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Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma
forma continuamos a viver naqueles cujos olhos
aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa
palavra. O professor assim não morre jamais...
Rubem Alves
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RESUMO
É possível ensinar Física para alunos surdos em uma perspectiva que respeite os
pressupostos que embasam a educação inclusiva? A busca por resposta a essa
pergunta foi o mote desta monografia. O convívio com estudantes surdos da Sala de
Recursos Multifuncionais de uma escola pública da rede estadual do Estado do Rio de
Janeiro nos possibilitou, além da participação nas atividades escolares, perceber que
a inclusão no contexto da escola regular estava aquém do que vem sendo
recomendado em âmbitos nacional e internacional. Durante nossa vivência na Sala de
Recursos nos dedicamos ao ensino de Física para alunos surdos dos últimos anos do
2º Segmento do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Isso nos possibilitou perceber
e ratificar a opinião de outros pesquisadores que o maior obstáculo ao processo de
ensino-aprendizagem reside na comunicação em decorrência do distanciamento entre
a Libras e a linguagem científica. Assim, com o desenvolvimento desta monografia,
objetivamos apresentar sugestão de atividades didáticas que pudessem favorecer a
participação de alunos surdos em aulas de Física, de modo a alcançarem uma
aprendizagem significativa, oportunizando a criação de sinais provisórios para
conteúdos escolares de Física. O tema escolhido para o desenvolvimento das
atividades de ensino foi “A Física do Olho Humano”. Para tanto foi delineada uma
sequência didática, divididas em duas partes: o modelo científico da visão e a formação
de imagens na retina. A sequência didática proposta baseia-se na perspectiva de um
ensino problematizador, no qual situações cotidianas dos alunos servem de ponto de
partida para os processos de ensino e de aprendizagem. Para o desenvolvimento das
atividades didáticas são sugeridos recursos diversificados, com ênfase na abordagem
experimental e na exploração de aspectos visuais. No decorrer da execução de nosso
planejamento inicial, percebemos que havíamos sido pretensiosos, de maneira que
tivemos que limitar nossas ações à primeira parte da sequência didática. Com o intuito
de alcançar o objetivo proposto, o autor desta monografia assumiu o papel de
professor-pesquisador. Os resultados alcançados foram satisfatórios, tanto em relação
ao processo de aprendizagem quanto à criação de sinais provisórios para os
fenômenos de reflexão da luz, reflexão regular e reflexão difusa. Além disso, nos
permitiram constatar que é possível um ensino de Física na perspectiva da inclusão de
alunos surdos. Entretanto, essa possibilidade está fortemente condicionada ao fazer
docente. O professor de Física tem que se predispor a recriar a sua prática.

Palavras-chave: Surdez. Ensino de Física. Linguagem Científica. Libras.
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ABSTRACT

Is there any possible way to teach Physics to deaf students with a perspective that
respects assumptions that support inclusive education? The search for an answer to
that question was the motto of this monograph. Working with deaf students in the
Multifunction Resource Room, as well as participation in school activities, in a public
state school of Rio de Janeiro State has enabled us to notice that inclusion in the context
of regular school is too distant from what has been recommended for
national/international schools. During our experience in the Resource Room we
committed to teaching Physics to deaf students in their last year of the 2 nd segment of
elementary school and in high school. It allowed us to notice and confirm the opinion of
other researchers who state that the biggest obstacle in the teaching-learning process
is communication due to the gap between LIBRAS (Brazilian Sign Language) and
scientific language. Thus, in developing this work, we present suggested educational
activities that could help to encourage the participation of deaf students, make them
achieve meaningful learning and provide opportunities for the creation of temporary
signs for Physics school contents. The theme chosen for the development of these
educational activities was "Physics of the Human Eye". Therefore, a didactic sequence
was outlined and divided into two parts : the scientific model of vision and the formation
of images on the retina. The proposed didactic sequence is based on the perspective of
a problem-solving lesson, in which everyday situations from the students act as starting
points for the processes of teaching and learning. For the development of these
educational activities, there are varied suggested resources, with emphasis on
experimental approach and exploring visual aspects. During the execution of our initial
plan, we realized that we had been overambitious, so we had to limit our actions to the
first part of the instructional sequence. In order to achieve the proposed objective, the
author of this monograph paper assumed the role of researcher teacher. The results
achieved were satisfactory, both in relation to the learning process and the creation of
temporary signs for reflection phenomena of light, regular reflection and diffuse
reflection. Moreover, there is evidence that it is possible to teach Physics in an inclusive
way to deaf students. However, this possibility is nearly entirely up to the teachers and
they must actively recreate their practice.

Keywords: Deafness. Physics Teaching. Scientific language. Libras.
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1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos temos assistido diversas ações governamentais em prol da
melhoria da Educação Básica. Essas ações têm origem na Constituição Federativa do
Brasil, mais particularmente, nos Artigos 205 e 206, nos quais estão previstos que:

Art. 205. A educação, 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.
Art. 206. 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 o pensamento, a arte e o saber;
[...]VII - garantia de padrão de qualidade [...] (BRASIL, 1988).

A busca pela melhoria na qualidade da educação, bem como o acesso e a
permanência na escola para todos, tem sido um desafio. Nesse sentido, além de
Diretrizes e Parâmetros Curriculares Gerais para a Educação Básica, o governo, por
meio do Ministério da Educação (MEC) e de outros órgãos, tem estabelecido diretrizes
específicas para melhor atender às diversidades sociais, dentre as quais, aquelas que
visam à educação de alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) na
perspectiva da inclusão na rede regular de ensino.
Apesar de percebermos que na última década houve um aumento significativo
na apresentação de estudos em eventos acadêmico-científicos com ênfase na
educação inclusiva, essa temática ainda é pouco explorada nos Cursos de Formação
Inicial de Professores. Essa constatação nos levou a refletir e buscar caminhos que
pudessem enriquecer a construção de uma prática docente condizente com os
pressupostos de uma educação inclusiva.
Essa busca nos propiciou a oportunidade de vivências docentes junto a alunos
surdos dos anos finais do 2º Segmento do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de
uma escola1 da rede pública estadual do Rio de Janeiro, por meio da atuação como
voluntário em um projeto de extensão2 da Universidade Federal Fluminense (UFF).
Durante essa atuação, houve aumento de nossa motivação para maior familiaridade
com um ensino de Física que, além de respeitar as especificidades desses alunos na
aquisição do conhecimento, valorizasse as diferenças. Isso nos possibilitou pleitear a
1
2

Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC).
Educação Inclusiva e a Formação do Professor de Física
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realização do componente curricular Prática e Pesquisa de Ensino (PPE) na escola
supramencionada, durante dois semestres letivos. A realização da PPE ocorreu em
duas situações: acompanhamento de aulas de Física nas classes comuns com alunos
surdos e atividades de ensino (monitor) com alunos surdos de uma das Salas de
Recursos Multifuncionais (SRM) da escola.
A familiaridade com o ensino para esses alunos nos demonstrou a necessidade
de um aprofundamento teórico sobre educação inclusiva e inclusão de alunos surdos
em aulas de Física, de modo a vir se consolidar em fundamentos que aliados à prática
docente nos auxiliasse a responder a seguinte questão: Qual o papel do professor no
processo de inclusão de alunos surdos em aulas de Física das classes comuns do
Ensino Médio?
Além da busca pela construção de uma resposta para essa questão,
objetivamos com o desenvolvimento desta monografia apresentar proposições
didáticas (recursos e abordagens metodológicas) significativas para os processos de
ensino e de aprendizagem que se caracterizem como práticas docentes inclusivas.
Por sabermos de antemão que a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é, por
um lado, o principal veículo de comunicação com os surdos e, por outro, incipiente no
que tange ao vocabulário científico, postulamos como objetivo subjacente contribuir na
criação de sinais relativos a fenômenos e conceitos físicos, a partir da implementação
das proposições didáticas junto a sujeitos surdos.
Sendo assim, procuramos no Capítulo 2 desta monografia, descrever os
principais aspectos que caracterizam uma educação na perspectiva da inclusão de
alunos com NEE na rede regular de ensino.
Como forma de melhor descrever o cenário atual, no qual são garantidos a
todos os alunos o acesso e a permanência na escola, no Capítulo 3 é apresentado um
breve histórico da educação de surdos no Brasil.
No Capítulo 4 procuramos descrever os principais obstáculos à inclusão dos
alunos surdos no contexto da escola regular, bem como as possibilidades que melhor
atenderiam às especificidades desses alunos nas situações de ensino e de
aprendizagem nas classes comuns.
No Capítulo 5 descrevemos os principais aspectos metodológicos que
balizaram a elaboração desta monografia. Ressaltamos que na proposição e
implementação das práticas docentes inclusivas, nos colocamos no papel de professorpesquisador.
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Ainda nesse Capítulo são apresentados os principais aspectos da sequência
didática por nós sugerida, cujo tema central é a Física do Olho Humano. Ressaltamos
que a justificativa para a escolha desse tema foi influenciada pela vivência na escola
que nos permitiu uma melhor familiarização com a proposição de recursos didáticos
que respeitam a forma de comunicação dos surdos.
Os resultados que alcançamos são qualitativos e estão descritos no Capítulo
6. Além de se traduzirem no alcance dos objetivos propostos inicialmente, confirmaram
a importância da vivência no contexto escolar para professores em formação inicial, no
sentido de permitir-lhes conviver e superar os desafios que a educação inclusiva
oferece.
Por fim, no Capítulo 7 são tecidos alguns comentários que confirmam a
importância do fazer docente na consolidação de uma educação que respeite e valorize
as diferenças individuais dos alunos nos processos de ensino e de aprendizagem. Além
disso, apresentamos nossas considerações sobre as intenções na continuidade do
estudo apresentado nesta monografia.
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2 O QUE É EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PERSPECTIVA DE ALUNOS
COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS?
A educação para alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) na
perspectiva da inclusão começou a ganhar forma a partir de 1994, devido à Conferência
Mundial de Educação Especial que tratou de diretrizes a serem seguidas pelos países
nela representados e que fomentou os primeiros passos para uma educação que
pressupõe um caráter presencial igualitário. Essa Conferência originou o documento
conhecido como Declaração de Salamanca, no qual é proclamado, dentre outros
princípios, que:

[...] toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a
oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem; [...]
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 [...] (DECLARAÇÃO DE
SALAMANCA, 1994).

Essa Declaração exalta a necessidade de todos os governos reunirem forças
para adotar “o princípio de educação inclusiva em forma de lei ou de política,
matriculando todas as crianças em escolas regulares, a menos que existam fortes
razões para agir de outra forma (ibid).
O Brasil como país signatário da Declaração de Salamanca já havia, por
ocasião da promulgação da Constituição de 1988, dado a partida para a construção de
um sistema educacional inclusivo ao estabelecer o direito a uma educação de qualidade
para todos.
Como desdobramentos da Constituição, foram delineadas novas medidas
educacionais, de modo que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN), de 1996, já incorpora diretrizes e princípios decorrentes da Conferência
Mundial de Educação Especial, estabelecendo a garantia de “atendimento educacional
especializado gratuito aos educandos com necessidade especiais preferencialmente
na rede regular de ensino” (BRASIL, 1996).
A divulgação da Declaração de Salamanca associada ao estabelecido na
LDBEN (1996) contribuiu para um despertar social, no qual a exclusão e a segregação
no âmbito educacional deixaram de ser um processo natural.
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Esse despertar social, ainda que de maneira muito tímida, começou a
demandar mudanças nos sistemas de ensino.
Mas afinal, o que é inclusão no contexto escolar? Basta a matrícula do aluno
com NEE na rede regular de ensino?
O que diversos autores, dentre os quais, Mantoan, Sassaki, Ainscow têm
alertado é que a garantia da presença do aluno nas classes comuns é apenas uma das
condições necessárias para o processo de inclusão. Desse modo, a palavra inclusão é
inadequadamente usada quando se refere apenas ao acesso de alunos com NEE em
escolas regulares.
A garantia da matrícula na escola regular sem o devido aparato educacional
especializado, o acompanhamento de profissionais especializados e a infraestrutura
institucional adequada, facilita a falha do atendimento educacional igualitário a todos
os educandos, propiciando situações de inferioridade, prejudicando ainda mais o
aprendizado. Em outras palavras, o respeito às diferenças se perde.
Na concepção de Mantoan (1993, p. 6), a inclusão demanda mudança no
cenário escolar, já que um processo educacional inclusivo “não se limita a ajudar
somente os alunos que apresentam dificuldades na escola, mas apoia a todos:
professores, alunos, pessoal administrativo, para que obtenham sucesso na corrente
educativa geral”.
A concepção dessa autora faz aflorar outras condições para que a escola
regular se caracterize como inclusiva. Nas palavras de Ainscow (s/d), a presença é a
primeira condição, necessária, mas não suficiente se não houver garantia de
participação nas atividades e acesso ao conhecimento (aprendizagem dos conteúdos
escolares). Ela concebe, então, a inclusão como um processo que ocorre em três
níveis:

o primeiro é a presença, o que significa, estar na escola. Mas não é suficiente
o aluno estar na escola, ele precisa participar. O segundo, portanto, é a
participação. O aluno pode estar presente, mas não necessariamente
participando. É preciso então, dar condições para que o aluno realmente
participe das atividades escolares. O terceiro é a aquisição de conhecimentos
- o aluno pode estar presente na escola, participando e não estar aprendendo
(Ainscow, s/d).

A passível transferência de um aluno de uma escola especial para uma escola
regular não torna esse ato inclusivo, ou seja, a inclusão tem que se iniciar no âmbito
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das instituições. Mudanças apenas na legislação não propiciam a consolidação de
ações pedagógicas inclusivas. Como bem esclarecem Silva e Maciel (2005)

Inclusão é muito mais do que simples trocas de espaços; é muito mais do que
dizer que a educação especial é um sistema segregador e a escola regular é o
local mais adequado para onde todos deverão ir, sem exceção. Inclusão supõe
mudanças/transformações, e quando falamos em mudanças, não nos
referimos essencialmente à mudança de sistema de ensino, e sim, a
movimentos mais profundos. Assim, movimentos que repercutam nas questões
subjetivas dos professores, suas crenças e valores, seus ideais e suas
concepções sobre ‘como’ e ‘para quem’ ensinar.

Ao pensar em incluir devemos evocar que inclusão é para todos. A inclusão só
se efetiva se o aproveitamento existir nos três níveis para todo o alunado, capacitando
igualitariamente tanto os alunos ditos normais quanto aqueles com NEE,
consequentemente, o fazer docente na perspectiva de uma educação de qualidade
deve ser priorizado.
Nas classes comuns do ensino regular se percebe que as interações entre
alunos com e sem NEE mediadas pelo professor favorece a participação de todos nas
atividades, tornando-se o principal estímulo à aprendizagem. Assim, apesar dos alunos
com NEE demandarem condições especiais, a classe especial ou a Sala de Recursos
Multifuncionais (SRM) não devem substituir a classe comum. Esses espaços escolares
são complementares às classes comuns, fornecendo aos alunos e professores
subsídios para melhoria nos processos de ensino e de aprendizagem junto aos demais
alunos.
Pensar a diversidade, melhor dizendo a multiplicidade, no cenário escolar é
refletir sobre meios para a quebra de barreiras, de modo a tornar a acessibilidade
tangível a todos educandos. Isso permitirá a paridade entre eles, diminuindo a
configuração de incapacidade que ainda persiste como rótulo para alunos com NEE no
convívio escolar.
Ropoli et al (2010) são enfáticas na importância de se diferenciar diversidade
de multiplicidade, no sentido que:

A educação inclusiva questiona a artificialidade das identidades normais e
entende as diferenças como resultantes da multiplicidade, e não da
diversidade, como comumente se proclama. Trata-se de uma educação que
garante o direito à diferença e não à diversidade, pois assegurar o direito à
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diversidade é continuar na mesma, ou seja, é seguir reafirmando o idêntico(p.
8).

O Decreto-Lei Nº 5296 ratifica a importância da acessibilidade, ao estabelecer
que: “Deve haver investimentos tanto na infraestrutura física da escola quanto em
equipamentos tecnológicos que possam assegurar o princípio da acessibilidade”
(BRASIL, 2004).
O processo de ensino inclusivo é consequência da formação de uma sociedade
que pensa de forma diferente e, desse modo, promove transformações reais. A inclusão
tem que permitir que o indivíduo consiga se incluir não apenas na escola, mas em todo
o âmbito social e profissional. Assim, o aluno com NEE não deve ter um tratamento
diferenciado que o coloque em uma condição inferior aos demais alunos Em outras
palavras, em uma condição de incapaz. O atendimento diferenciado, quando se faz
necessário, tem por objetivo permitir ao aluno com NEE seu desenvolvimento pleno, de
maneira a não ficar em desvantagem e, consequentemente, ter chance de igualdade
profissional e social. “Nas escolas inclusivas ninguém se conforma a padrões que
identificam os alunos como especiais e normais, comuns. Todos se igualam pelas suas
diferenças!” (ROPOLI et al, 2010, p. 8)
Um dos fatores que dificulta o processo de inclusão decorre, muitas vezes, da
própria família. Sem perceber, age de forma discriminativa, impede o convívio da
criança ou adolescente com NEE com diferentes pessoas. Geralmente, essa
resistência familiar deriva de seu desconhecimento sobre as vantagens que o convívio
traz para todos. Diversos autores, dentre os quais Sassaki, (1999, p. 3), têm alertado
sobre o quanto a convivência entre pessoas diferentes na escola é proveitosa para
todos.
O desenvolvimento de um aluno com NEE é dever de todos. Apenas por meio
da união entre Escola, familiares, professores dos conteúdos disciplinares, professores
e profissionais da Educação Especial, governo e sociedade é que o significado da
palavra inclusão poderá se concretizar na sociedade brasileira.
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3 EDUCAÇÂO INCLUSIVA NO BRASIL: O CENÁRIO ATUAL

De acordo com Mantoan (2005, p. 25), a Educação Especial, no Brasil, teve
seu início, como veremos adiante, no século XIX, com influências das experiências
norte-americanas e europeias. O modelo que perdurou durante muito tempo, com
resquícios até os dias de hoje, caracterizava-se pelo assistencialismo e pela
segregação com a condução de suas políticas geralmente nas mãos “de pessoas
ligadas a movimentos particulares, beneficentes, de atendimento às deficiências, que
até hoje detém muito poder sobre as famílias e a opinião pública brasileira”.
As primeiras escolas voltadas à educação de alunos com NEE, criadas no
Brasil, e que tinham seus fundamentos no conceito de segregação, foram o Imperial
Instituto dos Meninos Cegos (1854) e o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos (1857),
escolas ainda em funcionamento e com grande contribuição e influência na educação
dos deficientes visuais e auditivos, atualmente designadas, respectivamente, Instituto
Benjamin Constant (IBC) e Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES).
Os primeiros ideais de uma educação igualitária, que traz em seu bojo o início
de tomada de providências para o atendimento a pessoas com NEE na perspectiva da
inclusão, surgiram, nos anos 80 do século passado, a partir de pesquisas nos Estados
Unidos da América, com a criação do programa Regular Education Initiative (REI) que
visava um sistema único de ensino e a reformulação simultânea da educação, de modo
que essa pudesse atender a todos os alunos.
Nesse sentido, o REI direcionava sua luta “pela reestruturação da educação
especial, pelo desaparecimento da educação compensatória e pela recuperação em
que tantos alunos estavam imersos simplesmente por pertencer a um grupo étnico
minoritário” (GARCIA PASTOR3, 1996 apud SÁNCHEZ, 2005, p. 8).
Pensamentos e movimentos semelhantes a esse começaram a ocorrer em
diversos países, dentre os quais o Brasil.
Por exemplo, a Constituição Brasileira (BRASIL,1988) antecedeu às
recomendações da Declaração de Salamanca (1994), movimento mundial que
influenciou sobremaneira o pensamento educacional na perspectiva da inclusão.

3

GARCÍA PASTOR, C. La iniciativa para conseguir la reunificación de los sistemas de educación general
y especial em EE.UU.(REI). Siglo Cero, 27 (2), p. 15-24, 1996.
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Mantoan (2005, p. 25) faz uma comparação entre os textos desses dois
documentos, demonstrando a tentativa do Brasil de garantir uma equidade educacional
para todos, como pode ser constatado na citação a seguir.

A Constituição Brasileira de1988 assegurou a todas as crianças brasileiras o
direito de ‘ser’, sendo diferente nas escolas, instituindo como um dos princípios
do ensino a igualdade de condições de acesso e permanência na escola (art.
206, inciso I). Ao eleger como fundamento da nossa República a cidadania e a
dignidade da pessoa humana (art. 1º, incisos II e III), e como um dos seus
objetivos fundamentais [...] a promoção do bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art.
3º, inciso IV) ela se adiantou à Declaração de Salamanca, que preceituou, em
1994: [...] “todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças,
independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais,
emocionais, linguísticas ou outras. Deveriam incluir todas as crianças
deficientes e superdotadas, crianças de rua e que trabalham, crianças de
origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a minorias
linguísticas, étnicas, ou culturais e crianças de outros grupos em desvantagem
ou marginalizados. As escolas têm que encontrar a maneira de educar com
êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiências graves.

Nesse sentido, o Brasil nos últimos 25 anos, tem se caracterizado pela
construção de uma base legal voltada à garantia de uma educação inclusiva na
perspectiva do acesso, permanência e qualidade educacional dos alunos com NEE.
Nessa base legal destacam-se: a Constituição da República Federativa do Brasil
(1988); a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996); as Diretrizes
nacionais para a educação especial na educação básica (2001); a Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008); a Lei Nº 12.796
(2013) que alterou a LDB de 1996.
Assim, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva deu novo sentido à Educação Especial, de modo que esta modalidade deixou
de ser substitutiva à escolarização comum e o atendimento educacional especializado
passou a ser oferecido transversalmente a todas as etapas, níveis e modalidades de
ensino, com oferta no contra turno de matrícula dos alunos e preferencialmente na rede
pública de ensino (BRASIL-MEC, 2008, s/p).
A Política Nacional de Educação Especial, em suas orientações, elucida que
devemos lidar com os alunos de forma a produzir uma organização pedagógica
consistente no direito da igualdade, de modo que “a escola comum se torna inclusiva
quando reconhece as diferenças dos alunos diante do processo educativo e busca a
participação e o progresso de todos, adotando novas práticas pedagógicas” (ROPOLI
et al, 2010, p. 9).
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Uma escola inclusiva tem que assumir seu papel social de instituição formadora
de cidadãos, a fim de que todos tenham o mesmo direito de aprendizado, independente
das diferenças individuais. Para tanto, a escola deve se estruturar de modo a propiciar
sempre a união e, sendo assim, contrariar a linha histórica de distanciamento do
diferente.
Os Censos Escolares apontam para um aumento significativo no número de
matrículas, no período 2007 a 2012, de alunos com NEE na rede regular de ensino,
conforme o Gráfico 1 a seguir. Limitamos a análise a esse período, devido não constar
nos dados do Censo Escolar 2013, publicados pelo INEP, a discriminação do número
de matriculados na rede regular de ensino e nas escolas/classes exclusivas.
Os Gráficos 1 e 2 demonstram o significativo aumento no número de matrículas
de alunos com NEE na rede regular de ensino.

Gráfico 1: Evolução do número de matrículas relativa a alunos com necessidades educacionais
especiais, no período 2007-2012 (INEP, 2012)
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Gráfico 2: Matrículas relativas a alunos com necessidades educacionais especiais nas classes
comuns do ensino regular (INEP, 2012).

Apesar de significativos, esses dados não são garantia de uma efetiva
educação inclusiva na rede regular de ensino. Na prática, temos visto o despreparo da
escola, a discriminação e a consolidação de um ensino que privilegia as diferenças
enquanto o direito de igualdade no acesso ao conhecimento ainda se encontra distante.
A inclusão esbarra em obstáculos e, assim, sua consolidação se depara com
dificuldades esperadas, já que vivemos um período de transição.
É possível perceber pelo Gráfico 1 que os alunos que antes estavam
concentrados majoritariamente em classes especiais ou escolas exclusivas estão,
devido ao respaldo da atual legislação, migrando para as classes comuns/escolas
regulares. Além disso, é perceptível e expressivo o aumento no número de matrículas
por nível/ modalidade de ensino, no período 2007 – 2012 (Gráfico 2), sendo bastante
expressivo também o aumento de matrículas no Nível Fundamental.
Para que não haja uma pseudo-inclusão, ou seja, apenas uma troca de
espaços, o sistema regular de ensino tem que se debruçar na busca por alternativas
que deem conta da complexidade que a educação inclusiva exige. Em outras palavras,
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as escolas, além de infraestrutura, devem contar com o preparo e a criatividade do
professor de modo que seu fazer docente contemple e valorize as individualidades e
especificidades no processo de aprendizagem de seus alunos.
Silva e Maciel (2005, s/p) ao analisarem a ação docente, colocam que a mesma
deve ser mudada. Para eles, não adianta colocar a culpa no sistema regular de ensino,
ou em uma formação docente deficiente. A mudança tem que vir de dentro de cada
profissional que promoverá a educação. O aprimoramento profissional para lidar com
alunos deficientes se inicia pela valorização da diferença e pelo entendimento de que
o aluno não pode se sentir um estranho na escola. Nesse sentido, é a escola e seus
profissionais que devem se adaptar à nova realidade e não o aluno com NEE. A escola,
juntamente com seus profissionais, deve prover inúmeras formas de conforto ao
educando.
A nosso ver, o ponto de partida para um ensino inclusivo é a crença do
professor sobre a possibilidade de aprendizagem de seu aluno. Em outras palavras, o
ponto de partida é o acolhimento no sentido colocado por Luckesi (2006, s/p).

Acolher não quer dizer aceitar como certo tudo que vem do educando. Acolher,
neste caso, significa a possibilidade de abrir espaço para a relação, que, por si
mesma, terá confrontos, que poderão ser de aceitação, de negociação, de
redirecionamento. Por isso, a recusa consequentemente impede as
possibilidades de qualquer relação dialógica, ou seja, as possibilidades da
prática educativa.

O professor deve acreditar que todos os seus alunos possuem capacidade para
aprender e, assim, adequar seus planejamentos e estratégias de ensino de modo a
atender às especificidades de cada um no processo de aprendizagem de um novo
conhecimento escolar.
É inegável que o Brasil avançou no estabelecimento de políticas públicas a
favor da acessibilidade, compreendida em seu sentido amplo, ou seja, compreendida
como condição de possibilidade para a transposição dos entraves que representam as
barreiras para a efetiva participação de pessoas nos vários âmbitos da vida social.
Sassaki (2011) esclarece que são basicamente seis os contextos de
acessibilidade:

arquitetônica,

comunicacional,

metodológica,

instrumental,

programática e atitudinal.
Nesse sentido, consideramos que, na prática, o sistema regular de ensino ainda
carece de ações que favoreçam as acessibilidades metodológica, instrumental e
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atitudinal, a fim de eliminar barreiras relativas aos métodos e técnicas de estudo, aos
instrumentos, utensílios e ferramentas de estudo e, sobretudo, romper com
preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações, nas pessoas em geral
(SASSAKI, 2011).
Desse modo, a concretização de uma educação escolar com base nos
pressupostos da inclusão está condicionada a uma efetiva participação do professor.
Para Barreto e Reis (2011, p. 28 – 29), o papel do professor bem como a sua
atuação ganham um novo significado, de maneira que haja a desconstrução do
“paradigma de educação pautado na homogeneização e normalidade para privilegiar
um novo projeto de educação para todos”. Essas autoras ressaltam que:

Acolher a diversidade de indivíduos e contar com professores preparados para
a escola inclusiva é um dos grandes desafios da educação na atualidade.
Frente a esse desafio, entende-se a urgência e a necessidade de romper com
os velhos paradigmas de uma educação padronizada e com visão homogênea
de alunos classificados segundo padrões de normalidade. Ou seja, romper com
o modelo de educação que segrega e exclui aqueles que não se enquadram
nos padrões estabelecidos pela sociedade (p. 20).

Mudanças na ação docente são fundamentais na concretização de um sistema
regular de ensino inclusivo, porém, se ocorrerem de maneira isolada suas contribuições
serão pouco expressivas. Concordamos com Ropoli et al (2010, p. 10) que “as
mudanças necessárias não acontecem por acaso e nem por Decreto, mas fazem parte
da vontade política do coletivo da escola, explicitadas no seu Projeto Político
Pedagógico - PPP e vividas a partir de uma gestão escolar democrática”.
O processo de transformação do sistema de ensino de modo a contemplar
práticas educacionais inclusivas exige atenção a outro aspecto: os serviços de apoio
especializado.
De acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação
Básica (BRASIL-MEC, 2001, p.50), os serviços de apoio especializado ocorrem no
espaço escolar e envolvem professores com diferentes funções nas classes comuns e
salas de recursos.

Classes comuns: serviço que se efetiva por meio do trabalho de equipe,
abrangendo professores da classe comum e da educação especial, para o
atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos durante o
processo de ensino e de aprendizagem.
Salas de recursos: serviços de natureza pedagógica, conduzido por professor
especializado, que suplementa (no caso de superdotados) e complementa

23

(para os demais alunos) o atendimento educacional realizado em classes
comuns da rede regular de ensino [...].

Silva e Maciel (2005, s/p) introduzem a denominação de professor de apoio
para melhor esclarecer o serviço de apoio especializado nas classes comuns. Para
esses autores, o professor de apoio é elo entre professores regentes dos conteúdos
disciplinares, alunos e professores especialistas (Educação Especial). Ele deve estar
inserido nas classes comuns em que haja aluno com NEE. Sua atuação deve
possibilitar uma resposta educativa mais diversificada e individualizada que beneficie
não somente os alunos com NEE, mas toda a turma, incluindo o professor. Assim, o
professor de apoio deve ser um profissional capacitado a:

Identificar as necessidades educacionais especiais, apoiar o professor da
classe comum, definir e implementar respostas educativas a estas
necessidades, atuar nos processos de desenvolvimento e aprendizagem dos
alunos, desenvolvendo estratégias de flexibilização, adaptação curricular e
práticas pedagógicas alternativas entre outras (BRASIL-MEC, 2001, p. 31- 32).

O diálogo entre os profissionais, professor da turma ou disciplina, professor de
apoio e demais profissionais da sala de recursos, favorece a implementação de práticas
colaborativas, tanto no que se refere à confecção e à produção de recursos e materiais
didáticos quanto na ressignificação da presença dos educandos com NEE nas classes
comuns. Na consolidação das práticas colaborativas, a heterogeneidade característica
presente em qualquer grupo educacional passa a ser vista como fator imprescindível
para as interações na sala de aula (SILVA; MACIEL, 2005, s/p).
O atendimento especializado vem sendo aplicado de várias formas na rede
regular de ensino. As salas de recursos, atualmente denominadas Salas de Recursos
Multifuncionais (SRM), são espaços escolares que, como já mencionado, possuem
profissionais especialistas para lidar e construir juntamente com a equipe escolar
formas de prover o aprendizado. O aluno com algum tipo de NEE é encaminhado à
SRM, para frequentá-la no contra turno de sua matrícula, de maneira a suprir as
necessidades de complementação ou suplementação às atividades de ensino e de
aprendizagem das classes comuns (BRASIL-MEC, 2009, s/p)
O movimento dito inclusivo, como foi visto anteriormente, vem crescendo
gradativamente nos últimos anos. Sendo assim, recursos e projetos visando uma
educação de base que promova o aprendizado de todos os alunos tem tido respaldo
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nas políticas públicas. Apesar disso, procuramos demonstrar que a educação na
perspectiva da inclusão pode não ocorrer. Se não houver comprometimento e união por
conta de todos os membros da comunidade escolares a inclusão poderá fracassar. A
inclusão só existirá quando o docente abraçar a causa e quiser mudar esta realidade.
Para tanto, os professores têm que quebrar as barreiras encontradas, saindo da zona
de conforto e lutando por uma educação que se pauta no respeito e valorização das
diferenças, para assim promover a inclusão.
Como Silva e Maciel (2005, s/p) colocam, o sistema educacional não carece de
novos professores, com novas formações. Para esses autores, o sistema educacional
precisa que os “professores de hoje frente ao novo contexto de inclusão possam refletir
como vão usufruir de suas concepções e conhecimentos adquiridos durante sua vida
para posicionar-se em uma classe de escola inclusiva”. Contudo, isso não significa que
sozinhos poderão romper todas as barreiras que se colocam à inclusão; o governo tem
que cumprir o seu papel, no sentido de garantir na prática, no dia a dia da escola, o
cumprimento das leis e diretrizes educacionais que visam à consolidação das políticas
de inclusão no âmbito da educação.
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4 EDUCAÇÂO DE SURDOS
A educação de uma maneira geral tem forte vinculação com a comunicação.
Nesse sentido, uma melhor compreensão das especificidades na educação e,
consequentemente, na comunicação com os surdos exige a adoção de uma análise
periodizada, já que há uma correlação entre a língua dos surdos e o processo de
educação.
A fundação do Instituto Nacional de Jovens Surdos de Paris, em 1756, foi o
primeiro fato marcante na educação dos surdos. Como primeira escola para surdos,
esse Instituto surgiu com uma ideologia manualista e oralista, permitindo aos surdos,
pela primeira vez na história, o direito a uma língua4 própria (GREMION5, 1998 apud
ALBRES, 2005 p. 25)
Nessa ocasião a educação brasileira era influenciada pelos ideais estrangeiros
e, sendo assim, devido ao número crescente de surdos em vários setores da sociedade
e à demanda por atendimento às suas necessidades, o imperador do Brasil D. Pedro II
decidiu, em 1857, promover a criação de um instituto voltado para a educação de
surdos. Para tanto, trouxe ao Brasil E. Huet, surdo francês que deu início ao processo
de educação de surdos.
O ensino ministrado neste instituto era voltado ao aprendizado de Português,
Aritmética, História do Brasil, Geografia, linguagem articulada6 e, para os que
mostravam aptidão, leitura labial.
Esse instituto, denominado inicialmente de Colégio Nacional para SurdosMudos, sofreu várias mudanças em seu nome, dentre as quais, a denominação mais
significativa, em 1957, que vigora até hoje - Instituto Nacional de Educação de Surdos
(INES).
O histórico dessa Instituição revela que na década de 50 do século passado, a
educação de surdos no Brasil e em países vizinhos era promovida pelo INES. Como

4

A linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a
língua e outras manifestações, como a pintura, a música e a dança. Já a língua é um conjunto organizado
de elementos (sons e gestos) que possibilitam a comunicação. Ela surge em sociedade, e todos os
grupos humanos desenvolvem sistemas com esse fim. As línguas podem se manifestar de forma oral ou
gestual,
como
a
Língua
Brasileira
de
Sinais
(Libras).
Disponível
em:
<http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/qual-diferenca-lingua-linguagem-687749.shtml>.
Acesso em: 16 outubro 2014.
5 GREMIÓN, Jean. A proposta bilíngue de educação do surdo. Revista Espaço: informativo técnicocientífico do INES. N.10 (julho/dezembro 1998), Rio de Janeiro: INES, 1998.
6
Aquela que se realiza por meio de sons ou ruídos vocais.
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Instituição referência visava uma educação que promovesse ensino especializado,
socialização e profissionalização de alunos surdos.
A língua de sinais que provia o aprendizado destes surdos, devido à
nacionalidade de Huet, tinha grandes influências da língua de sinais francesa e não
ficou restrita aos surdos que frequentavam o Instituto, já que os alunos após o término
de um curso, ou de uma etapa de ensino retornavam a seus Estados, promovendo uma
forte divulgação e disseminação dos sinais.
Em 1880, a educação de surdo no mundo sofreu uma grande turbulência em
decorrência de um congresso internacional realizado em Milão, conhecido
simplesmente por Congresso de Milão.
Segundo Baalbaki e Caldas (2011, p.1885) ficou demonstrado por ocasião
desse Congresso que:

os surdos não tinham problemas fisiológicos em relação ao aparelho fonador e
emissão de voz, fato esse do qual derivou a premissa básica: os surdos não
têm problemas para falar. Baseando-se nessa premissa, a comunidade
científica da época impôs que as línguas de sinais, ou linguagem gestual,
conforme eram conhecidas, fossem definitivamente banidas das práticas
educacionais e sociais dos surdos.

Para Strobel (2008), na história da educação de surdos nenhuma outra
ocorrência foi tão impactante nas vidas e na educação dos povos surdos quanto as
definições que foram declaradas e votadas nesse Congresso. Na percepção dessa
autora, houve a tentativa de extinguir a língua de sinais.
Nesse congresso, cuja representação era maciçamente de ouvintes, foi votado
e aprovado, quase que por unanimidade, que:

o método oral deveria receber o status de ser o único método de treinamento
adequado para pessoas surdas. Ao mesmo tempo o método de sinais foi
rejeitado, porque alegava que ele destruía a capacidade de fala das crianças .
O argumento para isso era que ‘todos sabem que as crianças são preguiçosas’
e por isso, sempre que possível, elas mudariam do difícil oral para a língua de
sinais (WIDELL7, 1992 apud STROBEL, 2008, p. 90).

A educação de surdos no Brasil sofreu os reflexos dessa Conferência, já que
tendeu ao oralismo puro na educação dos surdos, contudo, essa tendência gerou

WIDELL, Joana. As fases históricas da cultura surda. Revista GELES – Grupo de Estudos sobre
Linguagem, Educação e Surdez, n. 6, ano 5, UFSC – Rio de Janeiro: Editora Babel, 1992.
7
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insatisfação por parte de muitos professores e ex-alunos, de modo que continuaram a
utilizar a língua de sinais, justamente pela enorme dificuldade do aprendizado e da
aquisição da língua oral.
Apesar da resistência, o desencadeamento de atitudes oralistas e de leitura
labial foram tidas como melhor opção de ensino durante décadas, contribuindo de certa
forma para uma evasão escolar dos surdos.
Foi na década de 80 do século passado que em decorrência de um movimento
formado por especialistas, acadêmicos e principalmente por surdos que a perspectiva
da educação de surdos baseada na preferência do oralismo sofreu uma mudança
significativa. Esse movimento, respaldado por pesquisas na área linguística, apontou
novos caminhos na forma de educação do alunado surdo, de modo que, por meio do
Decreto Lei Nº 10.436 de 24/04/2002 houve a oficialização da Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS), como pode ser constatato em seu Art. 1º.

Art. 1o É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua
Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados.
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma
de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visualmotora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de
transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do
Brasil (BRASIL, 2002).

4.1 OBSTÁCULOS E POSSIBILIDADES
Geralmente, no ensino de um novo conhecimento, a forma oral é utilizada
predominantemente, para questionamentos, explicações e elucidações necessárias.
Em outras palavras, o ensino é condicionado a um diálogo que só é possível devido a
um processo cultural linguístico, no qual os alunos ouvintes possuem ao seu dispor,
permitindo-lhes, dentre outros fazeres, a elaboração e o entendimento de exemplos,
em estruturas frasais comuns. Porém, quando se trata do ensino para alunos surdos,
essa situação se torna complexa, principalmente devido à dificuldade de compreensão
nas formas de comunicação entre professor ouvinte e aluno surdo. É perceptível que a
comunicação

é

o

fator

de

maior

consequentemente, no aprendizado.

importância

nas

interações

sociais

e,
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Um indivíduo surdo possui como língua natural a língua de sinais, sendo esta
vinculada ao seu cotidiano, à sua identidade e à cultura surda, cuja aquisição se dá de
forma natural, a partir da utilização do meio visual-espacial.
Segundo Queiroz e Rúbio (2014, p. 3), as línguas de sinais possuem
estruturação igual à forma oral, tendo mecanismos morfológicos, sintáticos e
semânticos. Essas autoras ressaltam que o espaço – canal usado nas línguas de sinais
– “pode contribuir muito para a produção de sinais que estejam mais em contato com a
realidade do que puramente as palavras”. Tal como qualquer outra língua, a língua de
sinais é evolutiva, de modo que sofre mudanças, com a incorporação de novos sinais,
que passam a ser adotados pela comunidade surda conforme a necessidade. Desse
modo, Queiroz e Rúbio (2014, p. 6) alertam que “a aquisição da LIBRAS pela criança
surda, ao contrário da língua oral, deve ocorrer espontaneamente, ou seja através do
diálogo. O surdo não necessita de aulas de LIBRAS e sim de conviver com indivíduos
que tenham fluência nessa língua”. Já em contrapartida é encontrado em documentos
oficiais (BRASIL, 2005) a proposta de um atendimento educacional especializado,
direcionado aos alunos surdos que devem ter um horário específico de aprendizagem
da LIBRAS, visto que 90% dos pais dessas crianças são ouvintes e não dominam a
língua de sinais. Por isso a escola seria um dos espaços de aprendizagem desta Língua
(QUADROS E SCHMIEDT, 2006).
A partir do Decreto Nº 5626/05, as propostas educacionais passaram a se
estruturar no bilinguismo, de maneira que os surdos brasileiros conquistaram o direito
à aquisição do conhecimento por meio da LIBRAS (1ª língua para o surdo), sendo o
português utilizado na modalidade escrita como 2ª língua (BRASIL, 2005).
Independente das divergências sobre o espaço educacional dos surdos
(escolas regulares inclusivas ou escolas especiais exclusivas), “o importante é a
interação entre as duas línguas, para que a criança cresça, desenvolvendo suas
capacidades cognitivas, linguísticas, afetivas e políticas” (KUBASKI; MORAES, 2009,
p. 3415). É recomendado que o aluno surdo adquira inicialmente a língua de sinais e,
depois, a língua de sua nacionalidade, sendo esta recurso facilitador na compreensão
de qualquer aprendizado ( KUBASKI; MORAES, 2009, p. 3415).
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Quadros e Schmiedt8 (2006 apud BRAZ, 2014, p. 49) colocam que o
entendimento do Português escrito pelos surdos é descrito por 3 níveis de interlíngua.
a)
Nível de Interlíngua 1: o aluno apresenta as frases no estágio muito
semelhante a Libras, […] o uso dos verbos no infinitivo, inadequação ou falta
das preposições, conjunções, pouca flexão verbal […]; b) Nível de interlíngua
2: o aluno consegue mesclar as duas línguas, o Português e a Libras. No
mesmo texto, o aluno apresenta o verbo flexionado ou às vezes no infinitivo;
muitas vezes não se entende o que o surdo escreve, pois o uso das conjunções
e das preposições está inadequado, bem como o emprego dos artigos. O aluno
conhece o elemento da língua portuguesa mas o uso é inadequado; c) Nível
de interlíngua 3: as estruturas frasais predominantes são as da segunda
língua que seria o Português, a flexão de verbos com maior adequação
apresenta uma escrita com uso de discursos diretos.

Geralmente, os professores generalistas que atuam no ensino dos diferentes
conhecimentos escolares desconhecem esses níveis de interlíngua e agem de maneira
inadequada, supondo que se o aluno está em um nível mais avançado de escolaridade
possui a obrigatoriedade de uma leitura plena na língua portuguesa. Este fato se
configura como um dos obstáculos à inclusão do aluno surdo no contexto da classe
comum do ensino regular. Esse obstáculo não deveria existir, já que o Art 4º da Lei Nº
10.436 (Brasil, 2002), estabelece que a Libras não substitui o Português na modalidade
escrita.
Outro aspecto que os professores desconhecem é que, deve ser considerado
o fato de que na língua de sinais as palavras não são construídas a partir de sons que
se combinam, “mas sim de mãos que se movimentam no espaço e se organizam de
forma simultânea e não linear” (LONGONE, s/d, s/p.).
A falta de conhecimento da Libras por parte de muitos professores é outra
dificuldade encontrada no ensino para alunos surdos, já que passa a se constituir em
uma barreira à efetiva comunicação entre professor e aluno surdo. (MAZZA, 2008, p.
30). Na maioria das vezes, essa barreira tem sido contornada pela presença do
intérprete em sala de aula. Apesar da presença do intérprete ser essencial, ele não
possui formação específica na disciplina a ser interpretada, logo a possibilidade de uma
interpretação que leve a conceitos errôneos ou à pura transmissão de palavras soltas,
por meio da datilologia, em um vocabulário restrito passa a ser uma atuação que poderá
comprometer o processo de ensino aprendizagem por parte do aluno surdo.

8

QUADROS, Ronice Müller; SCHMIEDT, Magali. Ideias para ensinar Português para alunos surdos,
Brasília MEC, SEESP, 2006, p. 13-44.

30

As possibilidades para uma educação inclusiva para os surdos no âmbito da
escola regular requerem que os professores generalistas saiam da zona de conforto.
Lecionar deve deixar de ser algo rotineiro e tradicional para se tornar algo inovador e
único. Alunos 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.
No que diz respeito ao ensino de Física na Educação Básica, a ausência ou
carência de sinais que veiculem conceitos estruturantes dessa área do conhecimento,
e a ação docente, centrada na oralidade e escrita do professor, são apontadas como
os principais obstáculos à participação dos alunos surdos nas atividades de ensinoaprendizagem.

4.2 ENSINO DE FÍSICA NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO DE SURDOS

A educação inclusiva quando comparada a outras áreas da pesquisa em ensino
de Física ainda é pouco explorada. Autores, tais como, Cozendey, Costa e Pessanha
(2011); Medeiros, Mussi e Levada (2012), ressaltam que as pesquisas, nas últimas
décadas, geraram recomendações para a melhoria dos processos de ensino e
aprendizagem, porém, em relação à inclusão de alunos surdos, as sugestões de
recursos e de estratégias didáticas ainda são escassas. Contudo, no ensino das
disciplinas científicas também é consenso que a dificuldade de comunicação nas
classes comuns é um fator que dificulta a efetiva participação e, consequentemente, a
aprendizagem dos conteúdos escolares pelos surdos, ou seja, a inclusão.
Para alguns autores, em relação ao ensino de Ciências, a comunicação como
obstáculo ao processo de aprendizagem se agrava. Na perspectiva de Barral, PintoSilva e Rumjanek (2012, p.30) esse agravamento decorre do fato de que no ensino de
ciências são enfocados conceitos abstratos, entretanto, a cultura dos surdos baseia-se
na realidade. Além disso, tal como Ramos (2013, p. 3), esses autores constataram que
na Libras são pouquíssimos os sinais que correspondem às palavras que sintetizam os
conceitos científicos9. De certo modo, é possível afirmar que a Libras é desprovida ou
9

Essa constatação tem sido ratificada pelos participantes dos I e II Simpósio Nacional sobre o
desenvolvimento de Produtos e Processos na Perspectiva da Surdez: sinais em foco (2013 e 2014).
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carente de sinais que deem conta da terminologia científica, dificultando o acesso do
aluno surdo ao conhecimento dessa área.
O ensino de Física no Nível Médio ainda se caracteriza fortemente por
metodologias que se baseiam na oralidade e escrita do professor, sendo esse aspecto
denunciado por diversos autores, dentre os quais, Aguiar e Pereira (2002) que relatam
como esse ensino tem sido ineficaz para a aprendizagem de todos os alunos,
independente de possuírem necessidades educacionais especiais.
A partir do momento que se trata da inclusão de alunos surdos nas classes
comuns, devemos sempre refletir e agir na perspectiva de recursos didáticos
diferenciados, que privilegiem a exploração visual e a interatividade, de forma a
promover um ensino que não favoreça a passividade do aluno. Esses recursos devem
estar alicerçados em 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. Comentam também as seguintes
palavras de Gaspar (1996):

o ensino de física nas escolas brasileiras vem recebendo, há anos, a crítica por
não se realizarem atividades experimentais; o único recurso do professor,
segundo esse autor, tem sido ‘saliva e giz’. O autor ressalta, ainda, que ao
aluno cabe apenas ouvir, copiar e memorizar. Essa prática nada contribui para
um ensino eficaz da ciência física (GASPAR 10, 1996 apud PEREIRA; AGUIAR,
2002, p. 71).

Ao promover um ensino pautado nessas estratégias, o professor de Física deve
buscar uma sequência didática que promova a melhor elucidação dos conteúdos. Um
tipo de sequência que tem sido respaldada por autores, por exemplo, Ricardo (2010) e
pelos atuais documentos oficiais do MEC para o Ensino Médio refere-se a uma proposta
de ensino que toma a problematização da realidade, a partir da experiência vivencial
do aluno, como ponto de partida do processo, seguida pela modelização ou
sistematização (conhecimento científico) e retorno à realidade com um novo olhar
decorrente da aprendizagem do conteúdo escolar. Em cada etapa da sequência é
recomendado o uso de recursos diversificados (tiras de humor, vídeos, experimentos,
simulações). Mais importante que o tipo de recurso é o resultado que o mesmo deve
viabilizar. Em outras palavras, os recursos devem servir para mobilizar as capacidades
dos alunos e auxiliá-los no desenvolvimento de competências e habilidades, nas quais
10

GASPAR, Alberto. Experiência no ensino de Física, 4 ed., 1996.

32

a Física é compreendida como cultura necessária à compreensão do mundo
contemporâneo.
Esse tipo de sequência didática é coerente com a perspectiva da inclusão dos
alunos surdos nas classes comuns do ensino regular. Porém, como já mencionado, a
escolha dos recursos deve ser cuidadosa no sentido de permitir a real participação do
surdo em todas as etapas da sequência. A etapa inicial da problematização deve se
alicerçar em fatos reais e próximos ao cotidiano desses alunos. Mesmo com a
colaboração do intérprete-tradutor, o uso predominante da linguagem científica deve
ser evitado nas etapas iniciais. O ensino deve privilegiar a abordagem fenomenológica,
a fim de permitir a construção do conceito pelo aluno e, consequentemente, possibilitar
a criação de sinais, mesmo que provisórios.
A criação de sinais é facilitada a partir da exploração da realidade junto ao aluno
surdo, já que como mencionado, a Libras tem maior aproximação com a realidade ou
o concreto (exemplo: casa, o sinal é o formato de um telhado) e a linguagem científica
com o abstrato (exemplo: luz, som, ultrassom). Quando o ensino viabiliza a
compreensão do conhecimento científico, aproximando-o da experiência vivencial do
aluno surdo cria-se o ambiente propício à criação de sinais provisórios relativos a
grandezas, conceitos, leis e fenômenos físicos.
De acordo com as recomendações advindas do I e do II Simpósio Nacional
sobre Desenvolvimento de Produtos e Processos na Perspectiva da Surdez: sinais em
foco (2013; 2014), o processo de criação de sinais é condicionado à participação do
surdo, do professor do conteúdo disciplinar (Física), do professor especialista em
educação de surdos, de modo a permitir a criação de um novo sinal que tenha coerência
científica e significado perante a comunidade surda.
Outro fator preponderante no ensino de conteúdos científicos na perspectiva
da inclusão de alunos surdos em aulas de Física é o domínio da Libras por parte do
professor, sem o qual, a implementação de práticas dialógicas durante o processo de
ensino fica fragilizada. Como já ressaltado, não basta apenas o intérprete sem
formação no conteúdo disciplinar (Física) em contato com o aluno, por mais que o uso
de projeção de imagens e textos, problematizações e experimentos sejam vistos como
facilitadores para a aprendizagem, o intérprete não detém os conhecimentos
específicos para elucidar possíveis questões e incrementar o diálogo.
A relação professor-aluno promove um maior envolvimento do aluno em sala
de aula e, consequentemente, no processo de aquisição de novos conhecimentos.
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Essa interação é tida como enriquecedora nos diálogos e na evolução conceitual dos
alunos. No que se refere ao aluno surdo, tão importante quanto a presença do intérprete
em sala de aula é a atuação do professor que rompe a barreira da comunicação,
sabendo, dentre outros fazeres: promover oralmente e em Libras perguntas
problematizadoras; conduzir coletivamente ou individualmente a construção do
conhecimento pelos alunos; compreender possíveis dúvidas e/ou argumentações nas
formas oral, escrita e gestual.
À exceção da diferença nas formas usuais de comunicação para surdos e
ouvintes, 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.
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5 METODOLOGIA: ASPECTOS BALIZADORES
5.1 PRÁTICAS EDUCATIVAS COM ALUNOS SURDOS

A partir do 2º semestre de 2013, como mencionado na Introdução desta
monografia, tivemos a oportunidade de conviver em situações de ensino-aprendizagem
com alunos surdos ou com baixa audição dos últimos anos do Nível Fundamental e do
Ensino Médio do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC) – escola
pública da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro.
Em relação à perspectiva da inclusão, o IEPIC quando comparado a outras
escolas de Niterói, município em que está localizado, se diferencia pelo número de
alunos surdos matriculados, cerca de 26 alunos nos últimos anos do Ensino
Fundamental diurno, 5 alunos na educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino
Fundamental noturno e 8 alunos no Médio em 2014, já que se trata de uma referência
na inclusão de surdos.
Nosso primeiro contato com os alunos surdos de uma das SRM11 foi como
voluntário nas atividades do projeto de extensão “Educação Inclusiva e a Formação do
Professor de Física”. A realização dessas atividades apontou para a necessidade de
tentarmos suprir nosso déficit de conhecimento prático em assuntos relativos a um
ensino de Física que contemplasse os pressupostos de uma educação inclusiva,
particularmente, no que tange a inclusão de surdos. Desse modo, pleiteamos e fomos
atendidos na realização, durante o ano de 2014, das Pesquisas e Práticas de Ensino
(PPE) III e IV no IEPIC.
No decorrer desse ano, tivemos a oportunidade de confirmar as principais
recomendações relativas à inclusão do surdo no contexto da escola regular e em aulas
de Física do Ensino Médio.
A vivência com alunos surdos em aulas das classes comuns e em atividades
de ensino na SRM nos demonstrou a adequação dos pressupostos da educação
inclusiva expostos por Sassaki (2001, s/p.), dentre os quais, destacamos:

[...] 3. Os alunos não são problemas; eles são desafios às habilidades dos
professores em encontrar respostas educativas às necessidades individuais
11

Sala de Recursos Multifuncionais coordenada pela Profª Ruth Mariani.
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dos alunos. 4. O fracasso escolar não é um fracasso pessoal dos alunos e sim
um fracasso da escola em atender às necessidades desses alunos. [...] 6. Na
condição de pensadores críticos, os professores não precisam de receitas
prontas e sim de habilidades para avaliar situações novas, desenvolver
estratégias e encontrar respostas educativas às necessidades de cada aluno.
[...] 8. O respeito pelos alunos e pelas suas contribuições e potencialidades
individuais constitui uma das atitudes básicas do professor inclusivo. [...] 10.
Os professores, trabalhando de forma integrada como membros de equipe com
outros profissionais, atuam no papel de facilitadores da aprendizagem dos
alunos. Entre esses profissionais estão: [...] instrutores da língua de sinais [...].

Temos consciência que práticas educativas inovadoras demandam um tempo
que, na maioria das vezes, não é levado em consideração na carga horária de trabalho
do professor. Nesse sentido, foi possível perceber que a intenção da oferta de uma
educação inclusiva se fragiliza na prática. No que tange ao ensino de Física, o professor
tem que se convencer de que as mudanças necessárias à efetivação de um fazer
docente coerente com a perspectiva da inclusão dos alunos surdos ou com baixa
audição resultará em melhoria para o processo de aprendizagem de todos os alunos.
Como ressaltado anteriormente, um ensino de Física alicerçado na oralidade e
escrita do professor tem sido criticado sobremaneira, no sentido de que não contribui
para o alcance dos objetivos propostos para o atual Ensino Médio. Essa forma de
abordagem dos conteúdos escolares não contribui para a formação e exercício pleno
da cidadania dos alunos ouvintes e surdos. Porém, em relação aos surdos, o acesso
ao conhecimento e, consequentemente, à aprendizagem fica ainda mais dificultada,
particularmente, devido à inexistência de planejamento de atividades decorrentes de
práticas colaborativas entre professor generalista (Física), professor especialista (SRM)
e intérpretes.
Outro aspecto que vale ser ressaltado refere-se aos recursos e estratégias
didáticas. Observamos que mesmo em atividades planejadas, no sentido de facilitar a
construção do conhecimento físico pelos alunos surdos, a comunicação professoralunos, via intérprete, ainda é um fator que dificulta um maior envolvimento dos alunos
nas situações problematizadoras de aprendizagem, na contextualização e na
sistematização do conteúdo. Essa análise não se confirma para as atividades
experimentais, as quais se caracterizam com os momentos de efetiva participação dos
estudantes, tanto no que se refere a previsões iniciais e elaboração de hipóteses quanto
na manipulação dos experimentos e reformulação de previsões e explicações iniciais.
Esse conhecimento prático aliado ao conhecimento teórico sobre educação e
ensino de Física na perspectiva da inclusão de alunos surdos em classes comuns das
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escolas regulares nos mobilizou para a proposição de uma sequência didática que
atendesse aos anseios dos alunos surdos frequentadores da SRM do IEPIC e
oportunizasse a criação de novos sinais em Libras.
No início das nossas atividades na escola como aluno de PPE, tomamos
conhecimento de um material didático produzido pelo INES12 que nos motivou, naquela
ocasião, a propor uma sequência didática sobre a “Física do Olho Humano”.
O fator tempo para elaboração da monografia nos demonstrou o quanto
pretensiosos fomos, de modo que, nesta monografia, apresentaremos detalhadamente,
e com resultados de aplicação junto a um grupo de pessoas surdas, apenas a primeira
etapa da sequência didática, inicialmente pensada.
A metodologia que conduziu à elaboração deste trabalho monográfico pode
ser descrita pelas seguintes etapas:
- Familiaridade com a educação inclusiva e o ensino de Física para surdos, via
aprofundamento teórico e vivências práticas no IEPIC;
- Confronto entre dados observacionais no dia a dia da escola e os decorrentes das
leituras e análise de material bibliográfico referente à educação de surdos e ao ensino
de Física na perspectiva da inclusão;
- Seleção do conteúdo escolar de Física e delimitação dos pressupostos teóricos
balizadores na elaboração da sequência didática;
- Elaboração da sequência didática;
- Produção de material didático adequado à implementação da sequência didática junto
a um grupo de sujeitos surdos (aluna e ex-alunas do IEPIC);
- Ensino dos conteúdos de Física relativos à sequência didática para o grupo de alunas
surdas;
- Coleta de dados qualitativos durante os processos de ensino e de aprendizagem, na
perspectiva da pesquisa participativa, na qual o autor desta monografia assumiu os
papeis de professor e de pesquisador, recorrendo à filmagem13 de todas as etapas dos
processos;
- Produção de sinais relativos ao novo conteúdo estudado;
- Consolidação e análise de resultados.

12

ALMEIDA, Regina Célia Nascimento; FERRARI, Maria de Fátima. Vivendo Ciências, v.1. Livro do
aluno, s/d.
13 Com autorização dos envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem.
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5.2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA: A FÍSICA DO OLHO HUMANO

A escolha do tema a Física do Olho Humano se justifica por diversos aspectos.
Primeiramente, integra as sugestões de conteúdos escolares da Física, tanto no âmbito
nacional quanto no Currículo Mínimo do Rio de Janeiro. O outro aspecto que induziu a
nossa escolha é o fato do processo de visão ser propício à problematização do
conteúdo físico a partir de uma realidade e experiência vivencial muito familiar a todos
os alunos, incluindo os surdos. Além disso, é um conteúdo que, a nosso ver, só terá
chance de aprendizagem significativa se o ensino privilegiar a experimentação, como
forma de confrontar concepções prévias ou de senso comum com observações
experimentais, oportunizando a construção do modelo científico. Além disso, o estudo
da Física do Olho Humano não exige um conhecimento prévio de fenômenos
luminosos, ou seja, a necessidade de construção do conhecimento sobre os processos
de reflexão da luz, de refração da luz e de formação de imagens em lentes torna-se
natural e ganha significado.
Balizada por pressupostos construtivistas, nos quais o professor tem um papel
de destaque na mediação entre os alunos e o novo conhecimento, a sequência didática
foi planejada para ser desenvolvida em duas partes, cuja síntese se encontra no
Quadro 1 (Apêndice 9.1).
5.2.1 O MODELO CIENTÍFICO DA VISÃO: 1ª PARTE DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA14

O uso de recursos visuais tem se mostrado adequado no ensino para surdos.
Entretanto, nossa prática docente nos levou a perceber que devido à necessidade do
aluno surdo ficar atento ao intérprete em Libras, sua atenção fica dividida, dificultando
uma melhor exploração e, consequentemente, o devido (ou previsto) aproveitamento
das situações de aprendizagem.
A fim de contornar esse possível obstáculo, optamos por produzir um recurso
didático com a intenção de minimizar esse fato, ou seja, possibilitar que o aluno surdo
voltasse sua atenção para o momento didático proposto, sem a intermediação do
intérprete.

14

A proposição e elaboração dessa parte da sequência didática contaram com a efetiva participação de
Viviane Medeiros Tavares Mota, bolsista de extensão do Projeto. O fazer docente e a educação inclusiva:
iniciativas no ensino de Física para a Educação Básica e licencianda em Física da UFF.
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Assim, para as etapas voltadas à problematização da realidade e
sistematização do conteúdo foram produzidas apresentações (PowerPoint), nas quais
foram

inseridos

simultaneamente

pequenos
à

projeção

vídeos15
dos

que

textos

veiculavam

legendas

e

relativas

imagens

em
a

Libras,

situações

problematizadoras ou de sistematização (modelização) do conteúdo.
As Figuras 1 e 2 ilustram slides dessa apresentação.

Figura 1: Slide da apresentação PowerPoint relativa à problematização inicial da realidade,
veiculando texto e vídeo com legenda em Libras.

Figura 2: Slide da apresentação PowerPoint relativa à sistematização do conteúdo, veiculando
texto, imagem e vídeo com legenda em Libras.

15

As filmagens das legendas foram feitas pelo autor desta monografia e contaram com a colaboração
da intérprete Juliete Viana Felinto de Souza do IEPIC e do bolsista de extensão Leandro Santos Assis,
do Projeto Divulgação de Propostas para o Ensino de Física, na edição da apresentação com a inserção
dos vídeos-legenda.
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Para a etapa voltada ao confronto de concepções iniciais dos alunos com
observações experimentais propusemos o uso do kit experimental – Caixa Escura, cuja
descrição se encontra no Anexo 10.1.
Como a proposição desse kit, objetivamos, também, que seu uso seja um
recurso facilitador na evolução conceitual dos alunos. De acordo com Gircoreano e
Pacca (2001), é comum os alunos considerarem que para ver basta ter luz. Desse
modo, ao fim dessa etapa esperamos que os alunos, ao retomarem à perguntaproblema inicial saibam formular uma resposta coerente com o modelo científico.
Na continuidade da proposta de ensino são previstos momentos didáticos que
oportunizem aos alunos compreender e diferenciar na natureza o que é fonte de luz e
o que é objeto iluminado. Evitamos introduzir a terminologia fonte de luz primária e fonte
de luz secundária, considerando que isso em nada acrescentaria na compreensão da
explicação científica e poderia criar um obstáculo devido à falta de sinais
correspondentes ao significado da mesma. A nosso ver, seria usada a datilologia que
não daria o mesmo sentido ou significado que fonte de luz e objeto iluminado. A Figura
3 é um slide da apresentação e ilustra o momento didático de sistematização desse
conteúdo.

Na Física consideramos que existem objetos ou elementos que são

Imagem 7

Figura 3: Slide da apresentação relativo à diferenciação entre fonte de luz e objeto
iluminado.
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O segundo momento de problematização refere-se a uma sondagem sobre a
reflexão da luz. Para tanto, é feita a seguinte pergunta aos alunos: “Que fenômeno
físico nos permite ver os objetos iluminados?”.
As respostas dos alunos à pergunta serão o ponto de partida para construir
com os alunos o conceito de reflexão da luz. Para tanto serão utilizados os kits
experimentais Reflexão da Luz 1 (Figura 4) e Reflexão da luz 2 (Figuras 5a, 5b e 5c),
cujos detalhamentos se encontram nos Apêndices 9.2 e 9.3.

Figura 4: Kit Reflexão da Luz 1

Figura 5a: Kit Reflexão da Luz 2

Figura 5b: reflexão da luz – regular

Figura 5c: reflexão da luz – difusa

41

A sistematização final é a construção do modelo científico para a visão e que
responde à pergunta descrita anteriormente - “Que fenômeno físico nos permite ver os
objetos iluminados?” (Figura 6).

Figura 6: Slide da apresentação que sintetiza o modelo científico da visão de corpos
iluminados.

Nesse momento da sequência didática, os participantes surdos são
consultados sobre o interesse em participar na discussão e criação de sinais em Libras
que deem significado aos fenômenos de reflexão da luz; reflexão regular e reflexão
difusa.
5.2.2 UM ESTUDO SIMPLIFICADO DO OLHO HUMANO: A FORMAÇÃO DE IMAGENS NA
RETINA - 2ª PARTE DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Como já justificamos, fomos pretensiosos na proposição da sequência didática.
Porém, apesar dessa segunda parte não estar totalmente estruturada, consideramos
válida a apresentação de alguns aspectos que permitirão sua consolidação.
Tal como na primeira parte, a proposta será baseada em atividades
problematizadoras que auxiliem os alunos na construção e contextualização do
conteúdo. A formação de imagens no olho humano é questão-chave que balizará a
atividade de ensino. A consolidação de respostas para essa questão possibilitará ao
professor explorar com os alunos: o fenômeno de refração da luz (incidência em
superfície plana e curva); feixe de luz – tipos e denominações (paralelo, convergente e

42

divergente); lentes esféricas; lente convergente e formação de imagens; o olho humano
como instrumento óptico.
Como tínhamos de antemão ciência da importância da abordagem
experimental no processo de aprendizagem dos fenômenos luminosos por todos os
alunos e, mais especificamente, pelos surdos, dedicamos uma boa parcela do tempo
de elaboração desta monografia ao planejamento e produção de recursos didáticos
para essa parte da sequência didática.
No Apêndice 9.1 apresentamos uma síntese com os principais aspectos desses
recursos.
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6 RESULTADOS: ATIVIDADE DE ENSINO COM SURDOS E CRIAÇÃO
DE SINAIS PROVISÓRIOS16, 17
A realização da atividade com os voluntários surdos ocorreu no Instituto de
Física da UFF, em um dos ambientes do Grupo de Pesquisa em Ensino de Física, tendo
uma duração de aproximadamente 2h. Uma hora e meia foi utilizada para os processos
de ensino e de aprendizagem da 1ª Parte da Sequência Didática e os trinta minutos
restantes para discussões, sedimentação dos conteúdos e criação de sinais.
O grupo que se predispôs a participar da atividade foi formado por 3 jovens
surdas: uma aluna do 1º ano do Curso Normal do IEPIC, uma aluna do Curso de
Pedagogia Bilíngue do INES e uma aluna do primeiro ano do Ensino Médio do Centro
de Estudos de Jovens e Adultos (CEJA). Vale ressaltar que as duas jovens que
atualmente estudam em outras Instituições educacionais são ex-alunas do IEPIC.
Além do autor, no papel de professor-pesquisador, o desenvolvimento da
atividade contou com a colaboração de uma intérprete, que atualmente atua
profissionalmente

no

IEPIC,

por

meio

da

Associação

dos

Profissionais

Tradutores/Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais do Rio de Janeiro (APILRJ) e com
a supervisão de uma professora generalista da área de Física (docente do Ensino
Superior e orientadora desta monografia).
Durante a atividade ficou evidente a satisfação das voluntárias em relação ao
material didático proposto e utilizado na atividade de ensino. Na percepção delas, as
legendas em Libras embutidas nos slides que veiculavam os textos e imagens voltados
à problematização e sistematização do conteúdo facilitaram o entendimento, pois
oportunizavam uma autonomia na compreensão do que estava sendo veiculado.
Segundo uma das participantes, “[...] no IEPIC existe aulas com imagens, mas que
muitas vezes o aluno surdo vê a imagem e copia o conteúdo ao lado da imagem, porém
nada entende, já com a legenda em Libras, gera um contexto, uma ligação direta”.
As voluntárias também avaliaram que os recursos utilizados nos experimentos
facilitaram a visualização e compreensão do fenômeno.

16

As participantes surdas e a intérprete assinaram termo de autorização de uso de suas imagens para
fins didáticos, de pesquisa e divulgação de conhecimento científico.
17
As transcrições das intervenções das voluntárias foram feitas a partir da tradução da intérprete.
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Na opinião delas, os recursos utilizados (projeção de slides, contendo textos
em Português, imagens e legendas em Libras e os kits experimentais) são bons, tanto
para o surdo quando para os ouvintes. Uma aluna chegou a destacar que o vídeo com
legenda em Libras e em Português ajuda até o ouvinte a conhecer mais a Libras.
Ao iniciarmos a atividade, propusemos a observação de imagens da natureza,
seguida da primeira pergunta problematizadora, que guiaria toda a evolução do
conhecimento. Essa pergunta possuía o intuito de descortinar o conhecimento prévio
delas sobre o que nos permite ver as maravilhas da natureza.
Ao serem questionadas, duas alunas de imediato disseram que era o olho que
permitia que víssemos as maravilhas da natureza e, apenas uma, disse que conseguia
“ver ou sentir, através da claridade do Sol”.
Quando questionamos as alunas se existia a possibilidade de ver no escuro,
todas foram taxativas, afirmando que existia a necessidade de uma claridade. À noite,
essa claridade seria da Lua. Assim foi possível perceber que em decorrência de suas
experiências vivenciais, elas sabiam que para ver, há a necessidade de luz também.
Contudo, nessa necessidade estava implícita a concepção de banho de luz que como
explicam Gircoreano e Pacca (2001, p. 31), “é a ideia associada à luz ocupando todo o
espaço, iluminando os objetos e permitindo que sejam vistos pelo olho. Não há uma
ligação entre olho do observador e luz, que chega nele”.
Após a utilização do kit Experimental – Caixa Escura (Figura 7), elas tiveram a
comprovação de que não dá para ver no escuro, e, também, perceberam que se existir
algum objeto na frente do que queremos ver, mesmo com o ambiente iluminado não o
veremos.

Figura 7: Exploração do kit experimental – Caixa
Escura por uma das participantes.
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Uma aluna ainda teve a compreensão sozinha de que não conseguiria ver os
objetos que a luz não “tocasse”. Nessa etapa da atividade, notamos que já havia
ocorrido uma evolução conceitual, de maneira que para ver não bastava olho e luz
(claridade), havia a necessidade de ligação entre eles.
Em um segundo momento, voltado à compreensão da diferença entre fonte de
luz e objeto iluminado, detectamos, como esperado, que todas as participantes
consideravam a Lua como uma fonte de luz, pois no escuro ela ilumina a noite. Para
uma melhor elucidação desse conteúdo, utilizamos alguns objetos do cotidiano, como
isqueiros, vela, lanterna e celular. Levando-as a compreender a diferença entre objetos
iluminados e fonte de luz. Nesse processo, as participantes demonstraram a
compreensão da diferença entre fonte de luz e objetos iluminados. (como mencionado
anteriormente evitamos a terminologia fonte de luz primária e secundária). Essa
avaliação da compreensão pode ser constatada pelas colocações das participantes:
“Quando estou num restaurante tem uma luz de centro (fonte de luz) que permite que
vejamos os objetos em cima da mesa através da luz que bate neles, assim os
enxergamos”; “Quando há emissão de luz em objetos, ela toca e clareia os mesmos”;
“Placas de sinalização de trânsito que durante o dia são apagadas, mas a noite quando
bate luz ela brilha”. Assim, elas aceitaram naturalmente que a Lua não emite luz, ela
apenas reflete a luz vinda do Sol.
Em um terceiro momento, com o propósito de levá-las à compreensão do
fenômeno de reflexão da luz, bem como diferenciar a reflexão regular da difusa,
utilizamos os kits experimentais “Reflexão da Luz 1 e 2” (Figuras 8a e 8b).

Figura 8a: Exploração do Kit Experimental
Reflexão da Luz 1 pelas participantes.

Figura 8b: Exploração do Kit Experimental
Reflexão da Luz 1 pelas participantes.

Na utilização do kit experimental Reflexão da Luz 1, quando questionadas se
as duas superfícies eram iguais, ela nos responderam : “No espelho a luz “bate” e vai
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para um ponto fixo” e no papel alumínio amassado “a luz reflete para várias posições,
para a caixa toda.” Elas ainda fizeram uma analogia da reflexão difusa com um vidro
caindo no chão que se espalharia em milhares de pedacinhos.
Por fim, ao propormos uma volta à questão problematizadora inicial com base
nos novos conhecimentos, as participantes aceitaram facilmente o modelo cientifico
para a visão.
Durante a aprendizagem dos novos conhecimentos foi notório que a
percepção visual do fenômeno de reflexão da luz (chegada e saída da luz de uma
superfície) gerou um contexto espacial (Figura 5 e 6, p.58) para o entendimento das
participantes surdas. Devido a isso, no decorrer da atividade o sinal para reflexão da
luz surgiu naturalmente na explicação de uma das participantes sobre diferença entre
fonte de luz e objeto iluminado. Quando ela começou a explicar, reproduziu com as
mãos o movimento que a luz percorreria ao sair de uma fonte e “colidir” com um objeto.
Posteriormente, durante uma roda de conversa entre todos os envolvidos

Figura 9: Sinal criado para o fenômeno de reflexão da luz.

(professor-pesquisador; intérprete, professora generalista e surdas) o sinal criado
naturalmente para reflexão da luz foi ratificado por todos. A sequência de fotos da
Figura 9 ilustra esse sinal.

A distinção visual entre os fenômenos de reflexão da luz regular e difusa, por
meio da trajetória da luz no espaço, facilitou o processo de criação dos sinais que os
identificassem em Libras. Nas Figuras 10 e 11 são mostradas sequências de fotos que
ilustram, respectivamente, os sinais para reflexão regular e reflexão difusa.
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Figura 10: Sinal criado para o fenômeno de reflexão regular da luz.

Por fim, em relação às competências e habilidades propostas nessa primeira
parte da sequência didática (saber expor ideias ou concepções frente a uma situação
problematizadora; utilizar dados observacionais para reformular ou manter suas
concepções iniciais; reconhecer a presença de fenômenos físicos em situações
cotidianas e compreender o fenômeno de reflexão da luz, associando-o a diversas
situações cotidianas, dentre as quais, a visão), avaliamos que foram plenamente
desenvolvidas pelas voluntárias.

Figura 11: Sinal criado para o fenômeno de reflexão difusa da luz.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na elaboração dessa monografia tínhamos um pensamento direcionado na
procura de um contexto escolar que, ao ser mediado por um professor, encontrasse
possibilidades de ensino que na valorização e atendimento às diferenças oportunizasse
o acesso ao conhecimento escolar de modo igualitário a todos os alunos. Em outras
palavras visamos a familiaridade com a educação inclusiva não apenas na teoria e sim
na prática.
O contato direto, através de estágio no IEPIC, juntamente com a
fundamentação teórica decorrente de leitura e análise de documentos (legislação,
recomendações, artigos etc) sobre educação inclusiva, nos mostrou a necessidade de
mudanças no ensino de Ciências, particularmente na Física, e que essas mudanças
eram possíveis, desde que os professores não trabalhassem isoladamente. Nesse
sentido, percebemos a importância de ações colaborativas entre professores
generalistas e especialistas como prática necessária e imprescindível à consolidação
das acessibilidades metodológica, instrumental e atitudinal, descritas por Sassaki
(2011).
Durante a elaboração e aplicação da proposta de ensino apresentada nesta
monografia, o pensamento do autor sobre a necessidade da mudança na prática
docente vir do professor foi confirmado, pois conforme indicam nossos resultados,
ensinar Física a alunos surdos é possível, contudo, está condicionada a um fazer
docente que, ao respeitar a heterogeneidade presente em cada sala de aula, busque
meios para promover a participação e a aprendizagem de todos os alunos. Em outras
palavras gerar de fato a inclusão.
Os alunos com necessidades especiais, partilhando o mesmo espaço escolar,
precisam do respeito e valorização de suas individualidades, de modo que tenham
igualdade na oportunidade de acesso a uma educação de qualidade.
A nosso ver, cabe ao professor se convencer da necessidade de refletir e
aprimorar seus conhecimentos, como forma de recriar a sua prática em prol de um
ensino inclusivo. Ou seja, deve se convencer de que um ensino centrado na oralidade
e na escrita não é útil à formação de nenhum aluno, enquanto que as mudanças
necessárias à consolidação da inclusão contribuiriam para uma melhor formação de
todos os alunos (no contexto dessa monografia, surdos e ouvintes). Contudo, não
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somos ingênuos de acreditar que o professor sozinho dissolverá todos os obstáculos à
inclusão presentes na escola regular. A inclusão é um processo complexo que
demanda mudanças atitudinais de todos, incluindo o governo. Nesse sentido, o
incentivo a práticas educacionais inclusivas deve vir acompanhado da valorização e
reconhecimento do trabalho extra que o professor deverá desenvolver.
Apesar de não termos alcançado nosso propósito inicial de propor e
desenvolver com alunos surdos uma sequência didática que contemplasse toda a física
do olho humano, consideramos que os resultados parciais obtidos com a primeira parte
da sequência foram significativos, tanto no que se refere à criação e à adequação de
recursos didático-metodológicos que favoreceram o diálogo e a autonomia dos surdos
no processo de ensino-aprendizagem, quanto na criação de sinais provisórios relativos
à terminologia científica.
Nesse sentido, ressaltamos que é nossa intenção dar continuidade ao proposto
nesta monografia, de modo que toda a sequência didática possa ser utilizada no ensino
de Física de uma classe comum do ensino regular que tenha como discentes
estudante(s) surdo(s).
Por fim, ressaltamos que os sinais criados para reflexão da luz, reflexão regular
e difusa não ficarão restritos aos participantes da atividade de ensino. Por diversos
meios acadêmicos eles serão socializados.
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9 APÊNDICES
9.1 SÍNTESE DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA
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9.2 KIT EXPERIMENTAL – REFLEXÃO DA LUZ 1

 Material Necessário
- Transferidor de 180 graus inteiriço;

- Uma folha de acetato;
- Um espelho plano (12 cm x 4 cm);
- Água;
- Cola de silicone;
- Adesivo instantâneo universal;
- Um tubo de desodorante spray (sem perfume);
- Ponteira laser verde.


Montagem:
Retire da folha de acetato
uma tira de 19 cm x 4 cm, de
modo a conseguir contornar
a borda curvilínea do
transferidor. Em seguida, use
o
adesivo
instantâneo
universal para fixar a tira de
acetato e o espelho no
transferidor, nas posições
indicadas na Figura 1.

Figura
Figura 11

A fim de evitar vazamento, use a cola de silicone para vedar toda a colagem (fixação)
feita no procedimento anterior, conforme Figura 2.

Figura 2

 Como funciona:
O kit experimental pode funcionar de duas maneiras:
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1ª) Pulverizar a região próxima do espelho com o desodorante. Fazer com que a luz
da ponteira laser incida no espelho com um ângulo diferente de 90º, possibilitando a
observação da luz refletida, conforme Figura 3.

Figura 3

2ª) O mesmo procedimento anterior com substituição da pulverização de desodorante
por água no interior do recipiente que foi formado pelo espelho, acetado e transferidor.

Figura 4

As duas formas de funcionamento,
além de possibilitarem a observação
da luz incidente e refletida, servem
para o estudo das Leis da reflexão da
luz, conforme ilustrado na Figura 5.

Figura 5
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9.3 KIT EXPERIMENTAL – REFLEXÃO DA LUZ 218, 19

 Material Necessário
- Folha de papel Paraná (100cm x 70cm);
- Adesivo instantâneo universal;
- Duas folhas (A4) de acetato;
- Um espelho plano (12 cm x 4 cm));
- Um pedaço de papel alumínio;
- Cola quente;
- Fita adesiva;
- Uma ponteira laser (verde);
- Um tubo de desodorante spray (sem perfume);
- Pistola para cola quente.
 Montagem:
Recorte a folha de papel Paraná de modo a obter 5 quadrados de lado igual a 20 cm,
conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1

Em seguida, recorte quadro retângulos
(14 cm x 10 cm), conforme indicado na
Figura 2.

Figura 2
18
19

Kit experimental proposto e produzido pelo autor da monografia.
Fotos do autor.
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Dobre a figura geométrica obtida de modo a formar uma caixa. Para tanto, use as linhas
A, B, C e D, indicadas na Figura 2.

Obtenha das folhas de acetato 4 retângulos (16
cm x 12 cm) e, com o adesivo instantâneo
universal, cole-os na caixa, de modo a cobrir as
quatro aberturas feitas no procedimento anterior
(Figura 3).

Figura 3

Cole as arestas da caixa com a cola quente.
Depois, cole no fundo o espelho e o pedaço de
papel alumínio (amassado), conforme Figura 4.

Figura 4

 Como funciona:

Observação da incidência do laser verde no espelho (reflexão regular – Figura 5) e no
papel alumínio amassado (reflexão difusa – Figura 6). Uma pulverização no interior da
caixa com o desodorante sem perfume permite a visualização da incidência e reflexão
da luz.

Figura5

Figura6

59

9.4 RECURSOS DIDÁTICOS PARA ABORDAGEM EXPERIMENTAL
CONTEÚDOS RELATIVOS À 2ª PARTE DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA.
Conteúdo

Feixe paralelo de
luz.

Descrição do recurso

DOS

Foto do recurso20

Suporte, confeccionado em
madeira, que permite o
encaixe
paralelo
de
ponteiras laser, que em
funcionamento produzem o
feixe paralelo.

Peças em acrílico21 que
permitem a observação da
trajetória da luz em meios
diferentes
(superfícies
planas e curvas).

20

Fotos feitas pelo autor desta monografia.
Confeccionadas em lojas especializadas em produção de peças em acrílico, a partir de molde
desenhado pelo autor.
21
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Refração da luz
Superfície de
separação – planas
e curvas.

Refração da luz e produção
de feixes convergentes e
divergentes

Formação de
imagem – Lente
convergente

Suportes para banco óptico
produzidos com cano e
conexão para caixa d’ água.
Formação e projeção de
imagem real com uso de
lupa.
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10 ANEXOS
10.1 KIT EXPERIMENTAL – CAIXA ESCURA22
 Material Necessário
- Uma caixa de papelão (caixa organizadora) com as seguintes dimensões: altura 25
cm, largura 30 cm e profundidade 40 cm;
- Um pedaço de papelão 25 cm x 13 cm;
- 50 cm de fio de nylon;
- Um pedaço de courvin preto (50 cm x 140cm);
- 3 objetos com dimensões compatíveis com o tamanho da caixa;
- 1 LED branco;
- Uma bateria tipo moeda;
- Um suporte para a bateria;
- dois pedaços de cabo;
- Fita adesiva preta (5 cm de largura);
- Adesivo instantâneo universal;
- Um pedaço pequeno de espuma (15cm x 10 cm);
- Tinta spray branca fosca.
 Montagem
Monte a caixa e com a tinta spray pinte todo
o seu interior, inclusive o da tampa. Em
seguida, vede com a fita adesiva as
possíveis entradas de luz (Figura 1), à
exceção de uma das fendas existentes nas
laterais da caixa.

Figura 1

Faça um acabamento com espuma na
fenda que ficou aberta (Figura 2).

Figura 2
22

Proposto e produzido pelo(a)s licenciando(a)s da turma de Produção de Material Didático e Estratégias
para o Ensino de Física II, do 2º semestre letivo de 2014, sob a orientação e supervisão da professora
responsável pela disciplina – Lucia Almeida.
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Com o adesivo instantâneo universal,
cole os três objetos no fundo da caixa,
com disposição semelhante à da Figura
3.

Figura 3

Faça um pequeno orifício (compatível com as dimensões do LED) no centro da tampa
da caixa.
Monte um circuito elétrico simples com o LED, o suporte e a bateria, de maneira que o
LED fique preso na tampa (Figura 4) e, quando ligado, ilumine o interior da caixa.

Figura 4

- Cole o pedaço de papelão, previamente pintado de branco, no fundo da caixa, e em
seguida, prenda o pedaço de fio de nylon, cuja extremidade livre deve sair pela lateral
oposta da caixa, conforme ilustra as Figuras 5a e 5b.

Figura 5a

Figura 5b
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Fazer uma cobertura para a caixa com o courvin, semelhante à da ilustração nas
Figuras 6a e 6b.

Figura 6a



Figura 6b

Como funciona

Com a caixa fechada e coberta com a capa de courvin (Figura 6 a), devem ser feitas,
pela fenda, 3 observações:
1ª – O LED deve estar desligado e o papelão preso no interior da caixa baixado no
fundo – o observador nada verá;
2ª - O LED deve estar ligado e o papelão preso no interior da caixa baixado no fundo –
o observador verá três vasos de flores;
3ª - O LED deve estar ligado e o papelão preso no interior deve ser puxado pelo fio de
nylon, de modo a ficar perpendicular ao fundo da caixa – o observador verá 2 vasos de
flores.
 Conclusão
Não basta ter luz para vermos os objetos luminosos e iluminados, é necessário que a
luz que sai dos objetos chegue aos nossos olhos.

