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RESUMO 

 

 A partir de uma breve retrospectiva sobre a educação especial no Brasil, procuramos 

demonstrar que a consolidação dos pressupostos da educação inclusiva tem forte correlação 

com mudanças de atitude, por parte da sociedade, da escola e dos professores, frente às 

diferenças individuais. Em outras palavras, não basta que os sujeitos com necessidades 

educacionais especiais (NEE) tenham garantido o direito ao acesso e à permanência na escola 

regular. Percebemos que muito há de ser feito em prol da inclusão e, consequentemente de 

uma educação de qualidade para todos. Nesse sentido, apresentamos uma forma de 

abordagem para conteúdos de Física na perspectiva da inclusão de aluno(a)s surdo(a)s ou com 

baixa audição, com ênfase na produção e uso de vídeos didáticos com legenda na Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS). A fim de ilustrar a abordagem metodológica proposta, 

analisamos a implementação de uma atividade de ensino sobre condutores e isolantes elétricos 

que, dentre outros resultados, possibilitou a edição de um vídeo didático com legenda em 

LIBRAS sobre o conteúdo físico mencionado. Por fim, tecemos alguns comentários que 

levam à confirmação da viabilidade de um ensino que assegure a inclusão de aluno(a)s 

surdo(a)s nas classes comuns do ensino regular.  

 

Palavras chave: Educação inclusiva; Ensino de Física; Vídeos com legenda em LIBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

From a brief retrospective on special education in Brazil, we intend to demonstrate 

that the consolidation of the presuppositions about inclusive education is strongly correlated 

with attitude changes by society, school and teachers, compared to individual differences. In 

other words, it is not enough that individuals with special educational needs (SEN) have 

guaranteed the right to access and stay in regular school. We realize that there is much to be 

done in behalf of inclusion and consequently of education with quality for all. Accordingly, 

we present a way of approaching physics contents in perspective of including a deaf or low 

hearing student, with an emphasis on production and use of instructional videos with subtitles 

in Brazilian Sign Language (LIBRAS). In order to illustrate the proposed methodological 

approach, we analyze the implementation of a learning activity on electrical conductors and 

insulators which, among other results, made possible the publication of a teaching video with 

subtitles in LIBRAS about the physical contents mentioned above. Finally, we make some 

comments that lead to the confirmation of the viability of an education that ensures the 

inclusion of deaf students in regular school classes. 

 

Key words: Inclusive education; Physics teaching; Videos with LIBRAS subtitles. 
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1INTRODUÇÃO 

 

 A Constituição da República Federativa do Brasil ao instituir que todos os brasileiros 

têm direito a uma educação de qualidade, impôs, também, a necessidade de que a educação 

especial seja repensada.  

 Assim, de um período considerado como de segregação para aqueles que possuíam 

NEE, avançamos, com retrocessos, para um período compreendido como de integração e, 

mais recentemente, para o de inclusão. 

 Para melhor detalhamento e compreensão dos pressupostos atuais para a educação 

inclusiva no Brasil, no Capítulo 2, apresentamos uma breve retrospectiva de como, 

influenciada por movimentos internacionais, ocorreram mudanças de percepção no 

atendimento educacional a pessoas com deficiências. 

 Como incluir é diferente de estar junto, no contexto escolar diversos são os fatores que 

podem se traduzir em obstáculos a uma educação inclusiva. Desse modo, ainda no Capítulo 2, 

procuramos melhor descrever as concepções e pressupostos que norteiam a atual política 

educacional brasileira na perspectiva da inclusão, buscando uma conexão com o ensino de 

Física na escola. 

 No que se refere ao Ensino Médio, percebemos que, apesar de algumas iniciativas,o 

ensino de Física na perspectiva da inclusão, e mais especificamente, na inclusão de pessoas 

com deficiências sensoriais auditivas, ainda é pouco explorado nas pesquisas educacionais. 

Desse modo, com o objetivo de contribuir para práticas educativas inclusivas, descrevemos no 

Capítulo 3 os principais aspectos que têm balizado a elaboração e o desenvolvimento de 

sugestões didáticas para o ensino de Física junto a aluno(a)s surdo(a)s ou com baixa audição, 

incluindo o processo de produção e edição de vídeos didáticos com legendas em LIBRAS.       

Ressaltamos que o desenho metodológico foi traçado em 2010, a partir de vivências no 

contexto escolar que possibilitaram a realização de um trabalho colaborativo com a equipe da
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 Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) do Instituto de Educação Professor Ismael 

Coutinho (IEPIC). 

 No capítulo 4 procuramos exemplificar os principais aspectos do enfoque 

metodológico adotado, com a descrição da realização de uma proposta de ensino sobre 

condutores e isolantes elétricos, ocorrida no 1º semestre letivo de 2011, junto a aluno(a)s da 

SRM do IEPIC e que culminou com a edição final de mais um vídeo didático de Física com 

legendas em LIBRAS interpretadas por aluno(a)s surdo(a)s ou com baixa audição da referida 

sala. 

 Após a apresentação dos resultados no Capítulo 5, tecemos, no Capítulo 6, alguns 

comentários sobre a viabilidade da inclusão de sujeitos surdos ou com baixa audição em 

classes comuns do ensino regular e sobre o quanto o fazer docente pode afetar, no sentido de 

acelerar ou não, o processo de inclusão. 

 Temos ciência que há muito a ser feito em prol da educação inclusiva. Assim, com 

este trabalho de monografia, não temos a pretensão de esgotar o assunto. Muito pelo 

contrário, esperamos apenas que ele desperte o interesse de outro(a)s professore(a)s de Física 

em formação inicial ou continuada no estudo e proposição de alternativas didáticas que dêem 

conta dos desafios da educação inclusiva e, assim sendo, dos desafios de uma educação de 

qualidade para todos.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: BREVE RETROSPECTIVA 

 

O documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL-MEC/SEESP, 2007) traça um breve histórico sobre a educação brasileira 

voltada para o atendimento a sujeitos com NEE. 

No que se refere às legislações educacionais, percebemos que, tal como em outros 

países, a organização da educação especial se deu “como atendimento educacional 

especializado substitutivo ao ensino comum, evidenciando diferentes compreensões, 

terminologias e modalidades que levaram à criação de instituições especializadas, escolas 

especiais e classes especiais” (BRASIL-MECSEESP, 2007), dentre as quais, no Brasil, 

destacam-se: o atual Instituto Benjamin Constant – IBC, fundado em 1854, como o Imperial 

Instituto dos Meninos Cegose o Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES, fundado 

em 1857, como Instituto dos Surdos Mudos. No decorrer do século XX outras instituições 

especializadas foram criadas com intuito de atender outras NEE, além das sensoriais. 

No Brasil, em termos de marcos históricos, a Lei de Diretriz e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN de 1961 (Lei Nº 4024/61) é citada por diversos autores (RAMOS, 

2002;ROSSETTO, 2004) como o primeiro documento oficial que fundamenta o atendimento 

educacional às pessoas com NEE, determinando em seu Art. 88 que dentro do possível a 

educação de excepcionais, deveria enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de 

integrá-los na comunidade (BRASIL, 1961). 

A nosso ver, pelo menos no que diz respeito aos documentos oficiais, a LDBEN/1961 

se apresenta como um avanço no direito de acesso das pessoas com NEE à educação, 

enquanto que a LDBEN de 1971 como um retrocesso, já que apenas reforçou, como pode ser 
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observado em seu Art. 9º, um tratamento especial sem mencionar a forma de estruturação e 

organização da escola: 

 

 

Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em 

atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão 

receber tratamento especial, de acordo com as normas fixadas pelos competentes 

Conselhos de Educação (BRASIL, 1971). 

  

 

 O Decreto Nº 72.425, de 3 de julho de 1973 (BRASIL,1973) criou o Centro Nacional 

de Educação Especial (CENESP), tornando-o responsável pela gerência da Educação Especial 

no Brasil. De acordo com Matos (2003), este Centro, em 1986, se transformou na Secretaria 

Nacional de Educação Especial (SESPE), tendo sido extinta em (1990), devido á reforma  no 

Ministério da Educação. As atribuições da SESPE, relativas à Educação Especial foram 

transferidas para a Secretaria Nacional de Educação Básica (SENEB). Em 1992, uma nova 

reorganização ministerial possibilitou a recriação da Secretaria de Educação Especial – 

SEESP, vinculada ao Ministério da Educação, no qual permanece até hoje. 

 Alguns movimentos internacionais influenciaram as políticas públicas relativas à 

Educação Especial no Brasil, dentre os quais se destaca o ano 1981 ter sido declarado como 

Ano Internacional da Pessoa Deficiente, quando foi lançado um Programa de ação mundial, 

aprovado pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que visava à 

igualdade de oportunidades para todos. Atualmente, esse Programa é considerado “o embrião 

da educação inclusiva” (ROSSETTO, 2004). 

 O período 1983-1993 foi instituído pelas Nações Unidas como a década das pessoas 

com deficiência (ROSSETTO, 2004). 

 Em 1989, em Nova Iorque, durante a Assembléia Geral da Convenção dos Direitos da 

Criança, a (ONU) assegurou os direitos e a igualdade da criançae do adolescente enquanto 

pessoas, definindo a criançacomo todo ser humano com idade menor que de 18 anos, a menos 

que a lei do país conferisse maioridade mais cedo. Além disso, definiu também a obrigação do 

Estado na proteção dacriança contra todas as formas de discriminação e na tomada demedidas 

positivas para prover seus direitos. O Brasil e quase a totalidade dos países do mundo 

aprovaram esses direitos (LIMA, 2009). 

 Esta Convenção ratifica aspectos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1984), particularmente no que se refere à instrução, como pode ser observado em seu Art. 

XXVI: 
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 1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos 

graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A 

instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, 

esta baseada no mérito.2. A instrução será orientada no sentido do pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos 

direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou 

religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da 

paz.3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será 

ministrada a seus filhos. (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 

HUMANOS, 1984). 

 

 

A Constituição Federal do Brasil de 1988, em termos educacionais, significou um 

grande avanço. De acordo com Zimmermann (2008), ela traz como um de seus objetivos 

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

quaisquer outras formas de discriminação” (Art.3º, inciso IV). Além disso, como pode ser 

constatado no texto de seu Artigo 5º, procura assegurar tratamento de igualdade a todos. 

Em relação à Educação, vale ressaltar que a Constituição, respectivamente, nos 

Artigos 205 e 206, a coloca como“[...] direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” e 

garanteigualdade de condições, acesso e permanência na escola (BRASIL, 1988). 

Seis anos após a promulgação da Constituição, em 1994, ocorreu, em Salamanca – Espanha, a 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: acesso e qualidade que 

resultou na Declaração de Salamanca, tendo sido o Brasil um dos países signatários. Essa 

Declaração trata de princípios, políticas e práticas na área das necessidades 

educativas especiais. De acordo com diversos autores, dentre eles Lima (2009) e 

Pacievitch(s/d, s/p) esta Declaração visou assegurara crianças e jovens com NEE o direito de 

acesso a uma escola regular de qualidade. 

Segundo Pacievitch (s/d, s/d), o conjunto de recomendações e propostas da Declaração 

de Salamanca é guiado pelos seguintes princípios: 

 

 
- Independente das diferenças individuais, a educação é direito de todos; 

- Toda criança que possui dificuldade de aprendizagem pode ser considerada com 

necessidades educativas especiais; 

- A escola deve adaptar–se às especificidades dos alunos, e não os alunos as 

especificidades da escola; 

- O ensino deve ser diversificado e realizado num espaço comum a todas as crianças. 
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Em 1994 o MEC lançou o documento Política Nacional da Educação Especial que de 

acordo comRossetto (2004),“propunha-se estabelecer objetivos gerais e específicos referentes 

à interpretação dos interesses, necessidades e aspirações de pessoas portadoras de deficiência, 

condutas típicas e altas habilidades, modificando a terminologia de portador de deficiência 

para portador de necessidades especiais”.  

O MEC, por meio desse documento, estabeleceu como diretrizes da Educação 

Especial, o apoio ao sistema regular de ensino com o intuito de inserir os portadores de 

deficiências e a prioridade ao financiamento de projetos institucionais que envolvessem ações 

de integração (ROSSETTO, 2004).   

A LDBEN de 20 de dezembro de 1996 – Lei Nº 9394/96  revogou toda a legislação 

geral regulamentadora do ensino brasileiro (RAMOS, 2002). Já no início, em seu Art. 2º, ao 

tratar dos princípios e fins da Educação Nacional explicita que: 

 
 
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho (BRASIL, 1996). 

 

 

No que se refere à Educação Especial, o capítulo V da referida Lei caracteriza, em três 

artigos, a natureza do atendimento especializado (ROSSETTO, 2004). De modo geral, 

configura-se a perspectiva positiva de uma educação especial mais articulada à educação 

escolar e ao ensino público(FERREIRA, 1998). No Art. 58, a Lei garante o direito de vaga e 

atendimento educacional especializado para os educandos com NEE em escolas 

regulares,explicitando em seu §1º que: “Haverá, quando necessário, serviços de apoio 

especializado, na escola regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação 

especial” (BRASIL, 1996).  

Rossetto (2004) ao fazer uma análise da LDBEN/96, sinaliza que o Art. 59 salienta as 

providências de ordem escolar ou de assistência, que os sistemas de ensino deverão garantir 

aos alunos comNEE, de modo a incluir tanto os considerados deficientes quanto os 

superdotados. 

Na análise de Ferreira (1998), o Art.60 prevê o estabelecimento de critérios de 

caracterização das instituições privadas de educação especial, através dos órgãos normativos 

dos sistemas de ensino, para o recebimento de apoio técnico e financeiro público; ao mesmo 

tempo em que reafirma em seu parágrafo único a preferência pela ampliação do atendimento 

no ensino regular público. 
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Em 1999, o Decreto Nº 3.298 (BRASIL,1999), que regulamentou a Lei Nº 7.853/89 

que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua integração social, define a 

educação especial como “uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de 

ensino, enfatizando a atuação complementar da educação especial ao ensino 

regular”(BRASIL-MEC/SEESP, 2007).  

A Convenção da Guatemala, realizada em 1999 e promulgada no Brasil dois anos 

depois pelo Decreto nº 3.956/2001 (BRASIL,2001), prevê em seu Artigo 2º, a eliminação de 

todas as formas de discriminação contra pessoas com deficiência e o favorecimento da sua 

integração na sociedade. Para alcançar esses objetivos os países signatários se 

comprometeram a tomar as medidas de caráter legislativo, social, educacional, trabalhista, ou 

de qualquer outra natureza, que fossem necessárias para eliminar a discriminação contra as 

pessoas portadoras de deficiência e proporcionar a elas sua plena integração à sociedade. 

 Assim, a Resolução da Câmera da Educação Básica, e do Conselho Nacional de 

Educação (CNE/CEB) Nº 2/2001 passou a determinar que “os sistemas de ensino devem 

matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos 

educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias 

para uma educação de qualidade para todos”. 

 A Lei nº 10.436/02, de 24 de abril de 2002 (BRASIL,2002), regulamentada pelo 

Decreto n° 5.626 de 22 de dezembro de 2005 (BRASIL,2005), reconheceu a LIBRAS como 

meio legal de comunicação e expressão, definindo-a como “a forma de comunicação e 

expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical 

própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de 

comunidades de pessoas surdas do Brasil” (BRASIL, 2002). 

O Decreto Nº 5.296/04, de dezembro de 2004 (BRASIL,2004), regulamentou as Leis 

N° 10.048 e 10.098, respectivamente, de 8 de novembro de 2000 (BRASIL,2000a ) e de 19 de 

dezembro de 2000(BRASIL,2000b). A primeira Lei deu prioridade de atendimento às pessoas 

portadoras de deficiência, aos idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, às 

gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo, enquanto que a 

segundaestabeleceu normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Em 2006 a ONU aprovou a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e ao 

que se refere à educação, estabeleceu em seu Artigo 24 que os Países Partes deveriam 

assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, bem como o 

aprendizado ao longo de toda a vida. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L10098.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L10098.htm
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O MEC em 2007, por meio de um Grupo de Trabalho, elaborou a partir de um 

documento a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

Nesse documento a educação especial passou a ser caracterizada “como modalidade de ensino 

que transcorre todos os níveis da educação básica, destacando ainda a importância do 

atendimento especializado e atuação de modo transversal” (BRASIL, 2007). Desse modo, as 

políticas educacionais brasileiras, orientadas por esse documento, passaram a assegurar a 

inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades (superdotação), orientando os sistemas de ensino para garantir: acesso ao ensino 

regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados de ensino. 

Para tanto, a política educacional vigente determina que: 

 

 

Os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos espaços, aos 

recursos pedagógicos e à comunicação que favoreçam a promoção da aprendizagem 

e a valorização das diferenças, de forma a atender as necessidades educacionais de 

todos os alunos. A acessibilidade deve ser assegurada mediante a eliminação de 

barreiras arquitetônicas, urbanísticas, na edificação – incluindo instalações, 

equipamentos e mobiliários – e nos transportes escolares, bem como as barreiras nas 

comunicações e informações (BRASI, 2007). 

 

  

A breve retrospectiva apresentada demonstra que, após os períodos de segregaçãoe de 

integração dos alunos com NEE, nos quais a educação especial tinha o caráter substitutivo ao 

ensino regular e que o segundo apenas apontava para a preferência de ingresso dos mesmos na 

rede regular de ensino, hoje é colocado para o sistema educacional e para os educadores o 

desafio da inclusão. 

 

2.2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: CARACTERIZAÇÃO 

 

Entendemos que, uma sociedade inclusiva é aquela que cria oportunidades justas e 

com qualidade, para que nenhum dos seus membros fique fora das possibilidades de 

desenvolvimento a nível pessoal e cultural. De acordo com Pigatto (2010) o termo educação 

inclusiva “requer um olhar cuidadoso, pois não limita-seà escola e ao deficiente mas integra 

todas as formas de educar, englobando todas as pessoas, independente do gênero, idade ou 

posição socioeconômica, pois visa melhorar a qualidade de vida do cidadão”. 

Mantoan (2004, p. 37) ressalta que na maioria das escolas o impacto da inclusão se 

sobressai, quando a inclusão passa a ser entendida como “ensinar a todas as crianças, 

indistintamente, em um mesmo espaço educacional: as salas de aula de ensino regular”. 
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Nesse sentido, a educação inclusiva deve ser compreendida como uma proposta que 

sugere mudanças na concepção de ensino e nas práticas pedagógicas realizadas na escola, 

visando o benefício acadêmico de todos. 

Para Mantoan (2004, p. 37), 

 

 

A escola atulhou-se do formalismo da racionalidade e cindiu-se em modalidades de 

ensino, tipos de serviços, grades curriculares, burocracia. Uma ruptura de base em 

sua estrutura organizacional, como propõe a inclusão, é uma saída para que ela possa 

fluir, novamente, espalhando sua ação formadora por todos os que dela participam. 

 

 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) também reforçam a concepção da 

educação inclusiva, no sentido que indicam que a educação dos alunos com NEE deve 

contemplar as “diferenças individuais” bem como, “requerer um tratamento diversificado 

dentro do mesmo currículo” (BRASIL, 1998, p. 24).  

A diferença é, pois, o conceito que se impõe para que a tese de uma escola para todos 

possa ser defendida (MANTOAN, 2008, p.31). Sobre a diferença, Santos1 (1999 apud 

MANTOAN, 2008, p. 31) sinaliza que“temos direito à igualdade, quando a diferença nos 

inferioriza, e direito a diferença, quando a igualdade nos descaracteriza”. 

Em outros termos, a Educação Inclusiva preconiza que todos os alunos, independente 

de sua condição orgânica, afetiva, sócio-econômica ou cultural, devem ser inseridos na escola 

regular, com o mínimo possível de distorção idade-série (GLAT; FONTES;PLETSCH, 

2006,p. 2). 

De acordo com as autoras mencionadas no parágrafo anterior, historicamente diversos 

grupos foram excluídos do sistema regular de ensino, dentre os quais se destaca o grupo 

formado por sujeitos com NEE que eram atendidos majoritariamente pela educação especial. 

Desse modo, a política educacional brasileira na perspectiva da inclusão, ao conceber que o 

ensino de qualidade é um direito de todos, passa a beneficiar o grupo de sujeitos com 

deficiência mental, deficiências sensoriais (auditiva e visual), transtornos severos de 

comportamento ou condutas típicas (incluindo quadros de autismo e psicoses), deficiências 

múltiplas (paralisia cerebral, surdocegueira, e outras condições) e altas habilidades 

(superdotados). 

Não basta, contudo, que esse grupo de sujeitos esteja apenas inserido na escola 

regular. A inclusão escolar só ocorre, de fato, se o aluno, além de inserido na escola, estiver 

                                                           
1
 SANTOS, Boaventura de Souza. A construção multicultural da igualdade e da diferença. Oficina do CES, n. 

135, jan. Coimbra: Centro de Estudos Sociais. 1999. 
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participando, aprendendo e se desenvolvendo com base na interação e nos conhecimentos ali 

construídos. 

 

 

A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no contexto escolar 

deve ter como base três elementos centrais: a) a presença, o que significa estar na 

escola, superando o isolamento do ambiente privado excludente e inserindo o aluno 

num espaço público de socialização e aprendizagem; b) a participação, que depende, 

no entanto, do oferecimento das condições necessárias para que o aluno realmente 

possa interagir e participar das atividades escolares; c) a construção de 

conhecimentos, função primordial da escola, sem a qual pouco adianta os outros 

dois itens anteriores (GLAT; FONTES; PLETSCH, 2006).  

 

 

Em linhas gerais, o conceito de inclusão social, pode serexpresso da seguinte maneira: 

 

 

Processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais 

gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam 

para assumir seus papéis na sociedade. Trata-se de um processo bilateral no qual as 

pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam equacionar problemas, decidir sobre 

soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos.(VERÍSSIMO
2
, 2001 

apud ALMEIDA; MARINHO, 2009, p. 26). 

  

 

De acordo com esse mesmo autor, esse conceito de inclusão está atrelado a uma 

prática social que tem por base os seguintes princípios: “aceitação das diferenças individuais; 

valorização de cada pessoa; a convivência dentro da diversidade humana; a aprendizagem 

através da cooperação”. 

Percebemos que apesar da política educacional vigente apontar para a inclusão de 

alunos com NEE no contexto escolar do ensino regular, muito ainda tem que ser feito para 

que seja alcançado um patamar que se considere como aceitável. 

Diversas são as iniciativas na perspectiva da educação inclusiva, contudo, ainda não 

expressam as práticas educativas que imperam na maioria das escolas. 

 

 

 

2.3 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ENSINO DE FÍSICA 

 

             Concordamos com Amaral; Ferreira; Dickman (2009, p. 6) que a sociedade tem que 

se adaptar para incluir os NEE, já que na perspectiva desses autores “incluir o homem na 

                                                           
2
 VERÍSSIMO, Hildemar. Inclusão: a educação da pessoa com necessidades educacionais especiais – velhos e 

novos paradigmas. Revista Benjamin Constant, 18 ed, abril, 2001. Disponível em: <http: //www.ibc.gov.br>. 

Acesso em: 24 julho 2007. 
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sociedade é incluí-lo em sua cultura, fazer que ele participe com o outro do mundo cotidiano. 

[É] permitir que ele construa uma ordenação e interpretação dos dados do mundo real.” 

 A partir da análise do Censo Escolar da Educação Básica (INEP, 2009), Passero; 

Botan; Cardoso (2011, p. 1)entendem que está ocorrendo a transição de um modelo 

segregador e excludente (classes especiais de ensino) de escola para o modelo de escola 

inclusiva. Esses autores assinalam, ainda, que essa transição é devida às discussões sobre a 

educação e o papel do ensino nas relações sociais que têm apontado para uma perspectiva de 

que a educação deva ser acessível a todos.  

              Entretanto, como já mencionado, a inclusão é muito mais do que apenas garantir a 

vaga dos estudantes nas escolas regulares, pois “o contexto escolar oferece diversos 

obstáculos à inclusão, dentre os quais se destaca o despreparo do professor, que decorre, 

geralmente, de sua formação profissional” (ALMEIDA et al, 2011, p. 1).  

Em relação ao despreparo dos professores, Duk (2006) destaca que:  

 

 

A maioria dos docentes formou-se e continua sendo formada com base em uma 

perspectiva tradicional homogeneizadora da ação docente que se centra na 

transmissão de conhecimentos teóricos e fragmentados entre si, os quais tendem a 

não apresentar relevância social tanto para a escola como para o estudante, [...] a 

formação inicial e continuada de professore(a)s se caracteriza por uma relação pobre 

com os problemas  e as situações  enfrentadas  pelos docentes nas suas práticas de 

sala de aula ou na vida escolar. Uma formação com tais características, portanto, não 

cria as bases para o desenvolvimento profissional contínuo dos docentes no que 

tange ao seu papel e função de educador e nem se articula com o aperfeiçoamento de 

práticas de ensino pedagogicamente mais efetivas e inclusivas (p. 22). 

 

 

Apesar de a necessidade de preparação adequada dos agentes educacionais estar 

preconizada na LDBEN 1996 como fator fundamental para a mudança em direção às escolas 

integradoras, Sant’Ana (2005, p. 228) aponta que nos cursos de formação docente, em termos 

gerais, “é dada a ênfase aos aspectos teóricos, com currículos distanciados da prática 

pedagógica, não proporcionando, por conseguinte, a capacitação necessária aos profissionais 

para o trabalho com a diversidade dos educandos”. 

No que se refere ao ensino de Física na Educação Básica, mais especificamente no 

Ensino Médio, a perspectiva da inclusão nas aulas das classes comuns da rede regular não 

difere muito dos aspectos até agora mencionados. 

No Brasil, percebemos que nos últimos quatro anos as pesquisas em ensino de 

Ciências e Física começaram a apresentar propostas relativas a práticas docentes que 

favoreçam a inclusão. Contudo, o acervo bibliográfico ainda se caracteriza como incipiente, 

frente aos desafios que a inclusão coloca à prática docente. 
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 Nesse sentido, são merecedores de destaque os trabalhos de Camargo (2008)
3
 e do 

Grupo de Estudo e Pesquisaem Educação de Surdos Édouard Houet (2009,2011)
4
 que têm 

apresentado sugestões didáticas, respectivamente, para a inclusão de alunos cegos ou baixa 

visão e alunos surdos em aulas de Física das classes comuns da rede regular de ensino. 

 Em relação ao ensino de Física no Nível Médio da Educação Básica, podemos afirmar 

que outras iniciativas poderão contribuir para a consolidação de um acervo bibliográfico que 

auxilie professores de Física na realização de práticas educativas condizentes com a 

perspectiva da inclusão. 

 Dentre as necessidades educacionais especiais, optamos por voltar nosso trabalho para 

as deficiências sensoriais. Essa opção se justifica a partir de vivências nos contextos escolares 

que nos levaram à constatação de que tem ocorrido uma ampliação no número de deficientes 

sensoriais no Ensino Médio. 

 Assim, como forma de contribuir para práticas educativas inclusivas, é nosso 

objetivoapresentar com essa monografia uma sugestão didática para a abordagem de 

conteúdos de Física que favoreça a inclusão de alunos com baixa audição ou surdez em aulas 

de Física das classes comuns do ensino regular. 

                                                           
3
 CAMARGO, Éder Pires de. Ensino de Física e deficiência visual: dez anos de investigação no Brasil. São 

Paulo: Plêiade/FAPESP, 2008. 
4
BOTAN, Everton; CARDOSO, Fabiano César. Ensino de física, língua brasileira de sinais e o projeto 

“sinalizando a física”: um movimento a favor da inclusão científica. XVIII Simpósio Nacional de Ensino de 

Física. ES - Vitória. Janeiro 2009. Disponível em: 

<http://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/snef/xviii/sys/resumos/T0339-1.pdf>. Acesso em: 30 maio 2011. 



 
 

3 DESENVOLVIMENTO DA SUGESTÃO DIDÁTICA: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

            Ao tratar da educação inclusiva, Rodrigues (2008, p.11) ressalta que “a educação 

inclusiva tem por objetivo alterar as práticas tradicionais, removendo as barreiras à 

aprendizagem e valorizando as diferenças dos alunos”. Desse modo, considera que a educação 

inclusiva deve organizar e promover um conjunto de valores e práticas que dêem conta de 

responder “a uma situação existente e problemática de insucesso, seleçãoprecoce ou abandono 

escolar”. Assim, esse autor alerta que na construção da resposta devem estar presentes os 

seguintes aspectos: “a promoção da heterogeneidadeem lugar da homogeneidade,a construção 

de saberes emlugar da sua mera transmissão,a promoção do sucesso paratodos em lugar da 

seleção dosacademicamente mais aptos ea cooperação em lugar da competição”. 

 Os aspectos mencionados por Rodrigues (2008) não se configuram como exclusivos à 

educação inclusiva. Em relação ao ensino de Física, é facilmente constatado que resultados 

das pesquisas em ensino de Física e/ou em Educação em Ciências, há mais de quatro décadas, 

apontam para que os mesmos sejam contemplados nos planejamentos e processos de ensino. 

Em outras palavras, os aspectos levantados por Rodrigues (2008) não se configuram como 

uma concepção inovadora para o ensino de Ciências, entretanto, sinalizam que as práticas 

educativas inclusivas não estão condicionadas apenas ao uso de recursos didáticos de última 

geração. Mais do que a inserção desses novos recursos, é importante que o docente tenha um 

novo olhar sobres os antigos e perceba o quanto poderá extrair dos mesmos em prol da 

inclusão. 

 Baseando-nos nessa percepção quanto ao uso de recursos didáticos no ensino de Física 

na perspectiva da inclusão de alunos surdos ou com baixa audição, optamos por desenvolver 

vídeos didáticos com legenda em LIBRAS. 
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 Justificamos a opção pelo vídeo didático por considerarmos que o seu uso nas aulas 

das classes comuns do ensino regular se tornou bastante viável devido ao barateamento nos 

custos dos dispositivos necessários a sua reprodução. Atualmente, as escolas públicas já 

contam com computadores portáteis e projetor multimídia para uso nas atividades de ensino. 

Outro aspecto desse recurso que respalda a opção feita se refere à possibilidade da inserção 

das legendas em LIBRAS que, a nosso ver, pode minimizar as barreiras de comunicação com 

os alunos surdos ou com baixa audição nas aulas de Física do Ensino Médio. 

 As características metodológicas podem ser descritas da seguinte forma: planejamento 

e desenvolvimento da sugestão didática em articulação como uma escola da rede estadual do 

Rio de Janeiro, o IEPIC, por meio de sua SRM; produção de vídeo didático; planejamento de 

atividade de ensino relativa ao conteúdo de Física abordado no vídeo; realização de atividade 

de ensino junto a alunos da SRM do IEPIC com acompanhamento de intérprete em LIBRAS 

da referida Sala; apresentação do vídeo aos alunos; produção das legendas em LIBRAS por 

alunos que participaram da atividade de ensino, supervisionada pelo(a) intérprete; filmagem 

das legendas; inserção das legendas em LIBRAS no vídeo e edição final; avaliação dos 

resultados alcançados no processo de aprendizagem dos alunos e no grau de satisfação em 

relação à participação na atividade. 

 Consideramos que para melhor compreensão das etapas metodológicas citadas 

anteriormente, alguns aspectos merecem destaques. Sendo assim, vale ressaltar a forma 

dialogada que permeou o planejamento e a execução da produção do vídeo. 

 Se de um lado, tínhamos inicialmente a pretensão apenas de produzir o vídeo com a 

participação de alunos surdos no processo de criação das legendas em LIBRAS, por outro, a 

Coordenação Pedagógica da SRM condicionou a criação a um processo de ensino prévio que 

permitisse aos alunos da SRM enriquecerem sua formação em assuntos relativos à Física. 

Esse diálogo delineou a atividade de ensino, de maneira que a mesma foi planejada e 

executada com o intuito de estimular a participação dos alunos no processo de aprendizagem 

e, para tanto, foram utilizados recursos didáticos diversificados, dentre os quais: 

demonstrações/experimentos; recursos multimídias, incluindo “animações digitais”; vídeo 

didático sem legendas em LIBRAS. 

 Esclarecemos que essas etapas metodológicas foram construídas no âmbito de um 

Projeto de Extensão em desenvolvimento no Instituto de Física da UFF5·, do qual essa 

monografia faz parte.  

                                                           
5
ALMEIDA, Lucia da Cruz de (coordenadora). Educação inclusiva e a formação do professor de Física. UFF-

PROEX, 2010-2011. 
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Temos a percepção de que o estudo da Física requer, em diversos momentos, grandes 

atos de abstração por parte dos alunos para que haja a real compreensão do fenômeno 

estudado. Entretanto, dependendo do fenômeno, esses atos de abstração que o professor, 

juntamente com o livro, tenta incitar em seus alunos, muitas vezes não são alcançados. Com 

isso, acreditamos que a abordagem fenomenológica aliada a materiais didáticos diversificados 

possa favorecer uma melhor compreensão dos fenômenos físicos e um ensino mais 

significativo, no qual consideramos o professor como a principal ferramenta didática.   

           Dentre as características dos recursos didáticos, incluindo os vídeos didáticos 

produzidos, buscamos extrair o conteúdo científico a partir de uma “problematização que visa 

contextualizar o conteúdo e despertar o interesse dos estudantes para seu estudo, de modo que 

suas concepções ou modelos explicativos possam ser explorados como os pontos de partida 

para a construção dos modelos aceitos cientificamente” (ALMEIDA et al, 2011, p. 2). 

 De acordo com Pretto
6
 (2005, apud PEREIRA, 2008, p. 2), 

 

 

[...] observar o comportamento dos jovens em idade escolar, já criados numa 

convivência íntima com os videogames, televisões e computadores, pode ser 

significativo para entender, por um lado, algumas das razões do fracasso da escola 

atual e, por outro, alguns elementos para uma possível superação desse fracasso. [...] 

 

 

 Na produção dos recursos didáticos, são explorados com mais ênfase os sentidos que 

facilitarão aos(às) aluno(a)s com NEE sensoriais melhor percepção do conhecimento 

científico enfocado e, consequentemente, sua inclusão nos processos de ensino e de 

aprendizagem em sala de aula das classes comuns do ensino regular, ou seja, para os aluno(a)s 

surdo(a)s, a visão e o tato.Dentre os muitos recursos didáticos que podem auxiliar o processo 

de aprendizagem desse(a)s aluno(a)s se encontra o vídeo didático com legenda em LIBRAS. 

            A produção do vídeo didático com legendas em LIBRAS tem sido subdividida em sete 

etapas fundamentais: seleção do tema, elaboração do roteiro, a gravação do vídeo, gravação 

do áudio, edição do vídeo e do áudio, filmagem das legendas em LIBRAS, edição final do 

filme com a inclusão das legendas em LIBRAS.                                        

            Na primeira etapa o tema é selecionado, seguido por um levantamento sobre a 

disponibilidade de experimentos no acervo do Grupo de Pesquisa em Ensino de Física do 

Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense (IF-UFF). Ao se estabelecer qual o 

fenômeno físico que será abordado, partimos para a elaboração do roteiro, que é uma 

                                                           
6
 PRETTO, Nelson de Luca. Uma Escola sem/com Futuro: educação e multimídia, 6ed. Campinas, SP: Papirus, 

2005. 
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descrição minuciosa do que vai ser explorado na terceira etapa.  Assim, elaboramos 

perguntas-chave e analisamos as situações-problema que possam trazer confrontos entre as 

concepções alternativas dos alunos e as observações do fenômeno físico em foco, por meio do 

kit de experimento selecionado. 

 A terceira etapa é dedicada à gravação do vídeo que deve manter características 

previamente delineadas: monoconceitual - apenas um conceito físico é abordado; curta 

duração – não deve ultrapassar 15 minutos; não é auto-explicativo – estimula a explicitação 

de concepções prévias e a formulação de hipóteses, porém, exige a participação do professor 

como mediador no processo de construção do modelo aceito cientificamente.  

 Na gravação foram utilizadas filmadoras e/ou máquinas fotográficas digitais com a 

função de filmar. Além disso, sempre que necessário, utilizamos o recurso de fotografia para 

detalhar o aparato experimental e de animações para melhor ilustração dos fenômenos. 

 A quarta etapa destina-se, como mencionado anteriormente, à gravação do áudio. Esse 

procedimento exige um conhecimento prévio de programas de gravação e de edição de áudio, 

bem como, noções básicas de inglês, pois, os programas mais utilizados, não têm versão em 

português. 

 O roteiro do áudio, definido na segunda etapa, pode sofrer ajustes após a gravação do 

vídeo. 

 O programa que mais utilizamos na gravação do áudio foi o Cool Edit Pro 2.1, em 

uma máquina com a seguinte configuração: sistema operacional Windows XP profissional 

SP3; placa de som compatível com o DirectX; placa gráfica compatível com o DirectX; 2 GB  

de memória RAM; processador Sempron.   

 O programa Cool Edit Pro foi escolhido porque possui uma interface com múltiplas 

pistas, que facilita a visualização e gravação dos arquivos, que serão guardados no formato de 

MP3. 

 Os arquivos gravados, antes de começar a quinta etapa, passam por uma primeira 

edição, na qual são eliminados da gravação: poluições externas, pois a gravação não é feita 

em um ambiente adequado (estúdio); ruídos causados pelos próprios equipamentos; vícios de 

linguagem que interferem no entendimento de algumas palavras. Os arquivos ganham uma 

amplificação e são normalizados para que todos estejam na mesma intensidade sonora. 

           Na quinta etapa é feita a edição do vídeo e a finalização do áudio. Após a gravação dos 

vídeos, os arquivos criados pelas câmeras digitais são transferidos para o computador e salvos 

em uma pasta. Nessa etapa, torna-se necessário um conhecimento prévio de programas de 

edição de vídeo e programas de tratamento de imagens fotográficas. 
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 Os programas que utilizamos para o tratamento de imagens foram Adobe Photoshop 

CS4, Corel Draw Graphics Suite X5, enquanto que para edição dos vídeos foram Camtasia 

Studio, Power Director, Windows Movie Maker.  

 O Camtasia Studio por ter ferramentas diferenciadas e com mais qualidades do que os 

demais, como por exemplo, zoom, inserção de setas e imagens dentro do vídeo,trilhade áudio, 

com editor de ótima qualidade, foi o programa mais utilizado na primeira parte dessa etapa. 

Além disso, esse programa possibilita a realização de gravações de programas de simulações 

e a transformação dessas gravações em arquivos de vídeo nos formatos AVI ou MP4 que são 

inseridos no filme para uma melhor exposição do conceito físico trabalhado.Contudo, quando 

editado apenas por esse programa, os formatos AVI e MP4 geram, respectivamente, as 

seguintes consequências: o tamanho do projeto final ocupa um espaço muito acentuado e há a 

perda de qualidade no final da edição. Logo, apenas trechos do vídeo são editados nesse 

programa e, em seguida, levados para outro editor.       

 Outro programa que tem participação relevante nesse processo de edição é o Power 

Director. Com ele juntamos os arquivos que foram trabalhados no Camtasia, adicionamos os 

arquivos áudio editados pelo Cool Edit Pro e editamos partes do vídeo que não foram editadas 

por outro editor. 

           Ainda nessa etapa é preparada a abertura e são colocados os créditos nos vídeos, pois a 

maioria dos vídeos ao término dessa etapa já estão prontos para serem veiculados na Internet. 

O último programa que possibilita esse envio é o Windows Movie Maker. Ele comprime os 

vídeos editados pelos outros programas sem grande perda de qualidade. 

 Antes de tratarmos dos procedimentos e recursos utilizados na filmagem e edição das 

legendas, consideramos importante mencionar alguns aspectosatrelados a essa etapa da 

produção dos vídeos. O principal deles refere-se à “lacuna” existente entre o vocabulário 

científico e os sinais que poderiam expressá-los na LIBRAS. Assim, houve a necessidade de 

destinação de um tempo, após o processo de aprendizagem do conteúdo do vídeo, para que 

o(a)s aluno(a)s surdo(a)s juntamente com o intérprete da SRM pudessem criar sinais para a 

tradução dos áudios. AsFiguras 1 e 2, a seguir,ilustram momentos desse processo. 
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Figuras 1 e 2: Ilustração da etapa de criação de sinais em LIBRAS para palavras que expressam 

significados/conceitos científicos. 

 

 

 Após o tempo dedicado para adaptação do áudio para LIBRAS, realizada pelo(a)s 

aluno(a)s surdo(a)s sob a supervisão do intérprete em LIBRAS e com o nosso 

acompanhamento,começamos a filmagem das legendas,com o uso dos materiais de filmagem, 

já mencionados.Ressaltamos queas pessoas que fazem a interpretação do áudio para LIBRAS 

são os alunos com deficiência auditiva que participaram das atividadesde ensino realizadas 

pelos licenciandos em Física da UFF, integrantes (bolsistas ou colaboradores) do Projeto de 

Extensão citado anteriormente e que serão mais bem detalhadas posteriormente. 

 Na sétima e última etapa da produção do filme introduzimos as legendas em 

LIBRASe, a fim de ajustar os quadros à tradução em LIBRAS feita pelo(a)s aluno(a)s 

surdo(a)s, reeditamos o vídeo.Esse procedimento se torna necessário devido, em alguns casos, 

à falta de simultaneidade entre os tempos do áudio e da tradução na língua de sinais.Logo, a 

reediçãodo vídeo, com o programa Power Director, possibilitaadaptações que beneficiam a 

compreensão do conteúdo veiculado, tanto pelo(a)s aluno(a)s deficientes auditivo(a)s quanto 

pelo(a)s ouvintes. 

 Os arquivos feitos na etapa seis sofrem uma primeira edição, onde retiramos o som do 

ambiente e cortamos trechos dos vídeos que não farão parte da cena. Após essa edição, 

criamos um novo projeto, no qual ocorre a união do material relativo à abertura, o vídeo 

propriamente dito, as legenda em LIBRAS e os créditos finais.Finalmente, como já 

mencionado, o novo arquivo, formado pelo Power Director, passa novamente pelo Windows 

Movie Maker para ter seu formato modificado e, consequentemente, ter uma redução no seu 

tamanho final. 
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 Os procedimentos descritos têm balizado a produção dos nossos vídeos7 com legendas 

de tradução em LIBRAS, contudo, para fins de análise e apresentação de resultados 

centraremos esse estudo na produção do vídeo Condutores Elétricos, realizada no decorrer do 

1º semestre letivo de 2011. 

 

                                                           
7
 A produção dos vídeos tem contado com uma efetiva participação dos licenciandos em Física da UFF Geisa 

Maria Sousa Nascimento e Vitor Rodrigues Pinto, cabendo a nossa pessoa maior responsabilidade nos processos 

de filmagem e edição. 



 

4 VÍDEO DIDÁTICO: CONDUTORES ELÉTRICOS 

 

 De acordo com os procedimentos metodológicos descritos no capítulo anterior, 

precede a filmagem das legendas em LIBRAS, o planejamento de atividade de ensino que 

possibilitará ao(à)s aluno(a)s surdo(a)s a compreensão do conteúdo físico a ser explorado no 

vídeo. 

 Assim, antes da análise dos resultados faremos uma breve descrição da proposta 

metodológica, incluindo os recursos didáticos, adotada no processo de ensino do tema 

“condutores e isolantes elétricos” realizado com o(a)s aluno(a)s da SRM do IEPIC, no 1º 

semestre letivo de 2011. 

 

4.1 ATIVIDADE DE ENSINO – CONDUTORES E ISOLANTES ELÉTRICOS 

 

 Os  recursos didáticos elaborados e produzidos para o desenvolvimento da atividade 

de ensino foram: kit experimental; folha de atividade; apresentação em multimídia, enfocando 

contextualização relativa ao tema, descarga elétrica e os efeitos fisiológicos da corrente 

elétrica. 

 Com a contextualização, que será melhor detalhada posteriormente, procuramos 

problematizar o conteúdo e estimular o(a)s aluno(a)s para o estudo. Com a folha de atividade 

(ANEXO 1) visamos à explicitação de concepções prévias ou de senso comum do(a)s 

aluno(a)s. O kit experimental (Figuras 3 e 4), construído pelo autor dessa monografia, se 

caracteriza como de baixo custo e de fácil reprodução. Permite  ao(à)s aluno(a)s fácil 

manuseio e obtenção de bons resultados qualitativos, favorecendo o confronto de observações 

com respostas fornecidas a perguntas da folha de atividade. Além disso, por ter características 

que dependem dos sentidos da visão e do tato de quem o utiliza, se tornou um material com 

elevado potencial para o(a)s aluno(a)s com deficiência auditiva.
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 Ressaltamos que apesar de termos a intenção de analisar posteriormente as concepções 

que os aluno(a)s tinham antes de terem contato com o kit  condutores e isolantes elétricos, a 

folha de atividade só foi recolhida ao término da aula, não tendo sido colocado impedimento a 

possíveis alterações no decorrer dos processos de ensino e de aprendizagem. 

  

 

Figuras 3 e 4: kit de Condutores e Isolantes elétricos. 

 

 Em relação à aplicação da atividade  Condutores e isolantes elétricos na SRM, 

contamos com a participação de 10 alunos deficientes auditivos,  dois alunos estagiários da 

UFF, e um intérprete em LIBRAS da SRM. 

 A atividade foi realizada em 2 horase subdividida em etapas, de modo a permitir, não 

só a exploração das concepções prévias do(a)s aluno(a) e a construção do modelo aceito 

cientificamente, mas também, uma abordagem contextualizada, fenomenológica e 

multidisciplinar. Ressaltamos que durante todo o desenvolvimento da atividade contamos 

com a colaboração do intérprete da SRM (Figura 5).  

 

 

 

Figura 5: Colaboração do intérprete em LIBRAS na realização da atividade. 

 

 Assim, na primeira etapa ilustrada na Figura 6, foi apresentada ao(à)s aluno(à)s uma 

contextualização do fenômeno físico com o uso de recursos multimídias. Nessa ocasião foi 

explorado um vídeo sobre matéria veiculada em diversas mídias (jornal, tele-jornal e 

Intérprete 
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internet), relativa a acidente ocorrido no carnaval de 2011, em Poços de Caldas - MG, no qual 

pessoas se acidentaram gravemente ou morreram durante a passagem de um trio elétrico, 

tendo sido apontada pela perícia como principal causa uma serpentina metálica que causou 

uma descarga elétrica (Figura 7). 

 

 

Figura 6: Apresentação do vídeo ao(à)saluno(a)s surdo(a)s  sobre acidente com trio elétrico no carnaval - 2011. 

 

 

Figura 7:Imagens do acidente que serviu de tema para a contextualização do conteúdo
8
. 

 

 Após apresentação da contextualização do tema, o(a)s aluno(s) foram instigados a 

justificarem as dimensões do acidente com base em conteúdos físicos. 

 Como continuidade da atividade, houve o restante da apresentação em multimídia, que 

por meio de simulações e outras imagens (Figura 8) procuraram auxiliar o(a)s aluno(a)s na 

                                                           
8
 Disponível em: 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.cdn2.180graus.com/imagem_646d8cd72c.jpg&imgrefurl

=http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/tag/eletrocutados/&usg=__L5N9e7BopjnoTyQkhaY0SliYMtQ=&h=300

&w=400&sz=20&hl=ptBR&start=185&zoom=1&tbnid=Fbj5QrVnFWpN9M:&tbnh=127&tbnw=164&ei=t6D_

TZjlGMnPgAe5ldzvCg&prev=/search%3Fq%3Dimagem%2Bacidente%2Btrio%2Bel%25C3%25A9trico%2Bp

o%25C3%25A7os%2Bde%2Bcalda%26hl%3Dpt-

BR%26client%3Dfirefoxa%26hs%3DlAl%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:pt-

BR:official%26biw%3D1360%26bih%3D578%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=1060&vpy=270&dur=5

068&hovh=194&hovw=259&tx=157&ty=92&page=10&ndsp=20&ved=1t:429,r:6,s:185&biw=1360&bih=578. 

Acesso em: 20 junho 2011. 
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compreensão do conceito físico de corrente elétrica, bem como de seus efeitos no corpo 

humano. 

 

 

Figura 8: Imagens da apresentação multimídia relativas à corrente elétrica e seus efeitos no corpo humano. 

 

 Na segunda etapa, a fim de facilitar a explicitação de concepções prévias, o(a)s 

aluno(a)s, com base na matéria veiculada no vídeo, foram incentivado(a)s a responder a folha 

de atividades (Figuras 9 e 10). Algun(ma)s aluno(a)s, cerca de 30%, mostrou dificuldades na 

compreensão do questionário devido ao desconhecimento dos significados de palavras e 

termos, como por exemplo: solução de NaCl, linha de cafifa, detergente, grafite. 

 

 

Figuras 9 e 10: Ilustração da etapaonde os alunos responderam a folha de atividades. 

 

 Na terceira etapa, o(a)s aluno(a)s formaram grupos, com no máximo três membros, e 

foram levados para um outro ambiente da SRM, onde em uma bancada (Figura 11) tinha um 

kit experimentaldisponível para cada  grupo, ou seja, nessa bancada havia quatro kits que 

possibilitavam a verificação e classificação de diversos materiais como bom ou mau condutor 

elétrico.  
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Figura 11: Ilustração da bancada com a disposição dos kits experimentais.  

 

 Nas Figuras 12 e 13 é ilustrado o momento que o(a)s estudantes surdo(a)s exploram o 

kit experimental. Ressaltamos que o kit permitia a verificação da condução elétrica, tanto em 

materiais sólidos (ferro, cobre, borracha, plástico, grafite etc) quanto em líquidos (água, água 

salgada, óleo etc). 

 

 

Figuras 12 e 13: Exploração do kit experimental pelo(a)s aluno(a)s. 

 

 Durante a exploração do kit experimental pelo(a)s aluno(a)s, o autor dessa monografia, 

no papel de professor, mediou o processo, auxiliando-o(a)s na construção do “novo” 

conhecimento. 

 Caracterizando-se como penúltima etapa da atividade, os aluno(a)s surdo(a)s foram 

instigados a fazer uma síntese do conteúdo, incluindo o confronto entre as respostas 

fornecidas na folha de atividades e as conclusões decorrentes do experimento  (Figura 14). 

 

sólido 

líquido 
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Figura 14: Momento da atividade de ensino em que os alunos a partir das observações experimentais são 

estimulados a elaborar uma síntese do conteúdo. 

 

 Por fim, de modo a dirimir dúvidas ainda existentes e permitir a análise da evolução 

conceitual do(a)s aluno(a)s houve a reprodução do vídeo. Lembramos que o vídeo foi 

produzido com base em um roteiro que pressupõe a participação do(a)s aluno(a)s  e a 

mediação do professor na consolidação dos “novos” conhecimentos. 

 

4.2 PRODUÇÃO DAS LEGENDAS EM LIBRAS PARA O VÍDEO 

 

 Após a reprodução do vídeo, foi feita a consulta aos participantes da atividade quanto 

à colaboração como intérpretes na produção das legendas em LIBRAS. Quatro estudantes, 

duas alunas e dois alunos, doravante denominados estudantes-intérpretes, decidiram pela 

participação. 

 A filmagem das legendas ocorreu uma semana após a realização da atividade. Para 

tanto, inicialmente, o(a)s estudantes-intérpretes junto com o intérprete da SRM adaptaram o 

roteiro, que é a parte escrita que originou o áudio referente ao vídeo Condutores e isolantes 

elétricos. Essa etapa é necessária para que a tradução – legenda em LIBRAS – seja 

significativa para o(a)s surdo(a)s.  A tradução literal, ou ao “pé da letra”, como ocorre com 

outras línguas, poderia não expressar bem o conteúdo do vídeo. Além disso, como citado 

anteriormente, muitas grandezas físicas ou palavras com significado físico não possuem um 

sinal correspondente em LIBRAS para expressá-las. Assim, nessa etapa o(a)s estudantes-

intérpretes que  já haviam internalizado os conceitos físicos enfocados na atividade de ensino  

buscaram criação de sinais que facilitariam a gravação da legenda. 

 O roteiro foi dividido em quatro partes a serem interpretadas por cada um do(a)s 

estudantes-intérpretes que estiveram presentes durante toda a gravação, que durou cerca de 2 

horas. Desse modo, quando não estavam gravando, colaboravam na direção da filmagem, 

tirando dúvidas de termos que os intérpretes não conheciam. 



 

5 RESULTADOS 

 

         Com esse trabalho conseguimos alguns resultados que favorecem a inclusão dos alunos 

com NEE auditivas nas classes comuns do ensino regular e que, a nosso ver, podem contribuir 

para a melhoria da formação inicial de licenciandos em Física da UFF e de outras Instituições 

de Ensino Superior, bem como, a continuada de professores de Física do Ensino Médio ou de 

Ciências Naturais do Ensino Fundamental. 

 Esta análise se justifica principalmente devido ao fato de que os resultados apontam 

para a viabilidade de um ensino de Física coerente com os pressupostos da educação 

inclusiva. 

 No que se refere à atividade de ensino, podemos afirmar que o enfoque metodológico 

proposto se mostrou adequado à perspectiva da inclusão, ou seja, contribuiu para efetiva 

participação dos aluno(a)s surdo(a)s ou com baixa audição durante sua realização. 

 A exploração de situação problematizadora (contextualização do conteúdo) e de 

perguntas-chave como estímulo à explicitação de explicações iniciais favoreceu o diálogo 

entre os alunos e entre os alunos, o intérprete e o professor, além atraí-los para o estudo do 

tema. 

 Em relação ao material proposto para a contextualização, ressaltamos que apesar de ter 

sido usada uma matéria jornalística recente e amplamente divulgada nos diversos meios de 

comunicação, o(a)s aluno(a)s deficientes auditivo(a)s não tinham conhecimento mínimo do 

acidente e, consequentemente, não tinham explicações prévias para as possíveis causas e 

proporções do mesmo. Isto se justifica, principalmente, pela falta de atração que os jornais 

televisivos apresentam aos sujeitos surdos. Apesar desse acontecido, o(a)s aluno(a)s 

participantes da atividade de ensino se envolveram consideravelmente nas discussões 

decorrentes da problematização.  Entendemos que este fato serve de alerta a professores que 

buscam um ensino com a contextualização dos conteúdos. Nem sempre uma situação 
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interpretada como cotidiana vai se caracterizar da mesma maneira para sujeitos surdos ou com 

baixa audição. Foi possível confirmar que o uso de imagens, incluindo simulações, bem como, 

o de materiais concretos, neste caso o kit experimental, foi de suma importância no processo 

de aprendizagem.  

 Apesar de a atividade ter sido desenvolvida com aluno(a)s surdo(a)s ou com baixa 

audição, ressaltamos que o kit experimental se mostrou condizente com os pressupostos da 

educação inclusiva,  já que não se tratava de um material específico para aluno(a)s surdo(a)s, 

podendo e devendo, em uma sala do ensino regular, ser manuseado, tanto por alunos ouvintes 

quanto por aqueles que apresentam NEE auditivas. Ainda em relação ao kit experimental, suas 

características de baixo custo e fácil reprodução (ANEXO 2), possibilitou  que diversos 

exemplares fossem levados para a aula, viabilizando o trabalho coletivo no processo de 

aprendizagem. Em relação a um futuro uso em salas comuns da rede regular de ensino, essas 

possibilidades de exploração do material se configuram como um importante resultado para 

aulas de Física inclusivas. 

 A abordagem metodológica se mostrou adequada aos objetivos esperados no processo 

de ensino. Mesmo não sendo alvo dessa monografia, a análise comparativa entre as respostas 

iniciais à primeira pergunta da folha de atividade e as finais indica que ocorreu uma evolução 

conceitual, como pode ser constado nos exemplos constantes do ANEXO 3. A exploração de 

aspectos interdisciplinares foi útil na compreensão de acidentes, alguns fatais, causados por 

descargas elétricas e na reflexão sobre mudanças de hábitos para evitá-los. 

 Consideramos que um vídeo com legendas em LIBRAS,abordando um conteúdo 

científico, frente à escassez de recursos didáticos que facilitem a inclusão de aluno(a)s 

surdo(a)s, por si só se caracteriza como um importante resultado. Entretanto, sobressaem do 

processo de produção das legendas outros resultados bastante significativos.  A opção pela 

produção das legendas, supervisionadas pelo intérprete da SRM e pelo professor de Física 

responsável pela atividade de ensino, mas interpretadas em LIBRAS pelos aluno(a)s 

surdo(a)s, contribuiu para a elevação da auto-estima do(a)s mesmo(a)s, não só durante as 

gravações, mas também quando ele(a)s passam a ter acesso ao filme legendado. Ele(a)s se 

sentem corresponsáveis na construção de caminhos para a inclusão no contexto escolar. 

 Ainda em relação à produção das legendas, a mesma se mostrou como uma forma que 

provoca o(a)s aluno(a)s surdo(a)s na construção de sinais que dêem conta do vocabulário 

científico.  Nesse sentido, o(a)s deficientes auditivo(a)s, no papel de intérpretes, a fim de dar 

maior agilidade e entendimento ao conteúdo do vídeo, criaram um sinal em LIBRAS para  a 

grandeza física corrente elétrica. Esse sinal, ilustrado na Figura 15, será divulgado, na 
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Internet, pela própria comunidade dos surdos, facilitando a comunicação de mais um sinal 

com significado científico. 

 

 

Figura 15: Ilustraçãodo sinal criado para a grandeza física corrente elétrica. 

 

 A criação do vídeo didático Condutores e isolantes elétricos com legendas em 

LIBRAS (ANEXO 4) é o nosso maior resultado, pois entendemos que esse vídeo, como 

recurso didático servirá para: auxiliar o(a)s deficientes auditivo(a)s da SRM do IEPIC na 

revisão do conteúdo explorado na atividade de ensino; ampliar o acervo de materiais didáticos 

do Instituto de Física da UFF adequados ao desenvolvimento de planejamentos de ensino 

inclusivo; enriquecer as aulas de disciplinas da Licenciatura em Física da UFF ( Produção de 

Material Didático e Estratégias para o Ensino de Física I e II e Projetos de Ensino de Física 

para Sala de Aula Inclusiva); contribuir para a formação inicial e continuada de professores de 

Física e/ou Ciências Naturais, por meio de sua veiculação no site<www.ensinodefisic.net> .  

 As nossas vivências na SRM do IEPIC ratificam a importância do conhecimento 

mínimo (alfabeto e principais sinais) em LIBRAS por parte dos professores da Educação 

Básica. Esse conhecimento minimiza as barreiras da comunicação entre surdos e ouvintes e 

favorece a criação de vínculos afetivos com todos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No período em que estivemos trabalhando com a equipe da SRM aprendemos que os 

alunos com deficiência auditiva têm grandes dificuldades de relacionar a Física ao seu 

mundo.Entretanto, percebemos que essas dificuldades, na maioria dos casos, são as mesmas 

encontradas por alunos ouvintes. 

 Em relação ao ensino para o(a)s aluno(a)s surdo(a)s, um fato que nos chamou muita 

atençãofoi a vontade e a disposição que ele(a)s têm para aprender “coisas” novas. Esse fato, 

com certeza, nos motiva a continuar trabalhando por uma educação de qualidade para todos.  

 Esse trabalho indica que os aluno(a)s com NEE sensoriais auditivas têm total condição de 

aprender junto com os demais alunos tidos como “normais”. Contudo,a educação inclusiva na 

prática está condicionada a mudanças de postura do professor, da escola e da sociedade. 

Aluno(a)s surdo(a)s ou com baixa audição têm direito à igualdade, mas só isso não basta pois 

ele(a)s também têm direito à diferença. 

 No nosso entendimentoé o saber trabalhar com a diferença em sala de aula que 

viabilizará a inclusão e um ensino de qualidade para todo(a)s o(a)s aluno(s). 

 Nesse sentido, no que tange ao ensino de Física, ressaltamos queas sugestões didáticas 

apresentadas pela comunidade de pesquisadores em ensino de Física/Ciências há mais de 

quatro décadas são plenamente adaptáveis para a inclusão de aluno(a)s com deficiência 

sensorial auditiva. 

 O principal obstáculo à inclusão relaciona-se à oralidade. Desse modo, ratificamos a 

importância: do uso de materiais que exploram a visão e o tato; do trabalho cooperativo entre 

professor(a) do conteúdo específico e intérprete, antes e durante as aulas; do conhecimento 

básico em LIBRASpor parte dos professor(a)s. 

 Por fim, ressaltamos que nessa monografia tentamos demonstrar que, com 

criatividade, podemos adequar ou ter um novo olhar sobre recursos didáticos antigos
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e traduzi-los em ações que contribuam para a melhoria do ensino de Física paratodo(a)se, 

consequentemente, para a efetivação da educação inclusiva no contexto escolar. 
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8 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 8.1 

FOLHA DE ATIVIDADES 

 

1- Classifique os materiais abaixo em bons condutores ou em maus condutores. Discuta a 

classificação de cada material com o seu grupo. 

 

Madeira Vidro Grafite  Borracha  

Ferro Plástico Cobre  Detergente  

Refrigerante Solução de NaCl Estanho  Água da bica  

Sal  Água destilada Corpo humano Linha de cafifa 

 

Maus condutores                                            Bons condutores 

 

 

 

 

 

 

2- A corrente elétrica pode se estabelecer nos líquidos? Discuta com seus colegas de 

grupo e apresente uma justificativa para a resposta. 

 

3- É do conhecimento de todos se estivermos molhados a intensidade de choque elétrico 

será mais intensa. Como se explica esse fato? 

 

4- Utilize o kit experimental para verificar se as previsões do grupo, em relação à 

classificação dos materiais elaborados no item 1, estavam corretas. Se for necessário, 

crie uma nova tabela. 

 

5- Um isolante elétrico pode se tornar um condutor? 

 

6- Por que não devemos brincar com cafifas perto de fios de alta tensão? 

 

 

 



 
 

ANEXO 8.2 

KIT EXPERIMENTAL  

CONDUTORES E ISOLANTES ELÉTRICOS  

 MATERIAL NECESSÁRIO 

 

 1 LED (3 V) 

 50 cm de fio elétrico (cabinhos maleáveis) 

 2 garras de jacaré  

 1 bateria (3V) 

 Suporte para bateria (3V) 

 1 placa de madeira (15 cm x 30cm) 

 5 copos de 50 ml 

 materiais diversos  ( ferro, borracha, plástico, vidro, cobre, grafite, detergente, 

água, refrigerante, sal e azeite) 

 solda 

 verniz 

 furadeira elétrica 

 ferro de soldar  

 

 MONTAGEM  

 

Para a montagem, primeiramente, envernize a placa de madeira e espere o 

verniz secar.  

Faça dois orifícios na madeira, com diâmetros compatíveis com a espessura do 

cabinho, perto da borda e com no máximo 5 cm de distância entre eles (Figura 1). 

 

 

 

 

 

                                        Figura 1 

Corte o fio de 50 cm em três pedaços: dois com 20cm de comprimento e um 

com 10cm. 

Faça um orifício, com dimensão inferior ao diâmetro do LED, no meio da 

placa e introduza os terminais do LED, prendendo-o à placa de madeira. (figura 2) 

 

 

orifícios 



 
 

 

 

 

 

Figura 2 

 

Faça dois orifícios no lado esquerdo inferior da placa para colocar o suporte da 

bateria, onde a distância máxima entre os orifícios não deve ultrapassar o diâmetro do 

suporte (a distância deve ser compatível com a que há entre os conectores do suporte).   

 Solde os pedaços de fio de 20cm e de 10cm nos conectores do suporte.  

Encaixe o suporte na madeira, passando os fios pelos orifícios. Passe as 

extremidades livres dos fios nos orifícios que se encontram próximos à borda da placa. 

Conecte o fio de 20 cm, que está conectado em terminais do suporte da bateria, 

à garra de jacaré e, o outro de 10 cm, a um dos terminais do LED e faça as soldas.  

Solde o outro fio de 20 cm ao terminal livre do LED, passe-o pelo segundo orifício 

próximo à borda da placa e conecte a garra de jacaré. (figura 3) 

 

 

 

Figura 3: kit experimental condutores e isolantes elétricos. 

 

 FUNCIONAMENTO 

  

 Feche o circuito conectando uma garra de jacaré na outra. O LED acenderá. 

  

Teste com os sólidos: 

 Separe os materiais sólidos e teste um de cada vez, colocando entre as garras 

de jacaré diferentes materiais. É interessante deixar o grafite para o final. 

 

LED 



 
 

Teste com os líquidos: 

 Encha os copos de 50 ml com água, detergente, refrigerante e com óleo. 

Coloque as garras de jacaré dento dos copos com os líquidos, deixe o óleo para ser 

testado por último.   

 

Teste do sal e do sal + água: 

 Coloque sal em um copo de 50 ml e coloque as garras de jacaré dentro do 

copo. O LED não acenderá. 

 Despeje água no copo de 50 ml com o sal. Misture o sal na água, e novamente 

coloque as garras de jacaré dentro do copo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 8.3 

FOLHA DE ATIVIDADES RESPONDIDAS PELO(A)S ALUNO(A)S SURDO(A)S 

 

 

Figura 1. Antes de manusear o kit experimental 

 

 

Figura 2. Depois de manusear o kit experimental 



 
 

 

Figura 3. Antes e manusear o kit experimental 

 

 

Figura 4. Depois de manusear o kit experimental 

 

 

 



 
 

ANEXO 8.4 

VÍDEO DIDÁTICO CONDUTORES E ISOLANTES ELÉTRICOS COM LEGENDAS EM 

LIBRAS  


