então podermos entender que a atual 

construção social permite aos cidadãos vivências e informações a nível mundial e que essa 

estrutura cria meios para que esses indivíduos possam ter um olhar mais crítico sobre o seu 

papel social e também os dos demais, em outras palavras, deve-se observar que as identidades 

são mutáveis e ilimitadas, ou seja, elas podem dialogar umas com as outras, se interligarem 

fazendo com que a vida de cada pessoa não seja limitada.  

No que diz respeito à compreensão das identidades dos sujeitos com deficiência  
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[...] a epistemologia tradicional da educação especial cedeu espaço a algumas 

representações sociais das identidades dos sujeitos deficientes; nelas os cegos, os 

surdos, as crianças com problemas de aprendizagem, são percebidos como 

totalidades, como um conjunto de sujeitos homogêneos, centrados, estáveis, 

localizados no mesmo contínuo discursivo. Assim, o ser deficiente auditivo, o ser 

deficiente visual, o ser deficiente mental, constituem, todavia, a matriz 

representacional, a raiz do significado identitário, a fonte única de caracterização – 

biológica- desses outros (SKLIAR, 1999, p. 20). 

 

 

Em contraposição a esse modelo, torna-se imperativo compreender que a “[...] 

sociedade híbrida e multifacetada de hoje exige novos tipos de olhares, que busquem captar 

diferentes perspectivas do mundo” (DORZIAT, 2009, p. 10) e, assim, perceber que a 

sociedade se constitui por variados sujeitos únicos. A valorização e o respeito por essa 

unicidade devem ser estabelecidos como primeiro passo para que saibamos viver 

harmonicamente em uma sociedade democrática.  

 

4.1 IDENTIDADE E SURDEZ 

 

Primeiramente antes de falar sobre Identidade e Surdez, tema sobre o qual é 

destinado este tópico, é imperativo definir surdez e as suas variações. De acordo com o Art. 2º 

do Decreto N. 5.626 de 22 de novembro de 2005,  

 

 

[...] considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e 

interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura 

principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras. 

Parágrafo único. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, 

de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 

500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz (BRASIL, 2005). 

 

 

Sendo assim, a deficiência auditiva pode ser compreendida pela perda parcial ou total 

da audição e pode ser congênita ou adquirida. O grau da perda auditiva pode ser classificado 

de acordo com os níveis de decibéis que o indivíduo pode ouvir, como sistematizado no 

Quadro I a seguir: 
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Quadro I: Classificação dos graus de perda auditiva. 

Leve Quando a perda ocorre de 25 a 40 dB; geralmente, o indivíduo consegue 

ouvir os sons das vogais e muitas consoantes, mas não todas. 

Moderada 
A perda moderada ocorre de 45 a 70 dB, a comunicação com o mundo se 

torna bastante limitada, pois quase nenhum som da fala em voz natural 

pode ser ouvido, apenas sons fortes são audíveis. 

Severa A severa se dá de 70 a 90 dB, assim como na moderada nenhum som 

natural de fala é audível. Poucos sons podem ser compreendidos. 

Profunda Acima de 90 dB; nenhum som é perceptível. 

Fonte: Adaptado de <http://surdez.org.br/imageBank/gravperdaauditiva.pdf>. 

 

A surdez congênita é aquela que o sujeito já nasce com ela, seja por medicamentos 

ingeridos pela mãe durante a gestação, falta de oxigenação na hora do parto, nascer antes ou 

depois do tempo previsto, hereditariedade, problemas no parto, exposição da mãe à radiação 

ou até mesmo contaminação da gestante por doenças infectocontagiosas. Já a surdez adquirida 

é aquela que ocorre em indivíduos que nascem com audição normal e que por algum motivo 

(patológico ou acidental) perdem parcialmente ou totalmente a audição. Essa perda pode ser 

facilitada por uma pré-disposição genética do indivíduo.  

É importante ressaltar que o surdo não necessariamente é mudo, por isso o emprego 

generalizado do termo “surdo-mudo” é errôneo, uma vez que: 

 

 

 [...] a criança surda congênita, quando bebê, emite os mesmos sons que as crianças 

ouvintes. Porém, como não escuta os próprios gorjeios, eles se extinguem. Isso 

significa que a criança surda não é necessariamente muda, pois órgãos fonadores 

permanecem intactos. Ela não aprende a falar porque não ouve [...] (LIMA; 

VIEIRA14, 2006 apud SANTOS, 2009). 

 

 

No mundo, a comunicação se dá primordialmente pela fala, desde as atividades 

simples, como assistir televisão, uma consulta médica, telefonar para um conhecido, participar 

de eventos sociais, ir ao teatro, até outras mais complexas. Nesse sentido, a fala se torna o 

gerador de relações e de conhecimento, resultando em uma fortificação da exclusão do surdo, 

que durante muito tempo foi obrigado a se enquadrar na oralidade, fazendo tratamentos 

médicos e terapias para se tornar um real ouvinte, resultando em “[...] um sentimento de 

inferioridade nos Surdos, produto de uma trajetória marcada pela meta de ser igual ao ouvinte, 

 
14 LIMA, Priscila Augusta; VIEIRA, Therezinha. Surdos: a(s) linguagem(ns) como sistemas de representação e 

organização mental. São Paulo: Avercamp, 2006. 
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numa realidade em que todos os serviços e suportes de convivência, e até, muitas vezes, de 

sobrevivência, são direcionados às pessoas ouvintes” (DORZIAT, 2009, p. 29). 

Quando em uma sociedade os indivíduos são majoritariamente ouvintes, ser surdo é 

sofrer constantemente com estereótipos limitadores e discriminantes, como se a surdez fosse 

um rótulo que os definissem por completo.  

Em oposição a essa ótica, atualmente, há um crescente movimento social para o 

reconhecimento da surdez, não mais como uma patologia, e sim como uma cultura que 

valoriza as identidades do indivíduo surdo. Nessa perspectiva Perlin15 (1998, apud, SANTOS, 

2009) explica que: 

 

 

[...] dentro de uma comunidade social não existe apenas uma única identidade. 

Como somos plurais, esse processo constitui-se como sendo dinâmico, pois à 

medida que o sujeito vai se estruturando dentro do seu grupo, também vai 

assumindo ou rejeitando algumas características impostas pelo sistema a que 

pertence. Mas o interesse disso tudo é que a identidade está sempre em processo de 

formação ou transformação (p. 17). 

 

 

As identidades surdas resultam de lutas e resistências, mediante uma hegemonia 

ouvinte. Perlin (1998) identifica as identidades surdas em quatro categorias: identidades 

surdas híbridas, identidades surdas de transição, identidade surda incompleta e identidade 

surda flutuante. 

A identidade surda hibrida se destina a sujeitos que por alguma circunstância, seja 

por doença ou acidente, perderam a audição e utilizam a língua de sinais para se comunicar, 

porém, como esses indivíduos em algum momento utilizaram a estrutura do português falado, 

primeiramente eles compreendem a comunicação que está sendo empregada, utilizam o 

português do qual eles já conhecem e utilizaram em algum momento de suas vidas e, 

posteriormente, passam ao uso da Libras.  

Identidade surda de transição é destinada a surdos filhos de ouvintes. Por viverem em 

locais onde seus familiares ouvintes utilizam muito a oralização, eles acabam se acostumando. 

A transição acontece quando o indivíduo surdo tem a oportunidade de compreender e 

experimentar a Libras, se identificando com outros surdos e sendo aceito pela comunidade, 

verificando que ele não é único no mundo e que pode ser compreendido. 

Já a identidade surda incompleta é a de surdos que viveram sobre uma forte 

hegemonia ouvinte, que os fazem tentar se encaixar nos padrões que a cultura ouvinte impõe, 

 
15 PERLIN, Gládis Teresinha Tachetto. Identidades surdas. In: (Org.) SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre 

as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 1998.  
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levando-os muitas vezes à negação como indivíduos surdos. Perlin (1998) relata um 

depoimento que deixa explícita essa negação de identidade surda: 

 

 

Tenho uma amiga que não procuro muito. Tem alguns restos auditivos. Usa aparelho 

de audição. Ela não se aceita como surda. Penso que é por seus 11 irmãos serem 

ouvintes. Ela não quer estar no mundo dos surdos e tudo faz para ser oralizada. Tem 

poucos amigos. Quando ela foi para o II Grau não gostava de minha LIBRAS, me 

pedia para falar. Notei que já nos primeiros dias fez amizade com uma colega. Elas 

ficavam juntas e conversavam. Não durou muito a colega ouvinte deixou-a por 

outra. Dessa vez sentiu-se desanimada com a experiência. A colega não entende bem 

a fala e ela não consegue compreender bem a colega. Na verdade minha amiga não 

tem boa voz, é muito mal articulada porque ouve mal. Ela também não conhece 

sinais. A sua vida parece oscilar como um pêndulo entre surdos e ouvintes, não 

consegue ter amigos. Rejeita os surdos e busca os ouvintes, estes a rejeitam por ela 

não saber falar corretamente. Os surdos a evitam pois ela não sabe sinais e não os 

aceita. É bem triste. São dois casos bem claros: ela fala mas não é compreendida 

pelos ouvintes, tem vocabulário reduzido; ela não sinaliza perfeitamente visto que 

não lhe atrai as coisas dos surdos. É uma oscilação de não gostar de ir aos surdos e 

querer ir aos ouvintes sem ter onde fixar-se (p. 22).  

 

 

A última categoria de identidade surda – a flutuante – é aquela em que o surdo tem 

noção de ser ou não ser surdo. Eles constroem a sua identidade com fragmentos das múltiplas 

identidades com as quais eles dialogam que nesse caso se dividem em fragmentos da 

identidade surda e fragmentos da identidade ouvinte e, assim, elaboram sua identidade a partir 

de visões pessoais sobre ambas. Também em Perlin (1998), encontramos outro depoimento 

que melhor esclarece essa categoria: 

 

 

Nasci surda, minha mãe não sabe a causa da surdez. Nunca pensei e nem entendi que 

era surda, lembro bem pouco daqueles dias de minha vida de criança. Sempre me 

percebi como parte da comunidade surda. Entrei na escola aos dois anos e meio. 

Para mim era natural a forma de comunicação (em sinais). Quando encontrei o ‘oral’ 

ele era coisa de doer a garganta. Toda vez que treinava o som, doía a garganta. Hoje 

não falo porque não gosto da dor de garganta. Prefiro o silêncio da palavra falada. A 

construção da fala foi dolorosa. Faltava às aulas de fono, fugia para não ir. Foi 

preciso aguentar tudo. Foi também um fracasso, visto que isso me acostumou a 

gritar qualquer coisa. Se tento falar, me pedem para falar mais baixo. Sei que tenho 

gritos e mais gritos, não tenho a voz. Preciso usar aparelho para sentir se minha voz 

está alta demais, mas detesto aparelho, ele dói o ouvido. Sempre que falo grito forte 

e minha mãe vive me dizendo para gritar mais baixo ou então silenciar. Meu grito é 

forte por que? Minha comunicação com o ouvinte acontece somente se escrevo. 

Nunca fui sozinha ao médico, somente com intérprete. Difícil. Quando acabei a 

quinta série fui para uma escola de ouvintes. Não havia nada que pudesse fazer [...] 

Na escola os ouvintes vinham até mim e falavam. Eu sentia apenas raiva e vergonha. 

Tudo era ditado pelos professores. Os colegas escreviam, nada ia ao quadro. Como 

escrever? Eu como surda aguentava minha diferença. Chegando em casa chorava 

todos os dias, chorava desabafando minha raiva. Por que eu era surda? O que tinha 

que eu não era como os outros? Eu dava o máximo de mim [...] (p. 23-24). 
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A autora explica que escolheu esse depoimento como exemplo, por entender que nele 

há mostra de referenciais diferenciados, nos quais a pessoa está mergulhada: “É surda, mas 

quer ser uma ouvinte devido às imposições que a sociedade coloca” (p. 24). Além disso, o 

considera importante já que pode ser útil na percepção de outros assuntos como: integração, 

oralismo, ouvintismo, normalização, identidade surda (IBID). 

Como já mencionado nesta monografia, as diversas identidades de um indivíduo 

estão em constante mutação e são ilimitadas. No caso do sujeito surdo não poderia ser 

diferente, é importante compreendermos que o fato de serem surdos não os totaliza como 

cidadãos. Esses indivíduos, além de surdos, são homens, mulheres, negros, brancos, 

indígenas, homossexuais, heterossexuais, pobres, ricos, universitários, analfabetos, católicos, 

evangélicos, umbandistas, trabalhadoras e trabalhadores com e sem emprego etc. Essas 

diferenças complementam os variados sujeitos surdos que participam da comunidade surda e 

que não pode e nem deve ser generalizada. É importante levarmos em conta toda essa 

complexidade, respeitá-la e valorizá-la, permitindo que o surdo possa construir e reconstruir 

suas variadas identidades. 

Percebemos que compreender as múltiplas identidades que o sujeito surdo possa ter é 

um importantíssimo passo para que possamos permitir a esses indivíduos integridade, 

propiciando um ambiente social que não os totalize ou que os discrimine somente pelo fato de 

serem surdos. 

Com relação ao ambiente escolar, Dorziat (2009) lembra que não levar em conta 

“[...] essa nova ordem social e histórica no contexto educacional significa não estar atenta às 

novas exigências sociais, dificultando, assim o desvendamento e a superação dos problemas 

existentes, em direção a uma sociedade mais justa, menos excludente” (p. 11) e, 

consequentemente, o grande desafio que se coloca na sociedade contemporânea é “justiça 

social e inclusão” (IBID), cuja superação está condicionada à implementação de ações, para 

as quais 

 

 

[...] é necessário primeiro desmontar a lógica reforçada pelas políticas que 

promoveram o atual estado das coisas. Ao não fazê-lo, está contribuindo para a 

criação de novos grupos de excluídos e está-se deixando de possibilitar o 

estabelecimento de outros mecanismos de convivência social, em que as diferenças 

sejam consideradas versão mais construtiva (IBID). 

 

 

Esse passo se torna essencial para que possamos desenvolver um ambiente em que 

todos possam ser o que quiserem e como quiserem, sem imposição de limitações por 



  40 
 

estereótipos tão difundidos na sociedade, além de permitir a criação de propostas educativas 

que levem em conta, no seu desenvolvimento, essas múltiplas identidades.  
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A educação inclusiva, na perspectiva de políticas educacionais garantidoras do 

direito ao acesso à escola regular e à efetiva participação em suas atividades pelos sujeitos 

com NEE, como já abordado anteriormente, é uma temática, no sentido de objeto de pesquisa, 

nova no cenário brasileiro. Quando se direciona a análise para a educação dos deficientes 

auditivos e, mais especificamente, para o ensino de Física na Educação Básica do sistema 

regular, constata-se que a sua inserção como área temática dos Simpósios Nacionais em 

Ensino de Física (SNEF) e dos Encontros de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF), eventos 

reconhecidos na área de pesquisa em ensino de Física, é recente: XVI SNEF, em 2005 e XVII 

EPEF, em 2018, discriminadas, respectivamente, como “Ensino de Física e Estratégias para 

Portadores16 de Necessidades Especiais” e “Equidade, inclusão, diversidade e estudos 

culturais e o ensino de Física”. 

Nesse sentido, recorremos à pesquisa bibliográfica para responder a pergunta 

balizadora do nosso estudo – Quais são os principais obstáculos para a inclusão de estudantes 

deficientes auditivos nas escolas da rede regular de ensino e, mais especificamente, nas aulas 

de Física do Ensino Médio? – por se mostrar adequada e ser “[...] utilizada com grande 

frequência em estudos exploratórios ou descritivos, casos em que o objeto de estudo proposto 

é pouco estudado [...]” (LIMA; MIOTO, 2007, p. 40), possibilitando, assim, “[...] um amplo 

alcance de informações, além de permitir a utilização de dados dispersos em inúmeras 

publicações, auxiliando também na construção, ou na melhor definição do quadro conceitual 

que envolve o objeto de estudo proposto” (GIL17, 1994, apud IBID).  

Para tanto, nesta etapa metodológica, adotamos como procedimento, a busca, 

primeiramente em artigos e trabalhos completos sobre o assunto, via internet, a partir das 

palavras-chave ensino de Física, inclusão e surdez. Apesar de o material encontrado ter 

contribuído para nosso conhecimento sobre as iniciativas para o ensino de Física na 

perspectiva da inclusão dos deficientes auditivos, o mesmo se mostrou insuficiente para 

fundamentar a proposição de um produto educacional que levasse em consideração as 

especificidades das diferentes identidades entre os sujeitos deficientes auditivos e, sendo 

assim, buscamos aprofundar nosso conhecimento por meio da literatura decorrente de teses e 

dissertações e monografias, sendo bastante elucidativos os trabalhos de Abreu (2014) e Silva 

(2013). 

 
16 Terminologia aceita na ocasião do evento. 
17 GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1994. 
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Todavia, mesmo não sendo prevista inicialmente como etapa metodológica, a nossa 

experiência vivencial na proposição e produção do recurso educacional, procedimentos 

necessários para o alcance dos objetivos propostos – Contribuir para a inserção de práticas 

educativas no ensino de Física do Nível Médio da Educação Básica que balizadas pelo 

respeito e valorização das diferenças entre discentes surdos e ouvintes favoreçam que todos 

tenham acesso ao conhecimento científico (Geral) e apresentar um recurso didático, sobre a 

grandeza física calor acessível a estudantes com e sem deficiência auditiva (específico) - 

trouxe à tona dados importantes sobre os obstáculos que se apresentam, na prática, às 

iniciativas pedagógicas que favoreçam a inclusão dos surdos no contexto educacional, mesmo 

para aqueles e aquelas docentes já convencidos do seu papel no processo de mudança. Desse 

modo, sem a pretensão de ser um estudo de caso, buscamos sem muito rigor científico, 

explorar e descrever as nossas observações sobre as condições que no dia a dia se contrapõem 

à intenção de mudanças na prática docente, a fim de melhor compreender esse fenômeno e 

contribuir para que mudanças sejam efetivadas, particularmente nas Universidades. 

A terceira e última etapa metodológica foi dedicada à produção do vídeo, cujos 

principais procedimentos foram: seleção de material para o roteiro, análise do roteiro frente à 

possibilidade de incorporação de recursos visuais complementares, formação de equipe para 

gravação de cenas e áudios, filmagem e edição. Ressaltamos que a filmagem foi realizada em 

duas etapas, sendo a primeira voltada para a gravação de cenas e áudios e, a segunda, relativa 

à legenda em Libras. 

Como roteiro, por ser bastante adequado à introdução do estudo sobre os fenômenos 

térmicos, selecionamos o texto “Um interrogatório com o calor” de Figueiredo; Pietrocola 

(1998, p. 9-12) (Anexo 9.1) que em consulta aos autores, fomos autorizados a utilizá-lo na 

produção do vídeo (Anexo 9.2). 

Os recursos visuais complementares foram selecionados ou produzidos a fim de 

dinamizar e elucidar as informações veiculadas, tanto para os ouvintes quanto para os 

deficientes auditivos. 

Em relação à formação da equipe de filmagem, além da cooperação imediata de 

licenciando e licencianda do Projeto de Extensão Educação Inclusiva e a Formação do 

Professor de Física18, contamos com a colaboração de mais duas licenciandas e um 

 
18 Carlos de Souza Ribeiro e Julia Roberta Pereira dos Santos Moraes. 



  43 
 

licenciando com atuação, respectivamente, na direção de filmagem19 e na interpretação dos 

papéis da entrevistadora20 e do calor21.  

Tendo sido escolhido o Auditório Prof. Paulo Roberto Silveira Gomes, do Instituto 

de Física, da UFF, como local das gravações por suas condições de acústica e de espaço, foi 

de fundamental importância a infraestrutura (filmadora, tripé e material de iluminação) 

viabilizada pelos recursos técnicos pessoais da diretora de filmagem e do intérprete calor. 

Na Figura 1 é apresentado um mosaico de fotografias que ilustram diferentes 

momentos da gravação das cenas e áudios, realizadas em dois dias com duração de 3 horas 

cada. 

 

Figura 1: Mosaico de fotos da gravação das cenas e áudio vídeo. 

Fonte: Autora. 

 

Em atendimento às recomendações para a inclusão do deficiente auditivo nas 

atividades escolares, foram adotados os seguintes procedimentos: análise do texto “Um 

interrogatório com o calor” (FIGUEIREDO; PIETROCOLA, 1998, p. 9-12) para a verificação 

da existência ou não de sinais em Libras relativos às palavras/termos utilizados no roteiro; 

contato com intérpretes da Língua de Sinais que viabilizassem a produção das legendas em 

Libras; definição da intérprete, seguida de troca de material e informações; gravação das 

 
19 Daiane Simão Gomes da Silva 
20 Nathálie Marinho de Almeida 
21 Matheus Signorelli 
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legendas em Libras; 3 edições do  vídeo nos formatos imagem e áudio, imagem, áudio e 

legendas em Libras e imagem, áudio e legendas textuais em Língua Portuguesa.  

Esclarecemos que esses três tipos de edição do vídeo foram previstos para atender às 

multiplicidades de perfis dos deficientes auditivos, ou seja, surdos que têm domínio da Libras 

e surdos que se sentem mais à vontade com o uso da Língua Portuguesa escrita. Dito de outra 

forma, os três formatos do vídeo visam contemplar surdos e ensurdecidos22 como já abordado 

anteriormente. 

Na captação das cenas dos atores, como já mencionado, foi usada a filmadora da 

diretora. Na perspectiva de maior dinamismo nas cenas do vídeo, acatamos a sugestão da 

diretora, com a realização da gravação em três diferentes perspectivas. Do resultado dessas 

gravações, foram selecionadas as melhores cenas para cobrir todo o roteiro e viabilizar a 

produção do recurso audiovisual, tendo sido utilizado, para tanto, o programa de edição de 

vídeo Filmora disponível para Windows. 

Para a produção da legenda em Libras, após contato e diálogo com a intérprete, foi 

agendada e realizada a sessão de filmagem, cuja duração foi de 2 horas, tem sido utilizados: 

uma das saletas de apoio do Auditório do IFUFF já citado anteriormente, com local de 

gravação; um celular com sistema operacional Android para registro de cenas (legenda); 

iluminação natural. 

Na Figura 2 é apresentado um conjunto de fotografias que ilustram a estrutura 

montada para a gravação da legenda em Libras. 

 

Figura 2: Mosaico de fotos da gravação da legenda em Libras. 

Fonte: Autora. 

 
22 Sujeitos que perderam a audição no decorrer da vida. 
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A fim de nos resguardarmos quanto às normas técnicas para o uso de legendas em 

Libras na produção de recursos audiovisuais, fizemos um levantamento sobre as principais 

recomendações e nos deparamos com a “questão da acessibilidade de indivíduos com 

deficiência sensorial (cegos e surdos) aos meios audiovisuais” (ARAÚJO; VIEIRA; 

MONTEIRO, 2013, p. 284). Nesse contexto, não poderíamos ser omissos e somente inserir a 

legenda em Língua Portuguesa, já que as pesquisas em audiovisual ressaltam que há “[...] dois 

tipos de legendas: a interlinguística, geralmente voltada para espectadores ouvintes, e a 

intralinguística, normalmente direcionada para pessoas surdas e com baixa audição” (IBID, p. 

285). Em outras palavras, a legenda para ouvintes é aquela em que é necessário apenas o texto 

em português, já a legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) prevê, além do áudio relativo à 

fala dos participantes das cenas, que haja, sempre que se mostrar necessário, a “[...] 

identificação de personagens e efeitos sonoros [...]” (MAUCH  et al, 2015, s/p) . 

Finalizada a produção, os vídeos (três formatos) foram publicados no canal 

Físicavideo23 do YouTube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Canal usado para publicação de vídeos produzidos nos projetos de extensão Divulgação de Propostas para o 

Ensino de Física e Educação Inclusiva e a Formação do Professor de Física. 
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6 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

6.1 POSSIBILIDADES E OBSTÁCULOS NO ENSINO DE FÍSICA: 

RECOMENDAÇÕES TEÓRICAS  

 

Na escola regular, é inquestionável que o seu ensino se dá predominantemente pela 

oralidade, debate que já foi apresentado no Capítulo 3 desta monografia. Assim, quando nos 

referimos à inclusão de estudantes surdos nas classes comuns, o maior obstáculo reside na 

comunicação, já que o diálogo não se torna direto entre professor e aluno (a). 

Para a compreensão sobre como ocorrem os processos de ensino/aprendizagem para 

discentes surdos, torna-se necessário considerar que o sujeito surdo produz cultura baseada 

em suas experiencias visuais e assim requer uma educação fundamentada nesta sua diferença 

cultural (GLADIS; STROBEL, 2008, s/p) e, sendo assim, é igualmente importante 

compreender que a cultura surda 

 

 

[...] funda-se, primeiramente, na afirmação de um modo particular de compreender e 

expressar a realidade, especificamente proporcionado pela experiência visual e pelo 

uso de uma língua de modalidade viso-motora (visual-gestual) como configuradora 

do discurso. Tendo como espaços privilegiados de (re)produção as comunidades 

surdas, a cultura surda opera como um conjunto de práticas e produções específicas 

que delimitam um locus de reafirmação cultural, histórica, política e linguística, 

sustentando e reforçando vínculos e expressões identitárias entre os sujeitos que a 

compartilham (EIJI, s/p, s/d). 

 

 

Assim, a compreensão da concepção da cultura surda se configura em um 

condicionante para a proposição de práticas educativas que visam à inclusão de estudantes 

surdos já que ela é 

 

 

[...] o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo 

acessível e habitável, ajustando-o com as suas percepções visuais, que contribuem 

para a definição das identidades surdas e das ‘almas’ das comunidades surdas. Isto 

significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do 

povo surdo (STROBEL24, 2016 apud TAVARES; SILVA, 2017). 

 

 

Nessa perspectiva, quando tratamos da inclusão de discentes surdos nas classes 

comuns é indispensável levar em conta a Cultura Surda e as identidades desses indivíduos, 

pois se não as considerarmos, poderemos, no que tange à aprendizagem, minimizá-los pelas 

suas diferenças, ou seja,  

 
24 STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. 4. ed. Florianópolis: UFSC, 2016. 
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[...] a formação da identidade interfere significativamente nos processos de 

aprendizagem desses alunos, pois a forma como o indivíduo lida com a Libras ou a 

sua autoimagem dificultam os caminhos de aprendizagem.  

Dessas considerações resulta que cada aluno surdo irá requerer estratégias de ensino 

diferentes, pois um aluno que não possui identidade surda e não aprendeu Libras 

dificilmente irá aprender através da mesma; e um aluno surdo que a família o coloca 

como deficiente terá problemas ainda maiores de aprendizagem (SILVA, 2013, p. 

35). 

 

 

Em uma sociedade em que a sua grande maioria é composta de ouvintes, e que 

historicamente decidiu como seria a educação de surdos, pois os considerava “inferiores” 

(PERLIN; STROBEL, 2008), dar a devida importância a essa multiplicidade nos processos de 

ensino/aprendizagem é permitir a esse grupo um local de fala, contrariando o sistema 

tradicional que os marginalizava.  

O acesso à comunicação de qualidade desses indivíduos teve um avanço significativo 

em termos legais, com a Lei N. 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que indica as normas 

gerais e critérios para a acessibilidade de pessoas com deficiências, neste cenário, o Art. 17 

desta Lei garante que o 

 

 

[...] Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e 

estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas 

de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com 

dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à 

comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer 

(BRASIL, 2000). 

 

 

Todavia, mesmo com os avanços da referida Lei, o reconhecimento da Libras como 

língua oficial só ocorreu 2 anos depois, com a Lei N. 10.436, de 24 de abril de 2002, de 

maneira que como primeira língua para os surdos, a Libras é considerada 

 

 

[...] a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza 

visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico 

de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do 

Brasil. (BRASIL, 2002). 

 

 

Esse novo contexto, suscitou questões acerca da educação de surdos, que durante 

anos teve como principal objetivo, forçar a utilização de meios de comunicação que os 

tornassem o mais semelhantes possível aos ouvintes.  

Atualmente, o Decreto N. 5.626, de 22 de dezembro de 2005, em seu Capítulo IV 

estabelece que para garantir o atendimento educacional especializado, as instituições 



  48 
 

educacionais devem ofertar o ensino de Libras e também o da Língua Portuguesa, como 

segunda língua para estudantes surdos, em todos os níveis (BRASIL, 2005), resultando em 

um aumento da utilização e do reconhecimento da Libras. 

Como a maioria dos surdos, atualmente, utiliza a Libras para se comunicar, o diálogo 

com pessoas que a desconhecem não é direto, já que a comunicação só acontecerá, via 

intérprete que deve transmitir o mais fielmente possível o conteúdo de determinada temática 

para a Libras e vice-versa. É importante ressaltar, que o intérprete difere do tradutor, já que a 

atuação do primeiro não está condicionada a uma língua escrita, enquanto que para o segundo 

é uma condição necessária para que ocorra a tradução (SILVA, 2013, p. 63). 

No âmbito educacional essa questão se fortalece, pois o Art. 3° Decreto N. 

5.626/2005 estabelece que a 

 

 

[...] Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de 

formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e 

nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do 

sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios (BRASIL, 2005). 

 

 

Nesse sentido, passou a ser ofertado aos professores em formação inicial um 

conhecimento geral da estrutura linguística da Libras, contudo, aqueles professores que já 

atuam na escola regular muitas das vezes não têm essa oportunidade e, dependendo da 

realidade escolar, não têm interesse em conhecer, já que de acordo com o mesmo Decreto, a 

escola, independentemente do tipo de instituição deve garantir a presença de intérpretes 

Libras – Língua Portuguesa.  

É importante ressaltar que a inclusão do estudante surdo não está condicionada 

apenas à atuação do intérprete no ambiente escolar, não cabendo a ele a responsabilidade pelo 

ensino (SILVA, 2013, p. 64). A crença nessa ideia, ao invés de fortalecer a inclusão, reforça a 

segregação escolar. Assim, para que ocorra a inclusão desses estudantes, deve haver 

mudanças no ambiente escolar, como por exemplo, promover o uso da Libras na escola, 

repensando e traçando estratégias diferenciadas nos processos de ensino e de aprendizagem 

que atendam a todos os discentes, ouvintes, surdos, ensurdecidos e com baixa audição. 

A presença do intérprete na escola se configura como o primeiro dos passos para que 

esse estudante se sinta confortável no ambiente escolar. Nesse contexto, torna-se essencial 

que o diálogo entre intérprete e professor seja permanente, para que ocorra uma interpretação 

de qualidade e sem perda semântica, uma vez que para o exercício da função de intérprete não 

é exigida a formação acadêmica em áreas específicas das disciplinas em que irá ocorrer a 
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interpretação, sendo assim, pode ocorrer do significado de palavras correspondente à 

determinada temática não ser traduzido corretamente ou até mesmo sem sentido para o 

discente surdo.  

A oficialização tardia como língua, associada à falta de demanda por sinais que 

expressem vocabulários específicos de diversas áreas do conhecimento, contribuiu para que a 

maioria dos sinais de Libras ainda seja restrita ao vocabulário mais usual no dia a dia. A falta 

de sinais específicos em determinadas áreas, dificulta a possibilidade de entendimento do 

estudante surdo sobre tal conteúdo, já que a interpretação via intérprete será com o uso da 

datilologia25, seguida por uma explicação que dê significado à palavra no contexto científico. 

Isto gera um descompasso entre a explicação do professor e a tradução do intérprete. “Nas 

disciplinas científicas essa dificuldade aumenta devido à escassez de sinais em Libras 

correspondentes aos significados veiculados por palavras e termos científicos” (ALMEIDA et 

al., 2019, p. 144), criando “[...] portanto, um círculo vicioso: os sinais não existem, os 

professores têm dificuldade em ensinar ciência, os intérpretes de sinais têm dificuldade em 

conceituar e os surdos são cada vez mais excluídos cientificamente” (BARRAL; PINTO-

SILVA; RUMJANECK, 2012). 

Atualmente, contamos com trabalhos acadêmicos, arquivos, sites ou vídeos que 

divulgam alguns sinais científicos provisórios, como por exemplo: Instituto Phala26; UFPA 

Moodle27; fisicavideo28; Projeto Sinalizando a Física29; TV Ines30; Spread The Sing31, dentre 

outros. Vale ressaltar que há a defesa de 

 

 

[...] que a criação de sinais, mesmo que provisórios, está condicionada a um 

processo que tenha a participação do surdo, do professor especialista na área de 

conhecimento e do especialista em educação de surdos. 

A participação do surdo no processo de criação de sinais faz aflorar uma condição 

subjacente: a compreensão do significado de uma palavra; o conceito que ela veicula 

antecede o processo de criação (ALMEIDA et al, 2019, p. 147). 

 

 
25 Sistema de configurações de mão que representa cada letra do alfabeto da língua portuguesa. 
26 Instituto Phala – Centro de Desenvolvimento para Surdos. Canal do Youtube: 

<https://www.youtube.com/watch?v=wXH8WBGvRy0&list=PL4CXNd1X_laEaG-9F3GFAzdeL6DpkG1Cj>. 

Acesso em: 23 out. 2019. 
27 Curso de Libras à distância disponibilizado pela Universidade Federal do Pará. Disponível em: 

<http://www.aedmoodle.ufpa.br/mod/page/view.php?id=41277>. Acesso em: 23 out. 2019. 
28 Canal no YouTube do Grupo de Pesquisa em Ensino de Física da UFF. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/user/fisicavideo/videos>. Acesso em: 23 out. 2019. 
29 Projeto desenvolvido pela Universidade Federal do Mato Grosso. Disponível em: 

<https://sites.google.com/site/sinalizandoafisica/vocabularios-de-fisica>. Acesso em: 23 out. 2019. 
30 Canal no YouTube do INES. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/channel/UC5_pj3siD4_H9dSBcwI96vQ>. Acesso em: 23 out. 2019. 
31 Site em que cataloga mundialmente sinais de variadas línguas de sinais. Acesso em: 

<https://www.spreadthesign.com/pt.br/search/>. Acesso em: 23 out. 2019. 
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Assim, somente com o trabalho em conjunto de professores e licenciandos da área, 

professores especialistas, intérpretes, surdos já formados e estudantes surdos é que poderemos 

encontrar o melhor meio para o desenvolvimento de sinais científicos, uma vez que, devem 

ser levadas em conta questões relativas à regionalidade, à coerência do emprego do sinal, à 

aceitação do sinal em determinadas comunidades/associações, dentre outras singularidades 

importantes para a elaboração e consequente aceitação de um sinal.  

Barral, Pinto-Silva e Rumjaneck (2012, s/d) ressaltam que o “[...] desenvolvimento 

de uma língua resulta da necessidade de comunicação”, sendo isso “verdadeiro para qualquer 

língua: oral, escrita ou gestual”. Nesse sentido, a presença dos surdos nas escolas regulares 

aponta para a necessidade de comunicação no contexto do ensino e da aprendizagem dos 

conhecimentos científicos, sem a qual não haverá de fato inclusão desses indivíduos.  

O desenvolvimento de sinais com significado científico, mesmo que provisórios, 

possibilita uma melhora no Ensino de Física para estudantes surdos, um auxílio aos 

intérpretes, que muitas das vezes se sentem perdidos e sem muita alternativa para interpretar 

determinada temática e aos professores da disciplina. Esse processo deve ser contínuo, 

permitindo o aumento dos números de sinais científicos aceitos pela comunidade surda, de 

trabalhos acadêmicos sobre essa área, do diálogo entre as instituições que desenvolvem 

projetos semelhantes, além de fomentar a abertura de espaços que possibilitem a troca de 

ideias e experiências sobre o tema, oportunizando o entendimento de pessoas de fora desta 

área a compreender a sua importância e emergência para a inclusão dos surdos no sistema 

regular de ensino. 

A participação de todos os discentes no ambiente escolar e, consequentemente, a 

aprendizagem com significados para esses estudantes deve ser um dos pilares de sustentação 

da construção de uma educação inclusiva. Para tanto, reafirmamos a recomendação de Abreu 

(2014, p. 30), sobre ser necessário “[...] que os professores generalistas32 saiam da zona de 

conforto. Lecionar deve deixar de ser algo rotineiro e tradicional para se tornar algo inovador 

e único”. Dito de outra maneira, o docente deve refletir acerca da sua prática para, assim, criar 

ações em sala de aula que resultem na inclusão de todos, como já abordado no Capítulo 3 

desta monografia. 

Nessa perspectiva, ratificamos outra recomendação de Abreu (2014) ao se referir à 

reflexão docente no ensino de Física. Para esse autor, o professor deve ter em mente que os 

estudantes  

 

 
32 Professor do conteúdo disciplinar (IBID). 
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[...] surdos necessitam de aulas baseadas na pedagogia visual para elucidação de 

conteúdo, que estão condicionadas a um planejamento junto ao intérprete e ao 

professor especialista. Muito mais do que um conhecimento em Libras decorrente de 

uma disciplina no Curso de Licenciatura, o ensino na perspectiva da inclusão do 

surdo exige do professor mudanças na prática docente (IBID). 

 

 

Portanto, para que possamos ter a compreensão das multiplicidades desses sujeitos, o 

diálogo entre o professor de Física e os profissionais da área de educação de surdos deve ser 

frequente. Essa comunicação deve promover o entendimento das especificidades do estudante 

surdo como o nível de compreensão da Língua Portuguesa escrita e da Libras e/ou das 

vivências extracurriculares desse discente, dentre outros fatores que favoreçam a construção 

de práticas educativas inclusivas. 

Uma possibilidade que tem se apresentado para a inclusão de discentes surdos em 

sala de aula e que serviu de alicerce para o alcance dos objetivos propostos neste estudo 

refere-se à interatividade, no sentido que a mesma deve ser incentivada com o intuito de se 

contrapor à passividade dos estudantes nos processos de ensino e de aprendizagem. Para 

tanto, a ação docente deve recorrer a recursos e estratégias didáticas que, “[...] ao respeitar as 

diferenças e individualidades, promovam um ensino que resulte em aprendizagem 

significativa a todos os alunos, tanto ouvintes quanto surdos” (IBID, p. 31). 

Desse modo, é pertinente a utilização de práticas educativas em que a percepção do 

conceito científico seja favorecida pela utilização de recursos didáticos diferenciados que se 

contraponham ao modelo tradicional de ensino, como por exemplo; materiais experimentais 

diversificados, vídeos, simulações, filmes, reportagens, dentre outros.  

No que diz respeito aos estudantes surdos, o nosso estudo, via pesquisa bibliográfica, 

tornou perceptível que a exploração das vivências extracurriculares é facilitadora para a 

apreensão do conceito físico, já que a Libras tem maior aproximação com a realidade ou com 

o concreto e a linguagem científica com o abstrato. Em outras palavras, o ensino que favorece 

o entendimento do conhecimento científico pela sua aproximação com a experiência do dia a 

dia, propicia aos discentes uma aprendizagem com maior significado (IBID).  

Assim, para a elaboração dessas propostas diversificadas, o professor deve 

privilegiar meios que subtraiam ou pelo menos minimizem a barreira da comunicação entre os 

estudantes surdos e ouvintes, desenvolvendo um ambiente propício para troca de saberes entre 

esses sujeitos, proporcionando um ambiente satisfatório para a construção de novos 

conhecimentos. 
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Assim, o desenvolvimento de práticas educativas inclusivas para discentes surdos 

nos mostra que, excetuando a diferença entre as formas usuais de comunicação nas 

comunidades surda e ouvinte, 

 

 

[...] muito do que é proposto para a melhoria do ensino de Física, de modo a torná-lo 

significativo para a vida dos alunos ouvintes é também condizente para os surdos. 

Nesse sentido, em relação às abordagens metodológicas e estratégias de ensino, cabe 

ao professor saber selecionar e adequar os recursos didáticos, a fim de favorecer o 

melhor aproveitamento por todos os alunos, viabilizando em sala de aula um ensino 

que privilegie: a interação e o diálogo; a cooperação entre alunos; a construção do 

conhecimento, por meio de situações problematizadoras e de investigação, o 

reconhecimento das diferenças entre os alunos no processo de aprendizagem (IBID, 

p. 33). 

 

 

6.2 O PENSAR E O AGIR EM PROL DE UM ENSINO DE FÍSICA INCLUSIVO 

PARA OS DEFICIENTES AUDITIVOS: A PERCEPÇÃO DE UMA PROFESSORA 

EM FORMAÇÃO INICAL 

 

No processo formativo da autora desta monografia, além do conhecimento teórico 

sobre educação inclusiva, foram oportunizadas vivências práticas relativas à participação na 

ação extensionista Educação Inclusiva e a Formação do Professor de Física, como membro da 

sua equipe executora, e em outras atividades de extensão e eventos acadêmicos que 

propiciaram a construção de um olhar mais crítico e sensível acerca da inclusão de estudantes 

deficientes sensoriais. 

Essas vivências possibilitaram um amadurecimento das reflexões teóricas frente aos 

obstáculos e desafios que se apresentam na prática. Em outras palavras, sobre o que é descrito 

na teoria, porém sem possibilidade concreta de acontecer na prática e vice-versa, ou seja, está 

presente na prática, mas carece de teoria. Essa criticidade fomentou a nossa busca por 

recursos pedagógicos que, em atendimento às recomendações teóricas, contribuíssem para a 

consolidação de um ensino de Física condizente com a inclusão dos deficientes auditivos nas 

classes comuns do ensino regular, no sentido de respeitar e valorizar as suas diferenças 

individuais no planejamento e desenvolvimento das práticas educativas. 

No que diz respeito à inclusão de deficientes auditivos, no aprofundamento teórico 

acerca da temática de Identidade com foco na Identidade Surda, percebemos que, apesar da 

mesma não estar inserida em nossa formação inicial, compreendê-la e tomá-la como premissa 

tornam-se essenciais para práticas docentes que tenham a pretensão de serem inclusivistas. 
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O diálogo entre os professores generalistas (de Física em atuação e/ou formação 

inicial ou continuada), os especialistas na educação de surdos, os intérpretes de Libras, surdos 

formados ou em formação deve ser buscada, pois é de extrema relevância para que possamos 

desenvolver práticas educativas diversificadas que contemplem a todos os sujeitos que 

participem dos processos de ensino/aprendizagem.  

A colaboração faz surgir produtos educacionais que não foram pensados 

individualmente e/ou faz aprimorar outros já desenvolvidos, no sentido de poderem ser 

validados, por meio de diferentes olhares individuais e consenso coletivo, em relação às 

concepções, às adequações e às contribuições para acessibilidade, dentre outros aspectos.  

Como já esclarecido anteriormente nesta monografia, apesar de atualmente a 

pesquisa sobre a inclusão de deficientes auditivos em aulas de Física acumular um número 

significativo de trabalhos, a nosso ver, os mesmos são semelhantes entre si e limitadores dos 

indivíduos surdos, ou seja, não leva em conta a diversidade cultural e identitária desses 

sujeitos. 

Nossa experiência como agente participativo na construção de práticas educativas 

inclusivas nos autoriza evidenciar a relevância de ações para a inclusão de deficientes 

sensoriais em aulas de Física, não somente beneficiando discentes deficientes sensoriais, mas 

também aqueles sem deficiência, professores em formação inicial que podem não ter 

conhecimento sobre tal temática, professores em formação continuada e/ou professores em 

atuação que se sentem despreparados diante dessa diversidade, ou até mesmo pessoas que não 

são da área e que só tenham curiosidade. Essas atividades podem resultar em uma mudança 

do olhar desses indivíduos sobre as pessoas com deficiência, podendo trazer reflexões sobre 

as suas ações dentro da sociedade. Todavia, em contraposição a essas recomendações teóricas, 

ainda há muito por fazer em termos de iniciativas e apoios institucionais em prol do 

permanente diálogo e ações coletivas pelos diferentes e importantes agentes da educação para 

os deficientes auditivos na perspectiva da inclusão. Desse modo, não é suficiente que a 

Universidade, enquanto instituição responsável pela formação de professores, restrinja suas 

ações em prol da inclusão dos surdos ao oferecimento da disciplina obrigatória Libras nos 

currículos das Licenciaturas e à interpretação em Libras em suas atividades internas (aulas, 

palestras etc) com o objetivo de atender aos deficientes auditivos presentes. É necessário 

avançar e, para tanto, a Universidade deve criar meios/setores e dispor de profissionais que 

deem suporte aos membros de sua comunidade (professores e estudantes, dentre outros) na 

materialização de proposições para aqueles indivíduos com NEE que anseiam condições de 

estudo adequadas às suas individualidades e, sendo assim, minimizem os obstáculos no acesso 
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ao Ensino Superior. Especificamente em relação à educação dos surdos, não basta o professor 

querer fazer mudanças e saber Libras, já que essas são condições necessárias, mas 

insuficientes. É imprescindível o trabalho colaborativo com o intérprete para além da sala de 

aula, particularmente quando se tratar da produção de recursos audiovisuais. 

O pré-conceito, a generalização e a imposição de limitação aos sujeitos acabam, não 

só atrasando o desenvolvimento de muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência, como 

levam a traumas e a dificuldades para que as mesmas reconheçam a viabilidade de plena 

participação em diferentes contextos sociais, fazendo-as acreditar que uma identidade limita a 

outra. Nesse sentido, o melhor caminho é a prática de ver o outro para além das suas 

limitações, entender que o outro é único e, como tal tem direito sobre como direcionar a sua 

vida, sem que nada o defina ou limite. Esse modo de percepção do outro deve se revelar como 

comprometimento na perspectiva da educação inclusiva, em outras palavras, a educação 

inclusiva ultrapassa o desenvolvimento de propostas de ensino e/ou recursos didáticos, ela 

tem como base contemplar à diversidade em qualquer âmbito. 

 

6.3 O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Como previsto no Capítulo 5, para o alcance do objetivo específico desta 

monografia, recorremos ao texto “Um interrogatório com o calor” (FIGUEIREDO; 

PIETROCOLA, 1998, p. 9-12) com o propósito de utilizá-lo como roteiro na produção de um 

vídeo acessível aos deficientes auditivos, voltado à exploração introdutória da grandeza física 

“calor” e que, incialmente, foi concebido em um único formato: imagem, áudio e legendas em 

Libras. 

Em termos de acessibilidade aos surdos e na perspectiva da inclusão, tínhamos a 

pretensão inicial de fazer a gravação da legenda em Libras e colocá-la no canto inferior 

direito, como nós estamos habituados a ver no dia a dia. Além disso, tínhamos o 

conhecimento sobre a validação do uso das legendas em Libras associado a ilustrações que 

dinamizassem e/ou favorecessem a aproximação com o contexto real, como recurso 

facilitador na compreensão pelo deficiente auditivo do conteúdo veiculado, oportunizando lhe 

autonomia, além de permitir aos estudantes ouvintes um conhecimento maior sobre a Libras 

(ABREU, 2014). 

 Entretanto, o estudo teórico sobre os obstáculos e possibilidades para a inclusão do 

surdo nos levou à compreensão sobre as múltiplas identidades desses sujeitos e as 

recomendações para atendê-las no contexto escolar, de maneira que esse novo conhecimento 



  55 
 

nos direcionou para o desdobramento do vídeo em três formatos que serão mais bem 

detalhados em parágrafos a seguir. 

Uma análise pormenorizada do texto-roteiro ratificou nossa impressão sobre a 

adequação do mesmo aos nossos propósitos, já que à exceção das palavras violeta, anil, 

radiação, carvão, calórico, fluido, material, matéria, molécula, corpo e ultravioleta, todas as 

demais tinham sinais correspondentes em Libras, indicando que o uso da datilologia na 

criação das legendas em Libras seria mínimo. Além disso, o texto-roteiro também se mostrava 

adequado ao enriquecimento do seu conteúdo a partir de ilustrações, imagens estáticas ou 

dinâmicas, selecionadas ou produzidas, conforme as exemplificadas nas Figuras 3 e 4. 

 

 

Figura 3: Instantâneo do vídeo de curtíssima duração ilustrativo do aquecimento. 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 4: Instantâneo do GIF radiação solar. 

Fonte: Autora. 

 

Assim, a partir dos procedimentos metodológicos descritos no Capítulo 5, foram 

produzidos três formatos de vídeos, cujas Figuras 5, 6 e 7, respectivamente, ilustram: 

instantâneo do primeiro formato (imagem e áudio) que pode ser compreendido como a 

“matriz” que possibilitou a produção dos formatos acessíveis aos surdos e ensurdecidos; 

instantâneo do segundo (imagem, áudio e legendas em Libras) voltado aos que têm 
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proficiência na língua de sinais; e o terceiro para aqueles que têm preferência pela língua 

portuguesa escrita.    

 

Figura 5: Mosaico de instantâneos do vídeo de imagem e áudio. 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 6: Mosaico de instantâneos do vídeo de imagem, áudio e legenda em Libras. 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 7: Mosaico de instantâneos do vídeo de imagem, áudio e legendas em Língua Portuguesa. 

Fonte: Autora. 
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Ainda sobre a produção dos vídeos acessíveis aos deficientes auditivos (baixa 

audição, surdos e ensurdecidos), a prática ratificou a importância da interação entre os 

diferentes profissionais que atuam na educação dos surdos, neste caso, professoras de Física e 

intérprete em Libras. Diálogos com a intérprete nos fez perceber a importância das legendas 

em Libras estarem associadas aos personagens do vídeo, tanto pelo posicionamento de 

inserção na tela como pela correlação entre as cores do vestuário. Assim, mesmo antes da 

troca de experiências, a intérprete já tinha se antecipado trazendo, no dia da filmagem das 

legendas em Libras vestimentas com cores semelhantes às usadas pelos personagens, como 

pode ser observado no instantâneo do vídeo mostrado na Figura 8. 

 

 

Figura 8: Posicionamento das legendas em Libras e cores das vestimentas da intérprete e dos autores. 

Fonte: Autora. 

 

 Em relação ao posicionamento, a sugestão da intérprete foi acatada, de maneira que 

para interpretar a fala da apresentadora ela ficou de frente para a câmera, já na interpretação 

da entrevistadora ela se posicionou em diagonal como se estivesse se comunicando com 

alguém à sua direita, e o oposto para interpretar o calor. 
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Entendemos que a incorporação das sugestões da intérprete em Libras resultou em 

um material audiovisual diferenciado, mais acessível e mais agradável a seus espectadores. 

Cabe esclarecer ainda que no segundo formato do vídeo foram inseridas legendas 

textuais apenas para as palavras sem sinais correspondentes em Libras, ou seja, para aquelas 

em que foi usada a datilologia.  

Por fim, com o propósito de atender aos professores e demais interessados em 

recursos pedagógicos propícios a práticas educativas inclusivas no ensino de Física, os vídeos 

(3 formatos) se encontram disponíveis na internet nos endereços eletrônicos listados no 

Quadro II. 

 

Quadro II: Endereços eletrônicos dos vídeos. 

Vídeo Endereço 

Um interrogatório com o calor https://www.youtube.com/watch?v=8s_huLr7NyY 

Um interrogatório com o calor 

(com legenda em Libras) 
https://www.youtube.com/watch?v=p-xWSwCBslE 

Um interrogatório com o calor 

(com legendas textuais) 

https://www.youtube.com/watch?v=MabCTItW6ws 

 

Fonte: Autora. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No desenvolvimento desta monografia, tivemos a oportunidade de constatar avanços 

significativos nos documentos oficiais que visam uma educação inclusiva na rede regular de 

ensino, criando desafios para que a escola especial seja repensada como única ou primeira 

opção para pessoas com deficiência e colocando a escola regular como o ambiente adequado a 

uma dinâmica social e cultural diferente do que estávamos habituados. 

Esse novo ambiente, além de permitir novas vivências a todos que participam da 

escola, é propício a perspectivas inovadoras de ensino que contemplem toda a diversidade 

inerente aos discentes com ou sem NEE. 

Na busca por referenciais teóricos acerca das novas perspectivas atuais no ensino de 

Física, nos deparamos com trabalhos e artigos, que ressaltam a importância de se contrapor o 

ensino tradicional, onde a oralidade e escrita têm um papel principal, para que novas 

abordagens possam ser implementadas em sala de aula. É importante ressaltar que essa 

pesquisa nos permite confirmar que a inserção de novas abordagens pedagógicas em sala de 

aula não está condicionada a uma escola ideal ou restrita à utilização de experimentos que 

demandam materiais sofisticados para a verificação, problematização e/ou investigação do 

conhecimento físico. Pelo contrário, há inúmeros meios e recursos didáticos acessíveis a 

professores e estudantes e adequados à realidade escolar. 

Apesar do número significativo de recomendações e sugestões de materiais didáticos 

voltados a novas perspectivas no ensino de Física, quando direcionamos nosso estudo para 

responder a pergunta balizadora da investigação – Quais são os principais obstáculos para a 

inclusão de discentes deficientes auditivos nas escolas da rede regular de ensino e, mais 

especificamente, nas aulas de Física do Ensino Médio? – constatamos que a pesquisa em 

ensino de Física ainda é incipiente no que se refere aos processos de ensino/aprendizagem 

desses sujeitos na perspectiva de inclusão. 

Acreditamos em uma pedagogia em que a valorização e o respeito à diferença deve 

ser defendida e ponto de partida para proposição de práticas educativas inclusivas. Assim, 

houve a necessidade de aprofundamento teórico sobre áreas distintas ao ensino de Física. Em 

primeiro momento não víamos correlação entre essas temáticas (identidade, identidade surda, 

cultura surda, linguística, dentre outras) e o ensino de Física, mas depois de uma maior 

reflexão, percebemos que a consolidação de um ambiente que permita aos deficientes 

auditivos participação efetiva deve levar em conta a diversidade desses sujeitos e não deve se 
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basear em estereótipos que são/foram determinados pelas classes hegemônicas dessa 

sociedade, mas sim, em estudos aprofundados sobre e com esses indivíduos. 

O processo de desenvolvimento deste estudo também serviu para ratificar a 

importância do diálogo entre os agentes participativos na consolidação de uma escola 

inclusiva, pois através de troca de saberes com a intérprete nos foi possível aprimorar o 

produto educacional. Suas sugestões, juntamente com os parâmetros e recomendações 

teóricas permitiram a produção de três versões de um vídeo que levou em conta a diversidade 

dos deficientes auditivos e a inclusão, ou seja, estudantes surdos, com baixa audição e 

ouvintes usufruindo de um mesmo recurso didático no ambiente escolar, mais 

especificamente, em aulas de Física.  

Quando tratamos da inclusão de discentes deficientes auditivos nas aulas de Física, é 

inquestionável que a consolidação se dê a partir de práticas educativas que levem em conta a 

diversidade desses estudantes, assim, o professor enquanto mediador do conhecimento em 

sala de aula tem um papel fundamental nessa construção.  

Nesta monografia ressaltamos que a principal barreira para a inclusão de discentes 

surdos/baixa audição se encontra na comunicação, já que majoritariamente há a utilização de 

Libras por esses sujeitos para se comunicar, todavia, vale também ressaltar que somente o 

professor saber Libras não implica no rompimento das barreiras à inclusão de deficientes 

auditivos nas classes comuns. Dito de outra maneira, apesar da principal barreira se encontrar 

no não diálogo direto entre discentes e docentes, somente isso não consolida a inclusão 

escolar desses sujeitos, já que o fortalecimento de um ambiente inclusivo, que possibilite a 

participação e, consequentemente, a aprendizagem com significado para os estudantes, exige 

um processo de busca por inovações pedagógicas, tanto em relação às metodologias quanto 

aos recursos didáticos. 

Por fim, cabe esclarecer que apesar do alcance dos objetivos previstos, este estudo 

não se encerra aqui. Defendemos que haja a validação do produto educacional junto a 

estudantes de classe comum da escola regular que haja deficientes auditivos. 
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9 ANEXOS 

9.1 TEXTO INTERROGATÓRIO COM O CALOR 
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9.2 AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES 
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