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RESUMO 

 

 

Neste trabalho, temos como objetivo principal sabermos como se encontra o atual cenário da 

educação inclusiva voltado para os alunos surdos da rede regular de ensino nas aulas de física 

– através de pesquisa realizada na cidade de Ji-paraná. 

Muitas são as teorias desenvolvidas – a partir de estudos – relacionadas com o aprendizado 

dos alunos surdos ao longo da história até os dias atuais, porém o efetivo aproveitamento do 

ensino destinado a esses alunos é uma realidade que ainda se “engatinha” para um resultado 

satisfatório. 

A presente pesquisa, realizada através de entrevista, com alunos não ouvintes, intérpretes e 

professores de física, visa esclarecer justamente tais dificuldades, melhoras ao longo do tempo 

e objetivos a serem alcançados a curto e longo prazo além de sabermos, também, se há ou não 

políticas e incentivos institucionais voltados para a inclusão educacional desses alunos de 

forma a prepará-los para a inclusão no ensino superior, no mercado de trabalho etc. 
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ABSTRACT 

 

 

In this work, we have as main objective to know how is the current scenario of inclusive 

education aimed at the deaf students of the regular network of teaching in physics classes - 

through a research carried out in the city of Ji-paraná. 

There are many theories developed - from studies - related to the learning of non-listening 

students throughout history to the present day, but the effective use of the teaching destined to 

these students is a reality that still "crawls" for a result satisfactory. 

This research, conducted through interviews with non-listening students, interpreters and 

physics teachers, seeks to clarify precisely those difficulties, improvements over time and 

objectives to be achieved in the short and long term, as well as not institutional policies and 

incentives aimed at the educational inclusion of these students in order to prepare them for 

inclusion in higher education, the labor market, etc. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
A disciplina de física é, sem dúvidas, um dos maiores “pesadelos” para grande parte 

dos estudantes brasileiros em geral, seja pela dificuldade em resolver os cálculos, pela 

dificuldade em entender a teoria ou simplesmente por não se atrair pela disciplina. Por outro 

lado, boa parte dos profissionais da área de educação se sentem desmotivados pela 

desvalorização mostrada pela falta de incentivos institucionais, tais como baixos salários e 

ausência de recursos, dentre outros motivos da qual, sem dúvida, influencia – de forma 

negativa – o aproveitamento dos alunos em sala de aula.  

Superar tais dificuldades tem sido uma tarefa cada vez mais árdua e difícil por parte 

desses profissionais. Em se tratando do educando que se exige algum tipo de atenção ou 

tratamento especial, como é o caso dos alunos surdos, essa tarefa se torna ainda mais 

desafiadora. 

O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar como se encontra o 

cenário atual, na cidade de Ji-paraná-Ro, referente ao ensino de física para esses alunos e 

descobrir quais as maiores dificuldades de se ter um aproveitamento satisfatório por parte dos 

alunos surdos e dos profissionais da educação que fazem parte dessa missão tão importante. 

Para entendermos melhor sobre as dificuldades de tais alunos, não poderíamos deixar 

de fazer – primeiramente – uma revisão e, assim, compreender como se deu a revolução até 

chegarmos à necessidade de mudanças nos dias atuais, fazendo um estudo dos diferentes 

pontos de vista ao longo da história, os pontos mais marcantes e decisivos que ocasionaram 

forte influência em sua cultura e, até mesmo, em suas posições perante a sociedade.  

Em retrospectiva história, veremos que os surdos, por séculos, foram condenados à 

morte, pelo simples fato de a sociedade considerá-los inválidos, amaldiçoados, enfeitiçados, 

castigados por Deus, etc. Até na idade Média eles ainda eram considerados indignos, sendo 

privado dos direitos de cidadão, tais como de casar, receber comunhão, votar, ter direito à 

herança etc. Somente na Idade Moderna estudos foram voltados para as necessidades dessas 

pessoas depois de se provar que eles eram perfeitamente capazes de raciocinar e aprender da 

mesma forma que qualquer outra pessoa. 

Com os avanços dos estudos, várias teorias metodológicas voltadas para a 

aprendizagem dos alunos surdos ganharam força, dentre elas, as que ganharam mais destaque 

foram: a teoria alemã do “Oralismo Puro” (Samuel Heinicke e Alexander Grahan Bel), que 

defendia que a educação dos surdos deveria priorizar-se na tarefa de ensiná-los a falar e a 
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teoria francesa da língua de sinais defendia a possibilidade de ensiná-los “qualquer coisa” 

através de sinais metódicos (D l’Epée). 

Não poderíamos deixar de destacar, ainda, a filosofia da comunicação total, surgida 

através dos estudos do Dr. Willian C. Stokoe, nos Estados Unidos, na década de 1960, que 

mudou mais uma vez o cenário da educação dos surdos que haviam sidos privados (desde o 

segundo congresso de Milão – em 1880 –) de estabelecer qualquer tipo de comunicação se 

não pelo oralismo. 

Na década de 1990 surge uma nova filosofia, “bilinguismo”, em que passa a 

considerar a língua de sinais – LIBRAS – a língua materna (ou natural) dos surdos, 

defendendo que as crianças surdas só devem aprender a segunda língua (língua funcional) 

após aprender a língua natural que acontece nos seus primeiros anos de vida.  

No Brasil, devemos saber que atualmente muito se discute sobre a educação especial e 

a educação inclusiva e qual seria a melhor ou mais viável para alunos não ouvintes além da 

imensurável importância dos intérpretes na rede de ensino regular, além de desmistificarmos a 

diferença existente entre a surdez e a deficiência auditiva, citando alguns conceitos e 

diferenças entre os tipos de surdez e os graus de surdez. 

Na pesquisa de campo, foi feita a coleta de informações sobre o tema – escolas que 

possuem alunos surdos estudando e se há ou não atuação de intérpretes. Para saber mais sobre 

as dificuldades enfrentadas pelos alunos, intérpretes e professores, foi feito pesquisa 

utilizando entrevistas em que foram explorados um pouco sobre a realidade de cada um. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 
O bom professor é aquele que sabe quais as dificuldades que afetam a aprendizagem 

do aluno (a) e superar tais dificuldades torna-se um pré-requisito para se ter uma educação de 

qualidade. E se tratando de alunos surdos, superar o obstáculo de uma boa comunicação 

torna-se um desafio ainda maior. 

 Eisten disse: “A suprema arte do professor é despertar a alegria do aluno para a 

expressão criativa e o conhecimento”, mas e se tratando de alunos com limitações auditivas, 

como garantir essa comunicação? Como fazer com que tal aluno aprenda física de forma 

satisfatória? Será que os professores e interpretes, dos dias atuais, estão preparados para 

encarar esse desafio? 

Ao abordar tal tema não poderíamos deixar de conhecer um pouco mais sobre a 

história dos surdos para entendermos como ocorreu sua inclusão nas diversas áreas sociais, 

tais como na educação e, até mesmo, no ambiente familiar, tendo em vista que houve tempos 

que, por falta de conhecimento sobre o assunto, era muito difícil para a mãe, por exemplo, 

lidar com as dificuldades do filho por falta de comunicação. Sabemos que durante a história 

os surdos por tempos foram considerados loucos, retardados e imbecis e o processo de 

alfabetização passou por vários processos do qual é de absoluta importância sabermos para, 

assim, sintetizarmos com o ensino de física e termos um melhor aproveitamento nos dias 

atuais. 

 

 

2.1 INCLUSÃO DOS SURDOS NA EDUCAÇÃO AO LONGO DA HISTÓRIA 

  

 
Ao longo da história, várias são as teorias e os estudos envolvendo a educação 

destinada aos surdos. Cabe destacarmos alguns dos mais importantes pontos da história dos 

surdos na educação e na sociedade. A ideia é mostrar – de forma remota – os diferentes pontos 

de vista referentes às pessoas com surdez que por tempos foram perseguidos, abandonados e 

sacrificados. 

Na idade antiga, em Roma, por exemplo, os surdos eram considerados pessoas 

enfeitiçadas ou castigadas por Deus; Assim, a solução mais fácil era eliminar a criança ou 

abandoná-la – sendo jogada no rio Tigre. Müller (2009, p. 22) ressalta: 
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O pai deveria matar a criança imediatamente. Mesmo com esta lei, o infanticídio não 
foi praticado por todos. Muitas crianças nascidas doentes ou com deficiência eram 
colocadas em cestos e abandonadas no rio Tigre. Pessoas que viviam de esmolas as 
salvavam e criavam para mais tarde servirem como meio de exploração, aumentando 
assim o sentimento de culpa dos romanos. Sabe-se ainda que aconteceram 
automutilações para dispensa do serviço militar. Somente mais tarde, um pouco 
antes do nascimento de Cristo e na época contemporânea a Cristo, os sábios Cícero e 
Sêneca ressaltaram que poderia haver virtudes em corpos deformados 

 
De forma semelhante, – na Grécia – os surdos eram considerados pessoas inválidas, 

isso pelo fato de não poderem atuar nas guerras. Consequentemente, eram condenados à 

morte – sendo jogados abaixo do topo de rochedos de Taygéte. 

Para o professor francês Berthier: 

 
Inicia a história na antiguidade, relatando as conhecidas atrocidades realizadas 
contra os surdos pelos espartanos, que condenavam a criança a sofrer a mesma 
morte reservada ao retardado ou ao deformado: A infortunada criança era 
prontamente asfixiada ou tinha sua garganta cortada ou era lançada de um precipício 
para dentro das ondas. Era uma traição poupar uma criatura de quem a nação nada 
poderia esperar (BERTHIER, 1984, p.165). 

 

Assim, é importante destacar, ainda, que tanto na Grécia quanto em Roma, por mais 

que tais medidas sejam consideradas extremas nos dias atuais, na época (500 a. C. e 400 d. C) 

era justificável sob argumento que se preocupava-se com o condicionamento físico do 

soldado baseado na necessidade de se proteger o Estado nas batalhas. Com isso, os deficientes 

físicos eram considerados intolerantes perante a sociedade, e suas famílias eram 

ridicularizadas. Para Silva: 

 

Os sacrifícios de crianças com deficiência eram justificados, pois procuravam buscar 
um ideal de corpos perfeitos. Elas eram jogadas em abismos ou abandonadas em 
cavernas e florestas, e isso acontecia principalmente em Esparta e essas eram 
práticas consideradas normais por muitos séculos de história da humanidade. 
(SILVA, 1987, p. 91-122) 

 

Segundo o filósofo Aristóteles, se uma pessoa não possui linguagem, ou seja, não 

conseguia falar, não possuía, também, pensamentos, se tornando pessoas insensatas e 

naturalmente incapazes de razão, além de acreditar que ensinar surdos a falar era um 

tremendo absurdo. “... de todas as sensações, é a audição que contribui mais para a 

inteligência e o conhecimento..., portanto, os nascidos surdos-mudos, se tornam insensatos e 

naturalmente incapazes de razão” (Aristóteles  384 – 322 a.C). 

Na Idade Média, pouco se sabe sobre a educação dos surdos, se não o fato de que se 
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pensava que as pessoas com deficiência auditiva não eram capazes de aprender. Ainda na 

Idade Média os surdos não tinham tratamento digno e, por serem consideradas pessoas 

estranhas, amaldiçoadas ou enfeitiças, eram jogados em imensas fogueiras. Eram proibidos de 

receber comunhão porque não podiam se confessar, eram privados dos direitos dos cidadãos, 

tais como votar, casar-se e receber herança. 

Já na Idade Moderna, a primeira pessoa a reconhecer as habilidades do surdo foi o 

filósofo médico Girolamo Cardono, que acreditava: “... a surdez e mudez não é o 

impedimento para desenvolver a aprendizagem e o meio melhor dos surdos de aprender é 

através de escrita...” (Girolamo Cardono, 1501-1576). 

Segundo registros históricos, o primeiro professor de surdos na história foi o monge 

Benedito Pedro Ponce de Leon (1510-1584). Na Espanha, ele ministrou aulas para dezenas de 

surdos, todos filhos de membros da corte espanhola. Ensinou, ainda, diferentes línguas como 

grego, latim e o italiano, além de conceitos da Física e Astronomia, utilizando um alfabeto 

manual, que seria “um modo de soletrar no ar, formando letras com os dedos"(PLANN, 1997, 

p. 30). Além disso, Pedro de Leon criou uma escola para formação de professores de surdos e, 

posteriormente, uma metodologia fonética de alfabetização combinando língua de sinais com 

gramática, o que diminuiu o alfabeto para 21 sons (REILY, 2007). 

Apesar do monge ter conseguido fazer o que até então era considerado impossível, 

ensinar pessoas surdas, seus métodos não foram aderidos. Após sua morte, seus registros 

permaneceram abandonados, de forma que Ponce “[...] só se tornou conhecido a partir 

de1986, ano em que foi encontrado no Arquivo Histórico Nacional de Madri (Espanha) um 

manuscrito com relatos rudimentares de seu método” (GOMES, 2008, p. 9). 

 

 

2.1.1 Oralismo x Língua de Sinais  

 

 
Já na Idade Moderna, o professor alemão Samuel Heinicke – pai do método alemão 

“Oralismo puro” – priorizava a atribuição da fala aos alunos surdos. Em 1778 ele fundou a 

primeira escola de oralismo puro em Leipzing, inicialmente com 9 alunos surdos. Em uma 

carta escrita a L’Epée, o professor alemão narrou: “meus alunos são ensinados por meio de 

um processo fácil e lento de fala em sua língua pátria e língua estrangeira através da voz clara 

e com distintas entonações para a habitação e compreensão” (Samuel Heinicke 1729 – 1790). 

E assim surgiu, na Alemanha, o método pedagógico que se baseia na teoria do 
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Oralismo que mais tarde teve seu principal defensor – o professor Alexander Grahan Bel –que 

acreditava que o objetivo da educação dos surdos era ensiná-los a falar. 

Esse método consistia em ensinar aos alunos surdos a habilidade de observação, 

utilizando recursos visuais e auditivos, resultante do conceito mental de som, se manifeste na 

dicção de palavras significativas para a criança, ou seja, a partir da habilidade de ver alguém a 

falar a criança desenvolvia a habilidade de fazer o que hoje conhecemos como leitura labial 

repetindo, assim, o que lhe foi dito, pelo seu educador. Tratava-se de exercícios meramente de 

imitação. 

 Ainda na Idade Moderna – no século XVII – o professor francês Charles Michel de 

L’Epée (1712-1789) criou uma teoria baseada na comunicação viso-gestual. De l’Epée foi 

considerado o primeiro ouvinte a prestar atenção nos surdos de forma a ter notado que eles 

usavam uma analogia de figuras e palavras escritas que permitiam comunicar-se entre si. Esse 

método que De l’Epée ficou conhecido como sistema de “sinais metódicos”, que consistia em 

combinações de sinais nativos com gramática da língua francesa traduzida em sinais. Para 

Sacks (1990, p.37), L’Epée criou, a partir da: 

 
  Linguagem de ação, uma arte metódica, simples e fácil, pela qual transmitia a seus 

pupilos ideias de todos os tipos e até mesmo, ouso dizer, ideias mais precisas do que 
as geralmente adquiridas através da audição. Enquanto a criança ouvinte está 
reduzida a julgar o significado de palavras ouvidas, e isto acontece com frequência, 
elas aprendem apenas o significado aproximado; e ficam satisfeitas com essa 
aproximação por toda a vida. É diferente com os surdos ensinados por L’Epée. Ele 
só tem um meio de transmitir ideias sensoriais: é analisar e fazer o pupilo analisar 
com ele. Assim, ele os conduz de ideias sensoriais a abstratas; podemos avaliar 
como a linguagem de ação de L’Epée é vantajosa sobre os sons da fala de nossas 
governantas e tutores. 

 

 De l'Epee criou, utilizando este método, sua primeira escola com auxílio público em 

1755, onde treinou inúmeros professores para surdos, os quais, na época de sua morte, em 

1789, já haviam criado outras 21 escolas para surdos na Franca e na Europa. Este foi o motor 

do desenvolvimento da educação de surdos na Franca e Europa, mas também, foi o início da 

educação de surdos no Brasil, pois foi em desenvolvimento que, mais tarde, Huet veio ao 

Brasil fundar o Instituto Imperial. 

 Claro que não podemos deixar de destacar que, assim como qualquer outro 

profissional de qualquer outra área, De L’Epée tinha muitos críticos que julgavam a eficiência 

de seus métodos e que acreditavam não ser a melhor. Dentre os quais, o professor alemão 

Samuel Heinicke (1729 – 1790), por exemplo, que via a linguagem de sinais como desprovida 

de uma gramática própria capaz de possibilitar a reflexão e a discussão de vários assuntos e 
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que o pensamento apenas seria possível por meio da língua oral. 

 Assim, não obstante, os métodos de ensino utilizados por De l’Epée alcançaram 

resultados significativos à contracorrente (Oralismo), que também não deixava de ganhar 

força, alimentada por questionamentos do tipo: “[...] de que valia o uso de sinais sem a fala? 

Não se devia ensinar os surdos a falar e ler lábios para que pudessem obter plena integração 

com a população em geral? A língua de sinais não devia ser proibida para não atrapalhar o 

desenvolvimento da fala?”, Essas discussões ganharam força (no plano das discussões), cujos 

trabalhos que utilizavam a língua de sinais foram vistos por muitos como realizações 

perversas, (conducentes) que conduziam ao isolamento e a um povo excluído, uma vez que 

são poucas as pessoas que conheciam língua de sinais (SACKS, 2010). 

Em 1880 aconteceu o segundo congresso de Milão, que proibiu a linguagem de sinais, 

sendo eliminada da educação para surdos, mesmo que ajudasse o aluno a ter melhor 

aprendizagem ou integração no mercado do trabalho. Para muitos, as razões que sustentavam 

a aprovação do método oral, eliminando a utilização da língua de sinais, estavam vinculadas a 

questões políticas, filosóficas e religiosas. Goldfeld (1997), por sua vez, ressalta que o mais 

importante defensor do Oralismo –Alexander Graham Bell – exerceu grande influência no 

resultado da votação (no congresso de Milão) – e que foi negado aos professores surdos o 

direito de votar. 

Assim, a oralização passa a ser visto como foco principal (na educação) das crianças 

surdas que, para aprenderem a falar, passavam a maior parte do seu tempo nas escolas, 

recebendo treinamento auditivo, desenvolvimento da fala e da leitura labial. 

Mas o maior problema do Oralismo era que se perdia muito tempo com o árduo 

esforço ensinando surdos a lerem lábios e pouco se ensinava conhecimentos gerais a eles, 

enquanto De l’Epée ensinava conhecimentos gerais a vários alunos ao mesmo tempo. Com o 

método Oralista, muito tempo era gasto com cada aluno “ensinando-o a falar”. Assim, com o 

passar do tempo, percebeu-se que eles regrediram, tendo aproveitamento escolar cada vez 

menos satisfatório. 

 Este estado deplorável da educação de surdos somente foi percebido por volta de 

1960, nos Estados Unidos, quando se buscou um estado intermediário entre o Inglês e a 

língua de sinais – um Inglês em sinais (remontando aos “SinaisMetódicos” de De l'Epee).  

Mesmo um século depois da Conferência (Congresso) de Milão, os surdos 

continuaram privados de sua própria língua, e o motivo disso foi, provavelmente, o não 

reconhecimento científico da língua de sinais como uma língua completa, provida de sintaxe, 

gramática e semântica, porém com características diferentes de qualquer outra língua falada 
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ou escrita. 

Nos Estados Unidos, estudos realizados pelo Dr. Willian C. Stokoe (1919 - 2000) 

comprovaram que os gestos usados pelos surdos apresentavam uma gramática própria. Com 

isso, chegou à conceituação de modalidades linguísticas como oral auditiva e visual espacial. 

 
[...] os resultados de pesquisas científicas que, desde os anos 60 (a partir 
principalmente dos trabalhos de Stokoe (1960), têm estabelecido que as línguas de 
sinais são línguas completas e naturais, pois apresentam estrutura gramatical própria, 
em seus níveis fonológico (ou querológico), morfológico, sintático e semântico, 
além de seus aspectos pragmáticos. (FINAU, 2006, p. 221). 

 
E é como consequência do reconhecimento da língua de sinais como língua, 

decorrente dos estudos de Stokoe, que o bilinguismo começa a ganhar espaço entre os 

profissionais da área de surdez.  

 

 

2.1.2 Comunicação total 

 

 
Surge na década de 1960, nos Estados Unidos, a filosofia da Comunicação Total, 

defendendo a ideia de que a língua de sinais deve ser a língua oficial dos surdos. O motivo 

não poderia ser outro se não pelo fato de nas condições (que se encontrava) sem recursos, 

satisfatórios até então, de garantir o ensino pleno de alunos surdos e também tomando como 

base as experiências positivas – já obtidas anteriormente – de ensino, com a Língua de Sinais. 

A filosofia da Comunicação Total, diferente do Oralismo, defende que não é somente a 

aprendizagem da língua oral que promove o desenvolvimento da criança com surdez. Assim, a 

característica mais marcante da comunicação total é que, diferentemente das outras filosofias 

educacionais, ela defende a utilização de quaisquer recursos linguísticos, para alcançar melhor 

aproveitamento de aprendizado do aluno, seja pela língua portuguesa ou pela língua de sinais.  

Estudos realizados para verificar a eficácia da Comunicação Total, nos Estados Unidos 

e em outros países, nas décadas de 1970 e 1980, apontaram que houve melhoras no processo 

escolar dos surdos em relação ao Oralismo, adquirindo melhor compreensão e comunicação. 

(LACERDA, 1998). 

 

 

2.1.3 Bilinguismo 
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A partir dos anos 1990, é divulgada uma nova filosofia educacional, denominada 

bilinguismo, sendo considerada a existência de duas formas de línguas: a primeira consiste na 

língua natural (primeira língua), que a pessoa aprende desde quando nasce, o que para as 

pessoas surdas a língua natural passa a ser a língua de sinais – LIBRAS –, e só posteriormente 

aprende a segunda língua (língua funcional) – o português escrito e/ou falado –. “A primeira 

permite ao sujeito se identificar e viver uma experiência visual, e a segunda permite ao surdo 

estar entre brasileiros, sendo brasileiro”(LOPES eMENEZES, 2010, p. 84). 

 De acordo com Goldfeld (1997, p. 38), o bilinguismo: 

 
Tem como pressuposto básico que o surdo deve ser bilíngue, ou seja, deve adquirir 
como língua materna a língua de sinais, que é considerada a língua natural dos 
surdos e, como segunda língua, a língua oficial de seu país [...]. Os autores ligados 
ao bilinguismo percebem o surdo de forma bastante diferente dos autores oralistas e 
da Comunicação Total. Para os bilinguistas, o surdo não precisa almejar uma vida 
semelhante ao ouvinte, podendo assumir sua surdez. 

 

 Experiências têm demonstrado que a maioria das crianças com perda severa ou 

profunda desenvolve-se melhor quando – na escola – a língua instrucional é a língua de sinais; 

por outro lado, aquelas com perda leve ou moderada desenvolvem-se melhor quando –  na 

escola – a língua instrucional é a língua portuguesa oral. 

 Para as crianças que adquiram a língua de sinais – LIBRAS – como a natural, não 

resta dúvidas da importância de ser ensinada nos primeiros anos de vida da criança, em 

creches e pré-escolas. Além disso, há quem defenda ainda que essa aprendizagem deve ser 

feita, de preferência, por professor/instrutor com surdez, o que proporcionará, à criança, o 

desenvolvimento do processo de identificação do seu semelhante e, dessa forma aprenderá, 

também, a conviver e aceitar sua diferença, desenvolvendo sua auto-estima. Por outro lado, 

cabe aos pais aprender com o professor surdo, ou de qualquer outra forma que lhe couber a se 

comunicar como seu filho, acreditando no desenvolvimento do seu potencial, aceitando sua 

diferença e, consequentemente, permitindo que se desenvolva. 

 Hughlings-Jackson entende que: 

 
[...] não falamos ou pensamos apenas com palavras ou sinais, mas com palavras ou 
sinais que se referem uns aos outros de uma determinada maneira. (…) Sem uma 
inter-relação adequada de suas partes, uma emissão verbal seria mera sucessão de 
nomes, um amontoado de palavras que não encerra proposição alguma. (…) A 
unidade da fala é a proposição. A perda da fala (afasia) é, portanto, a perda da 
capacidade de proposicionar (…) não só a perda da capacidade de proposicionar em 
voz alta (falar), mas de proposicionar interna ou externamente. (…) Falamos não 
apenas para dizer a outras pessoas o que pensamos, mas para dizer a nós mesmos o 
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que pensamos. A fala é uma parte do pensamento” (JACKSON apud SACKS, 2010, 
p. 28).  

 

 Assim, tomando como base os ensinamentos de Goldfeld (1997 p.93), o bilinguismo é, 

sem dúvida, a maior “porta” de acessibilidade para que os alunos surdos evoluam sua 

aprendizagem, em todas as esferas do conhecimento, dentro e fora da escola. 
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3 INCLUSÃO EDUCACIONAL DOS SURDOS NO BRASIL 

 

 
Embora o Brasil tenha seguido o progresso dos estudos internacionais, a partir da 

Idade Moderna, tais como o estudo de Stokoe e levando a língua de sinais a ser oficializada 

futuramente (em 2002), sabemos que algumas práticas contra crianças surdas ainda são 

motivos de muita discussão por violar os tratando internacionais referentes aos direitos 

humanos. Nesse aspecto, não poderíamos deixar de citar, por exemplo, a prática de homicídio 

contra crianças que nascem com qualquer que seja a anomalia (incluindo pessoas surdas) em 

ritos de algumas tribos indígenas. “A tribo Yanomami, localizada na região norte do Brasil e 

no sul da Venezuela, é uma das etnias indígenas que mais sacrificam seus neonatos. Com 

efeito, as índias matam suas crianças, logo após o nascimento” (ALBERT e MILLIKEN, 

2009).  

Dentre os amparos legais que justificam a não abolição de tais ritos praticados pela 

cultura indígena podemos citar, por exemplo, a lei 6.001 de 1973 (Estatuto do Índio) que tem 

como principal objetivo promover a preservação da cultura indígena e até mesmo a própria 

Carta Magna que traz no bojo de seu art.4º, inciso III o princípio da autoderminação dos 

povos 

Nossa Constituição Federal de 1988 nos garante vários direitos e garantias 

fundamentais, dentre eles o princípio da Isonomia, no qual temos a garantia de que todos 

serão tratados de forma igual, à medida que, os iguais serão tratados de forma igual e os 

desiguais de forma desigual a fim de diminuir sua desigualdade, garantindo, assim, um estado 

mais justo e democrático a todos. 

Mas se tratando do ensino, os alunos que precisam de atenção especial como os 

surdos, por exemplo, recebem tal tratamento? 

A educação no Brasil, ao longo da história, tanto no fim do Império quanto em toda a 

Primeira República, sofreu grande influência dos estudos realizados na França. Em 1857 foi 

fundado o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, que passou a ser denominado Instituto 

Nacional de Educação de Surdos (INES) por meio da Lei nº 3.198 de 6 de julho de 1957, 

quando surge a atual Língua Brasileira de Sinais, Libras (ALBRES, 2005). Não podemos 

deixar de citar o fato de que antes disso o método do oral puro, para todas as disciplinas, já 

havia sido aplicado, também no Brasil, em face do artigo 9º decreto nº 9198, em 1918. Tal 

método teve, obviamente, resultados negativos e o então atual gestor Custódio Ferreira 

Martins, muito criticado, pela falta de estrutura básica e péssimos métodos de ensino em sua 
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gestão. Não obstante, o fato de ser proibido as escolas e instituições para surdos utilizavam, 

ainda assim, algum método de comunicação própria através de gestos e sinais. 

Em 1950 foi criado a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), o 

Instituto Pestelozzi e diversas escolas especiais para surdos no Brasil. Com isso, o Ministério 

da Educação (MEC) notou que havia necessidade de orientar a proposta curricular para o 

ensino especial no país, para que tivesse suporte e qualificação necessária para destinar a 

educar tais pessoas especiais. 

Diante dos questionamentos do método oralista pelos defensores da língua de sinais, 

iniciaram-se nos anos 1960 estudos sobre a modalidade gestual (TENOR, 2008). 

Consequentemente, surge a proposta pedagógica da Comunicação Total, que consistia em 

utilização simultânea de várias de modalidades de comunicação, com os sinais, desenhos, 

fala, leitura labial, escritas etc. Os resultados ainda continuavam insatisfatórios pelos 

apoiadores da língua de sinais e tal método também foi criticado.  

O emprego da Comunicação Total como método de ensino para o aluno surdo 

brasileiro não trouxe ganhos, por exemplo, na escrita, embora tenha aprimorado aspectos do 

trabalho educativo e comunicativo (TENOR, 2008). 

Nas décadas de 1960 e 1970 o bilinguismo, juntamente com estudos sobre a língua de 

sinais, é desenvolvido no Brasil e em 1980 se expande por vários países tendo, 

consequentemente desapontado, também, no Brasil.  

Na década de 1990, um projeto de Lei da então senadora Benedita da Silva deu início 

a uma longa batalha de legalização e regulamentação da Libras, em âmbito federal 

(STROBEL, 2008). 

Em 2002 foi promulgada a Lei Federal nº10.436 que reconhece a Libras como meio 

idioma oficial de comunicação e expressões de pessoas surdas. 

 

 

3.1 JURISDIÇÃO BRASILEIRA  

 

 
 Muitos são os dispositivos jurisdicionais voltados à educação e a socialização das 

pessoas surdas e portadoras de necessidades especiais – e demais pessoas com deficiência – 

em geral que vão de princípios constitucionais basilares às leis específicas pertinentes ao 

assunto, nos cabendo destacar alguns, julgados como mais conhecidos, e talvez considerados 

os mais importantes. 
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 Dentre as garantias individuais fundamentais dos cidadãos brasileiros não resta 

dúvidas que um dos mais importantes está expresso na própria Carta Magna – Constituição 

Federal de 1988 (CF/88) – onde nos deparamos com o princípio da Isonomia (ou da 

Igualdade) que, como já mencionado, nos garante que todos os brasileiros e estrangeiros 

residentes no país são iguais perante lei (Art.5º. caput), o que leva ao desdobramento 

doutrinário que o Estado democrático brasileiro tem o dever de tratar todas as pessoas em solo 

nacional de forma igual e garantir aos que dependem de tratamento diferenciado que lhes 

sejam garantido tal tratamento, assim lhe garantindo que possa viver em igualdade com os 

demais. Mas não é difícil percebermos que reduzir tais diferenças e garantir o bem-estar e o 

convívio em igualdade entre todos os que moram no país não tem sido uma tarefa fácil desde 

então. 

 Ainda na Constituição federal (CF/88), o legislador reservou – dentre outros –  um 

capítulo próprio para tratar da educação da cultura e do desporto (Capítulo III do Título VIII), 

onde no inciso III do artigo 208 prevê a garantia educação aos portadores de necessidades 

especiais (pessoas com deficiência). “O dever do Estado com a educação será efetivada 

mediante a garantia de: III– atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (Art.208, III, CF/88). 

 No caso dos alunos surdos, não há dúvidas que a maior barreira para alcançar para se 

alcançar a educação de qualidade está na própria dificuldade de comunicação. Como, até 

então, não se exige que o professor saia do curso de graduação plenamente capacitado para 

promover tal comunicação (Como o professor da rede regular de ensino não é bilíngue para 

promover tal comunicação), a saída mais prática do Estado é incluindo a trabalho do 

intérprete na sala de aula fazendo o intermédio entre professor e aluno. 

 Em 1996 a promulgação da lei de diretrizes básicas (LDB), em seu artigo 60, reforça a 

garantia já prevista na Carta Magna, estendendo ainda tais direitos à rede pública: “O Poder 

Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos 

com necessidades especiais na própria rede pública regular de ensino, independentemente do 

apoio às instituições previstas neste artigo” (art.60, lei 9.394/96). 

 O grande problema desse dispositivo legal é que ele se limita a exigir do Estado que 

assegure o acesso à educação para as pessoas (com deficiência) portadoras de necessidades 

especiais não especificando a forma como isso será feito. Só após doze anos foi promulgado o 

decreto regulamentando tal dispositivo, em que diz que a União deverá promover recursos 

técnicos e financeiros aos sistemas públicos de ensino para aumentar a oferta de atendimento 

educacional aos alunos com deficiências (Decreto nº6.571/08). Claro que os recursos técnicos 
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ofertados (não especificados) vão ser específicos à cada pessoa destinada. É importante 

notarmos que os recursos utilizados para melhorar o desempenho e aprendizagem do aluno 

surdo, na rede de ensino regular, alcançará, também, de forma ampla, os alunos ouvintes, isso 

porque na maioria das vezes esses recursos são relacionados ao acesso à informação de forma 

visual, tais como vídeos-aulas, tecnologias aplicadas na física e recursos que possibilitem a 

elaboração de aulas experimentais. 

 Quando falamos de acessibilidade, não poderíamos deixar de lembrar que no ano de 

2000 já havia sido elaborada uma lei que tratava do assunto. O Capítulo VII, da lei 10.098/00, 

que trata da acessibilidade de comunicação e sinalização em face de seu artigo 18, diz que é 

dever do Poder Público implementar a formação de intérpretes para pessoas com deficiências 

sensoriais. 

 A lei que trata sobre a Língua de brasileira de Sinais – LIBRAS – foi sancionada em 

2002, tornando-a obrigatória nos cursos de formação de Educação Especial, de 

Fonoaudiologia e de Magistérios. A respeito dessa lei, atualmente a maioria dos especialistas, 

como já mencionado, defendem que a primeira língua adquirida pela criança, língua natural, 

deve ser a LIBRAS e que só posteriormente deve aprender a língua funcional – português. 

 A partir de 2005 com o Decreto Federal nº 5.626 tornou-se obrigatória a inclusão de 

LIBRAS como disciplina curricular no em Ensino Superior nos cursos de formação de 

professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de 

Fonoaudiologia. Ou seja, a partir de então todos os cursos de licenciatura plena, seja qual for a 

área, deverão ser contemplados com a disciplina de LIBRAS. A ideia principal é aproximar a 

relação, rompendo as barreiras existentes entre o professor e o aluno surdo. 

 
 

3.2 EDUCAÇÃO ESPECIAL X EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 
 Para entendermos um pouco mais sobre esses diferentes tipos de educação devemos 

nos lembrar que, até o século XVI, a aprendizagem de pessoas que necessitava de atenção 

especial era considerada – erroneamente – inviável ou até mesmo impossível. No caso das 

crianças surdas, por exemplo, essa impossibilidade se dava pela falta de comunicação. 

 Pedro Ponce de Leon (já citado) conseguiu lograr êxito ao educar dezenas de crianças 

surdas, de forma exclusiva – em meados do século XVI. No final do século XVIII começa-se 

a ser aplicada metodologia semelhante à aplicada por Ponce de Leon em que as crianças eram 

separadas e educadas em escolas fora de suas povoações. A ideia era proporcionar um 
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ambiente mais agradável e saudável aos alunos considerados diferentes e, dando maior 

tranquilidade à sociedade em saber que tais crianças estavam tendo atendimento específico 

para sua limitação, consequentemente, iniciando o desenvolvimento do que hoje conhecemos 

como educação especial. 

A educação Especial, também conhecida como Educação Exclusiva, se define pelo 

atendimento e educação destinada a pessoas diferenciadas, seja por deficiências e transtornos 

globais ou por características como alta habilidade ou superdotação ou talentos, em 

instituições especializadas – de forma Exclusiva. Assim, destina-se a atender especificamente 

pessoas determinadas, ou seja, voltada para aquela necessidade específica do educando. 

No Brasil a Educação Exclusiva tem como marcos fundamentais a criação do Instituto 

dos Meninos Cegos, em 1854, e em 1857 foi criado do Instituto dos Surdos-mudos (atual 

“Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES”), no Rio de Janeiro. 

 Segundo o artigo 59 da Lei de diretrizes e bases da Educação Nacional:  

 
os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com necessidades especiais:  
I. currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 
atender às suas necessidades;  
II. terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido 
para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 
aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;  
III. professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados 
para a integração desses educandos nas classes comuns;  
IV. educação especial para o trabalho, visando à sua efetiva integração na vida em 
sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de 
inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais 
afins,bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas 
artística, intelectual ou psicomotora;  
V. acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis 
para o respectivo nível do ensino regular 
 

 
 A Educação especial é dever constitucional do Estado e pode ocorrer em escolas 

públicas ou privadas, em classe especial de escola regular, pelas dificuldades de integração 

dos alunos em salas de ensino regular, ou em instituição especializada, destinada a atender os 

casos em que a educação integrada não se apresenta como viável, seja pelas condições do 

aluno, seja pelas do sistema de ensino.  

 O artigo 208, da Constituição Federal de 1988, em seu inciso III, dá a garantia ao 

aluno à educação exclusiva sempre que houver a impossibilidade ou inviabilidade de oferecê-

la de forma inclusiva. 
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 No início da década de 90, começa a surgir as primeiras discussões referente ao novo 

modelo de metodologias destinadas a incluir os alunos que necessitavam de atenção especial 

aos demais alunos na rede regular, procedimento esse que visa incluí-los à educação igual 

para todos. 

 Na Educação Inclusiva, a ideia é incluir determinado aluno (que necessita de 

tratamento diferenciado) à participação de todos os estudantes. Assim, lhe é dado a 

oportunidade de participar de um processo de socialização diminuindo suas diferenças. É uma 

filosofia humanística que dá ao aluno a garantia democrática da oportunidade de inserção 

social de todos, com o objetivo de se estabelecer a satisfação pessoal dos alunos e seu 

crescimento. 

 Até 2003, a maioria de crianças e jovens com deficiência frequentava escolas 

especiais. Desde então, a educação inclusiva se tornou parte da agenda educacional do Brasil. 

Mas somente em 2008 foi formalizada, por meio da Política Nacional de Educação Especial, 

o desenvolvimento de uma abordagem inclusiva robusta para a educação brasileira. 

 Tal política abrange orientações pedagógicas, formação de professores, disseminação 

de tecnologias de apoio e investimentos em acessibilidade, permitindo e fornecendo 

incentivos para as escolas públicas. Consequentemente, a matrícula de estudantes com 

deficiência em escolas regulares cresceu de 23%, em 2003, para 81%, em 2015 segundo o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2014. Veja figura 01 
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Figura 1: Aumento do número de alunos deficientes matriculados em escolas regulares 

 
Fonte: (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2014). 

 

 Nota-se que tamanho esforço governamental e investimentos e políticas direcionadas a 

inclusão não tem sido em vão, uma vez que cada vez mais aumenta-se o número de matrículas 

nas escolas regulares e os alunos saem mais bem capacitados para enfrentar o mercado de 

trabalho inclusivo.  
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4 SURDEZ E DEFICIÊNCIA AUDITIVA 
 

 
 A diferenciação entre pessoa surda e a que tem deficiência auditiva pode ser 

encontrada na própria legislação pertinente, no teor do Decreto 5.626/05, onde nos diz que 

pessoa surda é “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” e define, ainda, a deficiência auditiva como “a perda bilateral, 

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

frequências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz”  

A pessoa com surdez apresenta perda parcial ou total de audição em determinadas 

frequências por conta de doenças congênitas ou adquiridas, o que dificulta a compreensão da 

fala por meio da audição. Vários são os motivos que levam uma pessoa a não ter ou perder a 

audição dos quais podemos destacar alguns fatores externos, tais como por otite aguda ou 

ruído muito alto, por exemplo.  

A surdez que ocorre durante as fases da vida é chamada de surdez adquirida. Essas 

surdezes poderá ser pré ou pós-linguística, ou seja, antes ou depois de ter adquirido a 

linguagem. 

 Por outro lado, quando a pessoa nasce sem audição, a surdez será denominada 

congênita e as causas para que isso ocorra podem ser, dentre outros, doenças durante a 

gravidez, – tais como rubéola ou toxoplasmose – algum problema durante o parto ou até 

mesmo herança genética. É importante destacar que nesse caso a surdez será sempre pré-

linguística.  Os principais tipos de surdez podem ser diferenciados pelo local da lesão no 

sistema auditivo – ouvido externo, médio ou interno. Veja figura 02 
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Figura 2.3 – Topografia das perdas quanto ao ouvido. 

 
Fonte: INEES (2009) 

 

 

4.1 TIPOS DE SURDEZ 

 

 
 A diferenciação dos tipos de surdez se refere à origem anatômica do 

problema auditivo, sendo que: quando a surdez se origina de problemas causados na orelha 

externa e/ou média – que tem como função conduzir o som até a orelha interna – recebe a 

denominação de surdez condutiva (ou por condução). A surdez por condução é o tipo mais 

comum de deficiência auditiva que pode, ainda, ser classificada como permanente ou 

temporária. A surdez temporária, como o próprio nome já sugere, é aquela à qual o paciente–

com tratamento certo e adequado – tem grandes chances de recuperar a audição por completo. 

Dentre os motivos que causam a surdez temporária podemos destacar as doenças infecciosas e 

o acúmulo de cera podendo ocasionar infecções. Já dentre os motivos que levam a surdez 

permanente, podemos citar a perfuração da membrana do tímpano que por sua vez causa 

danos auditivos irreversíveis. 

Por outro lado, se tais problemas são causados na orelha interna, impedindo que as 

células nervosas levem o estímulo do som do ouvido interno ao cérebro estaremos diante de 

surdez do tipo neurossensorial (ou sensorial). Uma das características marcantes desse tipo de 

surdez é o fato do paciente apresentar dificuldade de processar as informações sonoras, isso 

ocorre pelo fato de que os sons vibram dentro da primeira parte do ouvido e, quando chegam 

à cóclea, os estímulos não são transmitidos ao cérebro.  Por se tratar de perda permanente de 
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células neuronais, esse tipo de surdez costuma ser mais difícil de ser tratada, mas o paciente 

pode se beneficiar de utilização de aparelhos auditivos ou implantes cocleares que restauram a 

função auditiva à quase normalidade. 

A surdez mista é a soma das duas anteriores resultantes de problemas na orelha externa 

ou média e interna. Dentre as causas desse tipo de problema podemos mencionar infecções no 

ouvido, perfurações do tímpano dentre outras relacionadas à perda neurossensorial e por 

condução. O uso de aparelho, a intervenção cirúrgica e o uso de medicamentos são exemplos 

de formas de tratamento nesses tipos de lesão, a depender do caso. 

Alguns autores apresentam, ainda, um último tipo de surdez denominado “surdez 

central” que se refere à surdez causado por variações na compreensão da informação sonora 

pelo cérebro. Esse caso é o mais complexo quando nos referimos à perda auditiva, pelo fato 

de envolver todo processamento, interpretação dos sons e a capacidade mental do paciente. 

Essa dificuldade se associa à déficit auditiva e outras habilidades intelectuais para saber 

diferenciar os tipos de sons e que o que eles representam no cotidiano.  

 

 

4.2 GRAUS DE SURDEZ 

 

 

 Como já se sabe, a surdez pode ser adquirida ao longo da vida e o grau da deficiência 

está relacionado com o limiar auditivo, sendo considerada normal (de acordo com a média 

geral de audição da população) a pessoa que possui limiares auditivos abaixo de 25 decibéis 

(se adulto) e 20 decibéis (quando criança) em todas as frequências testadas de 250 a 8000 

hertz. 

 Assim, se a perda auditiva ocorre até o limite de 70 decibéis em ambos os ouvidos e 

dificulta, mas não impede a comunicação oral, bem como de perceber a voz humana com ou 

sem a utilização de prótese auditiva, essa deficiência será classificada como leve ou 

moderada. 

 Por outro lado, se essa perda ocorrer em limite superior a 71 decibéis, impedindo que a 

pessoa entenda a voz humana – com ou sem aparelho –, bem como a de adquirir a 

comunicação oral (fala) essa deficiência será considerada severa ou profunda, conforme 

tabela 01. 
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Tabela 0.1 – Classificação de perda auditiva 

Perda auditiva Situação 

De 0 decibéis a 25 decibéis Audição normal 

De 26 decibéis a 40 decibéis Deficiência auditiva leve 

De 41 decibéis a 70 decibéis Deficiência auditiva moderada 

De 71 decibéis a 90 decibéis Deficiência auditiva severa 

Acima de 90 decibéis Deficiência auditiva profunda 
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5 A IMPORTÂNCIA DO INTÉRPRETE NO ENSINO DE FÍSICA PARA SURDOS 

 

 
 Sabemos que, ao fazer a inclusão de uma criança surda, em uma escola comum, a 

principal barreira encontrada por eles é a falta de vocabulário tanto para se comunicar, quanto 

para compreender os conteúdos e informações transmitidos. Assim, surge a necessidade de 

uma pessoa para auxiliá-lo, nesse caso, um intérprete de Libras.  

 A presença de intérpretes de língua de sinais começou a ganhar destaque na década de 

1980, em trabalhos religiosos. Os primeiros intercâmbios realizados entre intérpretes 

brasileiros só aconteceu graças ao 1º Encontro Nacional de Intérprete de Língua de Sinais em 

1988, sendo organizado pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – 

FENEIS. Mas vale lembrar que uma das maiores conquistas do movimento dos surdos foi a 

regulamentação da Libras em nível federal com a lei nº10.436 – em 24 de abril de 2002 – que 

a reconhece como a língua oficial das comunidades surdas brasileiras e inicia o processo de 

reconhecimento e, principalmente, formação do intérprete de Língua Brasileira de Sinais. 

Sabemos que, atualmente, o professor de física, recém-formado, em regra, não sai do 

curso de graduação preparado o suficiente para fazer a interação adequada entre alunos surdos 

e a disciplina de física a ser ensinada nas escolas, tendo em vista que os conhecimentos 

meramente básicos de libras adquiridos na graduação não os condicionam a ter uma boa 

comunicação apenas com o que aprendem, sem um aperfeiçoamento no idioma. Assim, a 

maneira mais rápida e prática encontrada para fazer essa interação é por meio de intérprete. 

Segundo Lacerda: 

 

Historicamente o surgimento deste profissional se deu por inúmeras pressões dos 

movimentos sociais, principalmente aqueles que conduziram a oficialização da 

Libras.  Entretanto, as ações são recentes e isso implicou em movimentos informais 

de formação e qualificação dos interpretes, por meio das relações sociais e demanda 

dos surdos que, por inúmeras vezes, precisaram e precisam de um mediador para se 

comunicar com os ouvintes. (Lacerda, pag.142, 2010) 

 

 No Brasil a promulgação do Decreto nº5.326 prevê a presença dos Interpretes nos 

espaços educacionais que recebem alunos surdos. 

Neste sentido, antes da execução desta lei, o Decreto 5.626, que regulamenta a lei que 

oficializa a Libras, estabeleceu um exame nacional – o Prolibras – que visa certificar 

tradutores - interpretes de Libras. Este teste permite que a pessoa atue como interprete de 
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Libras/Português em qualquer área. Tendo formação em nível superior, poderá exercer sua 

função em todos os níveis de ensino e, com formação em nível médio, atuará apenas na 

Educação Básica. Assim, este teste, foi previsto para vigorar até que ocorresse a formação 

específica deste profissional, é uma alternativa de suprir a demanda por este profissional.  

Em 2010 foi criada a Lei no 12.319 que regulamenta o exercício da profissão de 

Tradutor e Interprete da Língua Brasileira de Sinais, bem como os instrumentos e meios para 

sua formação, que sem dúvidas é considerada uma conquista muito importante para a 

comunidade surda que, tem lutado para ter o reconhecimento de seus direitos ao longo da 

história. 

Para muitos, a presença do intérprete de Libras garante a inclusão dos estudantes 

surdos nas escolas. No entanto, Lacerda afirma que “[...] apenas a presença do TILS 

(Tradutores e Intérpretes de Libras) em sala de aula não assegura que as questões 

metodológicas sejam alteradas para contemplar todas as necessidades educacionais especiais 

do aluno surdo visando a uma atenção inclusiva” (LACERDA, 2010, p. 145). 

Assim, é possível perceber que o papel do intérprete de Libras é de grande relevância 

no contexto da escola regular no intuito de incluir alunos surdos. Entretanto, alguns pontos da 

inclusão da pessoa surda ainda precisam ser repensados, como a falta de profissionais na área, 

o fato de ainda haverem alunos surdos sem o acompanhamento de intérprete etc. 
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6 A TEORIA DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
 

 

 Só quem já foi aluno sabe o quanto é importante fazermos analogia, comparações com 

os hábitos do nosso dia a dia, para aprender física de forma mais fácil e satisfatória de uma 

forma que, de preferência, não esqueçamos com o passar do tempo. Trata-se dos velhos 

exemplos que ouvimos do professor de física em nossa época de escola tais como: o da água 

retida na tampa da panela, dos pedacinhos de papéis que grudam na caneta depois que 

passamos no cabelo e assim por diante. Mas nem sempre nos damos conta que, por trás disso, 

há uma teoria que fundamenta essa forma de aprendizagem, analógica e cognitiva, proposta 

por David Ausubel, chamada teoria da aprendizagem significativa. 

 Antes de falar mais sobre a teoria da aprendizagem significativa, devemos também nos 

lembrar que, na maioria das vezes, a forma como aprendemos os conteúdos nas escolas 

corresponde a outra teoria, conhecida como teoria da aprendizagem Mecânica. Bastante 

criticada pelos profissionais da área da educação, a aprendizagem Mecânica é aquela sem 

significado, puramente memorística, mais conhecida como decoreba, em que o aluno estuda 

dias antes da prova e logo após faze-la esquece tudo o que aprendeu.  Dessa forma, o que se 

deve buscar é, basicamente, que o aprendiz aprenda de forma que não esqueça com o passar 

do tempo. 

 De acordo com a teoria da aprendizagem significativa, a nova informação a ser 

ensinada ao aluno é relacionada com algum aspecto específico e relevante que já seja de 

conhecimento de quem se aprende, assim, o que está sendo aprendido fica “armazenado” em 

conceitos relevantes preexistente na estrutura cognitiva de tal pessoa, denominados 

subsunçores. A aprendizagem torna-se o crescimento e modificações adicionais em um 

subsunçor  já existente. 

 O autor destaca três formas de aprendizagem significativa, a saber: a primeira 

denominada aprendizagem significativa por subordinação ocorre quando novos 

conhecimentos potencialmente significativos adquirem significados para o educando por um 

processo de ancoragem cognitiva, interativa, em conhecimento prévios relevantes gerais e 

inclusivo já existentes em sua estrutura cognitiva. 

 Por outro lado, na aprendizagem por superordenação, o aluno, após receber várias 

informações específicas sobre determinado assunto, é levado a fazer uma definição geral, ou 

seja, envolve um processo de síntese que levam a novos conhecimentos que passam a 

subordinar aqueles que lhes deram origem. É um mecanismo fundamental para a aquisição de 
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conceitos. 

 Por último, o autor cita ainda outro tipo de aprendizagem significativa, denominado de 

aprendizagem por combinação, que envolve a interação não de um subsunsor, mas sim de 

uma “base cognitiva”, ou seja, a atribuição de significados a um novo conhecimento implica 

interação com vários outros conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva, mas não é 

nem inclusiva nem mais específica do que os conhecimentos gerais. 

 Obviamente que o material a ser utilizado também deve ser levado em consideração. 

Para o autor, o material deve ser potencialmente significativo, ou seja, deve ser relacionável 

com a estrutura cognitiva de forma não-arbitrária de modo que o aprendiz tenha disponível 

em sua estrutura cognitiva os subsunçores adequados. Assim, deve-se observar, também, a 

necessidade do aluno apresentar disposição, interesse, para relacionar de maneira substantiva 

e não-arbitrária o novo material (nova informação) à sua estrutura cognitiva. 

 Vale lembrar que, para que o professor coloque em prática tais conceitos de ensino, se 

faz necessário que ele consiga, também, exteriorizar o mundo do aluno, de forma a orientar os 

métodos a serem aplicados, para que assim, ambos consigam compartilhar os 

conceitos/significados estudados em sala. 

 Não podemos nos esquecer, ainda, que a forma de associações das informações 

ensinadas depende, também, da faixa etária de quem aprende, sendo que crianças em idade 

pré-escolar adquirem conceitos por meio de descobertas, meio de experiências, vivências, em 

um processo chamado de formação de conceito. Enquanto que crianças mais velhas associam 

as novas informações relacionado os atributos a ideias já relevantes estabelecidas na estrutura 

cognitiva em um processo chamado de assimilação de conceitos.  

 Ausubel diferencia a teoria da aprendizagem significativa em três tipos: A 

Aprendizagem representacional, que ocorre quando o aluno atribui significados a 

determinadas palavras ou símbolos, pode-se dizer que é o tipo mais básico de aprendizagem 

significativa. 

 Aprendizagem de conceitos tratando-se de uma forma do qual o aprendiz constrói 

conceitos para determinada informações, de forma mais simples normalmente representados 

por símbolos genéricos ou categóricos que possuem regularidades e padrões;  

 Aprendizagem proposicional que como o nome já diz, consiste em associar a 

informação passada em forma de proposições. Obviamente que antes de aprender o 

significado de uma proposição é preciso aprender os significados dos seus termos 

componentes de forma representacional e conceitual. 

 É importante destacar que a teoria não faz assimilação com o fato de aprender de 
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forma a nunca ser esquecido, mas sabemos que fatos ocorridos quando ainda na infância 

ficam armazenados na memória das pessoas pelo resto de sua vida, pelo simples fato de 

aquilo ter sido considerado importante, enquanto que fatos considerados desprezíveis são 

esquecidos tão rápidos quanto sua insignificância. A ideia da aprendizagem significativa é dar 

sentido e importância aos conteúdos abordados, de preferência de forma prazerosa para que 

tais conhecimentos não perdurem para sempre, mas sim pelo maior tempo possível. 

 Assim, ao tratar dos tipos e das formas de aprendizagem significativa e aplicá-las em 

sala de aula, estaríamos beneficiando todos os alunos, mas tais metodologias têm ainda mais 

valor no processo de aprendizagem do aluno surdo, isso pelo fato de compensação da falta de 

audição, ao relacionar imagens, figuras e símbolos, de preferência de forma prazerosa para 

que fique “armazenados” em seus subsunsores pelo maior tempo possível.  
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7 METODOLOGIA APLICADA 

 

 
 O objetivo desse trabalho foi, através das pesquisas, saber como se encontra o cenário 

atual na cidade de Ji-paraná, com relação aos alunos não ouvintes. Saber se o Estado, 

atualmente, oferece condições mínimas para um aproveitamento satisfatório dos alunos 

surdos. 

 O primeiro passo dado foi saber através de pesquisas em quais escolas – de ensino 

fundamental e médio (Tabela 02) – há alunos surdos estudando e principalmente saber se 

todos esses alunos contam com acompanhamento de intérprete nas aulas. 

 

Tabela 02: Escolas de ensino fundamental e médio de Ji-paraná. 

Escola Modalidades de ensino 

E.E.E.F.M TIRA DENTES 

• Ensino Fundamental 

• Ensino Médio 

 Há 3 alunos surdos 

 Há 3 intérpretes 

E.E.E.M JOVEM GONÇALVES 

VILELA 

• Ensino Médio 

 

 Há 2 alunos surdos na Escola 

 Há 1 intérprete na Escola 

E.E.E.F.M COL. JORGE TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA 

• Ensino Fundamental 

• Ensino Médio 

• Educação de Jovens e Adultos - Supletivo 

 Há 1 aluno surdo 

 Não há intérprete 

E.E.E.F.M 31 DE MARÇO  

• Ensino Fundamental 

• Ensino Médio 

• Educação de Jovens e Adultos - Supletivo 

 Não há alunos surdos 

E.E.E.F.M PROF. JOSÉ FRANCISCO 

DOS SANTOS 

• Ensino Fundamental 

• Ensino Médio 

• Educação de Jovens e Adultos - Supletivo 

 Não há alunos surdos 
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E.E.E.F.M LAURO BENNO PREDIGER 

• Ensino Fundamental 

• Ensino Médio 

• Educação de Jovens e Adultos - Supletivo 

 Não há alunos surdos 

E.E.E.F.M JANETE CLAIR 

• Ensino Fundamental 

• Ensino Médio 

 Não há alunos surdos 

E.E.E.F.M GONÇALVES DIAS 

• Ensino Fundamental 

• Ensino Médio 

 Não há alunos surdos 

E.E.E.F.M MARCOS BISPO DA SILVA 

• Ensino Fundamental 

• Ensino Médio 

 Não há alunos surdos 

E.E.E.F.M ALUÍZIO FERREIRA 

• Ensino Fundamental 

• Ensino Médio 

• Educação de Jovens e Adultos - Supletivo 

 Não há alunos surdos 

E.E.E.F.M TUPA 

• Ensino Fundamental 

• Ensino Médio 

 Não há alunos surdos 

E.E.E.F.M RIO URUPÁ 

• Ensino Fundamental 

• Ensino Médio 

• Educação de Jovens e Adultos - Supletivo 

 Ensino Fundamental  

 Não há alunos surdos 

E.E.E.F.M JUSCELINO KUBITSCHEK 

DE OLIVEIRA 

• Ensino Fundamental 

• Ensino Médio 

• Educação de Jovens e Adultos - Supletivo 

 Não há alunos surdos 

I.E.E MARECHAL RONDON 

• Ensino Fundamental 

• Ensino Médio 

• Educação de Jovens e Adultos - Supletivo 

 Não há alunos surdos 
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E.E.E.F.M PROFa. EDILCE DOS 

SANTOS FREITAS 

• Ensino Fundamental 

• Ensino Médio 

 Não há alunos surdos 

Fonte: Adaptado da Ref. [31]. 
 

 Cabe ressaltar que, das escolas citadas, apenas duas delas contém alunos que não 

contemplam o acompanhamento de intérprete nas aulas sendo que um deles é estudante do 3º 

ano noturno, do Colégio Jovem Gonçalves Vilela. Em contato com a diretora do referido 

colégio, foi informado que está sendo providenciada a vinda desse profissional para escola, 

porém há um processo burocrático que se torna um empecilho para contratação deles. A 

diretora disse ainda:  

 
[...] assim como qualquer outro professor, como você deve saber, infelizmente, às 
vezes a escola não conta com a atuação desse profissional e isso se torna um 
prejuízo enorme para o aluno que depende deles, pois quando não há professor de 
física, por exemplo, o aluno perde no aprendizado dos assuntos referente à 
disciplina, mas quando falta um intérprete o prejuízo desse aluno é em todas as 
disciplinas.  

 

 O colégio Jorge Teixeira, como mencionado na tabela, também contém um aluno que 

não possui acompanhamento de intérprete. Em contato com a diretora, ela se limitou a 

informar que embora não tenha a presença desse profissional, já foi tomada as providências 

cabíveis e que na semana subsequente à pesquisa o colégio deve contar com a presença deste. 

 

 

7.1 ENTREVISTA REALIZADA COM OS ALUNOS 

 

 
 Durante a pesquisa, foram entrevistados quatro alunos, sendo que três deles estudam 

no colégio Tiradentes (alunos 1, 3 e 4), todos de turmas diferentes, e uma no colégio Jovem 

Gonçalves Vilela (aluno 2).  

 Os alunos foram entrevistados separadamente para que não houvesse a possibilidade 

da resposta de um influenciar a resposta de outro e para que pudesse explorar a opinião e o 

ponto de vista de cada um. 

 A entrevista foi realizada por intermédio da intérprete que estava acompanhando o 

aluno na sala de aula no momento. As respostas foram subjetivas e em algumas vezes 
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divergentes entre os alunos, como veremos a seguir. 

 

 

7.1.1 Entrevista com o aluno 1 

 

 
 Em entrevista com o aluno1, ele afirmou gostar da disciplina por envolver pesquisas e 

descobertas e que isso é muito legal, pois lhe desperta a curiosidade em saber como a natureza 

funciona. 

 Ao ser perguntado sobre o que tem mais facilidade no processo educacional, se é em 

resolver os cálculos ou entender os conceitos, ele explicou que depende muito do conteúdo 

que está sendo estudado, pois às vezes resolver os cálculos se torna tão difícil quanto entender 

os conceitos, mas, em geral, depois que se entende a teoria resolver os cálculos se torna mais 

fácil. Para o aluno: “Calcular a velocidade e aceleração, por exemplo, assim como a força eu 

acho fácil, mas a temperatura que é o que estamos estudando e eu estou achando bem mais 

difícil por conta de entender a teoria”. 

 O aluno afirmou ainda que física não é a disciplina que ele tem mais facilidade e nem 

a que ele tem mais dificuldade química e biologia, por exemplo, é muito mais difícil.  

 Sobre qual seria a melhor forma de se aprender física, ele afirmou que conciliar a 

teoria com as imagens seria muito bom, nos casos de aulas em vídeos, mas as aulas teriam que 

ter as legendas em Libras, em suas palavras: “(...) já houve casos da professora, de outra 

disciplina, passar vídeo-aulas sem a legenda em libras e nesse dia eu não entendi nada”. Disse 

ainda que, quanto aos experimentos, além de ajudar a assimilar a teoria justamente pela 

questão do recurso visual que os ajudam muito, ainda despertaria ainda mais a curiosidade de 

aprender o conteúdo entender como acorre determinado fenômeno. 

 Por último, foi perguntado como é o relacionamento do aluno com os demais alunos 

ouvintes e se é possível fazer trabalhos em grupo. O aluno afirmou que sim, que tem amigos, 

joga bola juntos dentre outras atividades, mas a comunicação é superficial através de gestos e, 

quanto aos trabalhos, faz sim trabalhos em grupos com os demais alunos. 

 

  

7.1.2 Entrevista com o aluno 2  

 

 
 Ao ser indagado sobre gostar ou não da disciplina de física, o aluno disse que gosta de 
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física por ser uma disciplina que – assim como matemática – ele tem muita afinidade por 

causa dos cálculos e que, com bastante treino, depois que se aprende a resolver, o conteúdo se 

torna fácil. 

 Disse ainda que ao fazer um exercício, sempre que tem dificuldade e que não 

consegue fazer a questão. O motivo – em regra – é o fato de não entender o certo o que se 

pede. Isso acontece por falta de compreensão na teoria. Em suas palavras: “(...) às vezes nós 

achamos que dominamos determinado assunto, mas na hora de resolver a questão ficamos em 

dúvida, mas depois que entendemos o enunciado (o que realmente está sendo cobrado) fica 

fácil resolver; ou seja, os cálculos para mim não são problemas. Para o aluno: Referente aos 

conteúdos, já prendemos a calcular a velocidade e agora estamos aprendendo a calcular a 

aceleração, até então não tive tanta dificuldade assim”.  

 Com relação às outras disciplinas, o aluno afirmou ainda que por ser uma das 

disciplinas que ela mais gosta, assim como matemática e química, há, também, mais 

facilidade em aprender física se comparando com as demais disciplinas como geografia e 

português, por exemplo.   

 Disse ainda que a melhor forma de se aprender a disciplina seria com mais aulas 

experimentais, pois acredita que é fazendo que se aprenda, mas como “aqui” (nessa escola) só 

se faz os cálculos a teoria na maioria das vezes fica “capengando” e por isso que muitas das 

vezes os alunos têm tanta dificuldade em resolver as questões por falta de compreensão na 

teoria sem contar o fato que se esquece muito fácil e rápido, em suas palavras: “(...) é uma 

pena que nunca fazemos aulas práticas do tipo laboratoriais e experimentais etc, pois apesar 

de todos os outros benefícios tornaria a aula mais prazerosa e com isso estimularia mais o 

aluno a estudar”. 

 Referente à relação do aluno com os demais alunos, ela disse que tenta se comunicar, 

mas é um desafio pelo fato dos demais alunos não saberem libras, assim a comunicação é 

básica feita por intermédio de intérprete. Em suas palavras:  

 
“a comunicação na maioria das vezes, é feita por intermédio da intérprete. Assim, se 
torna mais básica, para dar algum recado, pedir algum material emprestado ou até 
mesmo para debater algum assunto. Mas para ter laço de amizade é mais difícil, pois 
a intérprete se torna uma barreira e as demais pessoas não se sentem à vontade para 
conversar desse jeito. Eu já tentei conversar com outras alunas diretamente, mas tem 
que ter muita paciência para conversar com alguém que não sabe libras – e olha que 
eu tenho – mas no final eu desisto e os trabalhos, quando em grupo, eu faço sempre 
sozinha”. 

 

7.1.3 Entrevista com o aluno 3  
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 O aluno 3 relatou que apesar de gostar de física. Às vezes a professora não deixa o 

assunto muito claro, se tornando meio confuso, e que se trata de uma disciplina em que 

estudar sozinho é muito desgastante. Em suas palavras: “(...) às vezes eu perco muito tempo 

estudando e estudando e no final parece que eu não estudei nada, e não consigo resolver os 

problemas e isso além de desgastante é desanimador”. 

 Ao ser indagado se ele possui mais dificuldade nos cálculos ou na teoria, ele destacou 

que estudar as teorias de física é muito difícil e cansativo, isso por conta dos textos difíceis e 

da linguagem rebuscada sendo mais complexa do que se lê nas demais disciplinas, como 

história e geografia, por exemplo.  Para o aluno: 

 
Me lembro de quando estudamos os conceitos de velocidade e aceleração eu 
gostava, achava fácil fazer os cálculos e entendia com facilidade, agora estamos 
aprendemos a calcular as conversões de temperatura. Eu estou conseguindo 
aprender, mas tenho muito mais dificuldade em entender a teoria. 

 

 O aluno disse ainda que tenta gostar de todas as disciplinas, pois é nelas que está seu 

futuro. Em suas palavras: “(...) física, química e matemática quase ninguém gosta, mas eu 

particularmente acho legal, e é através delas que eu vou conseguir me dar bem no Enem e 

ingressar na faculdade”. 

 Quando indagado sobre qual a melhor maneira de se aprender física ele falou que é 

difícil responder com precisão, pois nunca tem aula experimental, e nem sabe do que se 

tratam os métodos de tecnologia aplicada no ensino de física, em suas palavras: “(...) apesar 

de nunca ter aulas experimentais eu acho que tornaria os estudos mais interessantes, porém 

acredito que dependa também do conteúdo que estamos estudando, pois pode ser que ajude, 

mas também pode deixar o assunto mais confuso. 

 Ao ser perguntado sobre a sua relação com os demais alunos, o aluno, afirmou que não 

tem muitos amigos, justamente pela dificuldade de comunicação. Em suas palavras: “(...) eu 

gosto de estudar sozinho, não gosto muito de estudar em grupos, mas quando a professora fala 

que tem que fazer o trabalho em grupo cada integrante do grupo faz sua parte em casa e 

quando chegamos na sala juntamos o que cada um fez – é assim que funciona cada um faz sua 

parte e depois tentamos compartilhar o que entendemos”. 

 

 

7.1.4 Entrevista com o aluno 4 
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 O aluno 4, assim como os demais, afirmou gostar de física e que é uma disciplina boa, 

prazerosa que lhe desperta a vontade de estudar. 

 Ao ser indagado se tem mais dificuldade em resolver os cálculos ou em entender o 

conteúdo ele afirmou que depende do conteúdo e principalmente da professora, pois às vezes 

um conteúdo fácil o professor faz parecer que é muito difícil e depois que aprendemos 

percebemos que, na verdade, trata-se de um assunto fácil e que se fosse explicado de outra 

forma todos entenderiam mais rápido. Por outro lado, quando temos facilidade em 

matemática, “fazer as continhas” na disciplina de física é mais fácil. 

 O aluno exemplificou dizendo que o conteúdo que ele encontrou mais dificuldade até 

o momento refere-se aos conceitos de óptica estudado no segundo ano do ensino médio. Por 

outro lado, o conteúdo de mecânica, estudado no primeiro ano, foi o mais fácil e mais 

prazeroso de se estudar. Em suas palavras: 

 

 Eu me lembro que quando estudávamos, no primeiro ano, um conteúdo que era bem 

interessante e gostoso de estudar, pois aprendemos a calcular a velocidade média, a 

aceleração entre outras coisas. Era legal depois que eu aprendi a fazer as continhas 

eu passei a gostar e achar fácil. Por outro lado, no ano passado (2º ano) nós 

estudamos um tópico que falava sobre espelhos e tínhamos que desenhar as 

imagens, enfim, até hoje eu não aprendi a matéria, era muito difícil a teoria, eu não 

conseguia entender. 
 

 Ao pedir para o aluno fazer um comparativo com as dificuldades se comparando com 

as demais disciplinas, ele falou que é uma das disciplinas que ela tem mais facilidade assim 

como matemática, justamente por causa do domínio em fazer cálculos. 

 Sobre qual seria a melhor forma de se aprender a disciplina de física, ele afirmou que 

o professor nunca faz aulas experimentais, mas seria muito bom, pois acredita que pelo fato 

de estar aprendendo na prática tornaria a aula mais dinâmica e aprenderia mais fácil, sem 

contar o fator visual – ver como tudo acontece. 

 Por último, o aluno falou que não há muito interação com os demais alunos ouvintes – 

que não tem muitos amigos – e quando tem que fazer trabalhos em grupos ela faz sempre 

sozinho. 
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7.2 ENTREVISTA REALIZADA COM OS INTÉRPRETES  

 

 

 Foram entrevistados, também, quatro intérpretes, sendo três deles atuantes no colégio 

Tiradentes (intérpretes 1, 2 e 3) e uma no colégio Jovem Gonçalves Vilela (intérprete 4). 

 Assim como os alunos, os intérpretes também foram entrevistados separadamente de 

forma para que se pudesse explorar o máximo de forma subjetiva suas opiniões e ideias. As 

respostas foram totalmente pessoais e também houve divergência de opiniões, como veremos. 

 

 

7.2.1 Entrevista com o Intérprete 1  

 

 
 Ao ser perguntado, para o intérprete1, se há mais dificuldade em traduzir os conteúdos 

de física se comparando com as demais disciplinas, ela disse que sim, pois – na maioria há 

conteúdos estudados na disciplina de física – a linguagem é de difícil compreensão e explicar 

determinados conceitos se torna um pesadelo.   

 Da parte dos alunos surdos, eles também apresentam mais dificuldade pelo fato de que 

ao longo da sua vida muitas informações não foram repassadas devidamente por causa falta 

de comunicação que, normalmente, é precária até mesmo no ambiente familiar. 

 Ao ser indagado sobre haver ou não algum tratamento especial para os alunos surdos, 

para seu melhor desempenho, a intérprete respondeu que basicamente não, pelo menos não na 

disciplina de física, em suas palavras:  

 
[...] aqui nessa escola, nos oferecemos aulas de reforço – sou eu quem faz esse 
trabalho –, mas é um trabalho voltado para alfabetização. Aqui nós trabalhamos 
português e matemática, apenas, e a presença do aluno depende da família, pois é 
uma atividade paralela, não faz parte da grade escolar, e algumas famílias não 
autorizam a vinda do aluno 

 

 Sobre as formas de se aprender física mais facilmente (vídeo-aula, aula experimental 

ou uso de tecnologias aplicadas no ensino de física), a intérprete afirmou que todos os 

recursos são bons, ajudariam no aprendizado dos alunos, pois são recursos que facilitam a 

compreender e ajudam a fixar o aprendizado. Para ele, quanto mais recurso melhor. Em suas 

palavras: 

 

(...) são inúmeros os recursos que ajudariam o aprendizado desses alunos, mas 
infelizmente saber qual o mais eficaz e difícil, tendo em vista que eu nunca traduzi 
uma aula cujo professor utilizasse tais recursos, mas é importante deixar bem claro 
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que eu não culpo os professores, pois normalmente estão sempre sobrecarregados de 
trabalho e não tem tempo nem  recursos para elaborar aulas diferenciadas e 
dinâmicas, como experimentos, que exigem tempo para a preparação da aula. 

 
 Ao ser indagado sobre a interação dos alunos surdos com os demais alunos ouvintes, o 

intérprete respondeu que há sim tal interação, mas é bem limitada pela dificuldade de 

comunicação. Ele enfatizou ainda que os alunos surdos, de certa forma, sofrem mais durante 

essa fase de pré-adolescência e adolescência, justamente pelo fato de necessitarem se 

expressar, sobre suas emoções experiências, e às vezes essa comunicação é limitada até 

mesmo no ambiente familiar. 

 

 

7.2.2 Entrevista com o Intérprete 2  

 

 
 Sobre ser ou não mais difícil  traduzir a aula de física, a intérprete disse que, na 

verdade, ela tem mais facilidade, em suas palavras: “(...) eu possuo graduação em matemática 

e por isso sei lidar melhor com disciplinas de exatas que envolvem cálculos tais como física e 

matemática, consequentemente, tenho mais facilidade em traduzir tais matérias”. 

 Da mesma forma, os alunos surdos com quem ela já trabalhou a disciplina de física 

também apresentaram mais facilidade se comparando com as demais disciplinas. Em suas 

palavras:  

 
(...) as disciplinas humanas exigem muito esforço e dedicação do aluno nos estudos 
diários “a relação entre o aluno e os livros” a dificuldade  existe pelo fato da 
dificuldade em ler, isso porque, no processo de alfabetização, os alunos aprendem 
primeiro a língua de sinais e só depois aprenderão a ler e escrever como as demais 
crianças, mas o problema está justamente na fonética – na pronunciação das silabas 
– “a barreira existente entre o som das sílabas e o processamento de identificação no 
celebro do aluno surdo”, assim seria como se as palavras passasse a ser como 
símbolos para eles e sem essa diferenciação das pronúncias é comum confundirem 
palavras parecidas (Ex: família e farmácia). Por outro lado, adquirindo uma boa base 
matemática, é comum os alunos terem mais facilidades e, consequentemente, ter 
bom aproveitamento na disciplina de física isso se dá porque tendo mais facilidade 
nos cálculos (boa base matemática) terá também um bom rendimento na disciplina, 
quanto à teoria é como ensinar como coisas ao nosso redor acontecem o que não é 
tão difícil para o aluno quanto decorar um monte de conceitos e definições, como 
acontece nas demais disciplinas. 

 
 Sobre o fato de haver ou não algum tratamento especial destinado aos alunos surdos, o 

intérprete afirmou que além dos intérpretes, apenas há aulas de reforços, oferecidas em 

horário oposto ao que o aluno estuda, com acompanhamento especial para esses alunos, com 
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objetivo principal de melhorar seu rendimento nas disciplinas. 

 Segundo o intérprete, é impossível saber qual o melhor método que poderia ser 

utilizado para melhorar o aprendizado do aluno, isso porque os professores nunca usam 

métodos diferenciados. Normalmente apenas explicam o conteúdo e passa uma bateria de 

exercícios para que o aluno pratique.  

 Sobre a relação dos alunos surdos com os ouvintes, segundo a intérprete o objetivo 

primordial da escola é fazer a socialização desses alunos, e que são utilizados todos os 

recursos possíveis para que isso aconteça e que o mais interessante é ver como os demais 

alunos ouvintes se mostram curiosos e interessados em aprender a língua de sinais (libras) 

para poder se comunicar com o colega de turma não ouvinte. Disse ainda que, nos meses 

anteriores, durante o período de greve escolar, alguns alunos se voluntariaram a aprender um 

pouco sobre libras, assim foi ministrado algumas aulas com o intuito de ensinar mais sobre a 

comunicação em língua de sinais aos alunos voluntários, iniciativa plausível e importante para 

a integração dos alunos não ouvintes – segundo o intérprete. 

 

 

7.2.3 Entrevista com o Intérprete 3  

 

 
 O intérprete 3 afirmou ter mais dificuldade em traduzir de física, se comparando com 

as demais disciplinas, pois os alunos na maioria das vezes não têm base matemática e isso 

dificulta o trabalho do intérprete que por hora acaba exercendo o papel de professora sem ter 

especialização na área. Em suas palavras:  

 
(...)é muito difícil, pois às vezes o professor está explicando o conteúdo muito 
rápido e o aluno acaba por não entender determinado termo que o aluno ouvinte 
entende muito rápido, por exemplo, quando o professor está falando de “aceleração 
e desaceleração”, o aluno ouvinte imediatamente relaciona com um carro se 
movendo “rápido ou lentamente”, por outro lado, quando o aluno surdo tem os 
primeiros contatos com tal conceito é preciso parar e explicar pra ele primeiramente 
a definição com mais calma Isso em língua de sinais às vezes acaba sendo um 
desafio muito grande, principalmente pra quem não é da área. 

 
 A intérprete afirmou, ainda, que os alunos também apresentam mais dificuldade em 

aprender a disciplina, pois apresentam deficiência matemática. Em suas palavras: “é 

importante deixar bem claro que a dificuldade apresentada pelo aluno surdo não é cognitiva, 

ele aprende o conteúdo da mesma forma que um aluno ouvinte, porém – infelizmente – o 

surdo não teve uma base adequada nas séries anteriores e isso acaba por se tornar uma bola de 
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neve”. 

 Sobre o fato de haver ou não algum atendimento especial destinado aos alunos surdos, 

a intérprete respondeu não ter, embora devesse ter para que tais alunos possam melhorar a 

base de conhecimentos. 

 A intérprete disse ainda que a melhor forma de se ensinar o aluno surdo é com aulas 

experimentais, muito embora todos os demais recursos também os alunos em geral e 

principalmente os alunos não ouvintes pela questão da ajuda visual. 

 Sobre a interação dos alunos surdos com os demais, a intérprete respondeu apenas que 

há sim interação em geral, porém a dificuldade de comunicação deixa essa interação bem 

limitada, e quanto às atividades em grupos normalmente eles gostam de fazer sozinho. 

  

7.2.4 Entrevista com o Intérprete 4  

 

 
 O intérprete 4, quando indagado se tem mais dificuldade em traduzir os conteúdos de 

física, o intérprete afirmou ter mais facilidade por ter mais afinidades em disciplinas exatas. 

 Por outro lado, ao ser perguntado sobre os alunos, se eles apresentam mais dificuldade 

ou mais facilidade em aprender os conteúdos de física, ela disse que depende do aluno, alguns 

apresentam mais dificuldade, assim como qualquer outro aluno, mas – em regra – eles têm 

mais facilidade em aprender física se comparando com as demais disciplinas.  

 O intérprete disse ainda que não há qualquer forma ou tratamento diferenciado, para se 

ter um melhor aproveitamento nas disciplinas por parte dos professores ao atender alunos 

surdos, que não seja o trabalho do intérprete na sala de aula. Em suas palavras: 

 
[...] esses alunos perderam muitas informações por não terem acompanhamento de 
intérpretes. Em momentos de sua vida escolar, é comum hora ter hora não ter 
acompanhamento de interprete em sala de aula, e quando não estão sendo 
acompanhado por intérprete o prejuízo é enorme. Assim, o ideal seria estarem 
fazendo um acompanhamento de nivelamento em horário oposto ao das aulas para 
que eles tenham condições de acompanhar os demais alunos. 

  
 Quando perguntado sobre qual método seria melhor para o aprendizado do aluno, o 

intérprete respondeu que, em sua opinião, as aulas experimentais, pois “forçam” o aluno a 

pensar, melhorando seu raciocínio lógico. 

 Sobre a interação dos alunos surdos com os demais alunos ouvintes, a intérprete 

respondeu que depende, pois assim como qualquer outro aluno há alunos surdos que são mais 

isolados, preferem ficar mais sozinhos enquanto outros gostam de se socializar, praticar 
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esportes e estar em meio aos demais, mesmo com a dificuldade de se comunicar, mas as 

tarefas normalmente são feitas sozinhas. Ela frisou ainda que, independentemente do estilo do 

aluno, é importante sempre estimular o aluno a trabalhar em equipe. 

 

 

7.3 ENTREVISTA REALIZADA COM OS PROFESSORES DE FÍSICA 

 

 
 Foram entrevistados quatro professores de física, sendo que dois deles trabalham no 

colégio Tiradentes (professores1, 2) e dois no colégio Jovem Gonçalves Vilela (professores 3 

e 4). 

 Assim como os alunos e as intérpretes, os professores também foram entrevistados 

separadamente com o objetivo exclusivamente de saber qual o ponto de vista de cada um, o 

que eles pensam sobre o cenário atual e o que poderia ser feito para melhorar, assim, a 

entrevista com os professores de física foi a mais subjetiva possível, tendo também pontos 

divergentes como veremos. 

 

 

7.3.1 Entrevista com o Professor 1 

 

 
 Em entrevista com o professor, foi indagado se em sua graduação foi ofertada a 

disciplina de LIBRAS. O professor afirmou que não, pois quando se formou não havia tal 

disciplina na grade curricular. 

 Sobre o fato de ter tido a oportunidade de fazer algum curso, ainda que básico de 

LIBRAS, ele afirmou que sim, que teve oportunidade de fazer mais de um curso, porém a 

falta de tempo o impediu. Em suas palavras:  

 
[...] já faz mais de 20 anos que eu sou professor e na maior parte dessa jornada eu 
trabalhava durante o dia e estudava à noite – fiz duas especializações, sendo que sou 
formado em matemática e possuo especialização em física – e por boa parte da 
minha vida eu trabalhei em duas instituições (60 horas semanais), ou seja, trabalho 
dia e noite, assim a primeira vez que foi oferecido o curso básico de LIBRAS em 
que eu tive a oportunidade de fazer eu estudava no mesmo horário e as demais vezes 
eu já trabalhava no mesmo horário que foi ofertado o curso.   

 
 Quando indagado sobre como ocorre a comunicação com os alunos surdos, o professor 

explicou que diretamente é impossível estabelecer tal comunicação. Assim, quando o aluno 
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tem alguma dúvida ele faz ao intérprete, normalmente é algo que não ficou bem claro no 

momento da tradução, nesse caso o intérprete se entende com o aluno, mas quando tal dúvida 

é pertinente à disciplina e o intérprete não consegue ajudá-lo ele faz a pergunta para o 

professor por meio da intérprete e a resposta ocorre da mesma forma. 

 Sobre as dificuldades dos alunos surdos em aprender física, se comparando com as 

demais disciplinas, o professor explicou que isso é relativo, varia de aluno para o aluno. Em 

suas palavras:  

[...] os alunos surdos, assim como qualquer outro, tem mais facilidades em umas 
matérias e mais dificuldade em outras. Assim, é comum que alguns alunos não 
ouvintes apresentem maior rendimento na disciplina e outros menos rendimento, 
isso se tomando como base os boletins escolares. Devemos lembrar, ainda, que uma 
nota alta não quer dizer que o aluno absolveu mais do conteúdo. 

 
 O professor disse ainda que a escola não dispõe de nenhum recurso diferenciado para a 

aprendizagem visando melhor aproveitamento dos alunos surdos. 

 Sobre qual é ou seria a melhor forma de se aprender os conteúdos abordados na 

disciplina de física (vídeo-aula, aula experimental, aulas e exercícios ou tecnologias aplicadas 

na física), o professor respondeu que todos esses recursos são eficazes. O ideal era poder fazer 

uso de todos; são coisas de além de fazer com que o conteúdo fique mais claro faz ainda com 

que desperte o interesse do aluno em aprender o conteúdo. 

 

 

7.3.2 Entrevista com o Professor 2  

 

 
 Ao ser perguntado se foi ofertado ou não a disciplina de LIBRAS em sua graduação, o 

professor afirmou que não e que quando se formou (2004) não havia tal disciplina na grade 

curricular da instituição. 

 Disse ainda que nunca procurou um curso básico de LIBRAS por nunca ter precisado. 

Em suas palavras, o professor disse:  

 
[...] na necessidade, após ter me formado, eu nunca parei para pensar que 
possivelmente eu poderia ter a necessidade de me comunicar com alguma pessoa em 
LIBRAS. A primeira vez que eu estou tendo esse contato está sendo agora. Nesse 
ano, inclusive desde o começo há o acompanhamento de intérprete. Porém se não 
houvesse a presença desse profissional, eu não sei como eu ia me virar para fazer 
com que o aluno entendesse o que eu estou explicando 
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 Sobre a comunicação com o aluno, o professor respondeu que não há interação de 

forma direta e que ocorre somente por intermédio da intérprete. Assim, o aluno faz a pergunta, 

a intérprete traduz de LIBRAS para o português, o professor responde e a tradução é feita pela 

intérprete ao aluno, segundo o professor:  

 
[...]às vezes eu percebo que muito tempo é perdido, pois para mim é um desafio 
fazer com que o conteúdo seja explorado de uma forma clara para todos os alunos. 
Para isso, eu penso bem em como eu vou falar quando eu estou preparando a aula e 
na hora que a intérprete está traduzindo eu percebo que acontece do conteúdo ou 
alguma definição não ficar totalmente claro ai a interprete tem que se “desdobrar” 
para que, naquele momento, o assunto fique claro para o aluno. (...) o ideal era que a 
intérprete também preparasse antes uma forma de traduzir a aula de forma clara, já 
revendo as possíveis dúvidas do aluno. 

 
 Sobre o fato de o aluno apresentar mais ou menos dificuldade em física se comparando 

com as demais disciplinas, o professor afirmou que saber com precisão é impossível, mas 

acredita que os alunos têm uma tendência a aprender com mais facilidade as disciplinas que 

envolvem cálculos. Em suas palavras:  

 
[...] em conversas com os demais professores, o que eu vejo é que os alunos não 
ouvintes, normalmente tem muita dificuldade em entender como se faz os cálculos 
quanto tem o primeiro contato com o conteúdo. Porém, à medida que vão praticando 
vão melhorando sua performance e, em regra, se saem bem na prova. Por outro lado, 
nas demais disciplinas a medida que a professora está explicando o aluno apresenta 
certa facilidade em entender, porém na hora de estudar pra prova, as vezes, o aluno 
tem uma dificuldade em estudar sozinho, isso se dá porque os alunos tem como 
língua materna a LIBRAS, assim na pratica é como se você assistisse uma aula de 
história em português, mas na hora de estudar pra prova você tivesse que estudar em 
um livro que está escrito em inglês– mesmo sem dominar completamente o idioma. 

 
 Quando perguntado sobre haver ou não alguma forma de aprendizagem diferenciada 

visando o melhor desempenho dos alunos surdos, a resposta foi negativa. O professor afirmou 

que eles só contam com o recurso referente à tradução via intérprete. 

 Indagado sobre qual seria a melhor forma de ensinar física para os alunos surdos, o 

professor afirmou que todos os métodos citados ajudam e melhoram o aprendizado dos 

alunos.  

 

 

7.3.3 Entrevista com o Professor 3 

 

 
 Em entrevista com o professor 3, ele afirmou que em sua graduação foi oferecido a 
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disciplina de LIBRAS sim, inclusive que é uma disciplina que ele gostou e que é muito 

interessante aprender mais sobre o assunto e ter a oportunidade de aprender se comunicar em 

linguagem de sinais. O grande problema é que, na graduação, o que se aprende não passa do 

básico e a disciplina assim como qualquer outro idioma necessita de muita prática para que a 

pessoa possa ter uma comunicação adequada e isso não ocorre. Atualmente, tudo que 

aprendeu ele já esqueceu. 

 O professor disse ainda que não faz muito tempo que se formou e que desde então 

nunca ouviu falar ou ficou sabendo de algum curso para capacitação de comunicação em 

LIBRAS, mas que tem vontade de aprender mais para que futuramente possa se comunicar 

com os alunos surdos sem o intermédio do intérprete. 

 Sobre a interação diretamente entre o professor e os alunos não ouvintes, o professor 

afirmou não haver. Assim, a comunicação entre eles ocorre apenas por intermédio da 

intérprete. 

 Perguntado sobre as dificuldades dos alunos surdos se comparando com as demais 

disciplinas, o professor afirmou que é relativo, pois cada aluno possui uma dificuldade 

específica, mas normalmente em suas aulas o que fica bem claro é que os alunos que não 

conseguem um bom aproveitamento na disciplina, assim como os demais, alunos ouvintes, é 

porque não tem uma boa base matemática.  

 Quando questionado sobre haver ou não alguma forma diferenciada dedicada aos 

alunos surdos, o professor afirmou que não há qualquer forma diferenciada para melhorar o 

aprendizado dos alunos surdos. 

 O professor afirmou, ainda, sobre qual seria a melhor forma de se ensinar conteúdos 

de física a alunos surdos, que não sabe qual seria o melhor, justamente, pelo fato de não os 

fazerem com muita frequência e que o ideal era usar todas as metodologias e em seguida 

aplicar um teste e ver como eles se sairiam melhor. O professor afirmou não saber o certo pelo 

fato de não realizar esses tipos de atividades. Em suas palavras:  

 
[...] Na verdade, o ideal para se ter uma resposta adequada para essa pergunta era 
utilizar cada método desse citado na pesquisa e ministrar uma aula com o mesmo 
assunto, para diferentes grupos de alunos não ouvintes e em cada grupo deve ser 
usado método diferente o posteriormente aplicar uma prova para todos os alunos. 
Assim, teríamos dados estatísticos que nos permitiriam responder essa pergunta com 
precisão. 
 

 

7.3.4 Entrevista com o Professor 4  
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 O professor 4 informou que não teve o acesso a disciplina de LIBRAS em sua 

graduação e que teve sim a possibilidade de fazer mais de um curso de LIBRAS, mas que 

infelizmente a falta de tempo o impossibilitou de fazer. Em suas palavras:  

 
[...] depois que o professor se forma ele não tem mais tempo para nada. Muitas das 
vezes não tem tempo mais nem para a família, nem vida social. A vida do professor 
se resume em chegar em casa à noite e nos fins de semana, preparar aula, corrigir 
provas e trabalhos. Mas não há dúvidas que se o Estado destinasse algumas horas da 
nossa carga horária para a realização de um curso como esse, eu assim como muitos 
professores se interessariam em fazer. 

 

 A respeito da interação do professor com os alunos surdos, o professor afirmou que 

pelo fato de não ter feito o curso de LIBRAS, ainda, não tem condições de se comunicar 

diretamente com os alunos, mas pretende poder fazer para diminuir essa “distância” existente, 

mas, atualmente, só há comunicação por meio de intérprete. 

 Quando indagado sobe as dificuldades do aluno não ouvinte se comparando com as 

demais disciplinas, o professor respondeu que, em sua opinião, nesse ponto, não há diferença 

entre alunos ouvintes e alunos surdos e que cada aluno tem mais dificuldade em algumas 

disciplinas e facilidades em outras.  

 Perguntado sobre haver ou não alguma forma diferenciada para melhor compreensão 

dos alunos surdos, o professor afirmou não haver qualquer tratamento especial destinado 

exclusivamente a estes alunos. Em suas palavras:  

 
[...]o fato de os alunos surdos contarem com auxílio do intérprete faz com que eles 
tenham o necessário mínimo para aprender o conteúdo. Assim, qualquer recurso 
utilizado – na sala de aula – para melhorar o aprendizado, não auxiliaria apenas os 
alunos surdos, mas sim todos os alunos na sala de aula”. 

 

A respeito de qual seria a melhor forma dos alunos surdos aprenderem os conteúdos de 

física, o professor afirmou que em se tratando de física o ideal são aulas experimentais, pois 

estimula o cérebro do aluno a pensar que, via de regra, nessa idade estão cada vez mais 

“preguiçosos”, mas confessa que não faz nenhuma atividade diferenciada há bastante tempo. 

Em suas palavras:  

 
[...] pra ser bem sincero eu confesso que há algum tempo que eu não preparo alguma 
aula diferenciada, isso porque pra fazer uma aula experimental, por exemplo, se 
exige tempo para levar os alunos pro laboratório e fazer uma aula dinâmica e os 
breves 50 minutos de aula é pouco pra fazer esse tipo de atividade, sem contar o fato 
de que toma muito o tempo do professor que normalmente não tem tempo pra nada”. 
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8 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

 
Não obstante a pesquisa ter sido feita em forma de entrevistas com quatro alunos, 

quatro professores e quatro intérpretes, não poderíamos deixar de observar que certos aspectos 

foram observados com bastante robustez nas afirmações feitas em comum por cada pessoa 

entrevistada. É bem verdade que em certos aspectos há também as divergências que se 

justificam, dentre outros motivos, pelas diferentes situações envolvidas, tais como diferença 

de escolas, professores e intérpretes envolvidos na pesquisa, além do fato – por exemplo – de 

alguns alunos terem sido acompanhados desde muito cedo – tendo melhor base de 

informações – enquanto outros não tendo mais dificuldade na disciplina. Outras observações 

nos cabem fazer em análise às respostas, a seguir. 

 

 

8.1 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM OS ALUNOS 

 

 

8.1.1 Você gosta da disciplina de física? 

 

 
Ao fazer uma pesquisa sobre o ensino de física, não poderia deixar de ser perguntado 

sobre o fato de gostar da disciplina de física. Isso se dá o fato de que, dentre outros motivos, 

várias são as pesquisas que comprovam que o aproveitamento em determinada disciplina é 

melhor quando se envolve emoção naquilo que está fazendo, ou seja, trata se do famoso 

ditado que todos já ouviram algum dia que “quando fazemos o que gostamos fazendo bem 

feito”. 

Ao contrário do que muitos imaginam, todos os alunos responderam sem cogitar que 

gostam de física, inclusive aqueles que alegaram, posteriormente, que têm dificuldades na 

disciplina. O que ficou perceptível é que tais alunos gostam de física, dentre outros motivos, 

pelo fato de ser uma disciplina que desperta a curiosidade do aluno, principalmente por 

envolver pesquisas e por explicar como ocorrem os fenômenos naturais, explicando – 

consequentemente – o mundo ao nosso redor. 

 

 

8.1.2 Qual a sua maior dificuldade na disciplina de física? 
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Aos alunos que apresentam dificuldade em física resta saber qual o motivo de tal 

dificuldade, para que, assim, possamos pensar em diagnósticos possíveis. De forma geral, é 

sabido que os alunos que apresentam dificuldade em física, normalmente, apresentam tal 

dificuldade ou em entender a teoria ou em resolver os cálculos matemáticos. Assim, na 

pesquisa, foram dadas aos alunos entrevistados as duas possíveis respostas, sendo que todos 

os alunos alegaram apresentar algum tipo de dificuldade em entender a teoria.  

Isso se dá por diversos fatores, mas o principal deles está relacionado com a leitura. 

Primeiramente, os alunos surdos tendem a ter mais dificuldade na leitura, pois, como já 

citado, a LIBRAS é a língua natural deles, sendo o português aprendido de forma secundária. 

Dessa forma, se o aluno não passar por um processo de alfabetização de qualidade nas séries 

iniciais, consequentemente apresentará dificuldades básicas no ensino médio. Outro motivo 

que ficou bem claro apresentado pelos alunos é o fato de a linguagem usada ao abordar os 

assuntos da disciplina de física são, em regra, mais abstratos, tornando a leitura e a 

assimilação ainda mais difíceis. 

Não poderíamos deixar de lembrar que alguns alunos ainda ressaltaram serem relativas 

tais dificuldades, ou seja, depende do assunto abordado e que às vezes resolver os cálculos 

tendem a ser tão difíceis quanto entender o conceito, ou que resolver os cálculos é tão 

cansativo quanto decorar os conceitos. 

 

 

8.1.3 Você tem mais dificuldade em aprender os conteúdos de física se comparando com 

as demais disciplinas? 

 

 
Um dos objetivos da entrevista é, também, saber quais as dificuldades apresentadas 

pelos alunos quando se comparado com as demais disciplinas estudadas por eles. Nas 

respostas, todos os alunos, ainda que de forma discreta, afirmaram ter mais facilidade na 

disciplina de física, reforçando a afirmação de gostar da disciplina de física porque, assim 

como a disciplina de matemática, envolve cálculos, tendo, assim, mais identificação 

(facilidade) em sobressair na disciplina.  

Alguns alunos explicaram ainda que essa comparação é relativa e que tudo depende da 

disciplina e principalmente do conteúdo que se deve comparar. Assim, alguns conteúdos de 

matemática são mais fáceis do que certos conteúdos de física, por exemplo, e vice-versa.   
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8.1.4 Em sua opinião, qual a melhor e mais fácil maneira de se aprender física? 

 

 
Ao ser perguntado sobre qual a melhor e mais fácil maneira de se aprender os 

conteúdos estudados na disciplina de física, foram dados aos alunos quatro possíveis opções 

de respostas sendo: Com experimentos, Vídeo-aula, Tecnologias aplicadas na disciplina de 

física ou aulas com exercícios.  

Não obstante, o fato de ter havido algumas divergências nas respostas referentes ao 

melhor método que poderia ser empregado o que chama mais atenção é o fato de que todos os 

alunos afirmaram que não tem ou nunca tiveram aulas “diversificadas” às tradicionais (aula 

seguida de exercícios de fixação). 

Referente ao método que mais teria proveito, um dos alunos destacou o importante 

fato de que, ao passar um vídeo-aula em uma classe onde há um aluno surdo, o professor tem 

que se atentar para o fato de ter ou não legenda em LIBRAS no vídeo-aula, pois caso não 

tenha os benefícios do método não alcançará tal aluno. 

Por outro lado, todos os alunos afirmaram que, apesar de não ter, acreditam que as 

aulas com experimentos são mais legais e que facilitariam o entendimento do assunto 

abordado. Isso pelo fato de que, além de despertar a atenção do aluno, ele pode ter um contato 

maior com a matéria em si, estimulando, também, seu raciocínio lógico sobre o conteúdo. 

 

 

8.1.5 Como é a sua Relação com os demais alunos, em atividades em grupos e em geral? 

 

 
Ao se fazer uma pesquisa sobre os alunos surdos, um dos pontos mais relevantes é 

saber se há a integração social nas escolas, afinal de contas sabemos que em uma sociedade os 

indivíduos, na maior parte da sua vida, dependem do bom trabalho em equipe, e esse 

aprendizado tem marco fundamental na escola, seja pelos trabalhos feitos em grupo seja pelos 

grupos de estudos e até mesmo pela cordialidade com os demais colegas. Assim, a última 

pergunta do questionário da entrevista foi reservada para saber como se dá a relação os alunos 

surdos com os demais alunos ouvintes na classe, referente às atividades em grupo passada 

pelos professores e nas atividades de seu cotidiano (atividades em geral).  

Ao fazer a análise de todas as respostas obtidas pelos alunos, o que se percebe é que se 

trata de uma característica apresentada por alunos em geral, ou seja, os alunos surdos, assim 

como os demais alunos, podem apresentar características mais reservadoras gostando, esses 
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alunos, de ficar mais sozinhos não tendo tantos amigos e fazendo suas atividades de forma 

individualizadas, enquanto outros apresentam maior facilidade de socialização, gostando de 

fazer atividades sempre em conjunto, como as práticas esportivas, por exemplo. 

Mas quando se trata em fazer atividades disciplinares, ou seja, os trabalhos em grupo, 

passado pelo professor, nas disciplinas estudadas, todos os alunos afirmaram apresentar 

dificuldades em fazê-los, tendo preferência em fazê-los sozinhos. Isso não poderia se dar por 

outro motivo se não pelo fato da falta de comunicação existente entre tais alunos e os alunos 

ouvintes, pois não são todos os alunos que estão totalmente preparados para receber tal 

integração, sendo importante ressaltar o fato de que alguns desses alunos têm amigos ouvintes 

que aprenderam a língua de sinais mesmo de forma básica como objetivo de melhorar a 

comunicação.  

 

 

8.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM OS INTÉRPRETES 

 

 
É importante deixar claro que na entrevista o que foi perguntado não se referem aos 

pontos de vista relacionado aos alunos que participaram da entrevista, mas sim, foi pedido aos 

intérpretes que expusesse seu ponto de vista de uma forma geral, referente a todos os alunos 

acompanhados em sua carreira. 

 

 

8.2.1 Há mais dificuldade em traduzir os assuntos da aula de física se comparando com 

as demais disciplinas? 

 

 
 Em entrevista com os intérpretes, um dos pontos principais, a saber, referem-se às suas 

dificuldades enfrentadas no cotidiano. Ao ser perguntado sobre as dificuldades encontradas 

em traduzir os assuntos de física se comparando com as demais disciplinas, as respostas foram 

variadas, sendo que dois dos intérpretes afirmaram ter mais dificuldade em traduzir os 

assuntos de física e dois deles disseram ter menos dificuldade em traduzir os assuntos de 

física, se comparando com as demais disciplinas. 

 Aqueles que afirmaram ter mais facilidade explicaram que sua facilidade se dá pelo 

fato de eles também possuírem mais facilidade (maior grau de instrução) na disciplina. Cabe 

ressaltar que uma dessas intérpretes afirmou, ainda, ser graduada em matemática. 
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 Por outro lado, as intérpretes que afirmaram apresentar mais dificuldade em traduzir a 

disciplina de física afirmaram ainda que tais dificuldades estão relacionadas, dentre outros 

fatores, ao fato de não possuir formação acadêmica na área e que muitas vezes, pelo fato de o 

aluno não ter base matemática, por exemplo, se sente exercendo papel de professora, não se 

sentindo capacitada para tal função. 

  

 

8.2.2 Em sua opinião, há mais dificuldade, por parte dos alunos – surdos –, em aprender 

física a aprender as demais disciplinas? 

 

 
Ao ser perguntado sobre o ponto de vista dos intérpretes referente dificuldades 

apresentadas pelos alunos, as respostas foram variadas – dois disseram que sim e dois 

disseram que não –, mas o que foi notado é que coincidentemente ou não, os intérpretes que 

afirmaram possuir mais facilidade em traduzir os conteúdos da disciplina de física afirmaram, 

também, que os alunos – em regra – possuem mais facilidade em aprender os conteúdos de 

física se comparando com os das demais disciplinas. Por outro lado, os intérpretes que 

afirmaram possuir mais dificuldade em traduzir os conteúdos de física alegaram que os 

alunos, em regra, possuem mais dificuldade nos conteúdos de física. 

Assim, somos levados a crer que os intérpretes que possui facilidade em determinada 

disciplina ou que tem algum tipo de especialização na área, terão mais facilidade, também, 

em, de certa forma, expor aquilo que está sendo dito pelo professor, uma vez que há uma 

forma adequada de transmitir tais informações para o aluno em LIBRAS, assim fará com que 

o aluno apresente, também, mais facilidade em entender os conteúdos abordados. 

 

 

8.2.3 Há algum tipo de aprendizagem diferenciada, para ensinar física, aos alunos 

surdos – além do intérprete? 

 

 
 Todos os intérpretes afirmaram que não há qualquer forma de atender as necessidades 

desses alunos, além do acompanhamento do intérprete. Apesar de a escola Tira Dentes 

oferecer aulas de reforço em horário oposto, esse trabalho fica à mercê da família, que muitas 

vezes não autorizam a ida do educando para a aula de reforço. Além disso, não há um plano 

específico de aprendizagem desses alunos e tais aulas destinam apenas às “necessidades 
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básicas” do aluno, se limitando em melhorar a base de informação do educando como 

português e matemática. É uma forma de, a curto prazo, tentar melhorar tais déficits do aluno.  

 

 

8.2.4 Em sua opinião, como os alunos – surdos – aprendem, ou aprenderiam, o conteúdo 

abordado nas aulas de física com mais facilidade? 

 

 
Todos os intérpretes ressaltaram, ainda, a tamanha importância de o professor usar 

recursos mais visuais para ensinar os alunos desprovidos de audição. Infelizmente, todos os 

intérpretes entrevistados afirmaram ainda que os professores não usam tais recursos, se 

limitando a ministrar as aulas apenas da forma tradicional, usando a lousa para explorar os 

assuntos explicados e posteriormente passando exercícios de fixação. 

Quando indagado novamente sobre “qual a melhor” - em seu ponto de vista – dois 

deles afirmaram ser as aulas experimentais, enquanto os outros dois preferiram não opinar sob 

alegação que sem que o professor utilize o método para saber o aproveitamento do aluno é 

impossível saber qual dos métodos é mais proveitoso.  

 

 

8.2.5 Há interação entre os alunos ouvintes com os alunos surdos nas atividades em 

grupo e nas atividades em geral? 

 

 
Quando tentado explorar o ponto de vista dos intérpretes referente à inclusão desses 

alunos, as respostas foram bem diversificadas, porém todos responderam que há sim interação 

dos alunos ouvintes com os alunos surdos. Em certos casos de forma mais discreta e em 

outros casos apenas por intermédio do intérprete, isso por causa da própria dificuldade de 

comunicação existente entre os alunos. A informação constatada mais importante é que as 

escolas, mesmo com todas as dificuldades encontradas, adotam políticas para que ocorra tal 

integração. A escola Tira Dentes, por exemplo, tem por objetivo principal fazer essa 

socialização, sendo aplicados todos os métodos possíveis para a inclusão de forma eficiente e 

satisfatória. Consequentemente que os alunos surdos desenvolvam o espírito de trabalho em 

equipe. 
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8.3 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES 

 

 

8.3.1Em sua graduação, foi ofertada a disciplina LIBRAS? 

 

 
 A dificuldade entre a comunicação de dois indivíduos afetará sobremaneira o 

relacionamento destes e se tratando de aprendizagem não poderia ser diferente. Assim, um dos 

quesitos feito na pesquisa referente ao professor não poderia ser outro se não os meios de 

comunicação com tais alunos. 

 Primeiramente lhe foram perguntados se em suas graduações foi ofertado a disciplina 

de LIBRAS. Dentre as respostas, apenas dois dos professores afirmaram ter estudado a 

disciplina em sua formação acadêmica, porém um deles ressaltou, ainda, que apesar de ser 

algo interessante, não passa de conhecimentos básicos e que, assim como qualquer outro 

idioma, se não houver prática constante, a língua de sinais é esquecida. 

 Dos professores que afirmaram não terem feito a disciplina em sua graduação (dois 

dos quatro). Eles afirmaram que quando eles se graduaram não havia a disciplina na grade 

curricular.  

 

 

8.3.2 Após ingressar na carreira de docente, teve a oportunidade de fazer algum curso 

básico, ou de especialização em LIBRAS? 

 

 
Uma das grandes questões que se pensa, quando falamos em inclusão social, é 

justamente nos meios oferecidos pelo Estado para que isso ocorra, e não há dúvida que se 

tratando da inclusão, de alunos surdos na rede regular de ensino, temos que saber se é 

ofertado alguma possibilidade de os professores – que são os profissionais que fazem maior 

parte da diferença no público alvo–, aprender a se comunicar com esses alunos.  

Assim, foi perguntado se, após terem se formado, tiveram a oportunidade de 

aprenderem a língua de alguma forma. Das respostas obtidas, apenas dois professores 

responderam que tiveram a oportunidade de aprender a língua através de curso ofertado, mas 

que em decorrência da falta de tempo não fizeram tal curso. 

Em seguida, foi perguntado sobre a possibilidade e as formas de interação com os 

alunos surdos, sendo que das respostas todos afirmaram que não conseguem se comunicar 
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diretamente com o aluno e que quando o aluno tem alguma pergunta ele faz para o intérprete 

que, se não souber esclarecer o que lhe foi perguntado, refaz a pergunta para o professor que 

por sua vez, responde ao intérprete que é repassado para o aluno. 

 

 

8.3.3 Em sua opinião, há mais dificuldade, por parte dos alunos – surdos –, em aprender 

física a aprender as demais disciplinas? 

 

 
 Quando perguntado sobre as dificuldades dos alunos comparado com as demais 

disciplinas, apenas um dos professores se “ousou”, ainda que de forma discreta, a afirmar que 

acredita que os alunos não ouvintes tendem a ter mais facilidade nas disciplinas que envolvem 

cálculos, tais como física e matemática, mas todos afirmaram com confiança que as 

dificuldades são relativas e que assim como qualquer outro aluno, os alunos não ouvintes 

podem apresentar facilidade em algumas disciplinas e dificuldade em outras.  

 

 

8.3.4 Há algum tipo de aprendizagem diferenciada, para ensinar física, aos alunos 

surdos – além do intérprete? 

 

 
 Quando foi perguntado aos professores sobre os recursos utilizados para se ter maiores 

aproveitamento dos alunos surdos nas aulas de física, todos os professores afirmaram não 

haver qualquer outro recurso disponibilizado ou utilizado, que não seja o acompanhamento 

dos intérpretes.  

 

 

8.3.5 Em sua opinião, como os alunos – surdos – aprendem, ou aprenderiam, o conteúdo 

abordado nas aulas de física com mais facilidade? 

 

 
 Várias são as teorias referentes às maneiras de se tirar maior aproveitamento do aluno. 

Assim, resta saber, no ponto de vista do professor entrevistado, qual dos recursos 

metodológicos direcionados a aprendizagem eficaz dos assuntos de física (aula experimental, 

vídeo-aula, tecnologia aplicada na disciplina de física ou aula seguida de exercícios) é o 

melhor. 
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Assim, quando indagado sobre a forma em que os alunos não ouvintes aprendem (ou 

aprenderiam) o conteúdo abordado nas aulas de física com mais facilidade, apenas um deles 

afirmou acreditar que dos métodos citados as aulas experimentais são as mais interessantes, 

pelo fato de atrair a curiosidade dos alunos e estimular o raciocínio dos alunos referente aos 

conteúdos abordados. Já os demais professores foram enfáticos em dizer que não é possível 

saber com precisão em qual dos métodos citados se tem maior aproveitamento dos alunos.   

 Dois foram os professores que afirmaram acreditar que todos os métodos são eficazes 

sendo que um deles afirmou, ainda, que o ideal era que o professor fizesse uso de todos e que 

adequasse os conteúdos com as metodologias, afinal, ele acredita que cada conteúdo de 

aprende de um jeito. 
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9 CONCLUSÕES 

 

 
Percebemos que o primeiro e, talvez, mais importante passo para a inclusão dos alunos 

surdos ao longo da história foi desmistificar o pensamento – de forma errônea – que essas 

pessoas são inferiores às demais quanto à facilidade em aprender. 

Vimos ainda que o maior fator de limitação de um aluno não ouvinte em acompanhar 

os demais alunos em uma sala de aula da rede de ensino regular – na disciplina de física – se 

dá pelo fato de não ter tido uma boa base escolar pelo simples fato de ter sido privado de 

muitas informações que são aprendidas nas séries anteriores, e principalmente nas séries 

iniciais, pela consequência da dificuldade de comunicação entre educador e educando.   

Atualmente, percebemos que tais alunos possuem capacidade de desenvolvimento 

escolar igual aos demais alunos, sendo sua diferença notada apenas na forma de comunicação, 

motivo esse que os levam a serem prejudicados pela fala de acessibilidade de informações. 

Assim, sendo privados das informações básicas nas séries iniciais, é comum que passem por 

muitas dificuldades e encontrem várias barreiras no ensino médio, inclusive na disciplina de 

física. 

Percebemos também que, embora o governo esteja se movendo para melhorar as 

políticas que dão recursos e condições para a inclusão social e educacional a esses alunos, 

muito ainda tem que ser feito para que se consiga um nível satisfatório dos alunos surdos, 

possibilitando que eles saiam do ensino médio e possam se sobressair nas provas de Enem e 

vestibulares, inclusive nas questões de física. Além disso, há ainda a necessidade promover 

formas com que tais alunos saiam preparados e incluídos, para que possam ingressar no 

mercado de trabalho da melhor forma possível. 
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