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RESUMO  

 

Estudos na área da surdez vêm comprovando que o acesso ao conhecimento pela comunidade 

surda passa pelo reconhecimento da identidade cultural. Nesta perspectiva, os estudos surdos 

requerem transposição didática nos processos de ensino e aprendizagem do ensino da Física. 

Com base nos pressupostos dos estudos surdos sustentados nos paradigmas das relações 

interculturais, o presente estudo busca inovar com a construção de um caderno pedagógico 

que apresenta estratégias metodológicas para o ensino de cinemática com o uso da fotolibras, 

identificando processos de ensino e aprendizagem de conceitos de Cinemática ao nível 

introdutório para comunidade surda por meio de imagens fotográficas (FOTOLIBRAS). 

Baseando-se nos pressupostos da pesquisa qualitativa descritiva com a interpretação dos 

estudos de cinemática através do uso de imagens no desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem relacionado aos conceitos de referencial, de movimento e de repouso. A 

pesquisa foi realizada com um grupo de seis surdos que participam do curso pré-vestibular 

para a comunidade surda na Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus de Ji-

Paraná. Os estudos de cinemática com a comunidade surda com textos na língua portuguesa 

revelaram que a maioria dos surdos não domina o conhecimento semântico da maioria das 

palavras relacionadas à cinemática. Entretanto, quando foi apresentado o mesmo estudo com 

o uso de imagens fotográficas relacionadas ao referencial, ao movimento e ao repouso,  

observou-se grande interesse dos surdos em estudar o tema que culminou em uma 

aprendizagem significativa dos alunos. Os primeiros resultados demonstram que a 

comunidade surda possui uma identidade cultural diferenciada do mundo ouvinte, onde a 

cultura visual é evidenciada. O que caracteriza que o surdo possui uma forma diferenciada de 

aprendizagem que passa pela compreensão das diferenças interculturais da comunidade surda. 

Neste sentido, os processos de ensino aprendizagem de cinemática com a comunidade surda 

passam pela transposição didática do ensino de física.  

 

Palavras-chave: Ensino de Física. Experiência visual. Comunicação bilíngue. Cinemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Studies in the deafness area have proved that the access to knowledge by the deaf community 

passes by the acknowledgement of cultural identity. Thus, the deaf studies depend upon the 

didactic transposition into teaching and learning process of the physics teaching. Based upon 

the theories of the death studies, supported in the paradigms of the intercultural relationships, 

our study intends to innovate with the production of a pedagogical resource that shows 

methodological strategies for the Kinematics teaching using photolibra. We will identify the 

teaching and learning processes of Kinematics concepts in its basic level for the deaf 

community through the pictures (PHOTOLIBRAS). This study was supported by the 

qualitative-descriptive research with the comprehension of the Kinematics studies through the 

use of pictures in the development of teaching and learning process associated with concepts 

of reference, motion and inertia. The research was developed involving a group of six deaf 

that integrate the pré-vestibular course for the deaf community of the Universidade Federal de 

Rondônia – UNIR, Campus Ji-Paraná. The Kinematics studies with the deaf community using 

texts in the Portuguese language have revealed that the most part of the deaf does not know 

the meaning of the words related to Kinematics. However, when it was developed the same 

study using pictures related to reference, motion and inertia it was evident their great interest 

in the issue, resulting in their effective learning. The first results demonstrate that the deaf 

community has a cultural identity that differs from the hearing world, where the visual culture 

is evidenced. It makes clear that the deaf has a different way of learning that involves the 

comprehension of the intercultural differences of the deaf community.  Therefore, the 

teaching and learning processes of Kinematics with the deaf community is linked to the 

didactic transposition of the physics teaching.  

    

Keywords: Physics teaching. Visual experience. Bilingual communication. kinematics   
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1. INTRODUÇÃO  

 

Analisando questões mais gerais do ensino de Física para surdos, fica evidente o papel 

transformador que o conhecimento científico provoca na autonomia e no entendimento das 

informações que se apresentam no cotidiano do surdo, dinamizando a capacidade de interagir 

e interferir nos eventos do dia a dia, com consciência e criticidade sobre as ações empenhadas.

 As discussões sobre a educação de surdos, na atualidade, destacam principalmente a 

falta de metodologias adequadas e que levam em consideração os elementos culturais e 

sociais da comunidade surda.  

No dia a dia, o professor de Física encontra grandes barreiras para ensinar a disciplina 

para surdos, ja que não dispõe de materiais didáticos adequados e elaborados na perspectiva 

da educação de surdos, bem como, a falta de capacitação adequada para o professor. Portanto, 

essa pesquisa busca elaborar um caderno pedagógico com orientações metodológicas que 

viabilizem o ensino da cinemática pautado nas características visuais da comunidade surda. 

Levando em conta a língua materna
1
 da comunidade surda que é a Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS), e ainda observando que ela apresenta características regionais 

diferenciadas, a elaboração de materiais didáticos que acolha os surdos através de sua cultura 

torna-se desafiador. É necessário proporcionar ao surdo a visualização e a correlação dos 

conceitos de cinemática com seu cotidiano e, para isso é crucial que o caderno pedagógico 

elaborado contemple e dinamize uma aprendizagem visual inserindo o surdo ao conhecimento 

científico. 

Torna-se indispensável a dissociação da cultura ouvinte da cultura surda, de modo que 

as especificidades culturais sejam respeitadas, porém, integradas, objetivando facilitar o 

caminho do saber para a comunidade surda.  

Esta pesquisa possibilita, incorporada ao seu limite de ação, provocar reflexões através 

dos relatos dos surdos participantes, no contexto escolar do ensino de Física no Ensino Médio, 

deparando-se com aspectos relevantes no que se refere à metodologia e aos recursos 

disponibilizados para o ensino de alunos surdos. 

Na sequência, apresentam-se no primeiro capítulo os fundamentos teóricos da 

pesquisa, iniciando pelos estudos surdos e cultura surda, bem como o que a legislação dispõe 

                                                           
1
 O conceito de língua materna será reconhecido neste estudo como a primeira língua usada no processo de 

comunicação e expressão pela comunidade surda.  
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sobre a educação inclusiva citados na Lei nº 10.436 (BRASIL, 2002), de 24 de abril de 2002, 

que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e dá outras providências e no 

Decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005), de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 

10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, 

supracitada e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, dentre outros. 

No segundo capítulo, destinado à metodologia da pesquisa, são expostos os caminhos 

delineados na construção da proposta para o desenvolvimento da pesquisa, bem como a 

configuração do estudo, seleção da amostra, definição dos instrumentos e procedimentos 

pedagógicos adotados para a aplicação da ferramenta didática. Este capítulo finaliza com os 

procedimentos para a elaboração do produto final típico dos cursos de mestrado profissional.

 O terceiro capítulo apresenta os conceitos de Cinemática baseados na produção de 

imagens fotográficas, abordados na aplicação do produto final, e os resultados e a discussão 

dos dados extraídos das entrevistas com os participantes e o questionário discutido ao final da 

aplicação da ferramenta pedagógica. A análise das respostas se caracterizou em etapa 

primordial para os ajustes no mecanismo da metodologia adotada na execução da proposta, 

dinamizando os objetivos da pesquisa, dentre os quais a elaboração do produto final. 

O produto final que foi elaborado é um caderno pedagógico que serve como material 

de apoio ao professor de Física no Ensino Médio. O caderno traz noções básicas de temas 

como “Ser Surda”, “Identidade Surda” e “Cultura Surda”, objetivando apresentar as 

características da comunidade para os docentes no ensino de Física. Na sequência, os 

conceitos introdutórios de cinemática são apresentados na perspectiva da produção de 

imagens fotográficas, bem como uma sequência didática com a utilização da FOTOLIBRAS 

envolvendo a introdução à Cinemática. Também é comtemplado com espaço para outros 

recursos a critério do professor, como a elaboração de desenhos explicativos e a realização de 

experimentos. 

Atendendo as demandas levantadas na pesquisa, e na intenção de contribuir com a 

discussão das políticas educacionais, finalizou-se a pesquisa, buscando estimular discussões 

focadas nas práticas pedagógicas voltadas para o ensino e aprendizagem, que respeitem as 

peculiaridades da identidade e da cultura visual dos alunos surdos, assim como a abertura para 

pesquisa futuras que desenvolvam novas técnicas de ensino e aprendizagem. 

 

1.1. SER SURDO  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.436-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.436-2002?OpenDocument
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Grande parte dos ouvintes não entende a dimensão da surdez, pois não percebem as 

dificuldades que o surdo enfrenta no mundo em que a maior parte das informações é para 

ouvintes. Um dos fatos de maior destaque é a barreira na comunicação com ouvintes, 

considerando que os surdos são forçados a aprender a Língua Portuguesa para facilitar a 

comunicação e os ouvintes raramente se empenham em aprender a LIBRAS. 

Portanto, é nescessário o empenho de todos no que diz respeito à comunicação, pois 

ela tem papel fundamental na educação, oportunizando aos surdos uma aprendizagem 

significativa, reforçando a identidade e a cultura surda. 

 

[...] quando o surdo diz, “Eu tenho orgulho de ser surdo”, ele choca e confunde o 

ouvinte. O ouvinte não gosta de ouvir isso, porque começa a colocar em questão a 

certeza que o ouvinte tem sobre o mundo. Ele não pode mais achar que o surdo é um 

“coitado”, porque um coitado não tem orgulho de si mesmo. O ouvinte fica com 

medo. O mundo do ouvinte começa a ficar menos seguro, mais complexo. O ouvinte 

não tem explicação para o orgulho de o surdo ser surdo. Como é possível uma 

pessoa ter orgulho de ser surdo? Para o ouvinte, é um absurdo. É um paradoxo. 

(MCCLEARY apud STROBEL, 2008, p. 82) 

 

A partir desses pressupostos, evidencia-se a importância da cultura visual na 

aprendizagem desta comunidade, pois caracteriza uma visão de mundo e de si mesmo como 

participante de um povo diferente da visão dos ouvintes, agregando significados aos 

fenômenos que acontecem ao seu redor, através da língua de sinais e da cultura.  

Para alcançar a comunicação efetiva com a comunidade surda, é nescessário, além do 

conhecimento da Língua de Sinais, o entendimento e o desejo de auxiliá-los nas dificuldades 

do cotidiano, através das inovações tecnológicas, na criação de metodologias e técnicas 

pedagógicas que contemplem as características do Povo Surdo, possibilitando a sua 

integração ao mercado de trabalho e à convivência social plena.  

A escola, na atualidade, deve rever sua função social, buscando estabelecer novos 

paradígmas na educação de surdos, valorizando o ser humano como parte integrante de uma 

sociedade com diferentes costumes, línguas e culturas para que o ambiente escolar torne-se 

cada vez mais acolhedor das diferenças. 

Pierucci (1999) destaca que a escola só alcançará seu objetivo, quando, de fato, 

desenvolver, no educando surdo, aspectos linguísticos, sociais, afetivos e culturais, através do 

respeito às diferenças e às especificidades da identidade surda e da importância que esses 

parâmetros têm no êxito escolar do Surdo. 

As dificuldades de comunicação através da Língua de Sinais apresentam-se como fator 

principal para a defasagem na aprendizagem do surdo. Fica evidente o contato tardio com a 



17 
 

Língua de Sinais, acarretando o não desenvolvimento da linguagem e, portanto, o 

improdutivo crescimento acadêmico da maioria dos surdos. 

É muito importante criar um ambiente de aprendizagem no qual as diversas culturas 

coexistam, interagam e sejam o ponto de partida para a elaboração de novas técnicas e 

métodos acadêmicos fundamentados nas especificidades dos alunos, integrando surdos e 

ouvintes em um ambiente de convivência para todos e com todos. Nesta perspectiva, é 

necessário que a escola seja multicultural, com atividades inovadoras, promovendo o acesso 

ao conhecimento formal. 

 

1.2. ESTUDOS SURDOS E IDENTIDADE CULTURAL  

 

Observando de forma ampla, os Estudos Surdos destacam a surdez como diferença e 

não como deficiência. A surdez é encarada pela comunidade surda como artefato da 

identidade surda e é vista como uma característica que não faz do surdo inferior ao ouvinte. 

Os Estudos Surdos deixam claro que a diferença entre ouvintes e surdos se dá pela 

linguagem e pelas diferenças culturais e não por características biológicas. 

 

Os Estudos Surdos se constituem enquanto um programa de pesquisa em educação, 

onde as identidades, as línguas, os projetos educacionais, a história, a arte, as 

comunidades e as culturas surdas são focalizadas e entendidas a partir da diferença, 

a partir de seu reconhecimento político. (SKLIAR, 1998, p. 5). 

 

Segundo Abbagnano (1998), a relação entre os indivíduos de uma mesma cultura ou 

mesmo de culturas diferentes, é um dos principais fundamentos da Alteridade, onde um 

indivíduo se coloca no lugar do outro, levando em conta sua cultura, identidade e vivência 

social objetivando interagir e influenciar de modo positivo e eficiente no meio onde 

convivem. 

Laplantine (2000) argumenta que na Antropologia a Alteridade objetiva a análise da 

interação do homem com o meio onde vive e nas interações dos sujeitos desta comunidade e 

de suas culturas. 

Outro aspecto relevante no contexto educacional das pessoas surdas diz respeito a sua 

identidade. Em diversos movimentos sociais na busca pelo reconhecimento da comunidade 

surda e a busca pela reconstrução da identidade surda, tem agitado os pesquisadores e 

educadores na área da surdez. 
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Deve-se auxiliar o surdo através da linguagem e da cultura surda, no desenvolvimento 

da identidade surda que apresenta grande importância na aprendizagem e na concepção do 

“Ser Surdo” desde o início de sua vida escolar. Esta afirmação da identidade surda auxilia na 

não aquisição de identidades pautadas em ideologias ouvintistas. 

Historicamente, é evidente a imposição da cultura ouvinte aos surdos, impedindo o 

desenvolvimento pleno da Língua de Sinais e da identidade surda. Fica claro que, através da 

visão, o surdo se comunica e significa o mundo ao seu redor. 

É necessária a aceitação da cultura visual do surdo como nos mostra Perlin. “ser surdo 

é pertencer a um mundo de experiência visual e não auditiva” (PERLIN, 1998, p. 56).  

 

É preciso manter estratégias para que a cultura dominante não reforce as posições de 

poder e privilégio. É necessário manter uma posição intercultural mesmo que seja de 

riscos. A identidade surda se constrói dentro de uma cultura visual. Essa diferença 

precisa ser entendida não como uma construção isolada, mas como construção 

multicultural (PERLIN, 1998, p. 56). 

 

Neste prisma, a pedagogia surda é construída no âmbito de uma nova ótica pelo Povo 

Surdo, o ensino por paridade dá lugar a uma educação cultural, na qual os sujeitos aprendem 

um sobre a cultura do outro com professores preparados e conhecedores dessas culturas, de 

modo que a identidade surda e a cultura visual se estabeleçam junto aos ouvintes. “O povo 

surdo é o grupo de sujeitos surdos que tem costumes, história, tradições em comuns e 

pertencentes às mesmas peculiaridades, ou seja, constrói sua concepção de mundo através da 

visão” (STROBEL, 2009, p. 06). 

É importante observar que a língua materna da comunidade surda é a Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) e esta faz parte da identidade dos surdos e assim como se 

considera a importância da língua de outras culturas dentro e fora do espaço escolar, deve-se 

encarar a LIBRAS como diferente da Língua Portuguesa, pois ela é a afirmação da cultura, da 

identidade e da luta dos surdos pelo reconhecimento de Povo. 

A LIBRAS assim como a Língua Portuguesa representa meios de comunicação de 

Povos e culturas diferentes. Na Língua Portuguesa transmitem-se as ideias através dos 

diversos sons e frases, já na LIBRAS a transmissão de ideias se dá por uma junção de 

expressões faciais, gestuais e corporais, “um dos artefatos culturais do povo Surdo é o 

linguístico, a língua de sinais é um aspecto fundamental da cultura surda” (STROBEL, 2008, 

p. 44). 

Os Estudos Surdos destacam que não é prudente a comparação e a utilização mista das 

duas línguas, pois possuem  estrutura gramatical independentes e características diferentes, e 
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sofrem mudanças com o passar dos tempos, porém, levam consigo os traços e os costumes de 

outras gerações. Segundo Strobel (2008), as características de comunicação visual da 

comunidade surda não são influenciadas pelo nível linguístico e sim pela observação espaço-

visual, evidenciando que o surdo se comunica através da visão e não da audição como o 

sujeito ouvinte.  

A língua de sinais possibilitou que a comunidade surda tivesse seus direitos sociais 

assegurados quase efetivamente através da comunicação, destacando a cultura visual nos 

vários ambientes da sociedade e nos meios de comunicação, efetivando a participação dos 

surdos no meio social e acadêmico. 

 

Significa a utilização da visão, em (substituição total à audição), como meio de 

comunicação. Desta experiência visual surge a cultura surda representada pela 

língua de sinais, pelo modo diferente de ser, de se expressar, de conhecer o mundo, 

de entrar nas artes, no conhecimento científico e acadêmico. A cultura surda 

comporta a língua de sinais, a necessidade do intérprete, de tecnologia de leitura 

(STROBEL, 2007, p. 39). 

 

De acordo com Strobel (2008), é possível conhecer a cultura dos Povos Surdos através 

de livros e materiais informativos, identificando e entendendo as relações entre as diferentes 

culturas. No processo histórico, a cultura do Povo Surdo é transmitida de uma geração para 

outra, sofrendo transformações ao longo deste processo, através das variadas técnicas visuais 

que os sujeitos surdos participantes desta cultura vão desenvolvendo, caracterizando a 

literatura surda.  

O convívio do surdo dentro da comunidade surda tem papel importante no 

desenvolvimento da identidade surda, bem como na valorização do indivíduo como “Ser 

Surdo”, permitindo ao surdo perceber as diferentes culturas e a desenvolver sua autoestima e 

seu orgulho de ser surdo. 

Strobel (2008) destaca que a criança surda deve ter contato com adultos surdos o mais 

cedo possível, proporcionando a transmissão dos elemenos culturais, culminando no 

desenvolvimento e na absorção de informações da cultura do povo surdo, aprimorando a 

comunicação e a formação da identidade surda em tempo hábil. Esse processo torna-se mais 

eficiente e dinâmico quando o surdo estuda em escola de surdos, onde toda extrutura foi 

criada e adaptada para o enriquecimento da cultura surda. 

 

Se os surdos têm contato com a língua de sinais desde cedo; assim a criança surda 

poderia sentir como as outras crianças, fazer perguntas e obter as respostas, ou seja, 

a curiosidade da criança surda será satisfeita muitas vezes e terá maior acesso às 

informações. (WALLIS apud STROBEL, 2008, p. 40) 
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O contato com o surdo adulto instiga na criança surda o desenvolvimento 

identificatório do sujeito surdo com sua cultura, minimizando os efeitos que o contato tardio 

com a cultura traz e suas consequências na interação com a comunidade surda. 

O desenvolvimento da pedagogia surda tem ajudado na estruturação do campo 

linguístico e no embasamento científico das línguas de sinais e na perspectiva da visão de 

mundo que o surdo possui, diminuindo o distanciamento e a desigualdade entre surdos e 

ouvintes. 

Poche (1989) destaca que o instrumental linguístico é a origem da estrutural cultural 

de um Povo e estabelece permanentemente integração de culturas através da interação social. 

Assim sendo, a língua é responsável pela transmissão dos costumes para as novas gerações. 

A educação bilíngue é incoporada pela cultura surda, em que segundo Kozlowski 

(2000, apud Santana e Bergamos, 2005) é estruturada pela comunicação através da Língua de 

Sinais e pelos costumes de convivência adotados pelo Povo Surdo no meio da comunidade 

ouvinte, partilhando e integrando as duas culturas e línguas. 

 

[...] quando se trata de refletir sobre o fato de que nessa comunidade (de surdos) 

surgem – ou podem surgir – processos culturais específicos, é comum a rejeição à 

ideia da “cultura surda”, trazendo como argumento a concepção da cultura universal, 

a cultura monolítica [...]. A cultura surda não é imagem velada de uma hipotética 

cultura ouvinte. Não é o seu revés (SKLIAR, 1998, p.28 - 29). 

 

As comunidades compartilham práticas e aspectos sociais através da cultura daquela 

comunidade, e é evidente que mesmo entre comunidades surdas existem diferenças nos 

costumes e nas práticas, pois há influência do regionalismo em que cada comunidade está 

inserida. Ainda é possível observar nas comunidades de surdos fenômenos sociais observados 

também em quaisquer outras comunidades, seja de comportamento, da falta de identidade 

com o grupo, delineando classes, gêneros, regionalismos e raças entre os sujeitos da 

comunidade.  

O respeito e a aceitação da cultura surda minimizam as influências da cultura 

ouvintista, de forma que seja oportunizado ao surdo o contato imediato com a Língua de 

Sinais e com sua cultura, evitando a marginalização do mesmo pela própria comunidade 

surda. 

Concluindo com as palavras de Perlin a respeito da cultura surda: 
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A cultura surda como diferença se constitui numa atividade criadora. Símbolos e 

práticas jamais conseguidos, jamais aproximados da cultura ouvinte. Ela é 

disciplinada por uma forma de ação e atuação visual. Já afirmei que ser surdo é 

pertencer a um mundo de experiências visuais e não auditivas. Sugiro a afirmação 

positiva de que a cultura surda não se misture à ouvinte (PERLIN, 2005, p.56). 

 

1.3. A LÍNGUA DE SINAIS 

 

O ensino de LIBRAS no Brasil é regulamentado pelo Ministério da Educação (MEC) 

e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) com normativas 

específicas. Estas normativas preveem a inclusão da disciplina em todos os ciclos da educação 

regular. Thoma (2004) destaca que a LIBRA foi oficializada em abril de 2002 pela Lei no 

10.436, de 24 de abril de 2002 e contempla o movimento de luta do Povo Surdo pelo 

reconhecimento de sua língua, bem como, Gesueli (2006) argumenta que esta Lei reivindica 

para a Língua de Sinais o mesmo parâmetro linguístico de uma língua natural como a Língua 

Portuguesa. 

A Lei nº 10.436 (BRASIL, 2002), de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS,  a reconhece como meio legal de comunicação e expressão, 

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

que constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de 

comunidades de pessoas surdas do Brasil. 

Ainda em seus artigos terceiro e quarto, a Lei nº 10.436 prevê que as instituições 

públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devem 

garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo 

com as normas legais em vigor. Bem como, o sistema educacional federal e os sistemas 

educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos 

de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio 

e superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, como parte integrante dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, porém, a LIBRAS não poderá substituir a 

modalidade escrita da Língua Portuguesa. 

O Decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005), de 22 de dezembro de 2005, regulamenta a Lei 

nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, 

supracitada e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e estabelece que a pessoa 

surda seja aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio 

de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.436-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.436-2002?OpenDocument
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As instituições de ensino devem garantir, obrigatoriamente, o acesso à comunicação, à 

informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares 

desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação 

infantil à superior. Para garantir o atendimento educacional especializado, o Decreto nº 5.626 

estabelece que as instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, 

municipal e do Distrito Federal, devem promover cursos de formação de professores, 

ofertando, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino de LIBRAS e também de 

Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos, apoiando, na comunidade 

escolar, o uso e a difusão da LIBRAS entre professores, alunos, funcionários, direção da 

escola e familiares, inclusive por meio da oferta de cursos. 

As instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica devem garantir a 

inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva, por meio da organização de escolas e 

classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores bilíngues, 

na educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. As escolas bilíngues ou 

escolas comuns da rede regular de ensino devem estar abertas a alunos surdos e ouvintes para 

os anos finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio ou educação profissional, com docentes 

das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade linguística dos alunos surdos, 

bem como com a presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua Portuguesa. 

De acordo com Gesser (2009), a Língua de Sinais não é uma forma de mímica ou 

simplesmente o uso da datilologia, também não é igual em todas as regiões e países, já que 

apresentam características diferentes de um país para outro e também não deve ser encarada 

como uma língua artificial, já que ela é natural da comunidade surda, bem como não foi 

adaptada das línguas orais. As línguas de sinais possuem estrutura própria. 

 

Entretanto, é importante dizer que coabitação da maioria das línguas de sinais com 

as línguas orais faz com que empréstimos, alternâncias e trocas linguísticas 

aconteçam, inevitavelmente. Mas isso não quer dizer que as línguas de sinais tenham 

suas origens ou raízes históricas nas línguas orais (GESSER, 2009, p. 33) 

 

Thoma (2004) destaca que se a LIBRAS não é reconhecida como língua materna do 

Povo Surdo, mas apenas como uma forma de comunicação comprometerá a vida acadêmica 

do surdo, pois não favorece a comunicação, criando barreiras de interação entre as duas 

cultras e não potencializa o entendimento do que é estudado. 

Por outro lado, Dizeu e Caporali (2005) reafirmam o que ja foi dito acima, a Língua de 

Sinais é a língua natural dos surdos, sendo sua aquisição espontânea sem a necessidade de um 
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estudo específico, levando em conta que o surdo precisa do contato com esta língua desde 

pequeno e o contato com os surdos adultos da sua comunidade, absorvendo identidade e a 

linguagem surda. 

Fernandes (2003) enfatiza que assim como é oportunizado à criança ouvinte o contato 

com a língua oral e escrita já nas séries iniciais, a criança surda também deve ter acesso à 

Língua de Sinais logo nas séries iniciais, pois fortalece e potencializa o desenvolvimento da 

comunicação através da aquisição da língua natural, própria da sua comunidade. 

O ensino de LIBRAS no Brasil passou por várias reformulações, através das pesquisas 

realizadas no campo da linguística, gerando processos estuturais para a educação de surdos, 

valorizando e potencializando a utilização e o ensino da Língua Brasileira de Sinais - 

(LIBRAS). 

Na atualidade, existem pesquisas mais amplas a respeito da educação de surdos, 

permeiando da sala de aula às instituições de ensino como um todo. Existe grande empenho 

no aperfeiçoamento de novas metodologias e na criação de elementos didáticos que 

contemplem as especificidades do surdo, como a expansão dos cursos de LIBRAS para 

professores e comunidades escolares. Essas iniciativas começaram em 1992 com um grupo de 

pesquisa de Libras e Cultura Surda Brasileira da Federação Nacional de Educação e 

Integração dos Surdos (FENEIS) e tem se intensificado nas últimas décadas. 

Salles (2004) destaca que cada país possui sua própria língua de sinais, e, portanto, em 

paízes distintos só se percebem alguns traços de paridade se a origem da língua coincidir. 

Assim como qualquer outra língua, a LIBRAS possui estrutura gramatical própria, portanto 

não copia a estrutura da Língua Portuguesa. A combinação de movimentos específicos em 

pontos de articulação espaço-visual com as mãos forma as frases que dão sentido ao contexto, 

através da cultura visual que o Povo Surdo detem. 

 

As línguas de sinais são línguas naturais porque, como as línguas orais, surgiram 

espontaneamente da interação entre pessoas e porque, devido à sua estrutura, 

permitem a expressão de qualquer conceito – descritivo, emotivo, racional, literal, 

metafórico, concreto, abstrato – enfim, permitem a expressão de qualquer 

significado decorrente da necessidade comunicativa e expressiva do ser humano, ou 

seja, as línguas de sinais são complexas porque são dotadas de todos os mecanismos 

necessários aos objetivos mencionados, porém, econômicas e “lógicas” porque 

servem para atingir todos esses objetivos de forma rápida e eficiente e até certo 

ponto de forma automática (SALLES, 2004, p. 83). 

 

Na visão de Brito (1998), as línguas de sinais utilizam uma condição espaço-visual, 

diferentemente das línguas orais que utilizam o canal oral-auditivo na comunicação, com 
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características gramaticais e semânticas distintas na formação da estrutura das frases e do 

contexto. 

 

1.3.1. O sinal e seus parâmetros 

 

Segundo Felipe (1997) o sinal formado com as articulações das mãos na língua de 

sinais representa as palavras nas línguas orais e escritas. 

 

O sinal é formado a partir da combinação do movimento das mãos com um 

determinado formato em um determinado lugar, podendo este lugar ser uma parte do 

corpo ou um espaço em frente o corpo. Essas articulações das mãos, que podem ser 

comparadas aos fonemas e às vezes aos morfemas, são chamadas de parâmetros 

(FELIPE, 1997, P. 83). 

  

É notável a necessidade de articulações com as mãos no espaço visual, combinados 

com o movimento das mãos e face bem como a orientação desses movimentos para a 

formação de frases. 

Oliveira (1995) argumenta que a língua de sinais possui cinco parâmetros de 

sinalização que são fundamentais para o processo de comunicação e expressão, despostos a 

seguir.  

  

1- CONFIGURAÇÃO DAS MÃOS: são formas das mãos, que podem ser da 

datilologia (alfabeto manual) ou outras formas feitas pela mão predominante (mão 

direita para os destros), ou pelas mãos do emissor ou sinalizador. Os sinais 

APRENDER, LARANJA e ADORAR têm a mesma configuração de mão; 

 

2- PONTO DE ARTICULAÇÃO: é o lugar onde incide a mão predominante 

configurada, podendo esta tocar alguma parte do corpo ou estar em um espaço 

neutro vertical (do meio do corpo até a cabeça) e horizontal (à frente do emissor). Os 

sinais TRABALHAR, BRINCAR e CONSERTAR são feitos no mesmo espaço 

neutro e os sinais ESQUECER, APRENDER e PENSAR são feitos na testa; 

 

3- MOVIMENTO: os sinais podem ter um movimento ou não. Os sinais citados 

acima têm movimentos, com exceção de PENSAR que, como os sinais 

AJOELHAR, EM-PÉ, não têm movimentos; 

 

4- ORIENTAÇÃO: os sinais podem ter uma direção e a inversão desta pode 

significar ideia de oposição, contrária ou concordância número – pessoal, como os 

sinais QUERER e QUERER – NÃO; IR e VIR;  

 

5- EXPRESSÃO FACIAL E/OU CORPORAL: muitos sinais além dos quatro 

parâmetros mencionados acima têm como traço diferenciador também a expressão 

facial e/ou corporal, em sua configuração. É o caso dos sinais ALEGRE e TRISTE. 

Há sinais feitos somente com a bochecha, como LADRÃO, ATO – SEXUAL. 
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A correspondência dos parâmetros supracitados estabelece a formação do sinal que 

representam palavras e frases dentro de um contexto. Portanto, é necessário conhecer as 

regras de combinação de sinais para formação de frases, e este conhecimento só vem através 

da prática e do estudo aprofundado da Língua de Sinais. 

 

1.4. EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS 

 

O bilinguísmo consiste na utilização de duas línguas com conhecimento nativo das 

mesmas. No decorrer dos anos esta definição torna-se mais complexa, pois se torna cada vez 

mais ampla diante dos novos estudos. Seguindo a mesma linha, Harmers e Blanc (2000) 

definem a educação bilíngue como qualquer sistema de educação escolar no qual, em dado 

momento e período, o ensino é planejado e ministrado em pelo menos duas línguas distintas. 

Baseado em fatos históricos, Botelho (2005) comenta que na década de 1970, através 

de pesquisas centradas na cultura e em políticas públicas, foi proposta a educação de surdos a 

partir do bilinguismo. O bilinguismo tem suas origens na necessidade do surdo por viver no 

meio da comunidade ouvinte, necessita adquirir a Língua de Sinais e a Língua Portuguesa 

utilizadas pelos ouvintes no Brasil, nesta ótica, é nescessário estabelecer cuidados na 

manutenção das estruturas das duas línguas, preservando suas formas gramaticais próprias. 

No contexto do bilinguismo, o Povo Surdo defende que a LIBRAS por ser sua língua 

materna, precisa ser ensinada o mais cedo possível, bem como o contato com a Língua 

Portuguesa não deve ser esquecida pelo Povo Surdo na perspectiva da educação bilíngue. 

O ideal é fortalecer o bilinguismo como meio de expandir a cultura surda e o 

acolhimento das diferenças, demonstrando que o surdo é parte integrante da comunidade de 

ouvintes e que traz consigo raízes bilíngues e bicultural. 

Botelho (2005) comenta que na educação o bilinguismo ainda é pouco divulgado e 

utilizado de forma tímida, já em outros países como Dinamarca e Suécia a educação bilíngue 

para surdos já contempla a leitura e a escrita além da língua de sinais. Novas discussões e 

abordagens devem ser feitas no âmbito da política brasileira, para que se efetive uma 

educação bilíngue responsiva(responsável)  e de direito para o Povo Surdo. 

Perlin (2005) comenta que é difícil para o surdo entender a língua escrita já que 

desconhece a condição semântica das palavras, assim, fica evidente a importância do 

intérprete na transposição das informações que estão no texto para o surdo. 

Goldfeld (1997) afirma que a maioria dos surdos que crescem em famílias ouvintes e 

os familiares não se empenham em favorecer o acesso do surdo a LIBRAS, cria situações 
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improdutivas de interações e socialização gerando barreira na comunicação e no 

desenvolvimento da aprendizagem. 

Almeida (2000) comenta que a aquisição da cultura ocorre através do 

desenvolvimento da linguagem e isso decorre da aprendizagem da língua natural de uma 

cultura, que no caso do Povo Surdo, no Brasil, é a LIBRAS, observando práticas e costumes 

vivenciais de outras gerações. 

Pensando nas relações interpessoais, sociais e culturais nas quais o surdo se depara no 

ambiente escolar e, considerando que, em sua maioria, elas acontecem na sala de aula, o 

professor aparece como o principal agente provedor de estratégias e técnicas que possibilitem 

ao surdo essas interações, principalmente através do uso da Língua mãe da comunidade surda, 

a LIBRAS. 

Salles (et al, 2004) argumenta que mesmo a ampla utilização da língua de sinais pela 

comunidade surda, se não for considerado pelo surdo que ele está inserido na comunidade 

brasileira que utiliza a Língua Portuguesa para comunicação e interações sociais, acarretarão 

interações socioculturais improdutivas entre surdos e ouvintes, ou seja, a Língua Portuguesa, 

na forma escrita, deve ser passada à comunidade surda como segunda língua na expectativa de 

potencializar possíveis socializações. 

No âmbito da aprendizagem, o aluno surdo é igualmente capaz se comparado ao aluno 

ouvinte, porém, no campo da linguagem, não se deve fazer comparações, pois o surdo 

apresentará dificuldades quanto ao Português que o aluno ouvinte é capaz de apresentar, 

mesmo na modalidade escrita, haja vista que, como dito anteriormente, o Português não é a 

língua materna do Povo Surdo.  

É nescessário muito mais que o desenvolvimento da linguagem nas práticas 

pedagógicas com os surdos, é também importante despertar o interesse nas relações 

socioculturais. “A prática pedagógica desperta e engendra toda uma série de funções que se 

acham em estado de maturação e permanecem em zona de desenvolvimento próximo” 

(VYGOTSKY, 2001, p.243). 

São grandes os desafios, no entanto, existem variadas propostas para obtermos êxito. 

Saliés e Magalhães (2006) destacam que é muito importante desenvolver e executar práticas 

pedagógicas que expõem o surdo em contextos diversos e que esse processo ocorra 

continuamente, passando a fazer parte do cotidiano do surdo, instigando-o a perceber o que é 

estudado nos fenômenos que ocorrem ao seu redor. 

Partindo desses pressupostos, são necessárias mudanças no cenário das políticas 

públicas e mais investimento no desenvolvimento de materiais pedagógicos que levem em 
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conta a cultura visual do Povo Surdo e a capacitação de professores em LIBRAS e na 

docência, para um atendimento adequado, abrindo espaço para uma aprendizagem 

significativa. 

 

1.5. INOVAÇÕES NO ENSINO DA FÍSICA PARA SURDOS 

 

O ensino de Física na atualidade debate na sua maior amplitude os processos 

educacionais. O ensino estabelecido com objetivo no mauseio de fórmulas e cálculos 

distoantes do cotidiano dos alunos tem sido desarticulado, abrindo espaço para um ensino 

centrado nas práticas metodológicas que instiguem os alunos a enchergar, interagir e interferir 

nos fenômenos através do conhecimento científico adquirido, estrapolando os muros da escola 

numa perspectiva de aprendizagem significativa. 

Segundo Moreira (2000) o ensino de Física, no Brasil, tem comprovado a ineficiência 

do método de ensino adotado para o Ensino Médio. A ideia é a capacitação de professores 

frente às novas demandas escolares, através do construtivismo, na reestruturação de 

estratégias que enfatizem a modelagem de situações reais, na instrumentalização de elementos 

práticos do cotidiano dos alunos, na a atualização de conteúdos e na aproximação da Física 

Contemporânea. 

Menezes (2009) destaca a fossilização dos conteúdos clássicos, a não abordagem de 

temas da Física moderna e contemporânea e nas práticas pedagógicas inadequadas. Muitas 

são as possibilidades de estratégias para uma mudança que realmente coloque o ensino de 

Física no rumo certo. 

Apesar de que não deve existir uso de um único método como argumenta Moreira.  

 

[...] ensinar Física somente sob a ótica da Física do cotidiano é uma distorção 

porque, em boa medida, aprender Física é, justamente, libertar-se do dia-a-dia. De 

modo semelhante, ensinar Física apenas sob a perspectiva histórica, também não me 

parece uma boa metodologia porque para adquirir/construir conhecimentos o ser 

humano, normalmente, não precisa descobri-los, nem passar pelo processo histórico 

de sua construção. Tampouco o microcomputador será um bom recurso 

metodológico, se for usado com exclusividade, dispensando a interação pessoal, a 

troca, ou negociação, de significados que é fundamental para um bom ensino de 

Física (MOREIRA, 2000, p.98). 

 

Um aspecto metodológico pode complementar o outro, e assim, explorar diversos 

recursos didáticos que se apresentam como enriquecedor no sentido de atender às diferenças 

entre os alunos que são fundamentais para o ensino de qualidade e em especial o ensino de 

surdos. 
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Souza (et al, 2007) esclarece a necessidade de o professor de Física se atualizar, 

munindo-se de novas linguagens, estratégias, recursos  e métodos, afastando-se de aulas 

expositivas, pensando nos alunos ouvintes e surdos, mas, acima de tudo, lembrando que as 

potencialidades independem da audição do aluno, mas sim de um fazer pedagógico que 

comtemple a todos segundo suas especificidades. 

Essas inovações educacionais devem abarcar todo o arranjo da escola, indo da sala de 

aula até as estratégias, metodologias e recursos didáticos utilizados. 

 

As ideias que o estudante traz para a escola são necessárias para a construção de 

significados. Suas experiências culturais e familiares não podem ser negadas. Essas 

ideias devem ser aceitas para progressivamente evoluírem, serem substituídas ou 

transformadas. – A resistência para substituir alguns conceitos só é superada se o 

conceito científico trouxer maior satisfação: for significativo, fizer sentido e for útil. 

– Os conceitos científicos com maior grau de aplicabilidade, que explicam um maior 

número de situações e resolvem um maior número de problemas, facilitam a 

mudança. – O diálogo com os estudantes possibilita o diagnóstico de suas ideias em 

vários momentos da aprendizagem. Da mesma forma, a interação entre parceiros e a 

observação dos diálogos travados entre eles. – Provocar conflito com 

contraexemplos pode gerar dúvidas e insatisfação, levando os estudantes a testarem 

suas concepções. [...] No processo de formação de conceitos, é desejável 

desenvolver ações de inclusão - estabelecer se um objeto dado refere-se ao conceito 

indicado, e de dedução - reconhecer as características necessárias ou suficientes para 

incluir ou não os objetos em um conceito dado (NÉBIA, 1999 apud TREVISAN, 

2008, p.33). 

 

 

Pensando nos recursos didáticos, a experimentação e os recursos que se baseiam na 

exploração de elementos visuais como vídeos, animações, simulações, fotos, proporcionam 

grande relevância no processo de aprendizagem dos alunos surdos. Fica evidente que a 

maioria das indicações supracitada se ajusta com aquelas destacadas nas pesquisas que 

abordam à melhoria do ensino de Física na Educação Básica e, portanto, não são 

recomendações exclusivas para o ensino de surdos. Tudo isso nos permite assegurar que a 

participação dos alunos surdos nas aulas de Física estabelece muito mais do que inovação, e 

sim uma visão reflexiva sobre os enfoques metodológicos e os recursos didáticos existentes e 

utilizados pelo professor. 

Nessa perspectiva, a produção e o desenvolvimento de trabalhos voltados ao ensino de 

Física para surdos no Brasil ainda é muito tímida, mas alguns trabalhos são destaques. Costa 

(2011) descreve que, no Brasil, entre 1979 e 2010, existem poucos trabalhos divulgados em 

revistas científicas, sobre o ensino de Ciências para pessoas com necessidades especiais. Com 

o foco na educação de surdos aparecem dois trabalhos. Um de caráter experimental, com a 

utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s), abordando o ensino de 

Ótica, e, o outro, abordando de forma mais geral o ensino de Ciências para surdos. 
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Silva (et al, 2003) comenta sobre a utilização do computador e de seus programas 

dinamizando a comunicação e a transmissão de informações entre o professor e o aluno, mas 

também este recurso se apresenta como um eficiente meio para a busca de informações fora 

da sala de aula. Com a mesma visão, Silva (2003) descreve um planejamento diferenciado 

com ações precisas para a abordagem da teoria eletromagnética com surdos, através da 

observação e da reflexão. 

Outros autores como Campos (et al, 2010) e Ramos (2011) destacam a importância da 

utilização de sequências didáticas que utilizam vídeos para o ensino e a avaliação da 

aprendizagem dos surdos na língua materna (LIBRAS), e na segunda língua (Língua 

Portuguesa). Ramos (2012) comenta sobre a abordagem do tema Energia, utilizando 

elementos visuais no trânsito das cidades, aproximando a Física da realidade do surdo. 

 

Na cidade de Ponta Grossa no Paraná, ocorreu o III Simpósio Nacional de Ensino de 

Ciência e Tecnologia, onde foi apresentado um trabalho que demonstrava os 

principais aspectos da construção de uma proposta voltada para a formação de 

professores de Física aptos a proposição e realização de um ensino coerente com a 

perspectiva da educação de alunos surdos ou com baixa audição em aulas de Física 

do Ensino Médio. Implícito ao reconhecimento de licenciados em Física em técnicas 

educativas com alunos surdos, além da identificação das barreiras e possibilidades 

para um ensino de física para a comunidade surda, produziu-se vídeos didáticos com 

legendas na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) em colaboração com estudantes 

surdos. Neste estudo as atividades de ensino ocorreram na sala de recursos da escola 

durante o ano letivo de 2010 e primeiro semestre de 2011, permitindo a produção de 

cinco vídeos didáticos sobre diferentes temas de Física, demonstrando que o uso de 

experimentos e recursos multimídia se mostrou adequado a um processo de ensino 

que pressupõe a efetiva participação dos alunos no processo de aprendizagem 

(ALMEIDA, 2012, p. 01) 

 

1.6. FUNDAMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE SURDOS  

 

Perlin (2006) comenta que a priori o surdo era visto como incapaz de desenvolver a 

aprendizagem e, por isso, não era levado às escolas. Os surdos que ainda desenvolviam a fala 

por métodos impróprios eram discriminados em menor grau pelos ouvintes, mas os que não 

desenvolviam a fala eram excluídos do convívio social, impedidos de se relacionarem 

afetivamente e de possuírem qualquer tipo de bens, impossibilitando-os de exercer seus 

direitos de cidadão. 

 

Uma breve visão através da história de educação de surdos possibilita-nos uma 

reflexão de como o sujeito surdo foi tratado e educado através dos tempos e permite-

nos compreender atitudes atuais dos profissionais da saúde e da educação, 

causadores de estereótipos que permeiam as diferentes representações na educação 

de surdos (PERLIN, 2006, p. 08). 
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 Diante dos estereótipos que permeiam a história da educação de surdos, Sabanai 

(2007) destaca que os principais registros do final do século XV esclarecem que, nesta época, 

as escolas preparadas para receberem alunos surdos não haviam sido criadas, mas nesta 

mesma época ja existiam trabalhos desenvolvidos para o atendimento especializado de surdos, 

como o trabalho feito por Giralamo Cardamo, um italiano que utilizava sinais e linguagem 

escrita para ensinar surdos e Pedro Ponce de Leon, um monge beneditino espanhol que 

utilizava, além de sinais, treinamento da voz e leitura dos lábios. 

 

Nos séculos seguintes, alguns professores dedicaram-se à educação dos surdos. 

Entre eles, destacaram-se Ivan Pablo Bonet (Espanha), Abbé Charles Michel de 

I’EPÉE (França), Samuel Heinicke e Moritz Hill (Alemanha), Alexandre Gran Bell 

(Canadá e EUA) e Ovide Decroly (Bélgica). Esses professores divergiam quanto ao 

método mais indicado para ser adotado no ensino dos surdos. Uns acreditavam que o 

ensino deveria priorizar a língua falada (Método Oral Puro) e outros que utilizavam 

a língua de sinais já conhecida pelos alunos e o ensino da fala (Método Combinado). 

Em 1857, o professor francês Hernest Huet surdo e partidário de I’EPÉE, veio para 

o Brasil, a convite de D. Pedro II, para fundar a primeira escola para meninos surdos 

de nosso país, o Imperial Instituto de Surdos Mudos, hoje, Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES), mantido pelo governo federal, e que atendia, em seu 

Colégio de Aplicação, crianças, jovens e adultos surdos, de ambos os sexos. A partir 

de então, os surdos brasileiros passaram a contar com uma escola especializada para 

sua educação e tiveram a oportunidade de criar a Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS), mistura da Língua de Sinais Francesa com os sistemas de comunicação 

já usados pelos surdos das mais diversas localidades (SABANAI, 2007, p. 01). 

 

Segundo Sabanai (2007), no ano de 1880, pesquisadores e professores na área da 

surdez chegaram ao consenso de que o método mais adequado para o ensino de surdos era o 

oralismo, no qual a comunicação se dá através da voz unicamente, deixando de lado a língua 

de sinais. Este método ficou conhecido como Método Oral Puro e foi acordado no Congresso 

Mundial de Professores de Surdos ocorrido em Milão, na Itália. 

 

Nenhum outro evento na história de surdos teve um impacto maior na educação de 

povos surdos como este que provocou uma turbulência séria na educação que 

arrasou por mais de cem anos nos quais os sujeitos surdos ficaram subjugados às 

práticas ouvintistas, tendo que abandonar sua cultura, a sua identidade surda e se 

submeteram a uma ‘etnocêntrica ouvintista’, tendo de imitá-los. (PERLIN, 2006, p. 

11 e 12). 

 

Neste contexto da história da educação de surdos, Perlin (2006) argumenta que a 

cultura ouvintista se baseia nos sujeitos ouvintes que não enxergam a diferença cutural 

existente entre as duas comunidades, e acreditam ou, pelo menos, esperam que os surdos se 

adequem ao modelo ouvintista.   
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[...] ficou decidido no Congresso Internacional de Professores Surdos, em Milão, 

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 da difícil oral para a língua de sinais. (WIDELL, 1992, p. 

26) 

 

Widell (1992) destaca que, em 1896 A.J. de Moura e Silva, um professor do INES,  foi 

enviado ao Instituto Francês de Surdos a pedido do Governo brasileiro para avaliar a decisão 

do Congresso de Milão e concluiu que o Método Oral Puro não era eficaz para todos os 

surdos. Ainda enfatiza que no século XVII surgiu a Língua de Sinais e a sua utilização no 

processo de ensino. Um dos pioneiros, nesse novo método, é o abade I’EPÉE, responsável por 

esses avanços. O abade promoveu a reunião de surdos dos arredores de Paris e estabeleceu a 

primeira escola pública para surdos, onde desenvolveu e intensificou o uso da Língua de 

Sinais. 

De acordo com Widell (1992), no Século XX, em todo mundo, aumentou 

consideravelmente o número de escolas para surdos, e, no Brasil, foram criados o Instituto 

Santa Terezinha para meninas surdas, em São Paulo; a Escola Concórdia em Porto Alegre no 

Rio Grande do Sul; a Escola de Surdos de Vitória no Espirito Santo; o Centro de Audição e 

Linguagem Ludovico Pavoni (CEAL/LP), em Brasília, no Distrito Federal, entre outras, mas 

na sua maioria passou a adotar o Método Oral. 

Pensando no contexto brasileiro, Mazzota (1999) destaca dois momentos importantes 

relacionados à educação dos surdos. O período de 1854 a 1956 é destque, quando se observam 

mudanças através de políticas públicas e particulares, e, num segundo momento, de 1957 a 

1993, o que se observam são políticas públicas em nível nacional.  

Segundo Mazzota (1999), em 1857, Dom Pedro II criou, no Brasil, o Imperial Instituto 

dos Surdos-Mudos, hoje conhecido como Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES).  

Nestes pressupostos, Mazzota (1999) comenta que houve um aumento no número de 

instituições com atendimento de surdos. No entanto, somente a partir de 1950 que se observa, 

de forma organizada e sistêmica, o empenho dos governantes na educação de pessoas surdas.  

Mantoan (2006) argumenta que o ensino intercultural é um processo que instiga o 

questionamento das políticas públicas quanto ao ensino de surdos e da definição de integração 

cultural.  

 

A inclusão prevê a inserção escolar de forma radical, completa e sistemática. Em 

outras palavras, todos devem, sem exceção, frequentar as salas de aulas do ensino 
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regular. Dessa forma, o objetivo da inclusão é não deixar ninguém no exterior do 

ensino regular, desde o começo da vida escolar. (MANTOAN, 2006, p. 19).  

 

Porém, segundo SASSAKI (1999) a educação especial provoca a necessidade de as 

instituições de ensino se adaptarem, de inovarem e buscarem assumir uma postura de 

acolhimento e transformação da educação de surdos. 
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2. ESTUDOS SURDOS E O ENSINO DE FÍSICA 

 

O trabalho dos intérpretes é o principal meio de acesso dos surdos ao processo de 

comunicação e acesso às informações que a mídia traz. Entretanto, a interpretação parte de 

uma transposição de estruturas e de recursos adaptados à Língua Portuguesa.  

 Lacerda (2006) comenta que as diferenças linguísticas possuem um embasamento 

significativo para a reformulação das práticas pedagógicas na educação de surdos. É 

necessário que o professor não transfira para o intérprete suas responsabilidades docentes, ou 

seja, é crucial que, através do contato com o surdo, o professor enxergue as diferenças 

culturais e de linguagem para que suas ações educativas sejam embasadas na integração, 

dinamizando o processo de ensino e, ao mesmo tempo, buscando meios de auxiliar o surdo no 

desenvolvimento do conhecimento científico. 

Para Bizzo (2009) o professor tem um papel importante na inovação e na 

implementação de técnicas que auxiliem os surdos na aquisição de conhecimento. Ele destaca 

que, além da utilização da língua de sinais (LIBRAS) e da Língua Portuguesa nos processos 

de ensino, a linguagem científica tem papel fundamental no ensino de Física. A nomenclatura 

científica foi construída ao longo da evolução da Ciência, e remonta processos históricos que 

não devem ser esquecidos, pois fundamentam a formação desses conceitos na Língua 

Portuguesa enquanto em LIBRAS essas definições e conceitos ainda não possuem sinais 

específicos, dificultando a compreensão e a significação para o surdo junto aos fenômenos. 

Há pouquíssimos sinais em LIBRAS que correspondem aos conceitos científicos da 

Física, enquano na Língua Portuguesa esse conceitos já estão expressos por palavras bem 

conhecidas por todos os ouvintes. Existe a possibilidade de utilizarmos sinais já publicados 

em línguas de sinais de outros países como os da Língua de Sinais Britânica (BSL) que estão 

disponíveis e organizados por disciplinas, em ordem alfabética, no site da Scottish Sensory 

Centre (Centro Sensorial Escocês).  

No Brasil existe um trabalho desenvolvido em 2010, na Universidade Federal do Mato 

Grosso no campus Universitário de Sinop, com o nome “Sinalizando a Física”, que 

disponibilizam-se aos leitores os vocabulários da Série Sinalizando a Física que reúnem em 

três volumes os sinais em Libras para as terminologias utilizadas no ensino de Física. Os 

vocabulários estão divididos pelas áreas temáticas: Mecânica, Eletricidade e Magnetismo; 

Termodinâmica e Óptica, com licença Creative Commons (CC), que permite copiar, 

distribuir, exibir e até criar obras derivadas, porém sem fins comerciais.   
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Bizzo (2009) argumenta que criar ou apresentar um novo sinal para um conceito 

científico, só deve ocorrer com a participação efeiva dos surdos, pois assim, o sinal será 

construído com características que terá significado para o surdo. O aprendizado efetivo da 

Física só vem através do conhecimento pleno das nomenclaturas e a estrutura conceitual que o 

conhecimento científico exige. 

Para despertar o intresse à curiosidade do surdo em conhecer a Ciência e entendê-la 

com propriedade, é nescessaria a utilização de uma língua ou linguagem em que ele esteja 

familiarizado. O ensino de Física através de LIBRAS se dá com certo nível de dificuldades, 

porém, apresenta-se como uma língua própria da comunidade surda e isto tem influência 

muito forte no entendimento que o surdo tem do que é estudado, todavia, o conhecimento da 

Língua Portuguesa auxilia no processo de interação intercultural em que o surdo é submetido 

no ambiente escolar. 

As dificuldades que os surdos têm na compreensão e na escrita da Língua Portuguesa, 

efetivam um abismo na aprendizagem, distanciando o surdo do conhecimento pleno, 

principalmente em salas de aula em que toda estratégia de ensino foi elaborada para ouvintes. 

A partir dessas observações, ficma explícitas as dificuldades que os surdos têm diante de aulas 

preparadas com vídeos e documentários sem uma legenda, que é básico e simples; jornais 

televisivos sem intérprete, entre outros fatores visuais que podem auxiliar o surdo no 

entendimento do que ocorre em sala, além do conhecimento que fica comprometido. 

Carvalho (1995) comenta que quando o surdo está em um ambiente que respeita sua 

cultura, a aquisição do conhecimento vem através de práticas pedagógicas e construtivistas, 

instigando a investigação de problemas, a modelagem de seus parâmetros de contorno, 

produzindo no surdo o empenho na análise e na reflexão das condições que estabeleceram 

aquele fenômeno e a partir disto, o surdo passa a propor formas de resolver a situação 

problema, explicitando características investigativas científicas. 

 

É preciso que sejam realizadas diferentes atividades que devem estar acompanhadas 

de situações problematizadoras, questionadoras e de diálogo, envolvendo a 

resolução de problemas e levando à introdução de conceitos para que os alunos 

possam construir seu conhecimento. (CARVALHO et al, 1995, p.70). 

 

Souza (2007) destaca que, se a proposição de atividades visuais ou demonstrações no 

planejamento das aulas é uma prática pedagógica extremamente eficaz para os alunos 

ouvintes, a partir disto percebe-se que no caso dos surdos há uma dimensão estratégica e 

fundamental na aprendizagem.  
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É necessário que o surdo seja visto através de sua cultura, na qual as características 

visuais da comunicação têm papel fundamental, e que é nescessário mudanças no âmbito do 

currículo escolar para que se alcance uma prendizagem significativa para o surdo. Neste 

prisma, o currículo tem papel importante no atendimento peculiar dos alunos surdos, 

dinamizando e norteando a educação de surdos, principalmente no que diz respeito ao ensino 

de Física. 

A Universidade tem papel fundamental na elaboração de conhecimentos para a 

educação de surdos: 

 

O grande desafio posto para as universidades é formar educadores que não sejam 

apenas instrumentos de transmissão de conhecimentos, mas, sobretudo, de novas 

atitudes frente à diversidade humana. Além disso, devem ser preparados para 

construir estratégias de ensino e adaptar atividades e conteúdos não só para os 

alunos considerados especiais, mas para todos os integrantes de sua classe. (GLAT; 

PLETSCH, 2004, p.4). 

 

Existe uma grande importância no desenvolvimento de práticas curriculares que sejam 

elaboradas coonsiderando as diferenças e especificidades dos alunos que hoje frequentam as 

escolas. Essas novas práticas eliminam a exclusão que ocorre no sistema educacional e passa 

a acolher as diferenças como ponto de partida para o ensino. O empenho da escola, da família 

e da sociedade em geral é muito importante na luta pelo estabelecimento de oportunidades 

educacionais com igualdade para todos, mas com responsabilidade e com o empenho do 

poder público no investimento para sua execução eficiente. 

Por sua vez, essa mobilização deve envolver os educadores de todas as áreas do 

conhecimento. Muito se tem feito na Pesquisa em Ensino de Ciências da Natureza, e em 

particular da Física, com importantes avanços, mas com pouca ênfase no ensino dos surdos. 

Nesta área, há muito que se fazer quanto aos métodos e aos recursos técnicos, para a 

comunicação aluno – professor e para uma instrumentalização eficiente do currículo, visando 

o bom planejamento do ensino de Física. 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Identificar processos de ensino e aprendizagem, com o uso de fotografias no ensino da 

cinemática, que contribuem para uma aprendizagem significativa dos conceitos de referencial, 

movimento, repouso, posição e trajetória para a comunidade surda. 
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1- Mostrar as dificuldades de ensino e aprendizagem dos conceitos de 

cinemática para surdos utilizando a Língua Portuguesa (texto); 

2- Identificar as estratégias visuais de ensino e aprendizagem de cinemática 

que foram mais prazerosas; 

3- O método de fotolibras com o uso de fotografia. 

 

2.3. METODOLOGIA DA PESQUISA QUALITATIVA   

 

O presente estudo se constituiu como um estudo etnográfico pós-crítico de caráter 

qualitativo. A escolha desta metodologia de pesquisa foi devido ao contexto a ser investigado, 

bem como o problema proposto: a intenção de ensinar tópicos de Cinemática para surdos. No 

decorrer da história, as pesquisas de natureza qualitativa estão sendo empregadas na 

verificação de situações de ensino, por permitir que o enfoque da observação seja, nos casos 

particulares, neste trabalho, o ensino de cinemática para a comunidade surda. 

Uma pesquisa etnográfica de caráter qualitativo apresenta-se mais adequada para 

investigar o problema proposto, pois proporciona características participativa, interpretativa e 

naturalista com o uso de instrumentos inovadores para a coleta de dados. A finalidade deste 

tipo de pesquisa é chegar a uma interpretação dos significados que os sujeitos surdos atribuem 

ao conhecimento estudado, dentro de um contexto em que foram vivenciados. Isto é possível 

através da observação participativa do pesquisador que se insere no fenômeno de interesse, o 

ensino de Física para surdos e o próprio evento educativo. 

No enfoque participativo valorizam-se os conhecimentos e as experiências dos 

participantes, envolvendo-os na discussão, identificando e buscando soluções para problemas 

que insurgem de suas vidas cotidianas. É uma forma de trabalho didático e pedagógico 

baseada no prazer, na vivência e na participação em situações reais e imaginárias, que, através 

de técnicas de dinâmica de grupo, imagética e outros, os participantes conseguem trabalhar 

situações concretas. 

Pesquisas etnográficas de caráter qualitativo, ao contrário das quantitativas, não 

buscam a descoberta de regularidades e nem a formulação de explicações que esclareçam o 

fenômeno estudado, mas sim o entendimento de casos particulares. Portanto, em uma 

investigação qualitativa, a partir do fenômeno pesquisado, que neste trabalho trata do ensino 

de tópicos de Cinemática para surdos, verifícam-se as hipóteses estabelecidas no 
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desenvolvimento do estudo e a partir disto, apresentam propostas de soluções para o que foi 

identificado. 

Nestes pressupostos, a pesquisa etnográfica de caráter qualitativo exige sempre um 

esforço por identificar e minimizar as influências dos preconceitos e expectativas do 

pesquisador nas suas inferências, já que seu modo de ver o mundo, de uma maneira ou de 

outra, irá interferir nas suas considerações sobre o tema de estudo. 

Segundo Becker (1994, apud GOLDENBERG, 2005) a pesquisa qualitativa possibilita 

uma conclusão mais fiel dos fatos decorridos durante o estudo, impossibilitando as influências 

que o pesquisador pode exercer nos resultados, colocando suas prórprias convicções em vez 

do que foi realmente observado durante a condução da proposta. Esses resultados são obtidos 

através da observação do comportamento que os participantes do estudo apresentam durante a 

execução das etapas da proposta, comparando resultados, minimizando interferências 

externas, impossibilitando ao pesquisador ignorar as contradições entre as informações 

coletadas e as suas hipóteses, não sendo permitidido ao pesquisador ver apenas o que quer 

ver. 

Moreira (2009) comenta que, se tratando de uma pesquisa qualitativa, o pesquisador 

busca através de um aprofundamento das teorias em estudo o entendimento de casos 

particulares, passando a obter elementos concretos que justifiquem os resultados obtidos. 

Neste tipo de estudo, o pesquisador busca embasar suas interpretações através da narrativa fiel 

dos fatos ocorridos durante as etapas, destacando sua participação no fenômeno estudado, em 

que suas observações e as ponderações dos participantes são o ponto de partida para uma 

análise completa dos resultados. 

Conforme comenta Moreira (2003) numa investigação qualitativa os resultados 

obtidos no estudo são apresentados na forma narrativa, dando credibilidade ao estudo, através 

da descrição e das demonstrações de evidências que fundamentam sua interpretação dos fatos, 

dando ao leitor a oportunidade de entender e corroborar com as conclusões do pesquisador. 

Nestes pressupostos a pesquisa qualitativa apresenta algumas características gerais, 

tais como: a fonte de dados é o ambiente natural, na qual o pesquisador se constitui o 

instrumento principal; é descritiva e, portanto, os investigadores se interessam mais pelo 

processo do que pelos resultados; a tendência na análise é indutiva, tendo os significados parte 

fundamental nessa abordagem.  

Bogdan e Biklen (1994) apresentam algumas características para pesquisa qualitativa:  
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I. Amostra: é pequena, quase sempre pouco significativa 

estatisticamente, se configura uma amostragem teórica. 

 

II. Técnicas ou métodos: constitui-se da observação; observação 

participante; estudo de vários documentos; entrevista aberta; 

entrevista semiestruturada; notas de campo, gravações em áudio 

e vídeo; fotografias; questionários com questões abertas entre 

outros. 

 

III. Relação com os sujeitos: estabelece base da empatia, com ênfase 

na confiança, na igualdade, no contato intenso, o sujeito é tido 

como amigo. 

 

IV. Instrumentos: gravadores; transcrições, filmadoras, máquinas 

fotográficas, fichas, questionários escritos e frequentemente o 

investigador com suas anotações é o único instrumento. 

 

V. Análise de dados: é indutiva e contínua; classificativa em temas, 

conceitos, modelos; utiliza-se do método comparativo constante; 

utiliza-se da indução analítica. É feita com linguagem densa, 

detalhada com pormenores, pois o pesquisador busca a 

credibilidade por meio da persuasão. 

 

Com base nestes pressupostos a pesquisa qualitativa é diferente das outras técnicas, 

quanto aos métodos utilizados durante a investigação. As técnicas utilizadas classificam as 

pesquisas qualitativas em: etnográficas, estudo de caso, pesquisa-ação, fenomenológica, 

antropologia educacional, teoria fundamentada e biográfica. O desenho metodológico que se 

configura é fruto da interação entre pesquisador e surdos, que se deu no o mês de março de 

2015. Assim o presente estudo trata-se de uma pesquisa etnográfica de caráter qualitativa. 

Na pesquisa etnográfica o interesse é pela descrição de uma cultura, suas práticas, 

hábitos, valores, linguagens, significados, de um grupo social. Como dito anteriormente, a 

inserção do pesquisador no fenômeno estudado é uma característica das pesquisas 

qualitativas, na qual o pesquisador influencia e é inflenciado pelos acontecimentos, com 

interações intensas entre o pesquisador e os participantes do estudo, dando ênfase nos 
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procedimentos adotados para a execução das etapas da pesquisa e os resultados obtidos a 

partir das mesmas. 

Neste prisma, o presente estudo busca respostas para os conceitos, abstrações, teorias 

e, portanto, visa à descoberta de novos conceitos, novas relações, novas formas de 

entendimento da realidade do ensino de Física para a comunidade surda. Desta forma, pelo 

caráter participativo do pesquisador com a comunidade surda na coleta de dados, busca com 

isso compreender os significados apresentados pelos alunos no processo de ensino e 

aprendizagem do ensino de Física, tornando-se necessária uma análise mais complexa 

possível, pressupondo uma leitura profunda das interrelações entre as partes e o todo, na 

compreensão de que os sistemas humanos e suas relações desenvolvem uma completude. 

Por fim, o tipo de pesquisa etnográfica pós- critica escolhido para este estudo é de uma 

metodologia que não possui padrões definidos, mas nos permite criar formas de coleta de 

dados e de análise dos resultados inovadores para os estudos surdos. Desta forma, entende-se 

que os estudos etnográficos de caráter qualitativo nos permite construir estratégias de 

pesquisa relevantes para os processos de ensino de aprendizagem na educação com surdos.  

 

2.4. RELEVÂNCIA DO ESTUDO  

 

Essa pesquisa se justifica pela necessidade que o sujeito surdo tem da utilização de um 

material didático que, através da cultura surda, enfatize os recursos visuais e considere suas 

dificuldades na escrita e na leitura da Língua Portuguesa. A presente pesquisa evidencia que 

existe grande escassez de produtos voltados para os processos de ensino e aprendizagem do 

ensino de Física para a comunidade surda. 

A estrutura e os procedimentos adotados neste estudo, utilizados no processo de 

ensino e aprendizagem de Cinemática, poderão ser aplicados em qualquer outro assunto dessa 

disciplina. Para isso foi necessária a seguinte sequência nos procedimentos: 

 

I. Uso de LIBRAS e demais estratégias visuais na realização das 

explicações dos conteúdos; 

 

II. Análise diagnóstica dos pré-requisitos necessários para a 

compreensão do assunto a ser estudado; 
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III. Atividades visando possibilitar o entendimento de conceitos 

relevantes ainda mal compreendidos pelos alunos surdos, ou por eles 

nunca estudados; 

 

IV. Apresentação através de um Power Point, mídias, imagens 

fotográficas, entre outros, dos conceitos e das grandezas relacionadas 

com o tema. 

 

2.5. DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O ambiente para desenvolvimento da pesquisa foi uma turma de seis Surdos do 

Projeto Curso pré-vestibular para a comunidade surda na Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) campus de Ji-Paraná, na cidade de Ji-Paraná em Rondônia. O estudo de cunho 

qualitativo buscou identificar, entender e compreender processos de ensino e aprendizagem 

com o uso de fotografias (FOTOLIBRAS) no ensino da cinemática, que contribuam para uma 

aprendizagem significativa dos conceitos de referencial, movimento, repouso, posição e 

trajetória para a comunidade surda.  O estudo também buscou verificar a influência e a 

necessidade de se considerar a identidade e a cultura surda no contexto escolar. 

Neste contexto, buscou-se acrescentar novos conhecimentos para que outras pessoas 

possam se interessar em pesquisar sobre a docência para a comunidade surda. Através da 

inovação de técnicas e métodos visuais que viabilizaram o acesso ao conhecimento com 

realização da produção de imagens fotográficas relacionadas aos conceitos de Cinemática. 

Do ponto de vista dos estudos surdos e o desenvolvimento da cultura visual, é 

perceptível as dificuldades que os surdos apresentam nos estudos de conceitos científicos, 

principalmente na área da Física em que esses conceitos são apresentados na língua escrita na 

qual o surdo desconhece a semântica da maioria das palavras, comprometendo o 

entendimento do contexto em que se apresentam essas definições. 

Strobel (2008) destaca que somente através da experiência visual o surdo conseguirá 

de fato interagir, influenciar e manipular com clareza o meio onde vive, dinamizando suas 

escolhas diárias, provocando reflexões, trazendo a compreenção do mundo que o cerca. 

Segundo Perlin e Miranda (2003), a experiência visual significa usar a visão como 

meio de comunicação e de aquisição de informações. A experiência visual possibilita o 

desenvolvimento da cultura e da identidade surda e é incorporada pela Língua de sinais 
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(LIBRAS), caracterizando a comunicação, a expressão e a forma de encarar o mundo e suas 

adversidades. 

Considerando a cultura visual, incentivamos a produção de fotografias de situações 

vivenciais no cotidiano dos surdos, ou seja, a Física para além da sala de aula ou do 

laboratório didático. 

O Desenvolvimento da pesquisa envolveu preparação, condução e análise de uma 

proposta de ensino de Física para a comunidade surda com base na cultura visual. Desta 

forma, pretendeu-se desenvolver competências e habilidades que ajudem os surdos a 

compreenderem a Cinemática na perspectiva das relações culturais da comunidade surda. 

Como o uso da fotografia tem sido uma ferramenta para as mais diversas finalidades, 

desenvolveu-se sua utilização neste Projeto, possibilitando a construção de definições e 

conceitos da Cinemática em uma percepção pedagógica construtivista de desenvolvimento 

humano. 

 

2.6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Utilizou-se a observação participante indicada pelos estudos etnográficos em que o 

professor pesquisador permaneceu no ambiente de pesquisa durante a sua realização.  Os 

instrumentos de coletas de dados relativos às experiências escolares e cotidianas dos alunos 

foram desenvolvidos inicialmente por meio de questionários e depois com o uso da 

FOTOLIBRAS como ferramenta de comunicação e expressão no contexto da cultural visual 

para apropriação de conhecimento.  

O estudo teve como base a realização de experiências de estudos etnográficos de 

caráter qualitativo descritivo, método de pesquisa usado para conhecer a percepção dos 

entrevistados sem quantificá-los, através de avaliações subjetivas para identificar percepções 

sobre a aprendizagem, a fim de apontar comportamentos e as principais barreiras na obtenção 

do conhecimento. 

O planejamento e a execução das atividades foram estabelecidos da seguinte forma: 

 

I. Conteúdos: Introdução à Cinemática. 

II. Competências e Habilidades:  

 Competências:  
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 Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos 

explicativos para fenômenos ou sistemas naturais 

ou tecnológicos. 

 Habilidades:  

 Identificar diferentes movimentos que se realizam 

no cotidiano e as grandezas relevantes para sua 

observação (distâncias, percursos, velocidade, 

massa, tempo, etc.) buscando características 

comuns e formas de sistematizá-los (segundo 

trajetórias, variações de velocidade etc.); 

 Reconhecer que as modificações nos movimentos 

são consequências de interações com o referencial. 

 

Para desenvolver estes conceitos relacionados às habilidades e às competências foi 

realizada uma Oficina com os seguintes procedimentos:  

 

1º Encontro - Estudo da cinemática através de texto – dia 20/03/2015 - sexta-feira à tarde. 

 

1. Apresentação dos participantes da pesquisa e do Projeto a ser desenvolvido pelo grupo; 

2. Aplicação de questionário da tabela 2.1 para os surdos. 

 

Tabela 2.1. Características dos surdos pesquisados utilizadas para as análises. 

 

CARACTERÍSTICA DO GRUPO 

Formação escolar: 

ALUNOS / IDADE 

A B C D E F 

      

Sempre em classes regulares (ouvintes e Surdos).       

Sempre em classes só de alunos surdos.       

Com vivências das duas experiências ao mesmo tempo 

(classes só de Surdos e classes com ouvintes). 

      

Com professores que não conhecem LIBRAS e sem 

Intérprete. 

      

Com professores que utilizam LIBRAS ou com a 

assistência de uma intérprete. 

      

Em escolas de surdos.       

Em escolas com alunos ouvintes e surdos.       
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Depois de coletar estes dados a Oficina teve início com um texto sobre cinemática. 

Depois da leitura, foi solicitado aos surdos que descrevessem o que eles compreenderam das 

informações contidas no seguinte texto.  

 

TEXTO 

MOVIMENTO, REFERENCIAL E REPOUSO. 

 

 

Imagine que você está sentado em um ponto de ônibus e logo 

percebe que o transporte se aproxima. Como o motorista está dentro 

do ônibus, ele e todos os passageiros se aproximam de você. Logo, 

percebemos então que o conjunto: ônibus, passageiros e motorista, se 

movimentam. As pessoas que estão dentro do ônibus não percebem o 

motorista se afastar nem se aproximar, para os passageiros o motorista 

está quieto, ou seja, está em repouso. Vemos, então, que, para um 

mesmo evento simultâneo, as condições de movimento e repouso são 

relativas e dependem de quem as observam.  

Faça o seguinte: sente-se na sua cadeira e fique parado. Agora 

faça a seguinte pergunta a si mesmo: Estou em movimento ou em 

repouso? Se você responder à pergunta com relação à cadeira na qual 

está sentado, com certeza você estará em repouso. Agora, imagine que 

há um observador na Lua e de lá ele vê você sentado em sua cadeira; 

como a lua gira em torno da Terra e você está sobre esta, logo ele 

perceberá você em movimento.  

Vemos, então, que, para um determinado corpo estar em 

movimento, a sua posição deve ser mudada no decurso do tempo com 

relação a um observador; e para um determinado corpo estar em 

repouso, a sua posição não deve mudar no decurso do tempo com 

relação a um observador. Quando escolhemos um observador para a 

determinação e identificação do estado de repouso ou de movimento 

de um corpo, estamos estabelecendo o referencial ou o sistema de 

referências em que um evento será analisado. Conclui-se que 

movimento e repouso são relativos, ou seja, dependem do sistema de 

referência adotado. 
 

(Fonte: ALMEIDA, F. B.; "Referencial, Movimento e Repouso"; Brasil Escola. 

Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/fisica/referencial-movimento-

repouso.htm>. Acesso em 25 de fevereiro de 2015). 

 

Após o trabalho com o texto, foi apresentada uma sequência de imagens fotográficas 

relacionadas aos conceitos de cinemática de movimento, repouso, referencial e trajetória. As 

imagens apresentadas foram as seguintes:  
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Imagem 2.1. Imagens utilizadas na discussão dos conceitos introdutórios de Cinemática. 

 

Fonte: omundoemmovimento.blog.uol.com.br 

 

Essas imagens foram apresentadas sem explicações. Com base nessas imagens foi 

solicitado aos surdos que descrevessem o que eles observaram. Solicitou-se que analisassem 

as imagens e comentassem em quais imagens havia movimento, repouso, referencial e 

trajetória. Depois disso, solicitou-se que eles registrem quais elementos mais chamaram a 

atenção nas imagens.  

Desta forma, os alunos surdos iniciaram um estudo de introdução a cinemática com o 

uso de imagens no processo de ensino e aprendizagem. As imagens foram utilizadas como 

forma de compreensão das experiências vividas no passado e no presente. Em seguida 

solicitou-se que comentassem qual fonte de informação foi mais significativa para eles na 

aprendizagem de conceitos da cinemática. 
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Durante a oficina destacou-se a produção de fotografia, mostrando a função histórica 

que a fotografia possui na compreensão da realidade. Depois, demonstrou-se que mesmo 

tendo caráter instantâneo mediante uma situação vivida, a fotografia não deixa de produzir 

uma leitura própria do mundo. Mostrou-se também que o fotógrafo, ao utilizar suas lentes, 

não coloca em uso a simples funcionalidade de um instrumento automático, cada vez que se 

abre o obturador de uma máquina fotográfica capturam-se imagens que registram momentos 

que ficam para eternidade. O propósito foi mostrar que o fotógrafo pode realizar uma série de 

escolhas de fragmentos do tempo que podem influenciar diretamente a nossa compreensão 

das imagens. 

 

2º Encontro - estudo da cinemática utilizando imagens - dia 21/03/2015 - sábado. 

 

Neste encontro foi realizada uma oficina sobre noção de utilização e manuseio da 

câmera fotográfica. Trabalharam-se também os temas geradores de cinemática de movimento, 

repouso, referencial e trajetória para o enquadramento de imagens fotográficas. A proposta da 

oficina foi realizar atividades práticas de enquadramento para levar o grupo de surdos a 

desenvolver imagens relacionadas à cinemática.  

Depois da oficina prática, o grupo de surdos saiu para registrar imagens relacionadas 

aos temas geradores da cinemática que foram trabalhados. O grupo saiu para registrar no 

bairro Jardim dos Migrantes em ruas e no pátio do Campus da Universidade Federal de 

Rondônia no Município de Ji-Paraná.  

Com as imagens capturadas, cada membro do grupo projetou as fotos por meio de um 

Datashow para interpretação e análise. O grupo de surdos junto observou e analisou as 

imagens com a tradução de intérprete de libras. No final da análise, o autor das imagens 

escolheu entre as imagens capturadas as que ele mais gostou.  

Depois que o autor selecionou as fotos, fora solicitado que comentasse o que havia na 

imagem em relação aos conceitos de posição, movimento e repouso de um corpo qualquer, 

utilizando elementos das fotos analisadas com base nos seguintes conceitos:  

 

1. Posição: é o lugar onde qualquer corpo, que tem movimento ou 

não, está em um determinado momento (hora do relógio) quando 

olhamos de certo ponto. Ex: Podemos citar as placas de sinalização 

de uma estrada, que mostram o lugar (Km 19) onde está um carro 
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que passa naquele momento em relação à origem da rodovia, ou o 

número de residências em relação à origem da rua. 

 

2. Trajetória: é o caminho descrito pelo móvel durante seu 

movimento. Esta trajetória pode ser retilínea ou curvilínea, ou seja, 

é o caminho que qualquer corpo que tem movimento faz. Ex: 

Podemos caminhar pela sala em linha reta ou fazendo curvas.  

 

Para finalizar, foi realizada uma entrevista qualitativa com os surdos participantes da 

oficina para saber a opinião deles sobre o processo de ensino e aprendizagem de cinemática 

com texto em Língua Portuguesa e utilizando imagens fotográficas. Para interpretar as 

opiniões dos surdos utilizamos mais uma vez o trabalho da intérprete que traduzia as opiniões 

de forma oral. A entrevista foi semiestruturada com base nas seguintes questões motivadoras: 

 

a. Como foi estudar cinemática em uma turma somente de alunos surdos? 

b. O que significou a presença da intérprete? 

c. O que você achou de estudar cinemática utilizando textos? 

d. Como foi estudar cinemática utilizando imagens? 

e. O que você aprendeu participando da oficina? 

f. O que você não gostou ou achou difícil? 

 

Neste estudo, o procedimento de avaliação do processo de ensino e aprendizagem 

levou em consideração que é fundamental fornecer informações sobre a atividade pedagógica 

de ensino e aprendizagem com base nas atividades, informando não apenas sobre seu 

desempenho em Física, mas também sobre a prática do professor em sala de aula. Desse 

modo, a avaliação subsidiou o trabalho pedagógico, redirecionando o processo de ensino-

aprendizagem, sempre que necessário. A avaliação foi essencialmente formativa, contínua e 

processual, vista como um instrumento dinâmico de acompanhamento pedagógico do aluno e 

do trabalho do professor. 

 

2.7. O UNIVERSO DA PESQUISA  

 

O ambiente para desenvolvimento da pesquisa foi uma turma de sete Surdos do 

Projeto curso pré-vestibular para a comunidade surda da Universidade Federal de Rondônia 
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do Campus de Ji-Paraná. Compareceram no primeiro dia da oficina seis surdos. Um dos 

participantes não retornou aos outros encontros porque tinha aulas para tirar carteira de 

habilitação.  

De acordo com os dados coletados, a idade dos participantes da pesquisa compreende 

o intervalo de 19 a 28 anos, a média de idade da turma é de 23 anos, sendo que 83% dos 

surdos já concluíram o Ensino Médio e 17% está em processo de conclusão. As características 

mais relevantes da turma são de 50% que sempre estudaram em classes com alunos surdos e 

ouvintes e os outros 50% tiveram contato com turmas somente de surdos. 

Os dados revelam que, no Ensino Médio, esses alunos nem sempre tiveram intérprete 

para as aulas de Física. Por conta disso, a maioria revela que sempre teve dificuldades para 

aprender os conceitos de Física, através de textos na Língua Portuguesa de difícil 

compreensão. Os dados demonstram que 33% dos surdos tiveram professores que não 

conheciam a língua de sinais e não havia intérprete em sala de aula. Por outro lado, 67% dos 

surdos tinham professores que utilizavam a língua de sinais ou tinham assistência de um 

intérprete em sala de aula. Observando as características das escolas onde estudaram, 17% dos 

surdos passaram por escolas específicas de educação de surdos e 83% frequentaram escolas 

regulares em sala de aula  com alunos surdos e ouvintes.  

 

Tabela 2.2. Nomenclatura dos sujeitos da pesquisa. 

 

SUJEITO 

 

NOME 

 

IDADE 

Intérprete de LIBRAS/ 

Português 

Nágila da Silva Araújo Bandeira 31 anos 

Cursando Ensino Médio Alan Scheidegger 28 anos 

Ensino médio completo. Fabrícia Coelho de Oliveira 23 anos 

Ensino médio completo. Maria Juscélia Barbosa da Silva  27 anos 

Ensino médio completo. Osvaldo Januario de Carvalho Junior 21 anos 

Ensino médio completo. Juliana Isabel Ribas Fagundes 19 anos 

Ensino médio completo. Victor Silva de Freitas 21 anos 

 

2.8. A COLETA DE DADOS  

  

Para a coleta de dados de uma pesquisa etnográfica de caráter qualitativo são 

necessárias as seguintes características essenciais, como o ambiente natural como fonte direta 



49 
 

de dados, bem como o pesquisador como instrumento fundamental de coleta de dados, a 

utilização de procedimentos descritivos da realidade estudada, a busca do entendimento das 

situações para as pessoas e o reflexo destas no cotidiano, onde o interesse principal é o 

processo e não apenas os resultados obtidos e o produto final elaborado. (Bogdan; Biklen 

apud Godoy, 1995a). 

 

Entre as implicações dessas características para a pesquisa, os teóricos são unânimes 

em destacar o fato de se considerar o pesquisador como o principal responsável pela 

pesquisa e a necessidade de contato direto e prolongado com o campo, para poder 

captar os significados dos comportamentos observados. Há momento que o 

pesquisador suspende suas próprias crenças, perspectivas e proposições, buscando 

assim, uma descrição do fenômeno em toda sua pureza e a valorização de múltiplas 

visões de mundo (COLOMBELLI, 2007, p. 87). 

 

As técnicas de coleta de dados predominantemente utilizadas na pesquisa, nas 

perspectivas da etnografia pós-crítica pode ser desenvolvida com vários elementos de 

interpretação, como entrevistas, imagens, observação, uso de diários de campos e análise 

documental. 

Para execução deste estudo houve várias etapas. Teve momento em que o pesquisador 

interagiu com os objetos de estudo (os estudantes surdos e a sala de aula) optando pela 

observação participante, registrando os dados em caderno de campo. Em outros momentos os 

próprios alunos comunicaram os temas geradores por meio de imagens.  

Para a construção e implementação do material didático, partimos do pressuposto de 

que o conhecimento é produto de processos construtivos. Neste sentido, consideramos 

adequado que as avaliações verbais (utilizando a Libras), fossem comparadas ao longo do 

processo educativo. Como dito, a multiplicidade de fontes de dados subsidia a credibilidade 

dos resultados e interpretações dos mesmos. Assim, utilizamos os seguintes instrumentos de 

coleta de dados: 

I. Entrevista sobre a vida acadêmica dos surdos participantes da pesquisa; 

II. Notas de observações de sala de aula, anotações com comentários, realizadas em 

caderno de campo, das observações das aulas ministradas pelo pesquisador, durante o 

período de implementação da ferramenta didática; 

III. Entrevistas semiestruturadas realizadas, com o uso de roteiros com questões-foco 

predeterminadas, com auxílio da intérprete e estudantes surdos participantes da 

pesquisa. 

 

2.9. ANÁLISE DOS DADOS 
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Para Minayo (1994) uma pesquisa de caráter qualitativo compõe-se de três etapas. A 

primeira é a exploração da pesquisa, através de trabalho de campo e tratamento do material, a 

fundamentação do estudo com teorias pertinentes, o estabelecimento da metodologia mais 

adequada e as técnicas para a execução do trabalho de campo. Na segunda etapa é 

estabelecido o trabalho de campo, que consiste na execução da proposta elaborada, através da 

combinação de várias técnicas de coleta de dados, como entrevistas, observações, pesquisa 

documental e bibliográfica, dentre outras. Por fim, na terceira etapa, faz-se necessário 

elaborar o tratamento do material recolhido no campo, subdividido em ordenação, 

classificação e análise. 

A produção do material didático (caderno pedagógico) nos levou à escrita detalhada 

sobre os dados, produzindo o confronto entre a teoria e a prática, através dos dados coletados 

na execução das etapas. 

 

A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma que 

possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Já 

a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o 

que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos (Gil, 

1999, p. 168). 

 

 Dentre as várias técnicas de análise de dados na pesquisa qualitativa de caráter 

etnográfico, destaca-se a análise por meio de narrativas de comunicação visual imagética e em 

Libras. Para coleta de dados das entrevistas, utilizamos filmadoras, registrando todo o 

processo de comunicação do grupo de surdos com a participação da intérprete. Na análise dos 

dados foi necessário, primeiramente, definir a unidade de análise, que nesta pesquisa 

constituiu-se da comunidade surda de seis pessoas. 

 

À medida que os dados vão sendo coletados, o pesquisador vai procurando 

tentativamente identificar temas e relações, construindo interpretações e gerando 

novas questões e/ou aperfeiçoando as anteriores, o que, por sua vez, o leva a buscar 

novos dados, complementares ou mais específicos, que testem suas interpretações, 

num processo de “sintonia fina” que vai até a análise final (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 170). 

 

Buscando verificar sua relevância e significado em relação aos propósitos da pesquisa, 

a análise dos dados evidenciaram as relações existentes entre os dados obtidos e o fenômeno 

estudado, enquanto a interpretação indicou uma significação mais ampla às respostas. 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa de caráter etnográfico, considerando a cultura 

dos estudos surdos, os dados foram coletados e analisados através de certa variedade de 
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instrumentos, numa perspectiva reflexiva e crítica, possibilitando apontamentos relativos aos 

pontos fortes e fracos dos instrumentos na coleta de dados.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DA PESQUISA 
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3. CINEMÁTICA NO ENSINO DE FÍSICA COM BASE NA PRODUÇÃO DE 

IMAGENS 

 

Mecânica 

 

A Mecânica é o ramo da Física que estuda as condições do movimento ou de repouso 

dos corpos, e é dividida em Cinemática, Dinâmica e Estática. A Cinemática descreve o 

movimento de um corpo sem se preocupar com o que causou esse movimento. A Dinâmica 

estuda as causas do movimento, ou seja, as leis que determinam que tipo de movimento tenha 

um objeto, baseado nas forças que atuam sobre o corpo e a Estática analisa as condições para 

se manter um corpo em equilíbrio estático ou dinâmico. 

Nesta etapa inicia-se uma introdução à Cinemática, cujo método de descrição 

emprega, basicamente, os conceitos de Ponto Material, Corpo Extenso, Referencial, Tempo, 

Posição, Trajetória, Localização, Repouso e Movimento. 

 

Conceitos Fundamentais 

 

Cinemática: “É a parte da mecânica que descreve os movimentos, procurando 

determinar a posição, a velocidade e a aceleração de corpo em cada instante” (RAMALHO, 

FERRARO, SOARES, 2007, p. 14). Independentemente de suas causas, a cinemática 

descreve o movimento dos corpos através de suas características básicas, determinando a 

posição, trajetória, deslocamento, velocidade entre outros, de um corpo em cada instante. 

Neste trabalho, prioriza-se o estudo de conceitos introdutórios à cinemática, que serão 

descritos a seguir. 

Ponto material ou partícula: “É todo corpo cujas dimensões não interferem no 

estudo de determinado fenômeno” (RAMALHO, FERRARO, SOARES, 2007, p. 14). 

Corpo extenso: “Quando as dimensões de um corpo são relevantes no estudo de 

determinado fenômeno” (RAMALHO, FERRARO, SOARES, 2007, p. 14). 

Vamos considerar um automóvel em duas situações de movimento. Primeiro quando 

este automóvel faz manobras dentro de uma garagem como na foto 3.1 a seguir, onde o 

carro não pode ser encarado como um ponto material, porque devemos levar em conta o seu 

comprimento, largura e altura para que não haja colisão, logo ele é um corpo extenso.  
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Foto 3.1. Corpo extenso. 

 

Fonte: produzida pelo autor 

 

Em segundo momento, quando este carro faz um percurso de 106,4 km entre duas 

cidades como Ji-Paraná e Cacoal, como ilustra a figura 3.1 a seguir. 

 

Figura 3.1. Distância aproximada entre os municípios de Ji-Paraná e Cacoal em Rondônia. 

 

Fonte: Google Maps. 

 

Sendo assim, ele pode ser considerado um ponto material, porque seu comprimento 

(3,5 m aproximadamente) torna-se desprezível, se comparado aos 106400 m de percurso. O 
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carro que faz este percurso pode ser chamado de móvel, que é uma nomenclatura genérica 

dada a qualquer corpo em movimento. 

Móvel: É muito comum no desenvolvimento teórico de conceitos ou no enunciado de 

um exercício, falar em corpos que estão associados ao nosso cotidiano, como o movimento de 

uma pessoa, de um automóvel e assim por diante. Muitas vezes, não há necessidade de se 

especificar qual é o corpo que está em movimento, se é uma moto, um carro ou uma bicicleta, 

então, denomina-se genericamente de móvel. 

Referencial: “É todo corpo em relação ao qual identificamos se um móvel está em 

movimento ou em repouso” (RAMALHO, FERRARO, SOARES, 2007, p. 14). Deste modo, 

a noção de movimento e de repouso de um móvel é sempre relativa a outro corpo.  

Para descrever o movimento de um móvel, o observador deve definir um sistema de 

referência ou referencial em relação ao qual o móvel será analisado. 

 

Figura 3. 2. Representação de sistema de referências. 

 

Fonte: produzida pelo autor. 

 

Tempo: Não existe ainda uma definição que tenha consenso absoluto e definitivo de 

tempo, porque ele é um evento psicológico para o ser humano, uma sensação que advém da 

observação do movimento de um corpo e é fundamental para a descrição de qualquer 

movimento.  
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A palavra tempo pode ter vários significados, dependendo do contexto em que é 

empregada. Na Física, esta grandeza, cuja unidade básica é o segundo, permite ordenar os 

eventos em sequências, estabelecendo, assim, os acontecimentos do passado, o presente e as 

projeções para o futuro, sendo, portanto, considerado pela Ciência como uma das quantidades 

ou um dos parâmetros essenciais. 

 

Há fenômenos que ocorrem com duração muito curta, sendo necessário, para seu 

estudo, “torná-los mais demorados” [...] as fotografias instantâneas e sucessivas do 

fenômeno, projetadas numa velocidade menor, permitem “vê-lo” ocorrendo mais 

lentamente. [...] se o tempo de duração não for extremamente pequeno, pode-se 

utilizar o método da fotografia estroboscópica, na qual o obturador da câmara se 

abre a intervalos de tempo pequenos, registrando no filme cenas sucessivas do 

fenômeno que está ocorrendo (FERRARO, SOARES, 1998, p. 06). 

 

Foto 3.2. Imagens estroboscópica. 

 

Fonte: http://antidepresivo.net/2010/06/26/fotografia-estroboscopica/ 

 

Em outras palavras, o tempo é um componente do sistema de medições usado para 

sequenciar eventos como na foto 3.2 acima, para comparar as durações dos eventos e para 

quantificar o movimento de objetos. 

Posição: É o lugar que a partícula ocupa ao longo da trajetória em um determinado 

instante. Pense em um carro em movimento  num trecho de estrada conhecido, utilizando 

como ponto de referência a origem O desse percurso.  

O deslocamento desse corpo a partir de O é a posição dele na trajetória, e esse 

percurso feito pelo corpo é denominado espaço ou posição, simbolizado pela grandeza X na 

figura 3.3 a seguir. 
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Figura 3. 3. Representação da posição de um corpo ao longo de uma trajetória. 

 

Fonte: produzida pelo autor. 

 

Chama-se posição inicial a posição que a partícula ocupa no instante inicial do 

movimento t = 0s, ou seja, no instante em que se inicia a contagem do tempo. A posição 

inicial é indicada por Xo. A unidade de medida estabelecida para a posição de um corpo é o 

metro (m) e é regulamentado pelo Sistema Internacional de Unidades (SI). 

Exemplo: Numa viagem, ao se passar por uma placa Km 19, entende-se que veículo se 

encontra a 19 km do Km 0 da rodovia, que pode ser considerado a origem da trajetória. 

Observe a foto 3.3 a seguir. 

 

Foto 3.3. Posição de corpo num trajeto. 

Fonte: produzida pelo autor. 

 

Ou ainda quando você está em frente a uma casa e verifica que o número dessa 

residência é 8225. Esse número indica a posição que esta casa ocupa naquela rua em relação à 

origem da mesma, ou seja, a casa encontra-se a aproximadamente 8225 metros da origem da 

rua. 

No ponto O, denominada origem do espaço, o espaço é igual a zero, pois não ocorreu 

deslocamento. Em qualquer outro ponto, baseado na orientação dessa trajetória que indica o 
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sentido para o qual o espaço cresce, o espaço poderá assumir valor negativo ou positivo como 

descrito na figura 3.4. 

 

Figura 3. 4. Orientação da trajetória. 

 

Fonte: produzida pelo autor.  

 

Trajetória: “Trajetória é o conjunto de posições sucessivas ocupadas por um móvel 

no decorrer do tempo” (RAMALHO, FERRARO, SOARES, 2007, p. 15). Veja na figura 3.5 

abaixo:      

 

Figura 3. 5. Representação da trajetória de um corpo. 

 

Fonte: Produzida pelo autor.  

 

Na trajetória escolhe-se arbitrariamente um marco zero, ou seja, a origem da trajetória 

a partir do qual se determinam comprimentos que indiquem a posição do móvel, mas não 

fornecem nem o sentido nem a distância percorrida. Portanto, trajetória é a linha formada pela 

união das sucessivas posições ocupadas pela partícula em seu movimento e ela depende do 

referencial adotado. 
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Sentidos de Movimento: Quando o móvel caminha no sentido da orientação da 

trajetória como na figura 3.6, seus espaços são crescentes no decorrer do tempo. Denomina-se 

este sentido de movimento de progressivo. 

 

Figura 3. 6. Representação do Movimento Progressivo. 

 

Fonte: produzida pelo autor. 

  

Quando o móvel retrocede, caminhando no sentido oposto à orientação da trajetória 

como ilustrado na figura 3.7, seus espaços são decrescentes. Este sentido de movimento é 

denominado retrógrado. 

 

Figura 3. 7. Representação do Movimento Retrógrado. 

 

Fonte: produzida pelo autor.  

 

Localização: As condições de contorno de um sistema são as variáveis necessárias 

para determinar sua posição. Por exemplo, para determinar a posição de uma mosca em uma 

sala, basta medir a altura dela em relação ao chão e a sua distância até as duas paredes 

perpendiculares na sala. Determina-se, assim, um sistema de três coordenadas perpendiculares 

(coordenadas cartesianas), que normalmente são representadas pelas letras x, y e z. 

Para localizar um móvel num determinado instante, estabelece-se um sistema de 

referência cartesiana, que pode apresentar uma, duas ou três dimensões. Para determinar a 



60 
 

posição de um automóvel em trajetória retilínea, basta um único eixo como aparece na figura 

3.8, pois o movimento é unidimensional, já que uma abcissa x desse eixo o localizará em certo 

instante. O movimento de um automóvel numa estrada pode ser considerado um movimento 

em uma dimensão. 

 

Figura 3. 8. Representação do Movimento Unidimensional. 

 

Fonte: produzida pelo autor.  

 

Nesta perspectiva, se o condutor tiver que telefonar para pedir um reboque, devido a 

uma avaria no automóvel, bastará dizer em que quilômetro da rodovia se encontra para que o 

condutor do caminhão de reboque saiba para onde ir resgatá-lo. Assim, o movimento dos 

automóveis nas rodovias é o aumento da distância percorrida ao longo da estrada e essa 

distância é o único grau de liberdade. Porém, para encontrar a cidade de Ji-Paraná no nosso 

planeta, precisa-se de um sistema cartesiano com dois eixos, x e y, ou seja, duas coordenadas 

como ilustrado na figura 3.9 a seguir, determinando a sua latitude e longitude. 

 

Figura 3. 9. Representação do Movimento Bidimensional. 

 

Fonte: produzida pelo autor.  
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Para identificar a posição de um avião em pleno voo na nossa atmosfera, em um 

determinado instante, precisa-se de um sistema cartesiano com três eixos, x, y e z, como 

ilustra a figura 3.10, determinando sua latitude, longitude e altitude. 

 

Figura 3. 10. Representação do Movimento Tridimensional. 

 

Fonte: produzida pelo autor.  

 

Repouso: Uma partícula está em repouso, quando sua posição em relação a um 

referencial não varia no decorrer do tempo como mostra a foto 3.4, ou seja, sempre que a sua 

posição se mantiver a mesma, no decorrer do tempo, este corpo estará em repouso. 

 

Foto 3.4. O carro está na mesma posição em relação ao semáforo em instantes diferentes. 

 

Fonte: produzida pelo autor. 
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Movimento: Um corpo se encontra em movimento, sempre que a sua posição se 

modificar, no decorrer do tempo, em relação a certo referencial. Na foto 3.5 a seguir, é 

possível observar a mudança na posição do automóvel em relação à placa na beira da rodovia. 

 

Foto 3.5. Carro em movimento na BR 174, em Vilhena. 

 

Fonte: produzida pelo autor. 

 

Note na figura 3.11 a seguir que o passageiro, no interior do ônibus, está em repouso 

em relação ao ônibus e ao motorista porque a sua posição em relação a eles é sempre a 

mesma. Já em relação ao observador fixo na Terra, tal passageiro está em movimento, porque 

sua posição muda com o decorrer do tempo. 

 

Figura 3. 11. Representação de Repouso e Movimento. 

 

Fonte: produzida pelo autor. 

O movimento é uma característica do Universo, que pode ser observada nas mais 

variadas situações, desde fatos do cotidiano, como os graciosos passos de um casal 



63 
 

de bailarinos, até a agitação dos átomos e moléculas no microcosmo e a 

movimentação de estrelas e galáxias no macrocosmo. (RAMALHO, FERRARO, 

SOARES, 2007, p. 13). 

 

3.1. ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE CINEMÁTICA NOS ESTUDOS 

SURDOS  

 

Durante a realização das oficinas, além das observações de sala de aula, implementou-

se a ferramenta didática com os seis estudantes surdos de Ji-Paraná. As atividades foram 

realizadas numa sexta-feira, dia 20 de março de 2015, no período vespertino e no sábado, dia 

21 de março de 2015, nos períodos matutino e vespertino, na Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR), Campus de Ji-Paraná. Usualmente a oficina iniciou-se às 13h e 30minutos, 

com duração de aproximadamente 04 horas no primeiro encontro e, no segundo, iniciou-se às 

08 horas da manhã, e se encerrou o período da manhã ao meio dia. No período vespertino, 

iniciou-se às 13 horas e 30 minutos, totalizando dois encontros e 12 horas de trabalho. 

Discutiu-se nestes encontros um material, que leva em consideração a cultura visual, 

características da comunidade surda e que trata de conceitos introdutórios da Cinemática. 

Nesta ocasião, as definições ou as explicações das grandezas físicas envolvidas foram feitas 

com a observação de textos e fotografias pertinentes ao assunto supracitado e ao emprego de 

palavras existentes em LIBRAS. Para as análises das imagens foi necessário provocar nos 

alunos surdos a capacidade de ler as imagens e significar conceitos, para que a proposta 

tivesse êxito em seus objetivos. 

Silva et al. (2006) comenta que o desenvolvimento dos sentidos são produzidos sob 

determinadas condições e alcançam a dinâmica textual e imagética, o surdo e o meio onde 

vive. Nesse sentido, a imagem não é nescessariamente uma forma de transmissão de 

conhecimento, mas faz parte do processo de desenvolvimento dos sentidos. Em outras 

palavras, a interpretação de uma imagem surge na interação do leitor com a imagem, a partir 

das particularidades e restrições do que a imagem representa.  

Nesse mesmo sentido, Carneiro et al. (2003) defende que as imagens exercem função 

importante no processo de ensino e de aprendizagem. As imagens são indispensáveis durante 

as aulas de Física, podendo ser exploradas pelo professor juntamente com os estudantes, pois 

a condição de interpretação e leitura das imagens pelo surdo tem relação direta com a 

aprendizagem de conhecimentos científicos.  

Cassiano (2002) aponta que as imagens, no contexto pedagógico, representam muito 

mais que figuras que tornam os livros e materiais pedagógicos mais bonitos e fáceis de 
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vender. O objetivo das imagens é estabelecer uma forma de linguagem que contribua e 

respeite as condições visuais dos alunos, bem como a otimização da dinâmica de 

comunicação em sala de aula e a aprendizagem de conceitos científicos.  

 

Lida a partir de diferentes formações discursivas, uma mesma imagem pode 

significar de diferentes modos. Deste ponto de vista teórico, trata-se do sujeito 

inserido e parte de uma história, de uma sociedade e de uma cultura que já vêm 

constituindo sentidos e modos de leitura. Assim, o sujeito não é o centro ou origem 

do processo de produção de sentidos, mas parte de um processo que se iniciou antes. 

Sentidos já produzidos, e cujas condições históricas de sua leitura foram apagadas, 

intervêm na produção de novos sentidos. É uma espécie de memória, não 

psicológica, nem subjetiva – uma memória discursiva (ORLANDI, 1999, apud 

SILVA, 2006, p. 221). 

  

Toda esta problemática dos sinais e a utilização adequada de imagens envolve uma 

pergunta, como os professores ensinam Física para os surdos se a LIBRAS não possui 

vocabulário para termos técnicos da Física?  

Ao estudar o papel pedagógico das imagens, Carneiro et al. (2003), descreve que, na 

utilização de imagens, os alunos analisam de forma diferente e interpretam as informações, 

com significados que cada um tem em particular, mas sempre buscando uma relação entre os 

elementos comuns das imagens. 

Nesse mesmo sentido, Martins et al. (2003) esclarece que as imagens promovem 

interdisciplinaridade e estabelecem uma contextualização dos conceitos científicos, através 

dos variados recursos visuais que podem ser utilizados com frequência. 

Partindo desses pressupostos, inicialmente foram apresentados alguns termos técnicos 

da Física a qual não se tem sinais em LIBRAS que os representem, e assim o pesquisador, 

com auxílio da intérprete, estabeleceu sinais em LIBRAS para repouso, movimento, 

referencial entre outros, que serviram para identificar e assim facilitar o entendimento e a 

criação de significados pelos surdos para o tema em questão. Esses sinais devem ser 

estabelecidos com a participação ativa dos surdos. Apresentou-se a palavra, em português, 

que definia o conceito ou a grandeza, de forma soletrada (datilologia), e, assim, buscamos um 

paralelo com sinais conhecidos, como exemplo o sinal utilizado para expressar o repouso, foi 

utilizado o mesmo sinal do verbo parar (descansar). A criação desses sinais, ou a utilização de 

sinais existentes facilita enormemente a fluência na comunicação convergindo favoravelmente 

para o planejamento das aulas.  

A compreensão do conceito físico deve se dar de forma clara para que o procedimento 

acima descrito surta o efeito desejado. Assim, apresentamos alguns exemplos, dentro da 

Física, de como introduzir determinados conceitos, os quais não possuem sinais específicos 
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em LIBRAS, com a proposta da utilização de palavras acessíveis ao surdo e fotografias que 

auxiliem no entendimento e na visualidade do fenômeno que envolve o conceito. 

Carneiro (1997), analisando imagens empregadas em livro de Ciências, argumenta que 

as imagens estimulam e motivam o estudante a complementar informação através da pesquisa 

em textos, favorecem a execução de tarefas que podem ser visualizadas, bem como, a 

argumentação do tema, caracterizando como um recurso eficaz na promoção da 

aprendizagem. 

A seguir estão representados conceitos que dizem respeito às grandezas físicas e 

conceitos relacionados à Cinemática. No entanto, grandezas relativas a outras áreas da Física 

podem ter seus conceitos reestruturados de forma semelhante para atender os alunos surdos. É 

importante destacar que as frases explicativas dos conceitos devem fazer uso de um 

vocabulário simples e de fácil tradução para LIBRAS, e que as propostas de atividades sejam 

pautadas nas experiências visuais vividas pelos surdos fora ou no ambiente escolar. 

 

POSIÇÃO 

 

 Conceito em LIBRAS: é o lugar onde qualquer objeto, que está parado ou se movendo, 

está naquele momento (hora do relógio), quando o observamos. 

Para facilitar a visualização e o entendimento, podem-se mostrar através de fotos as 

placas de sinalização de uma estrada que demarcam a quilometragem da rodovia; A foto 3.6 

abaixo é um exemplo.   

 

Foto 3.6. Posição do veículo se encontra no Km 19 da BR 174 em Rondônia. 

 

Fonte: produzida pelo autor. 
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TRAJETÓRIA 

 Conceito em LIBRAS: é o caminho que qualquer objeto que tem movimento faz e este 

caminho pode ser reto ou curvo. 

Na foto 3.7 a seguir, é possível visualizar a trajetória dos veículos que trafegam pela 

rodovia. 

 

Foto 3.7. Trajetória curva na rodovia. 

 

Fonte: produzida pelo autor. 

 

VELOCIDADE ESCALAR MÉDIA 

 

 Conceito em LIBRAS: se dois ciclistas correm em uma pista e uma ciclista percorrer 

uma distância maior num intervalo de tempo igual (hora do relógio) a outra pessoa, quem 

andou a distância maior terá maior velocidade média. Ou se as duas pessoas caminham a 

mesma distância, mas em intervalos de tempo diferentes, a pessoa que usou menos tempo 

terá maior velocidade média. 

Propor aos alunos surdos um experimento no qual eles são os corpos em movimento. 

A possibilidade da medição, com uso de cronômetros, do tempo de deslocamento para uma 

distância fixa, permite ao surdo a verificação da relação de grandezas inversamente 

proporcionais existente entre a velocidade e o tempo. De maneira semelhante, pode-se fixar 

um tempo para observar a relação direta da velocidade média com a distância. 

 

VELOCIDADE ESCALAR INSTANTÂNEA 
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 Conceito em LIBRAS: é a velocidade observada nos velocímetros dos carros e motos 

num dado momento (hora do relógio). 

No velocímetro de um carro ilustrado na foto 3.8 a seguir, é possível verificar a 

velocidade instantânea. 

 

Foto 3.8. Velocidade constante em instantes diferentes. 

 

Fonte: produzida pelo autor. 

 

MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME 

 

 Conceito em LIBRAS: os objetos têm esse movimento se seu caminho for uma reta e 

sua velocidade instantânea (velocímetro) não mudar.  

Pode-se demonstrar este movimento fazendo uma fotografia no interior de um carro 

em movimento em instantes diferentes (hora do relógio) com velocidade visualmente 

constante e em uma estrada reta. 

Deve-se procurar integrar o uso de LIBRAS e das outras formas de comunicação 

visual, objetivando, essencialmente o aprimoramento, por parte dos surdos, da sua 

compreensão de conceitos de Cinemática. Quando questionados em LIBRAS demonstram 

conhecimento sobre o tema estudado através de imagens, porém, quando são questionados 

através da Língua Portuguesa, demonstram grandes dificuldades na compreensão de textos. 

Este fato evidencia a necessidade de se propor dois procedimentos alternativos de 

ensino e avaliação. O primeiro concilia a utilização da Língua Portuguesa com o auxilio de 

LIBRAS, permitindo ao surdo compreender os textos em português, enunciado dos exercícios 

e interpretá-los. E o segundo procedimento, que se mostra mais promissor e adequado que o 
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primeiro, baseia-se na utilização de fotografias de situações cotidianas com o suporte em 

LIBRAS. Esses dois procedimentos permitirão uma avaliação mais legítima do conhecimento 

do aluno surdo, já que possibilita ao professor verificar a aprendizagem dos surdos mesmo 

quando a escrita destes apresenta-se ilegível. 

A educação de surdos demanda, além de considerar os aspectos expostos acima, a 

observância de características e ações importantes para o êxito completo do trabalho proposto, 

assim, deve-se viabilizar o contato inicial do surdo com o material pedagógico a ser utilizado. 

É importante deixá-lo familiarizar-se com o tema, observando suas características, mas 

sempre com o auxílio do professor.  

Também é importante o auxílio do intérprete de LIBRAS para sanar as dificuldades 

referentes à linguagem. O entendimento de tudo que estiver escrito nos textos, questionários, 

quadros, questões, etc. é fundamental. A existência de dúvidas na compreensão do português 

deve ser sanada através da tradução para LIBRAS da palavra ou da frase não compreendida 

pelo estudante. 

Outro fato importante é possibilitar aos surdos a oportunidade de trabalharem 

sozinhos, produzindo imagens de situações vivenciais. A utilização de softwares também é 

apropriada, já que permite a visualização de gráficos e das variações relacionadas com o 

fenômeno analisado. 

A revisão do instrumental matemático necessário para o entendimento pleno do 

fenômeno pode ser feito, caso o professor perceba que a base matemática dos alunos se 

apresente defasada. Para Cukierkorn (1996), o surdo aprende a matemática com maior 

facilidade do que a Língua Portuguesa, devido sua semelhança estrutural de linguagem com a 

LIBRAS, com características visuais. 

 

Isto é pelo fato do ensino da matemática, tanto para ouvintes quanto para surdos, ter 

como um dos objetivos a apreensão de uma forma de linguagem (a linguagem 

matemática formalizada), e pelo fato desta ter em confronto com a linguagem oral 

(ou mesmo gestual), uma maior precisão na sua ‘gramática’, permite que esta área 

obtenha resultados mais satisfatórios (CUKIERKORN, 1996, p. 109).  

 

 

O professor deve sempre, assim como orientam Abrantes, Oliveira e Serrazina (1999, 

p. 43) “saber o que são hoje as competências matemáticas essenciais a todos os cidadãos”. O 

papel do educador nos dias atuais é estabelecido pela busca de novas práticas e métodos que 

determinem o caminho para o sucesso do aluno, através de uma linguagem matemática que 
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alcançe o aluno e de sentido ao etudo da matamática, potencializando a utilização do que é 

aprendido no cotidiano. 

É possível a utilização de pequenas avaliações, onde algumas perguntas que podem ser 

feitas em LIBRAS, envolvem questões conceituais sobre a situação observada através das 

fotografias. Por fim, o professor pode propor aos surdos que avaliem a aula e façam, também, 

autoavaliação visando promover melhorias na qualidade do trabalho realizado. 

O auxílio da intérprete ajuda na transposição dos conceitos para o estudante surdo. 

Observa-se que a falta de discussões sobre os métodos e instrumentos de trabalho em 

conjunto professor e intérprete, durante o planejamento das atividades da oficina, dificulta o 

trabalho e a tradução para LIBRAS pelo intérprete. No momento em que os conceitos eram 

passados através de textos, observou-se que não houve diálogo entre professor e intérprete no 

planejamento e na elaboração das atividades, isso reflete na eficiência e na objetividade de 

qualquer método pedagógico.  

A intérprete se esforça para traduzir o conteúdo nas aulas expositivas, no entanto cabe 

ao professor estimular a participação do aluno surdo nas atividades, e para isso, existe a 

necessidade de o professor questionar sobre os conceitos abordados ao estudante surdo, 

estimulando a interação entre professor, intérprete e surdo. Desta forma, a intérprete deixa de 

assumir a característica de professora, explicando conceitos e corrigindo os exercícios, por 

fim, cabe ao professor explicar e esclarecer tais conceitos, pois o papel da intérprete é a 

tradução desses conceitos para LIBRAS, explorando significados através da cultura surda. 

Ponderando os perfis educacionais dos seis estudantes surdos, Sacks (2010) argumenta 

que as dificuldades que alguns possuem em escrever as respostas dos questionamentos através 

da Língua Portuguesa escrita, que a alfabetização ocorreu tardiamente ou oralizada 

prejudicando a alfabetização. 

Baseando-se no que expõe Stokoe (apud Sacks, 2010), é visível através das respostas 

obtidas nos questionamentos feitos aos surdos quanto ao tema abordado um raciocínio 

fragmentado. Assim, insurge um sistema combinado entre Libras e a Língua Portuguesa, 

através do espaço e tempo. 

 

Utilizando o material didático 

 

As observações se iniciaram no dia 20 de março de 2015. A sala era composta por sete 

alunos surdos, pela intérprete, pelo mestrando Melquisedeque Lima e pelo professor João 

Carlos Gomes, orientador da pesquisa. A interpretação dos conceitos pela intérprete ocorreu 
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de forma simultânea com a explicação do professor. Observamos o uso frequente da 

datilologia da palavra referencial nas explicações, devido ao desconhecimento do sinal ou a 

inexistência deste em Libras. 

Nesta etapa da atividade, primeiramente apresentou-se o material aos surdos através 

do Power Point, realizando a datilologia e apresentando o sinal dos conceitos e grandezas 

quando existiam. Em seguida, foi orientada aos surdos a leitura do texto do caderno 

pedagógico, e a partir da leitura, discutimos sobre a ideia de referencial, posição, 

deslocamento, trajetória, repouso e movimento. Como o objetivo da atividade era discutir as 

ideias básicas desses conceitos, iniciou-se questionando o que eles entenderam na leitura do 

texto proposto. 

Pretendia-se com esta atividade compor uma sequência de situações exemplos que 

esclarecessem, em determinado momento, que para determinar a posição, trajetória, 

movimento e repouso de um objeto, devemos tomar como subsídio um sistema de referência. 

Iniciou-se a leitura com o auxílio da intérprete, e foi possível perceber que quando 

questionados sobre os conceitos envolvidos, os surdos procuravam, no texto anterior, uma 

combinação de palavras que se encaixassem com a pergunta, mostrando que os surdos se 

utilizam de um mecanismo de busca de respostas por comparação. O que mais atrai a atenção 

ao implementar esta atividade é que no momento em que eram questionados pelo professor a 

respeito dos conceitos, os surdos demonstravam não entender o que era questionado a partir 

do texto, ou seja, não entendiam o que liam. Mesmo com o suporte de Libras, suas respostas 

ainda pareciam enigmáticas.  

 

Fazer perguntas a crianças surdas sobre o que acabaram de ler mostrou-me que 

muitas delas podem apresentar notável deficiência linguística. Elas não possuem 

recurso linguístico proporcionado pelas formas interrogativas. Não é que não saibam 

a resposta para a pergunta, e sim que não entendem a pergunta (apud SACKS, 2010, 

p. 55). 

 

As palavras repouso e referencial, mesmo quando feita a datilologia pela intérprete, os 

surdos as desconheciam, então, como esperar que os surdos entendessem as informações do 

texto quando, na verdade, eles não conhecem os significados das palavras envolvidas no 

contexto?   Nesta etapa da atividade, a participação da intérprete teve papel fundamental na 

comunicação, trocas de significados entre outros, auxiliando numa avaliação verbal e trazendo 

ao surdo um espaço que respeita sua língua materna, a LIBRAS. 

Então, foi pedido aos surdos que ilustrassem situações do cotidiano nas quais esses 

conceitos da cinemática pudessem ser observados. Neste momento, o surdo Alan relata que, 
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mesmo sentado na cadeira, seu pulmão e seu coração continuam se movimentando. A partir 

destas observações feitas pelo surdo, introduziu-se o conceito físico de movimento e repouso 

com a utilização de pincéis de quadro, onde, colocando o pincel em determinada posição e o 

observando por alguns segundos, os surdos puderam relatar quen naquela situação, o objeto 

estava em repouso, pois não mudava de posição em relação ao piso da sala. Na sequência e 

ainda usando um pincel de quadro, durante a observação, mudou-se a posição do pincel sobre 

a mesa por várias vezes num determinado intervalo de tempo, de forma que os surdos 

pudessem observar que, no decorrer do tempo, o objeto estava se movendo, ou seja, mudando 

de posição em relação à superfície da mesa.  

É nesta etapa que se deve atentar para o tipo de linguagem a ser utilizada na 

transmissão do conceito, pois não é correto deixar de lado a linguagem científica co, porém, é 

possível que se utilize uma linguagem científica acessível à comunidade surda. No entanto, 

mesmo com uma linguagem mais adequada, a maioria demonstrou não entender bem o 

conceito através de textos, evidenciando o desconhecimento de algumas palavras, a falta de 

sinais para termos técnicos da Física e o distanciamento dela com as situações do dia a dia. 

O segundo encontro foi realizado no dia 21 de março de 2015, além da observação, 

neste dia houve também a aplicação da ferramenta didática que envolve a utilização da 

fotolibras com técnica de comunicação e aquisição de conhecimento. 

Mas no que consiste a fotolibras? A fotolibras é uma concepção de comunicação 

através da fotografia participativa com Surdos que está sendo desenvolvida no Brasil. Ela tem 

por desígnio acrescentar na criatividade, a autoestima, a comunicação e o desenvolvimento da 

cultura visual que é uma característica da comunidade surda, através da fotografia. Nesta 

técnica, os surdos passam por uma experiência lúdica para despertar o olhar. Além das aulas 

regulares, são realizados ensaios de fotografias para pôr em prática a teoria aprendida em sala 

de aula. 

Também, possibilita a utilização de ensaios fotográficos relacionados a temas 

específicos abordados em sala de aula, ou seja, permite o trabalho com temas geradores que 

integrem outras áreas de interesse. Para aumentar a visibilidade da comunidade e da cultura 

surda, podem ser organizadas exposições das fotos produzidas, para que os surdos, além de se 

comunicarem, possam trocar informações a respeito do tema em questão e, ao mesmo tempo, 

socializar, com a comunidade escolar, sua cultura.  

O que se propõe é a utilização da fotolibras como meio de comunicação com a 

comunidade surda e, ao mesmo tempo, sua utilização como ferramenta de ensino, em que, 

toda troca de conhecimento e conceitos envolvidos, aconteça a partir de situações vivenciais 
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dos surdos. Observa-se que a Física passa a ter mais sentido ao aluno quando ela é observada 

nas situações que estão ao seu redor e no contexto social em que o aluno está inserido. Esta 

técnica possibilita a construção dos conceitos da Cinemática a partir das fotografias 

produzidas pelos surdos, baseado no princípio do conhecimento complexo e não cartesiano 

articulado com a realidade do surdo. 

Transversalmente ao pensamento complexo, Edgar Morin busca restabelecer um 

conhecimento que se acha adormecido, reunindo integração e heterogeneidade. Morin (2005) 

esclarece que, com o passar dos tempos, o conhecimento científico foi fraguimentado em 

estudos por disciplinas e a complexidade inerente à Ciência tornou-se pouco compreendida. O 

que se propõe é a organização do saber no pensamento contemporâneo, contextualizando os 

acontecimentos fenomenológicos que não acontecem separadamente.  

 

[...] a complexidade é um tecido (complexus: o que é tecido junto) de constituintes 

heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do 

múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de 

acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que 

constituem nosso mundo fenomênico (MORIN, 2005, p. 13). 

 

O pensamento complexo expande o conhecimento e nos transporta ao entendimento de 

nossos problemas essenciais, contextualizando e interligando fatos que contribuem para nossa 

capacidade de enfrentar a incerteza. 

A segunda etapa da oficina iniciou-se com a discussão sobre o conceito de referencial, 

posição, trajetória, repouso e movimento a partir das fotografias pré-selecionadas pelo 

pesquisador, trazendo algumas situações que pudessem ser observados os conceitos 

supracitados. A cada imagem os estudantes surdos eram questionados com o objetivo de que 

os mesmos elucidassem quais conceitos físicos estavam relacionados àquela imagem em 

questão. A primeira imagem evoca uma família de cincos pessoas dentro de um carro em 

viagem, e é pedido que observem, no interior do carro, o que ocorre com as pessoas uma em 

relação à outra, e neste questionamento, as respostas dos surdos permeiam em torno do fato de 

a posição das pessoas, em relação ao carro, não mudar, ou relacionando umas às outras, não 

haver distanciamento entre si, onde é observado, para a maioria dos surdos, a concepção do 

conceito de posição e repouso. 

Na segunda imagem, apresenta-se um casal dentro de um carro, e é pedido que 

observem o casal em relação ao exterior do carro e a partir dessas observações quais conceitos 

estão envolvidos. Pode-se perceber que nesta situação, a maioria dos surdos atribui o fato das 

árvores, mais próximas da estrada, passarem rápido com o carro em movimento. Na terceira e 
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quarta imagem, que apresenta carros em movimento no trânsito da cidade, é questionada qual 

a relação dela com a segunda imagem. Os alunos argumentam que a imagem borrada dos 

carros, quando observadas, indica a mesma ideia de movimento que é percebida na segunda 

imagem que mostra a imagem das árvores próximas da estrada também borradas. Nesta etapa, 

percebe-se que os alunos conceberam a velocidade dos corpos fazendo relação com o 

movimento rápido ou lento através das fotografias observadas. 

Já na quinta e sexta imagem, o que se observa é uma dançaria numa sequência de 

posições no espaço-tempo e o movimento da lua no céu em momentos diferentes durante a 

noite.  Nestas imagens o que foi abordado dentro do contexto da cinemática, foi que a 

sequência de posições dos corpos representava a trajetória dos corpos no decorrer do tempo. 

O que é evidenciado nesta etapa é que, o surdo aprende com maior facilidade, quando as 

atividades propostas partem de situações visuais e que seja de fácil acesso no dia a dia, 

despertando maior interesse e resultados que indicam uma aprendizagem significativa, 

mostrando que a Física está em tudo que os cerca, dando sentido ao estudo desta disciplina 

que, muitas vezes, é tida como desnecessária por parte dos educandos. 

Na sequência é proposto aos surdos que saiam para o pátio, estacionamentos e ruas e 

produzam suas próprias fotografias de corpos que estejam em movimento ou repouso, mas 

sempre levando em conta um referencial a partir do qual as fotos sejam analisadas 

posteriormente. O tempo gasto nesta atividade prática foi de aproximadamente 1 hora, e após 

transcorrido este tempo, retornou-se à sala de aula. Com todas as fotos já salvas, projetaram-

se as mesmas para que cada aluno surdo escolhesse dentre as fotos que ele produziu, de uma a 

três fotos nas quais eles deveriam comentar o porquê da escolha e o que chamou a sua atenção 

na foto. Após a análise das fotos e as discussões relativas aos conceitos de cinemática 

envolvidos na situação observada e com o auxílio da intérprete, cada surdo respondeu através 

apenas de LIBRAS os seguintes questionamentos: 

1) Quais casos demonstram situações de movimento e quais representam repouso? 

2) Você utilizou algum elemento das fotos como referencial para determinar movimento ou 

repouso? 

3) Qual fonte de informação foi mais relevante na aprendizagem da cinemática, o texto ou 

as imagens? 

A seguir estão dispostas as fotos escolhidas por cada participante com suas respectivas 

respostas para cada pergunta descrita acima, que foram coletadas e transcritas a partir dos 

vídeos da entrevista semiestruturada feita no final da oficina. 
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O aluno Alan Scheidegger escolheu as seguintes fotos e o que se observa nos 

elementos da fotografia é que ele utilizou a placa de sinalização como referencial para 

caracterizar a variação da velocidade dos carros e o asfalto para caracterizar o movimento 

vertical dos carros ao passar na lombada e apresenta os seguintes argumentos para as fotos 3.9 

e 3.10: 

“A lombada tem placa sinalizando, você diminui a velocidade ao se aproximar e 

aumenta a velocidade quando se afasta, se passa correndo pula, combina com movimento” 

(Alan Scheidegger, 2015). 

  

Foto 3.9. Quebra- mola. 

 

Fonte: Produzida por Alan Scheidegger. 

 

Foto 3.10. Faixa de pedestre. 

  

Fonte: Produzida por Alan Scheidegger. 
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Na foto 3.10 o aluno Alan argumenta que “A faixa de pedestre é a trajetória por onde 

as pessoas caminham, se tiver carro passando, tem que parar (repouso), e, se não tiver mais 

carro, as pessoas podem voltar a caminhar” (Alan Scheidegger, 2015). 

 

Foto 3.11. Rua curva. 

 

Fonte: Produzida por Alan Scheidegger. 

 

Já na foto 3.11 ele descreve “A trajetória curva por onde os veículos passam as três 

pessoas estão perto e se movendo” (Alan Scheidegger, 2015), deixando claro que utilizou o 

asfalto, postes e muros entre outros, para caracterizar o movimento dos corpos e a trajetória 

curvada. 

Respondendo aos questionamentos da entrevista realizada ao final da oficina, o aluno 

Alan relata que: 

 
A cinemática é difícil, confusa para o surdo a Física. É difícil porque nunca me 

ajudaram a estudar e quando as pessoas me ajudam fica mais fácil.  Aprender com 

LIBRAS fica mais fácil, e devagar, se for ajudando, eu aprendo. O surdo precisa do 

intérprete para comunicação. Para o surdo existe barreira na comunicação, o 

professor e os colegas ouvintes ficam falando (oralizando), falando rápido e o surdo 

não entende e se pergunta para o colega ele pede para esperar. Eu aprendi um pouco, 

através das fotos pude compara curvas e movimentos, antes eu não os conhecia, e 

com as fotos comecei a observar [...], a experiência foi boa. O que foi mais difícil foi 

no primeiro dia, por causa do conceito através de texto, e hoje foi mais fácil por ser 

com imagens. [...] o texto tem que ler, é difícil, pesado; com imagens é melhor. 

(ALAN SCHEIDEGGER, 2015). 
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A aluna Fabrícia Coelho de Oliveira escolheu as seguintes fotos e, o que se observa, 

nos elementos das fotografias é que ela utilizou na foto 3.12 o asfalto como sistema de 

referência e na foto 3.13 ela utilizou carros e moto como referencial para determinar 

movimento ou repouso dos mesmos. 

 

Foto 3.12. Rua inclinada com vários carros e motos. 

 

Fonte: Produzida por Fabrícia Coelho de Oliveira. 

 

Na foto 3.12, Fabrícia argumenta que “os carros e as motocicletas estão em 

movimento, as pessoas caminham com atenção”. (Fabrícia Coelho de Oliveira, 2015). 

Analisando o que foi descrito, observa-se que o sistema de referência utilizado para 

caracterizar o movimento dos carros, motocicletas e pedestre foi o asfalto. Mas a aluna abre 

um questionamento relativo à fotografia, comentando que “o carro estava em movimento, 

porém na foto ele parece estar parado, e, agora, como posso ver isso?”. (Fabrícia Coelho de 

Oliveira, 2015).  

Neste momento, para sanar esta dúvida, argumentou-se que a foto dos objetos é que 

parece estática, pois a máquina fotográfica só capta o carro num determinado instante do 

trajeto, e não uma sequência de posições do corpo no decorrer do tempo como ocorre nas 

fotos estroboscópicas. Retornamos ao slide introdutório da oficina que possuía imagens 

estroboscópicas e, novamente apresentamos as imagens de forma que a aluna pudesse 

observar as características descritas anteriormente, chegando a um entendimento da condição 

estática das fotografias. 
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Foto 3.13. Movimentos de carros e motocicletas. 

 

Fonte: Produzida por Fabrícia Coelho de Oliveira. 

 

Já na foto 3.13, a aluna comenta “parece que os carros estão em repouso, pois andam 

juntos e a distância não muda, já a moto passa por eles rápido, é movimento”. (Fabrícia 

Coelho de Oliveira, 2015). 

Respondendo aos questionamentos da entrevista realizada ao final da oficina, a aluna 

Fabrícia relata que: 

 

Com o texto, no primeiro dia, eu não entendi muito, nunca tinha visto isso. Foi algo 

novo. No texto, as palavras são difíceis. Gostei da sala só de surdos [...], com a 

intérprete aqui é mais fácil, na inclusão é muito difícil [...], sem intérprete tem muita 

barreira de comunicação. No segundo dia, as imagens eu conheço, é mais fácil 

porque é visual [...], com imagens foi a primeira vez que compreendi. (FABRÍCIA 

COELHO DE OLIVEIRA, 2015). 

 

A aluna Maria Juscélia Barbosa da Silva, por não ter participado do início da oficina 

naquele dia, chegando já no momento em que os surdos saíram para fotografar, o 

entendimento da proposta por parte da aluna ficou comprometido. A aluna escolheu apenas 

uma foto e o que se observa nos elementos das fotografias é que ela utilizou o solo, muro e o 

próprio corpo dos trabalhadores como referencial para caracterizar o movimento dos braços e 

ferramentas. 

Maria Juscélia argumenta a escolha da foto 3.14 descrevendo que “observei as pessoas 

trabalhando, tinham movimento nos braços e ferramentas” (Maria Juscélia Barbosa da Silva, 

2015). 
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Foto 3.14. Trabalhadores na construção civil. 

 

 Fonte: Produzida por Maria Juscélia Barbosa da Silva. 

 

Respondendo aos questionamentos da entrevista realizada ao final da oficina, a aluna 

Maria Jucélia relata que: 

 

Sala só de alunos surdos é melhor, na inclusão o ouvinte fica só oralizando, é difícil 

entender [...], a sala bilíngue é melhor com LIBRAS. Aprender com texto, é 

complicado, as palavras são difíceis e imagens são mais fáceis de entender porque 

são visuais. (MARIA JUSCÉLIA BARBOSA DA SILVA, 2015). 

 

O aluno Osvaldo Januário de Carvalho Junior escolheu as seguintes fotos e, o que se 

observa, nos elementos das fotografias, é que ele adota a si mesmo ou o carro como 

referencial na foto 3.15, de forma que ao observar o vulto das folhas caracteriza-se 

movimento das folhas em relação a ele.  

 

Foto 3.15. Movimento das folhas. 

  

Fonte: Produzida por Osvaldo Januário de Carvalho Junior. 
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O aluno argumenta que “com o carro em movimento, as árvores têm movimentos das 

folhas quando olhamos do carro”. (Osvaldo Januário de Carvalho Junior, 2015). 

 

Foto 3.16. Pessoa na calçada. 

 

Fonte: Produzida por Osvaldo Januário de Carvalho Junior. 

 

Na foto 3.16, observa-se que o aluno Osvaldo adota a calçada e a placa como 

referencial para determinar movimento e repouso do colega, comentando que “no início ele 

está parado (repouso), fica na mesma posição, mas depois do pulo ele está em movimento, ele 

se afasta da calçada” (Osvaldo Januário de Carvalho Junior, 2015). 

 

Foto 3.17. Ônibus parado. 

  

Fonte: Produzida por Osvaldo Januário de Carvalho Junior. 
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Uma visão interessante do aluno Osvaldo aos detalhes da foto 3.17 se refere ao fato de 

que, na inscrição no fundo do ônibus é evidenciada a possibilidade de entrar em repouso a 

qualquer momento, portanto, qualquer móvel percorrendo no mesmo trajeto e sentido, precisa 

tomar cuidado, evitando a permanência do movimento e a colisão com o ônibus. O aluno 

destaca que, “no fundo do ônibus está escrito cuidado posso parar, requer cuidado e atenção, 

pois pode entrar em repouso a qualquer momento”. (Osvaldo Januário de Carvalho Junior, 

2015). 

Respondendo aos questionamentos da entrevista realizada ao final da oficina, o aluno 

Osvaldo relata que: 

 

Surdo e ouvinte são iguais, para mim tanto faz surdo e ouvinte igual.  Estudar só 

com surdo é melhor [...]. Estudar com o texto eu também entendi, mas quando é 

explicado, algumas partes são fáceis, pois algumas palavras são difíceis [...], pouca 

dúvida sobre o texto, pois tinha muito contato com ouvintes. No contato com 

ouvinte, se tem dúvida, o amigo ajuda, mas se o professor oraliza muito é difícil. 

Estudar só com surdo é melhor [...], e com intérprete aprende-se mais rápido. 

Entendi o assunto com imagens (OSVALDO JANUÁRIO DE CARVALHO 

JUNIOR, 2015). 

 

Fica evidente na leitura acima que no caso do surdo Osvaldo, não houve aquisição 

completa da identidade surda, pois na maior parte da sua formação básica, estudou em escola 

inclusiva, ou seja, ele foi inserido na sala de aula com alunos ouvintes, mas sem o auxílio de 

um intérprete e o contato com o bilinguismo foi tardio, ocorrendo no final do Ensino Médio. 

Devido a esses fatores, a cultura ouvinte ainda prevalece. 

A aluna Juliana Isabel Ribas Fagundes escolheu uma única foto e, o que se observa, 

nos elementos da fotografia, é que ela utiliza o conceito de posição dos corpos indicando que 

ela adotou a calçada como sistema de referência para caracterizar o movimento das pessoas. 

 

Foto 3.18. Pessoas na passarela Unir. 

 

Fonte: Produzida por Juliana Isabel Ribas Fagundes. 
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Na escolha da foto 3.18 a aluna argumenta que “cada pessoa na passarela ocupa uma 

posição diferente da posição das demais pessoas, e, se as posições mudam, então, estão em 

movimento”. (Juliana Isabel Ribas Fagundes, 2015). 

Respondendo aos questionamentos da entrevista realizada ao final da oficina, a aluna 

Juliana, relata que: 

 

Estudar só com surdos trocas de informações e significados é mais fácil, e com 

ouvintes, se chama para ajudar, eles pedem para esperar.  O texto é importante, pois 

precisamos aprender o Português, mas para entendê-lo precisa-se de dicionário e de 

ajuda, é muito mais difícil. Já com imagens é mais fácil para mim, entendi com as 

imagens, pois é visual, é muito fácil. Consegui perceber os diferentes movimentos, 

posição, já no texto entendi bem pouquinho, pois algumas palavras não as entendi. 

(JULIANA ISABEL RIBAS FAGUNDES, 2015). 

 

O aluno Victor Silva de Freitas escolheu as seguintes fotos e, o que se observa, nos 

elementos das fotografias, é que na foto 3.19 ele adota a superfície da rua como referencial 

para caracterizar o movimento dos corpos, e ainda faz referência à direção do movimento dos 

corpos. É notável que a maioria dos alunos surdos escolheu o solo como referencial, mesmo 

sendo demonstrado que o referencial pode ser qualquer elemento das fotografias, assim sendo, 

ainda é necessário um trabalho mais aprofundado sobre os possíveis sistemas de referências. 

 

Foto 3.19. Rua inclinada com moto e as pessoas caminhando. 

 

Fonte: Produzida por Victor Silva de Freitas. 

 

O aluno Victor argumenta que “os corpos estão em movimento para todos os lados em 

relação à rua e as pessoas caminham atravessando a rua”. (Victor Silva de Freitas, 2015). 
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 Na foto 3.20, o aluno Victor utiliza o solo como referencial para descrever tanto o 

movimento dos pedestres, fazendo analogia da altura dos pés em relação à calçada como a 

trajetória descrita comentando que “os pés que estão levantados parcialmente demonstram 

movimento, além de mostrar a posição do corpo na trajetória que é a calçada”. (Victor Silva 

de Freitas, 2015). 

 

Foto 3.20. Pessoas caminhando na calçada. 

 

Fonte: Produzida por Victor Silva de Freitas 

 

Respondendo aos questionamentos da entrevista realizada ao final da oficina, o aluno 

Victor relata que: 

 

É melhor só com surdos primeiro, pois a comunicação é possível. Com o auxílio da 

intérprete é mais fácil de comunicar com o professor. Na inclusão é mais difícil, pois 

o professor fica só oralizando, falando rápido, não entendo, são os amigos que 

ajudam, pois, o professor não chama para explicar e ajudar. Fica muito difícil, na 

sala bilíngue é melhor. Português é muito difícil. Quando vou ler não consigo 

entender, parece cabeça dura, não consigo entender as palavras, são fechadas, 

poucas palavras eu entendo, logo não entendo o contexto. Com as imagens é 

diferente, pois as imagens eu conheço, assim eu aprendo porque eu vejo a imagem e 

a palavra (conceitos) e assim consigo associar os significados. Eu entendi os 

conceitos de referencial, repouso e movimento. Ficou claro, mas eu não gosto de 

Física, as outras áreas o intérprete ajuda, mas em Física os conceitos são mais 

complexos e o entendimento é mais difícil. As provas não entendo, os cálculos são 

muito difíceis. Gostei mais do momento de tirar as fotos, ver as situações 

acontecendo, organizar depois. Com imagens o professor explica e fica mais fácil. 

No texto, as palavras (conceitos) não entendo. (VICTOR SILVA DE FREITAS, 

2015). 

 

Os pontos mais significativos destas observações mostram que não existe um material 

diferenciado que auxilie o professor no ensino da Física para surdos. Nas aulas, as dúvidas 

que normalmente são sanadas pela própria intérprete, devem ser de responsabilidade do 

professor, levando em conta que, podem existir dúvidas ou desconhecimento por parte do 
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intérprete de alguns conceitos cruciais para o entendimento da cinemática, e também servindo 

para aumentar o contato e a confiança dos surdos em relação ao professor e à disciplina.  

Sob um olhar atento nos conceitos físicos, é observável nas respostas dos estudantes a 

referência a situações cotidianas, nas quais se pode inferir sobre seus conceitos através de 

fotografias.  Das respostas obtidas, os surdos descrevem que o movimento pode ser rápido se 

as pessoas estão de carro, ou pode ficar parado o que caracteriza o repouso, assim como há 

movimento quando um carro muda de lugar, ou quando as pessoas caminham de um lugar 

para outro. O movimento de pessoas pode ser rápido ou lento, mas depois que a pessoa 

acorda, ela sempre estará em movimento em relação a algum referencial.  

Através de uma análise interpretativa dos possíveis significados atribuídos aos 

conceitos investigados, observa-se que os estudantes apresentaram conceitos que funcionam 

como âncoras para as novas aprendizagens acerca da Cinemática, contudo suas respostas 

indicam concepções muito diferenciadas, imperando descrições e referências à qualidade, 

rapidez dos corpos, suas trajetórias entre outras, através da cultura visual que está pautada em 

situações do cotidiano do sujeito surdo. 

 

3.2. OS CONCEITOS RELEVANTES DE CINEMÁTICA NA APRENDIZAGEM DOS 

SURDOS  

 

Teorias mais atuais destacam que o conhecimento que o aluno já possui alcança de 

modo significativo a aprendizagem. Segundo Moreira (1999) e Rosa (2007), os conceitos já 

pertencentes ao conhecimento adquirido pelo aluno servirão de âncora para discussões de 

temas e espaços diferentes. Moreira (1999) cita que, à medida que novos conceitos são 

aprendidos pelo aluno, encaminha-se para um desenvolvimento de novas ideias a partir do 

que já se tinha de conhecimento, ou seja, esse processo é observável na fala de Moreira 

quando afirma que “os conceitos de força e campo ficariam mais elaborados, mais capazes de 

servir de subsunçores para as novas informações relativas à força e ao campo, ou correlatos” 

(MOREIRA, 1999, p. 154). Quando o meio social é encarado como agente na aprendizagem 

do aluno, o ensino de Física passa a ser influenciado. 

O desenvolvimento dos conceitos é produto direto da influência social no qual o surdo 

está inserido. O autor Borges (2005) argumenta que, o conhecimento efetivo de Física permite 

às pessoas determinarem os riscos a que, no dia a dia, elas estão sujeitas em função de 

atividades profissionais ou em atividades corriqueiras.   
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Conhecer a Física não garante a mudança de hábitos dos surdos no cotidiano, apenas 

influencia o entendimento que ocorre ao seu redor e dá poder de decisão no caminho traçado 

para a execução de tarefas amarrados na praxe profissional e conjunturas específicas em que 

ocorrem. Mas, mesmo assim, o surdo pode compreender os riscos a que se expõe no 

cotidiano.  

Segundo Schon (1987, apud Borges, 2005), as Ciências Naturais e, em particular a 

Física, partem da premissa fundamental de que é possível compreender de forma racional os 

acontecimentos que se observam à nossa volta, porém não é possível o controle na totalidade 

dos fenômenos naturais, e, portanto, pode-se, pelo menos, alterar o proceder frente a esses 

fenômenos, visando minimizar seus efeitos. 

É necessário considerar, também, a associação no emprego do conceito de cidadania 

para o ensino de Física, que Pierson e Toti, (2009) assinalam como um dos caminhos para o 

alcançe da educação em Ciências para a cidadania, ou seja, é viabilizar meios para que a 

população possa, com conhecimento prévio, questionar a Ciência ao levar em conta decisões 

pessoais e sociais. Um dos objetivos da escola é promover uma Cidadania cientificamente 

alfabetizada.  

Mion e Bastos (2001) destacam que o ensino de Física deve colaborar para o 

desenvolvimento humanístico do aluno, além de propiciar uma ferramenta que inclua o aluno 

no contexto social e tecnológico em que ele vive. Assim, a alfabetização científica só tem 

significado se, no transcorrer do processo, levar o aluno a integrar-se na sociedade, 

modificando-a. Os conceitos cotidianos dos surdos resultam de um processo de abstração no 

qual são encontradas diferenças na percepção.  

No contexto da Cinemática, o conceito fundamental da mecânica é o de movimento, 

ou seja, da mudança nas posições dos corpos ao longo do tempo e seu objetivo é descrever 

como se processam os movimentos e, portanto, estabelecer as posições que os corpos ocupam 

ao longo do tempo e as respectivas velocidades, independentemente das causas desses 

movimentos, ou seja, na Cinemática procura-se estabelecer as formas geométricas das 

trajetórias dos corpos no espaço, se são retas ou curvas, e os intervalos de tempo levados para 

percorrer todos os segmentos dessas trajetórias. 

A Física engloba vários ramos dos quais a Cinemática faz parte, sendo importante 

mostrar as enúmeras aplicações interessantes em atividades de nosso cotidiano. Algumas 

dessas aplicações mais comuns revelam-se no cálculo do tempo gasto em viagens, bem como 

a distância entre cidades ou lugares, além de aproximar as distâncias de movimentos 

retilíneos, oblíquos e circulares, pois são as fundamentais entradas na cinemática que tornam 
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esse importante ramo da Física tão útil e tão fundamental. Por fim, a cinemática é muito 

aplicada para ajudar no entendimento da mecânica automotiva, transporte, entre outros, já que 

ajuda a definir melhor o que é aceleração, velocidade, entre outros conceitos comuns desse 

meio. 

Com a Cinemática é possível alcançar aplicações no cotidiano, propiciando uma 

evolução no entendimento simples e na relação do que ocorre de importante ao nosso redor.  

 

3.3. PRODUTO FINAL – CADERNO PEDAGÓGICO 

 

As origens do material didático envolvido nesta pesquisa abarcam parte indissociável 

da proposta do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, que busca a formação 

para a pesquisa educacional e objetiva a elaboração de uma ferramenta didática para o ensino 

de Física.  A partir desta perspectiva, buscou-se a elaboração de um material didático para o 

ensino de Física para a comunidade surda. As atividades desenvolvidas na pesquisa 

envolveram a elaboração de um material didático com uma sequência didática que tem por 

finalidade contribuir com a área de ensino da Cinemática por meio da fotolibras, na 

perspectiva de promover um melhor desenvolvimento da educação de surdo. 

O material didático elaborado não tem a intenção de superar ou substituir outros 

materiais já disponíveis na educação, ou, ainda, de identificar todos os caminhos que 

minimizem as dificuldades enfrentadas no processo de ensino e aprendizagem da comunidade 

surda. O Caderno pedagógico compreende um fascículo para o ensino de Cinemática, o qual, 

neste momento, envolve conceitos introdutórios. Nesta investigação desenvolveu-se todas as 

atividades, explorando situações de movimento e repouso, através de imagens considerando a 

cultura visual, característica desta comunidade.  

O caderno apresenta, no seu primeiro capítulo, noções básicas de temas como “O Ser 

Surdo”, “Identidade Surda” e “Cultura Surda”, objetivando apresentar as características desta 

comunidade, uma noção básica do que é a FOTOLIBRAS, e também, os conceitos 

introdutórios de cinemática são apresentados na perspectiva da produção de imagens 

fotográficas. 

No segundo capítulo é apresentada uma sequência didática, que parte de um tema 

gerador, no qual nesse trabalho envolve a introdução à Cinemática, porém é possível uma 

adaptação para vários outros temas da Física. Inicia-se a sequência com uma curiosidade para 

chamar a atenção dos surdos para o tema; apresentam-se os passos para a captura das imagens 

de situações cotidianas que envolvam o tema e a partir das imagens produzidas pelos alunos é 
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que se constroem os conceitos envolvidos. Na sequência, realizam-se questionamentos que 

envolvam a previsão, descrição e a elaboração de um modelo explicativo do fenômeno 

observado. Também é comtemplado com espaço para outros recursos a critério do professor, 

como a elaboração de desenhos explicativos e a realização de experimentos. 

É importante destacar que, todo o esforço dedicado à elaboração do material, que 

resultou na sua potencialidade para promover a aprendizagem dos conceitos de Física para 

surdos, sem uma teoria de aprendizagem adequada, pode ficar comprometido. Durante a 

aplicação do material pode existir a necessidade de utilizar-se de instrumentos que não 

estavam previstos na ferramenta didática com a finalidade de maximizar a negociação de 

significados.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Buscou-se acrescentar novos conhecimentos para que outras pessoas possam se 

interessar em pesquisar sobre a docência para a comunidade surda através da inovação de 

técnicas e métodos visuais que viabilizem o acesso ao conhecimento. Analisando do ponto de 

vista da cultura visual, as dificuldades que os surdos enfrentam para adquirir conhecimento 

em áreas mais conceituais como a Física, através de textos, é notável, já que desconhecem a 

semântica da maioria das palavras, sem se prender no cálculo de fórmulas sem sentido para o 

surdo, visto que as equações são construídas a partir de conceitos e observações de 

fenômenos. 

Considerando a cultura visual, estimula-se a produção de fotografias de situações 

vivenciais no cotidiano dos surdos, ou seja, a Física para além da sala de aula ou do 

laboratório didático. Trabalhos futuros com essa proposta poderão buscar programar 

ferramentas que subsidiem a análise da compreensão da Cinemática por parte dos estudantes 

surdos e a relação existente entre os conceitos e os valores quantificados de grandezas 

envolvendo a cinemática através das fórmulas. 

Sobre suas vivências escolares, esses surdos revelam que seu desempenho escolar é 

prejudicado por não disporem de métodos adequados que possibilitem uma aprendizagem 

significativa. Citam como principal fator a utilização da língua oral, desconhecimento de 

LIBRAS pelos professores e colegas, falta de intérprete e a inexistência de métodos de ensino 

que utilizem a visão e não a audição como principal fonte de percepção do mundo. Quanto à 

percepção dos surdos acerca da proposta, revela forte simpatia pela proposta, a qual considera 

o surdo como sujeito visual e é desvinculada de propostas de um ensino para ouvintes. Ainda 
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demonstraram entender que a proposta foi elaborada para alunos surdos. As declarações dos 

alunos revelam que o trabalho atingiu seu objetivo, principalmente no que se refere ao 

respeito ao surdo e à sua cultura. 

Em termos de potencialidades da proposta, é importante ressaltar que as características 

de visualidade da mesma, combinando o uso da Língua de Sinais, a assistência da intérprete, o 

bilinguismo, situações do cotidiano, e o grupo de aprendizagem que possibilita discussões e 

relatos em língua de sinais, apresenta potencial de ser desenvolvida com envolvimento e 

interesse dos surdos, independente do conteúdo a qual se refira. Esses resultados são 

indicativos de que uma metodologia adequada para trabalhar com os surdos pode envolver 

estratégias como as utilizadas neste trabalho. 

Sugere-se uma mudança de condução da proposta educacional dos surdos, com 

alternativas educacionais voltadas para ao uso de estratégias visuais, com o reconhecimento 

da Língua de Sinais com a mesma importância linguística de uma língua natural por parte da 

comunidade escolar e, principalmente, por parte dos professores que trabalham com os 

surdos. A aplicação da proposta possibilitou também o desenvolvimento de conteúdos 

atitudinais, tais como a comunicação, socialização, envolvimento, interesse, curiosidade e 

vontade em aprender Física. 

Nas últimas décadas houve grande avanço em pesquisas na área do ensino de Física, 

porém, com o foco na educação de surdos esses avanços ainda são insuficientes. Devem-se 

concentrar esforços na evolução das práticas pedagógicas e no desenvolvimento de materiais 

pedagógicos que utilizem uma linguagem acessível para o surdo, pautado principalmente na 

condição visual da cultrura surda. 
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contribuir com a área de ensino da Cinemática por meio da fotolibras, na perspectiva de 

promover um melhor desenvolvimento da educação de surdo. 
 

 



95 
 

 

 

 

 

 
 



96 
 

 

 

 
 



97 
 

 
 

 

 

 

 



98 
 

 
 

 

 

 



99 
 

 
 

 

 

 

 



100 
 

 
 

 

 

 



101 
 

 
 

 

 

 



102 
 

 
 

 

 

 

 



103 
 

 
 

 

 

 



104 
 

 
 

 

 

 



105 
 

 
 

 

 

 



106 
 

 
 

 

 

 



107 
 

 
 

 

 

 



108 
 

 
 

 

 

 



109 
 

 
 

 

 

 



110 
 

 
 

 

 

 



111 
 

 
 

 

 

 



112 
 

 
 

 

 

 



113 
 

 
 

 

 

 



114 
 

 
 

 

 

 



115 
 

 
 

 

 

 



116 
 

 
 

 

 

 



117 
 

 
 

 

 

 



118 
 

 
 

 

 

 



119 
 

 

 
 

 

 

 



120 
 

 
 

 

 

 



121 
 

 
 

 

 

 



122 
 

 
 

 

 

 



123 
 

 
 

 

 

 



124 
 

 

 
 

 

 

 



125 
 

 
 

 

 

 



126 
 

 
 

 

 

 



127 
 

 
 

 

 

 

 



128 
 

 
 

 

 

 



129 
 

 

 
 

 



130 
 

APÊNDICE L – TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, Melquisedeque da Conceição Lima, abaixo-assinado, aluno regularmente 

matriculado no Curso de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física – Polo Ji-

Paraná/UNIR, portador do RA: 201322430, CPF: 730050882-00, RG: 000802946 

SSP/RO, venho por meio deste autorizar a disponibilização pelo Pólo do Departamento 

de Física de Ji-Paraná do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física 

(PJIPAMNPEF) do meu Trabalho de Conclusão de Curso, bem como o produto 

educacional em meios eletrônicos existentes ou que venham a ser criados. 

 

Ji-Paraná, 14 de abril de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


