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MOTTA, Mariana Nogueira. O Desafio do Ensino de Ciências na Trajetória 

Educacional dos Surdo. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Ensino de Ciências do IFRJ, Campus Nilópolis, RJ.2017. 

RESUMO 

Este trabalho teve por finalidade investigar a atuação de professores de ciências com 

alunos surdos, identificando a utilização de espaços de educação não formal, como 

centros de ciências e museus, enquanto instituições promotoras de Divulgação 

Científica (D.C.). Com isso buscou-se responder a seguinte indagação: De que forma o 

professor de ciências, atuante na classe com alunos surdos se apropria dos diversos 

meios de divulgação científica (centros, museus, vídeos, revistas etc.) em suas práticas 

de ensino? Para possíveis respostas a pesquisa foi fundamentada num breve 

levantamento histórico da legislação brasileira que abarca a Educação Especial e 

Inclusiva, tendo como recorte as duas últimas décadas. Percorreu-se uma trajetória para 

descoberta do surdo como um sujeito que conhece e exerce sua cidadania surda, ou seja, 

identifica-se como surdo apto a utilizar a Língua de Sinais e conhecedor de sua cultura. 

O processo educacional dos surdos é uma temática presente em todo trabalho, com isso 

foi escrita uma breve história dos modelos e filosofias educacionais conhecidas até a 

atualidade, iniciando com o oralismo, e o veto da utilização de sinais, a comunicação 

total, utilizando sinais e voz e o bilinguismo , onde há utilização de sinais e aprendizado 

da Língua portuguesa. Elenca-se a Pedagogia Surda como uma possível saída para 

educação de surdos, pois esta metodologia é elaborada e executada por surdos, o que 

seria de grande valia para os alunos surdos. No que concerne ao Ensino de Ciências, 

verificou-se que há ausência de sinais específicos em Libras, Língua Brasileira de 

Sinais. O campo empírico foi delimitado a partir do referencial educativo para alunos 

surdos, com isso elegeu-se o INES e o INOSEL para realização desta pesquisa. As 

instituições abarcam a educação de/para surdos, onde no INES ocorre a modalidade de 

Educação Especial e no INOSEL, a Educação Inclusiva. A pesquisa foi de cunho 

qualitativo, sendo realizadas entrevistas com as professoras que lecionassem a disciplina 

de Ciências para surdos, sendo essas docentes do primeiro e segundo segmentos do 

Ensino Fundamental. Como consequência, analisou-se a formação acadêmica dos 

docentes, a inserção das Libras em sua trajetória docente, a relação de suas 

metodologias pedagógicas com o ensino de ciências, os meios promotores de D.C. e a 

relação professor ouvinte e aluno surdo. Realizou-se, também, de forma espontânea uma 

visita a um espaço não formal de ensino com um surdo, o que contribuiu para a 

percepção das dificuldades enfrentadas pelas docentes ao tentar e/ou realizar uma visita 

a um museu. Podemos dizer que os professores se apropriam de recursos como revistas, 

imagens e vídeos que podem ser considerados recursos de D.C., encontram como 

desafio para o Ensino de Ciências a falta de sinais em Libras e a acessibilidade nos 

centros de ciências e museus. Toda essa discussão foi realizada com o intuito de 

produzir sujeitos surdos criativos, capazes de opinar, íntegro e integrado com sua 

identidade, cultura e língua preservado e com pleno domínio dos conteúdos científicos. 

Palavras Chave: 1. Ciências. 2. Surdos . 3. Professores de educação especial e inclusiva 

.  
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ABSTRACT 

This work aimed to investigate the role of science teachers with deaf students, 

identifying the use of non - formal education spaces, such as science centers and 

museums, as institutions promoting Scientific Divulgation (D.C.). With this in mind, the 

following question was asked: How does the science teacher, acting in the classroom 

with deaf students, appropriate the various means of scientific dissemination (centers, 

museums, videos, magazines, etc.) in their teaching practices? For possible answers the 

research was based on a brief historical survey of Brazilian legislation that covers 

Special and Inclusive Education, having as a cut the last two decades. A trajectory has 

been traced to the discovery of the deaf as a subject who knows and exercises his deaf 

citizenship, that is, he identifies himself as deaf person able to use the Sign Language 

and knowledgeable of his culture. The educational process of the deaf is a theme present 

in all work, with this was written a brief history of the educational models and 

philosophies known up to now, beginning with oralism, and the veto of the use of 

signals, total communication, using signals and Voice and bilingualism, where there is 

use of signs and learning of the Portuguese language. The Deaf Pedagogy is listed as a 

possible way out for the education of the deaf, since this methodology is elaborated and 

executed by the deaf, which would be of great value to deaf students. With regard to 

Science Teaching, it was verified that there are no specific signs in Libras, Brazilian 

Sign Language. The empirical field was delimited from the educational referential for 

deaf students, with the result that INES and INOSEL were chosen to conduct this 

research. The institutions include education for the deaf, where INES is the Special 

Education modality and INOSEL, Inclusive Education. The research was qualitative, 

being carried out interviews with the teachers who taught the discipline of Sciences for 

the deaf, being these teachers of the first and second segments of Elementary School. As 

a consequence, the academic formation of the teachers, the insertion of the "LIBRAS", 

Brazilian sign language, in their teaching trajectory, the relation of their pedagogical 

methodologies with the teaching of sciences, the promoters of D.C., and the relation 

between teacher and listener and deaf student were analyzed. There was also a 

spontaneous visit to a non-formal teaching space with a deaf person, which contributed 

to the perception of the difficulties faced by teachers when trying and / or visiting a 

museum. We can say that teachers take ownership of resources such as journals, images 

and videos that can be considered resources of D.C., find as a challenge for Science 

Teaching the lack of signs in Pounds and accessibility in science centers and museums. 

All this discussion was carried out with the aim of producing creative, deaf subjects 

capable of expressing their opinion, integrity and integration with their identity, culture 

and language preserved and with full control of scientific content. 

Keywords: 1- Sciences-  2. Deaf people 3. Special and inclusive education teachers 
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1.INTRODUÇÃO 

“O mundo é surdo, somos mais um na multidão.” 

Nina Raine 

 

A epígrafe acima é uma frase traduzida da peça Tribos
1
, escrita por Nina Raine, 

na qual retrata uma família composta por mãe, pai e três filhos, sendo que um filho é 

esquizofrênico e o outro surdo (Billy), e nessa diversidade de transtornos e dificuldades, 

destaca-se a exclusão que a própria família realiza com este surdo, vetando ao mesmo o 

direito de aprender a Língua de Sinais. No decorrer da trama, Billy conhece uma moça 

em transição. Oriunda de uma família surda, sendo a única ouvinte, é acometida por 

uma doença genética que a leva a um processo de perda auditiva. Silvia, nome dessa 

personagem, que apresenta a Billy o mundo dos surdos, sua cultura e a sua língua 

própria. E assim emerge uma briga familiar em que os pais de Billy se colocam contra 

essa expressão por sinais, fazendo com que ele trave uma luta para manter-se incluído 

em uma cultura que o fazia sentir-se mais integrado. 

O desenrolar desta história apresenta de forma fictícia a realidade de muitos 

surdos, que se veem obrigados a oralizar e realizar leitura labial para que possam 

compreender o “mundo ouvinte”. Como Perlin descreve: “Ser normal segue uma norma. 

Mas ser normal para o surdo significaria ser surdo, ser autenticamente surdo”. (PERLIN 

apud Witkoski, 2009, p. 567). 

Diante desse quadro fica evidenciado que a exclusão social de pessoas com 

deficiência auditiva tem início, muitas vezes, dentro de suas famílias. Interessante 

destacar que mesmo em se tratando de uma trama sobre surdez, a peça não dispôs em 

todas as sessões de acessibilidade para este público que está sendo referenciado, 

disponibilizando intérpretes apenas em algumas sessões com datas previstas. 

Muitas foram às formas de convívio que tive com os surdos, desde a minha 

infância com a secretária do lar que trabalhava na casa da minha tia até culminar com 

meu interesse no aprendizado dos primeiros sinais em Libras e minha consequente 

inserção no INES para realizar o curso de Libras. O aprendizado de libras me auxiliou 

na minha militância junto à Pastoral do Surdo, um grupo Católico de Evangelização, 

                                                             
1 Peça protagonizada por Antônio Fagundes, assistida em 2015 no Teatro Sesc Ginastico -RJ 
 
 



 

que interage com a comunidade surda proporcionando-lhes a acessibilidade. Neste 

grupo venho atuando como intérprete e essa atividade veio cada vez mais aguçar o meu 

interesse pelo tema. Buscando dar continuidade à minha trajetória de formação 

acadêmica, iniciei o curso de Pós Graduação em Educação e Divulgação Científica, no 

IFRJ Campus Mesquita, onde realizei a pesquisa intitulada “Alunos Surdos e 

Conhecimento Científico: uma reflexão a partir de relatos docentes”, dando início a uma 

pesquisa sobre o conhecimento científico e a escola inclusiva com surdos tendo como 

base os relatos das professoras. A escola em questão é caracterizada por ser um polo de 

surdez do município de Nilópolis.  

Todo esse meu interesse pela realidade dos surdos e a minha formação em 

Ciências Biológicas fizeram brotar muitas indagações e a minha dissertação reflete esse 

interesse.  Desta forma, este estudo busca responder à pergunta que alia o universo dos 

surdos e o ensino de ciências: De que forma o professor de ciências atuante na classe 

com alunos surdos se apropria dos diversos meios de divulgação científica (centros, 

museus, vídeos, revistas etc.) em suas práticas de ensino?  

A Divulgação Científica aparece como uma possibilidade de recurso de Ensino 

de Ciências por entender que a comunicação com os surdos depende de aspectos 

imagéticos, como os encontrados em ambientes que realizam a disseminação da ciência 

para o público de um modo geral. Para este trabalho assume-se por divulgação científica 

(DC):  

 

A divulgação científica, por vezes também denominada vulgarização ou 

popularização científica, é considerada nos dias atuais como prática que 

objetiva promover a aproximação do leigo ou não iniciado em ciência a 

alguns princípios, produtos e implicações da atividade científica. Para tanto, 

são empregadas técnicas e métodos de recodificação. (SOUZA, 2011, p. 256) 

 

Diante disso, o objetivo da pesquisa é investigar a atuação de professores de 

ciências com alunos surdos identificando a utilização de espaços de educação não 

formal, como centros e museus de ciências e tecnologia, enquanto instituições 

promotoras da divulgação da ciência e/ou o uso que fazem dos recursos visuais em suas 

aulas. Como consequência, analisará a formação acadêmica dos docentes, a inserção das 

Libras em sua trajetória acadêmica, a relação de suas metodologias pedagógicas para o 

ensino de ciências e os meios promotores de Divulgação da Ciência (D.C.). 

Para isso, os campos empíricos pesquisados são o INES, Instituto Nacional de 

Educação de Surdos, escola que realiza atendimento de alunos surdos, ofertando a 



 

educação na modalidade de Educação Especial e o INOSEL, Instituto Nossa Senhora de 

Lourdes, que oferta a educação na modalidade inclusiva.  

Como complemento, foi feita uma visita com um surdo ao Planetário da Gávea, 

cujo objetivo foi acompanhar a experiência deste em um espaço de Divulgação 

Científica, buscando observar as facilidades e dificuldades enfrentadas pelo mesmo. 

Esta atividade surgiu no decorrer da pesquisa, ao ouvir os relatos das docentes em 

relação às dificuldades de levar o público surdo a estes ambientes, nem sempre 

preparados para recebê-los. Escolhemos o Planetário por ser uma instituição próxima do 

Inosel.  

Este trabalho também investiu na análise da literatura, na realização de 

entrevistas semiestruturadas com professores que lecionam a disciplina de Ciências no 

segundo segmento do Ensino Fundamental e professores que lecionam no primeiro 

segmento do Ensino Fundamental, 

A estruturação da escrita desta dissertação seguiu uma lógica apresentada a 

seguir. O primeiro capítulo aborda a reconstituição histórica da Educação Especial e 

Inclusiva no Brasil, com seus respaldos legislativos no enfoque dos surdos, buscando 

definições e a caracterização de um ser surdo, distinguindo-o de um deficiente auditivo.  

 O segundo capítulo relata as filosofias para o ensino de surdos, desde a 

oralidade até os dias atuais onde encontramos a comunicação total como método 

pedagógico, pontuando a luta dos surdos na busca da efetivação da Pedagogia Surda e a 

construção de uma Didática Surda. Faz-se, portanto, uma viagem na história da 

educação de surdos e suas filosofias, apresentando também a constituição da Língua 

Brasileira de Sinais, como uma língua não universalizada, que apresenta regionalismo e 

que abrange a modalidade gesto visual. 

O terceiro capítulo constitui-se da literatura que envolve o Ensino de Ciências, 

desde a abrangência de um público geral, até a necessidade de meios que atendam a 

demanda do alunado surdo, apresentam-se também algumas pesquisas relevantes nesta 

temática. 

O quarto capítulo expõe uma perspectiva de realizar uma prática no Ensino de 

Ciências para surdos, ou seja, ter meios de Divulgação Científica como recurso nas 

aulas de Ciências, apresenta-se um breve histórico mundial, seguido por alguns marcos 

histórico brasileiro, e pontua-se alguns recursos que podem ser utilizados no ensino de 

surdos.  



 

O quinto capítulo constitui-se de um panorama do processo de construção do 

campo empírico, a metodologia que será desenvolvida para responder à pergunta 

norteadora deste trabalho, assim como as dificuldades e motivos para eleger as 

instituições pesquisadas. 

O sexto capítulo é composto pela análise das falas das docentes, sendo 

construído a partir da trajetória docente, o contato com a Língua de Sinais e as 

experiências vividas no Ensino de Ciências com alunos surdos.  

Diante disso, esta pesquisa torna-se importante para o Ensino de Ciências na 

perspectiva de Educação Especial e na Educação Inclusiva com surdos, porque 

possibilita auxiliar na construção de novas práticas docentes, como, por exemplo, dando 

insumos para que os mesmos compreendam a importância e, por conseguinte, se sintam 

motivados a utilizarem recursos de Divulgação Científica para o Ensino de Ciências.   

  



 

2. EDUCACÃO E SURDEZ 

A educação no cenário brasileiro vem suscitando diversas indagações no que 

tange alunos surdos. Neste movimento, configuram-se dois modelos de educação: o 

Especial voltado ao ensino para o público específico, priorizando o atendimento a partir 

das suas especificidades e, o Inclusivo modelo que tende a inserir o público surdo em 

classes com outros alunos ouvintes. 

Este capítulo visa, portanto, apresentar um breve histórico buscando diferenciar 

essas duas modalidades de educação: a especial e a inclusiva. O conceito de ser surdo e 

suas implicações quanto à comunicação também será um foco considerado. Veremos 

também que no campo da Educação de surdos surgem correntes filosóficas que visam 

facilitar a inclusão desses na sociedade. 

Cabe salientar que estes assuntos não serão aqui esgotados, mas sua abordagem 

se justifica pela necessidade em traçar um percurso que possa subsidiar o entendimento 

do tema pesquisado. 

 

2.1. EDUCAÇÃO ESPECIAL X EDUCAÇÃO INCLUSIVA- UM BREVE 

HISTÓRICO 

A educação especial surgiu a partir da insuficiência no atendimento das pessoas 

com deficiência mental, por volta do século XVIII. Nesse período quando as pessoas 

apresentavam algum comportamento diferente daqueles impostos pela sociedade, 

passavam a serem consideradas deficientes mentais, não havendo, portanto, 

diferenciação entre surdez, cegueira e outras necessidades especiais. Bastava ser 

diferente para ser enquadrada na categoria “deficiência mental”. (ROGALSKI, 2010) 

Neste quadro, identificamos duas perspectivas que devem ser levadas em conta 

quando o assunto é educação especial: o ponto de vista médico e o ponto de vista 

educacional. No início da abordagem médica no século XVIII, no Brasil todas as 

pessoas eram categorizadas como deficientes mentais. Ao final deste século, a medicina 

pôde perceber que a deficiência era um processo natural, e com isso foi sendo realizado 

o atendimento especializado para cada deficiência. A partir do século XX, período pós-

guerras houve maior empenho no tratamento dos deficientes, devido aos acidentados na 

guerra e com isso maior ênfase no tratamento das deficiências, diferenciando-as, como 

surdez, deficiência mental e deficiência visual. 



 

 A perspectiva educacional surgiu de fato a partir de 1988 com a Constituição 

Federal Brasileira apresentando uma proposta pedagógica voltada para os alunos 

deficientes. A proposta continha uma rotina escolar diferenciada para os alunos com 

necessidades especiais, iniciando o processo de classe especial, trabalhando as 

possibilidades de cada indivíduo de acordo com a sua deficiência. 

No Brasil, a educação especial teve seu início com a implantação da escola para 

cegos, atualmente denominada de Instituto Benjamim Constant, localizado na cidade do 

Rio de Janeiro. Especialmente com relação à educação para surdos, no ano de 1857 a 

pedido de D. Pedro II, um professor francês chegou à cidade do Rio de Janeiro para a 

fundação de uma escola especial para pessoas surdas, resultando na implantação do 

atual Instituto Nacional de Educação de Surdos (BRASIL, 2008). 

Posteriormente, a Educação Especial foi então instituída em diversas escolas, a 

partir da deliberação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

4024/1961, cujo texto registra que: “A educação de excepcionais, deve, no que for 

possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na 

comunidade” (BRASIL, 1961). 

Objetivando implantar diversas estratégias e também assegurar os direitos das 

pessoas com necessidades especiais, no período pré-escolar até o Ensino Superior, foi 

criado o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP) em 1973. O objetivo deste 

Centro era garantir em todo território nacional a melhoria do atendimento aos 

“excepcionais” 
2
. 

O fato é que a educação só começou a ser pensada de forma igualitária a partir 

da Constituição Federal de 1988, contudo o processo educativo deveria ocorrer de 

maneira uniforme, tendo como base condições para permanência e acesso nas escolas. 

Com isso, frisou-se a necessidade da educação inclusiva, de modo que todas as pessoas 

deveriam estar em uma mesma sala de estudos, independente da necessidade que 

possuíssem. 

Em 1990, durante uma conferência em Jomtien, diversos países se reuniram em 

consequência de pesquisas e progressos registrados na educação básica, com objetivo de 

traçar uma meta que fosse adotada mundialmente, e que enfatizou a frase da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, “Educação para Todos”, emergindo assim diversos 

questionamentos sobre a inserção dos alunos em unidades escolares. Neste evento foi 

                                                             
2 Termo utilizado no Decreto Nº 72.425, de 3 de julho de 1973. 



 

elaborada a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, evidenciando a unificação 

da educação tal qual a inserção de todas as pessoas no processo ensino-aprendizagem, 

no âmbito de educação especial. Esta Declaração apresentou o seguinte posicionamento: 

 

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de 

deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que 

garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer 

tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo. (BRASIL, 
1990) 

 

 

A partir da década de 90, a educação especial perdera o foco nas discussões de 

congressos e encontros pedagógicos, pois iniciaria a proposta de uma educação 

inclusiva para a educação básica. Assim, no ano de 1994 foi feito um registro da 

mudança de modalidade educacional, de educação especial para uma proposta de 

educação inclusiva, sendo um marco inicial para a legislação da perspectiva inclusiva. 

A referência foi a Declaração de Salamanca, um documento redigido com regras 

básicas para a educação inclusiva, que visava valorizar as potencialidades de cada 

pessoa. Desta forma, houve uma convocação de urgência para que diversos países das 

Nações Unidas se fizessem representar no debate com o tema central: “As pessoas com 

deficiência e a integração dessas no meio educacional”. Ressalta-se que alguns 

pressupostos discutidos neste evento, determinava que a criança devesse estar inserida 

na escola regular tal como a instituição prover uma metodologia que suprisse as suas 

necessidades. Atribuía também às escolas regulares o papel de extinguir o preconceito 

na comunidade onde este estudante estivesse inserido, reiterando a necessidade de que 

elas: 

 

Possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de 

combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, 

construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além 

disso, tais escolas proveem uma educação efetiva à maioria das crianças e 
aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o 

sistema educacional. (BRASIL, 1994 p.4) 

 

Cabe destacar que, a partir deste documento, houve um maior cuidado na 

distinção entre a educação especial e a educação inclusiva, sendo apresentados os 

desafios e as perspectivas da estrutura inclusiva:  

 

Princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças devem 

aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer 

dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Escolas inclusivas devem 

reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando 

ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de 



 

qualidade à todos através de um currículo apropriado, arranjos 

organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com as 

comunidades. Na verdade, deveria existir uma continuidade de serviços e 

apoio proporcional ao contínuo de necessidades especiais encontradas dentro 

da escola. (BRASIL, 1994 p.4) 

 

Em relação à Educação Especial, o documento aponta a necessidade de sua 

revisão, chamando a atenção para a importância de não se centrar nas deficiências que 

as pessoas têm, mas sim nas suas potencialidades que deverão ser desenvolvidas. 

Destacam também a necessidade de uma pedagogia atenta para a criança com 

necessidade especial, estimulando assim a continuidade do seu processo educativo. 

Com base nos princípios elencados na Declaração de Salamanca, algumas 

modificações nas legislações brasileiras foram realizadas, dentre elas na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/96, onde encontraremos disposto que o 

atendimento a pessoas com necessidades especiais será ofertado em unidades regulares 

de ensino, suprindo as particularidades de cada pessoa, por meio de recursos, currículos 

e metodologias pedagógicas. Enfatiza, ainda, a educação para cidadania, no intuito de 

promover a inserção social deste alunado. 

Na tentativa de unificar as propostas educacionais e sociais, para que não 

aconteça a exclusão, foi redigido o Decreto 3.298 em dezembro do ano de 1999, 

promulgando que o acesso à educação seria de modo igualitário em todos os níveis 

educacionais, sendo obrigatório em unidades públicas e privadas. O referido Decreto 

caracterizou a Educação Especial como um processo individualizado e flexível, que 

deve ser realizado em concomitância com o ensino regular. Ele ainda regulamentou a 

necessidade de adaptação dos processos avaliativos, distinguindo os tipos de deficiência 

como: 

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 

desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 

humano; 

II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um 
período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter 

probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e 

III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de 

integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou 

recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber 

ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao 

desempenho de função ou atividade a ser exercida. (BRASIL, 1999, p 1). 

 

A educação inclusiva começou a ser implantada no Brasil, a partir de 2001, com 

a resolução do Conselho Nacional de Educação, apresentando assim as condições que a 



 

escola deverá seguir para incluir o aluno com necessidade especial. Nessa Resolução 

surge um conceito de grande relevância para as instituições escolares, a acessibilidade: 

mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas urbanísticas, na edificação 

– incluindo instalações, equipamentos e mobiliário – e nos transportes 

escolares, bem como de barreiras nas comunicações, provendo as escolas dos 
recursos humanos e materiais necessários. (BRASIL ,2001, Art.12, p3) 

 

Diante desse quadro, houve um entendimento e execução da educação especial 

com definições e respaldos para a educação inclusiva. Cabe ressaltar que, antes dessa 

resolução, não havia nenhuma diretriz para educação especial e/ou educação inclusiva 

para alunos surdos. A receptividade de alunos que precisam de um atendimento 

especializado diferenciado é iniciada com a conceituação de acessibilidade, de modo 

que venha a garantir que: 

 

§ 2 Deve ser assegurada, no processo educativo de alunos que apresentam 

dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais 

educandos, a acessibilidade aos conteúdos curriculares, mediante a utilização 

de linguagens e códigos aplicáveis, como o sistema Braille e a língua de 

sinais, sem prejuízo do aprendizado da língua portuguesa, facultando-lhes e 
às suas famílias a opção pela abordagem pedagógica que julgarem adequada, 

ouvidos os profissionais especializados em cada caso. (BRASIL, 2001, 

Art.12, p.3)  

 

Com isso no ano de 2002, a Língua Brasileira de Sinais foi reconhecida como 

Língua materna das pessoas surdas, ficando a Língua Portuguesa como o formato a ser 

utilizado para a escrita no processo educativo. (BRASIL, 2002.). Como consequência 

do reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras), surgiu a necessidade de 

formar profissionais que fizessem a tradução da Língua Portuguesa para a Libras. Assim 

tornou-se obrigatória a inserção da disciplina de Libras na grade curricular dos cursos 

de Licenciatura. A partir do Decreto 5626, de 22 de dezembro de 2005, tornou-se 

assegurada aos surdos a presença de tradutores e intérpretes em todas as instituições, 

conforme segue abaixo: 

 

Art. 21.  A partir de um ano da publicação deste Decreto, as instituições 

federais de ensino da educação básica e da educação superior devem incluir, 

em seus quadros, em todos os níveis, etapas e modalidades, o tradutor e 

intérprete de Libras - Língua Portuguesa, para viabilizar o acesso à 

comunicação, à informação e à educação de alunos surdos. 
        § 1o O profissional a que se refere o caput atuará: 

        I - nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino; 

        II - nas salas de aula para viabilizar o acesso dos alunos aos 

conhecimentos e conteúdos curriculares, em todas as atividades didático-

pedagógicas; e 



 

        III - no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim da 

instituição de ensino. 

        § 2o  As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino 

federal, estadual, municipal e do Distrito Federal buscarão implementar as 

medidas referidas neste artigo como meio de assegurar aos alunos surdos ou 

com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação. 

(BRASIL, 2005, p.6) 

 

Após este Decreto, ficaram estabelecidas algumas normas para a educação 

inclusiva de pessoas surdas, como a educação bilíngue. Em 2008, um grupo de 

pesquisadores na área da educação especial redigiu um Plano Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, assegurando as condições práticas para 

a inclusão. Neste documento, no que se refere aos surdos, destaca-se:  

 

O atendimento educacional especializado tem como função identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem 

as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas 

necessidades específicas. [...]O atendimento educacional especializado para 

esses estudantes é ofertado tanto na modalidade oral e escrita quanto na 

língua de sinais. Devido à diferença linguística, orienta-se que o aluno surdo 

esteja com outros surdos em turmas comuns na escola regular. (BRASIL, 

2008) 

 

Em relação às pessoas com necessidades especiais, encontra-se o recente 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, promulgado em 6 de julho de 2015, dispondo as 

obrigatoriedades da rede pública de ofertar e prover meios para um processo educativo 

contínuo e de qualidade. Atribui também às redes privadas os deveres de ofertar todo 

respaldo para a educação inclusiva sem que sejam estabelecidos valores adicionais. 

É pertinente ressaltar que no Estatuto acima referido, a oferta da educação 

bilíngue para surdos está relacionada à tecnologia assistida de modo a ampliar a 

autonomia do alunado. Para eficácia deste processo inclusivo, fica estabelecido a 

formação inicial e continuada dos docentes, assim como a formação mínima para a 

identificação de tradutores e intérpretes de Libras. 

O histórico das políticas públicas de educação especial na perspectiva inclusiva 

no Brasil apresenta diversas progressões, dentre elas a inserção do aluno como membro 

social na rede regular de ensino, porém alguns quesitos ainda estão aquém do 

necessário, como a formação docente. Cabe ressaltar que na interface de pessoas surdas, 

o reconhecimento da Libras como língua materna decorre de uma luta de muitas 

décadas que visa romper as barreiras de comunicação.  



 

Diante dessa problemática, torna-se importante que os respaldos legislativos 

realmente sejam aplicados, pois salientam a inserção de surdos e outras pessoas com 

deficiência ao meio social e educacional. Como Pletsch afirmou: 

...para que ocorram  mudanças efetivas no quadro educacional brasileiro em 

relação à inclusão de alunos com necessidades especiais, nunca é demais 

lembrar a necessidade de combater os problemas educacionais gerais, como, 

por exemplo, o fracasso e evasão escolares e a deterioração da qualidade do 

ensino público. Incluir pessoas com necessidades especiais no atual contexto 
de precarização, não rompe por si só com o circuito da exclusão. Por isso, a 

proposta de inclusão não pode ser pensada de maneira desarticulada da luta 

pela melhoria e transformação da educação brasileira como um todo. 

(PLETSCH , 2009 p.153) 

 

2.2. SER SURDO: DO CONCEITO À LÍNGUA 

  Ao dissertar sobre sujeitos surdos, faz-se pertinente abordar o conceito de 

cultura, ainda que de modo breve, para que assim possamos entender o sentido desse 

grupo específico. Os surdos compõem um grupo que tem uma percepção própria das 

coisas do mundo, que faz uso de linguagens e línguas próprias, o que torna a sua 

percepção do universo que o cerca particular. 

Para ilustrar o que aqui se pretende discutir, farei referência à obra 

cinematográfica “... And your name is Jonah”, de autoria do escritor Michael Bortman, 

dirigido por Richard Michaels, exibido no ano de 1979 nos Estados Unidos da América. 

O filme narra a história de um menino de aproximadamente dez anos que ficou 

internado em um hospital para deficientes mentais devido a um erro no seu diagnóstico, 

quando o que ele apresentava era deficiência auditiva. Após três anos e quatro meses 

internado, sua mãe é chamada ao hospital para retirar o filho, pois fica comprovado o 

erro no diagnóstico. Ao retornar para casa, Jonah enfrenta um ambiente familiar afetivo, 

mas com barreiras de comunicação, não conseguindo interagir com os seus.  Vivendo a 

angústia da impossibilidade comunicativa com o filho e querendo integrá-lo à 

sociedade, a mãe o matricula em uma escola para surdos que seguia a filosofia do 

oralismo, não sendo permitida a comunicação por sinais. O tempo vai passando e o 

sistema de comunicação oral vai se apresentando como inadequado para Jonah, 

tornando a sua inserção no grupo cada vez mais distante. A mãe de Jonah vai aos 

poucos compreendendo que é preciso buscar uma saída. Durante uma sessão de 

oralização a mãe conhece um casal de surdos que se comunicam por sinais, e é a partir 

daí que se insere no cotidiano desses surdos e do grupo de surdos que eles frequentam, 

como se fosse um clube para surdos, onde há diversão, conversas em sinais. Com esse 



 

convívio passa a perceber que é possível uma vida social para o seu filho. Jonah será, 

então, introduzido na Língua de Sinais e aos poucos vai externando seu mundo, o que 

durante muitos anos ele não tinha meios para fazê-lo. A última cena do filme é 

emblemática para o que se quer aqui analisar.  Jonah entra, pela primeira vez, em uma 

escola que utiliza a língua de sinais e vê muitas crianças conversando entre si e não 

apenas repetindo palavras como se via na antiga escola. Ao encontrar uma menina na 

classe , ela o indaga : “Qual é seu nome ?” E o menino responde em Língua de Sinais 

:”Meu nome é Jonah”.  Jonah finalmente encontrou um espaço de troca na sociedade.  

O filme retrata o desconhecimento da existência de uma cultura surda e do que a 

ignorância em relação à mesma é capaz de produzir. Oliveira (2016, p.350) corrobora 

com esta interpretação ao analisar a mesma obra cinematográfica e concluir que : 

 

 Afinal, trata-se de um filme que serve de material de reafirmação da 

“identidade surda” (movimento de surdos sinalizadores que se baseia na 

legitimação das línguas de sinais e na consequente formação de grupos 

culturais) [...] O filme quer levar o espectador à noção de língua natural, quer 

apresentar a sinalização como um recurso para o qual o surdo já tem aptidão. 
 

E o que seria essa tal cultura surda? Para falar sobre cultura precisamos recorrer 

à Antropologia. Como essa própria Disciplina coloca, esse é um conceito polissêmico e, 

portanto, qualquer tentativa de defini-lo aqui será uma simplificação. Um ponto pacífico 

em relação ao conceito de cultura é que se trata de algo adquirido pelo indivíduo em 

sociedade. Segundo Da Matta: 

 

De fato, quando um antropólogo social fala em "cultura", ele usa a palavra 

como um conceito-chave para a interpretação da vida social. Porque para nós 

''cultura" não é simplesmente um referente que marca uma hierarquia de 

"civilização" mas a maneira de viver total de um grupo, sociedade, país ou 

pessoa. Cultura é, em Antropologia Social e Sociologia, um mapa, um 

receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, 

classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmas (DA MATTA, 

1986, p. 123) 

 

A cultura torna-se um meio de adaptação, assim sendo só estará inserido em um 

grupo aquele que assimilar e reproduzir seus costumes, mesmo que parcialmente. 

Segundo Barros (2001), Lévi-Strauss descreveu a cultura como sistema simbólico, 

compondo assim os mitos, a linguagem, a arte e o parentesco. A comunicação é fruto da 

cultura e, ao mesmo tempo, um aspecto fundamental para a sua efetivação e 

permanência. 



 

Diante do exposto, cabe reforçar que um sujeito para pertencer a um meio social 

deve repetir as práticas de um grupo, tendo como pressuposto que a comunicação é 

fundamental para o início do processo de socialização. Com isso surge a indagação: 

como se daria o processo de socialização de um grupo que está inserido em uma 

comunidade que não possui uma comunicação oral? O fato de não possuir comunicação 

oral não quer dizer que não haja comunicação, mas sim que outros mecanismos são 

adotados para que a troca simbólica entre os surdos se realize e, por conseguinte, a sua 

cultura possa se expressar por essa troca.  

A sociedade impõe paradigmas que devem ser seguidos para a inclusão. Aqueles 

que não correspondem à expectativa cultural de um grupo maior, devido a alguma 

ausência ou anormalidade inscrita em seu corpo são rotulados e discriminados. Eis 

então que aparece o sujeito com perda ou falta de audição, apresentado como deficiente 

auditivo, podendo ser chamado de surdo, muito embora essa última denominação possa 

ser vista como ofensiva, pois na sociedade chamar o outro de surdo pode ser uma forma 

de menospreza-lo, mostrar que é inferior e diferente dos demais. Não se pode deixar de 

lado que o ser “surdo” carrega diversas características culturais. 

A inserção do surdo na sociedade passa pela compreensão da relação entre a 

utilização da língua em associação à linguagem. Com isso cabe recorrer à literatura para 

que possam ser definidos esses conceitos. Goldfeld (2002) apresentou três autores para 

conceituar a língua e incialmente trás para o debate as contribuições de Saussure onde 

este autor a descreve como um “sistema de regras abstrato composto por elementos 

significativos”. O segundo autor é Bakhtin que utiliza como definição “conjunto de 

significações de um determinado contexto”. E, por fim, há Vygotsky que enuncia como 

“instrumento que permite ao indivíduo receber a ideologia de sua comunidade.”. 

  Com isso podemos definir a língua como códigos que favorecem a 

comunicação com os demais, construindo sua linguagem. Porém, um aspecto que pode 

parecer óbvio, mas que no caso em questão deve ser destacado, é que para que haja a 

aquisição da língua materna é preciso o encontro com os pares do grupo ao qual o 

indivíduo pertence.   

Outro termo a ser discutido é a linguagem que pode ser descrita como um 

sistema de comunicação: “ela constitui o sujeito, a forma como este recorta e percebe o 

mundo e a si próprio” (TOSCANO et al., 2005, p.586), podemos estabelecer que a 

linguagem “é uma função reguladora do pensamento” (GOLDFELD, 2002, p.18), ou 



 

seja, os autores afirmam que a linguagem é o que permite a socialização dos indivíduos, 

integrando-os. 

Para que seja possível uma aproximação maior com o assunto, precisamos 

entender o que é ser surdo? Essa é uma questão que está além de uma patogenia, apesar 

de surgir a partir dela, ser surdo é assumir uma cultura e, por conseguinte, uma 

linguagem própria. Perlin (2004) completou que ser surdo é estar em uma sociedade e 

lutar politicamente pelo que se acha correto, é estar à frente de debates em busca de 

encerrar a menos valia social: 

É o caso de ser surdo homem, de ser surdo mulher, deixando evidências de 

identidade, o predomínio da ordem, como por exemplo, o jeito de usar sinais, 

o jeito de ensinar e de transmitir cultura, a nostalgia por algo que é dos 

surdos, o carinho para com os achados surdos do passado, o jeito de discutir a 

política, a pedagogia etc. (PERLIN ,2004, p. 77). 

 

Pelo exposto, podemos afirmar que o sujeito surdo irá se constituir a partir da 

sua identidade cultural, da utilização de sinais
3
 e da luta por uma sociedade igualitária. 

Podemos dizer, ainda, que esta é uma cultura que surge a partir do momento em que vão 

se formando espaços de encontros desses indivíduos, o que promoverá a criação de uma 

identidade comum. Os conceitos encontrados na literatura, (TOSCANO et al. 2005; 

BISOL E VALENTINI, 2011) quanto ao ser surdo, demonstram confluência de 

interesses, destacando-se o de apresentar, como ocorre a cultura surda, a criação de uma 

identidade, fugindo da restrição da descrição ouvinte. E quem melhor do que o próprio 

surdo para se auto conceituar? Strobel (2008) doutora em Educação e surda,  esclareceu 

que: 

Ser surdo, ao longo da história, não foi fácil, foram feitas muitas injustiças 

atrozes contra nós, não aceitavam o ‘diferente’ e nossas ‘diferenças’,[...] os 

sujeitos diferentes são identificados e socialmente estereotipados e também 

se tende a generalizar as suas limitações e a minimizar as suas limitações e os 

seus potenciais, a diferença está tão presente e enfatizada para os que os 

cercam que justifica os seus sucessos e fracassos nos seus atos e realizações.( 

STROBEL ,2008 p.13-14)  

 

Cabe chamar atenção para o fato de a surdez poder ser avaliada em diversos 

níveis: o clínico, o educacional e o social. O primeiro apresenta uma série de 

especialidades para amparar a ausência da audição, como terapias para fala e a 

estimulação auditiva com o uso de aparelhos. No âmbito educacional, a reformulação 

pedagógica luta para suprir a necessidade desse aluno. Enquanto que, no âmbito social, 

                                                             
3 “Sinais na Língua de Sinais corresponde a um signo linguístico na mesma forma que palavras na Língua 

portuguesa.” (Goldfeld, 2002, p.24) 

 



 

a surdez possui particularidades, como aqui já foi dito no presente estudo, pela cultura e 

língua específicas.  

Segundo Strobell (2007), existe uma diferenciação entre a representação do 

surdo para a sociedade e a representação do surdo para o próprio surdo, refletindo na 

constituição da própria identidade, sendo um representante social surdo. A referida 

autora faz um quadro comparativo demonstrando as divergências destes pontos de 

vistas. 

Representação social  Representação de povo surdo 

Deficiente  “Ser surdo” 

A surdez é deficiência na 

audição e na fala 

Ser surdo é uma experiência 

visual 

A educação dos surdos deve 

ter um caráter clínico-

terapêutico e de reabilitação 

A educação dos surdos deve ter 

respeito pela diferença 

linguística cultural 

Surdos são categorizados em 

graus de audição: leves, 

moderados, severos e 

profundos. 

As identidades surdas são 

múltiplas e multifacetadas. 

A língua de sinais é prejudicial 

aos surdos 

A língua de sinais é a 

manifestação da diferença 

linguística relativa aos povos 

surdos. 
Quadro1 elaborado por Strobell, retirado do capítulo “História dos surdos: representações 

“mascaradas” das identidades surdas” (2007 p.32) 

 
 

Para Behares (1991, p.1), a compreensão do que seja a surdez envolve aspecto 

cultural, ou seja, ao longo da história ocorreram transformações sobre este conceito de 

modo que atravessou etapas e alcançou diversas acepções que estão relacionadas à 

compreensão do que vem a ser este fenômeno surdez. 

 

 Uma pessoa surda é aquela que, por ter um déficit de audição, apresenta uma 
diferença com respeito ao padrão esperado e, portanto, deve construir uma 

identidade em termos dessa diferença para integrar-se na sociedade e na 

cultura em que nasceu. (BEHARES, 1991, p.01) 

 

As denominações de surdez exploradas até aqui foram elaboradas por pessoas 

ouvintes, ou seja, com capacidade de ouvir, sem qualquer prejuízo no sentido da 

audição, que buscaram descrever como são os surdos do seu ponto de vista. A sociedade 

que se comunica oralmente observa o surdo com o olhar “ouvinte”.  Para Skliar (1998) 

apud Quadros (2003, p.90) o termo “ouvinte” é designado como: 

 



 

...uma simples referência a uma hipotética normalidade, mas se associa 

rapidamente a uma normalidade referida à audição e, a partir desta, a toda 

uma sequência de traços de outra ordem discriminatória. 

  

A cultura surda pode ser definida como a visão de mundo do sujeito surdo, os 

costumes o comportamento compartilhado por esse grupo. Segundo Strobel (2008): 

 

Cultura surda é o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo 

a fim de torná-lo acessível e habitável, ajustando-o com as suas percepções 

visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e das “almas” 

das comunidades surdas. Isto significa que abrange a língua, as ideias, as 

crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo (STROBEL 2008, p. 22). 

 

Na inserção do sujeito com problema de audição à cultura surda, não há 

diferenciação quanto ao grau de sua perda auditiva, necessitando igualmente de uma 

forma alternativa de comunicação, ampliando o conceito de mundo e definindo, assim, a 

sua identidade perante a sociedade. 

A denominação de surdo está relacionada à inserção deste sujeito à cultura 

surda, ou seja, a utilização da Língua Brasileira de Sinais, o conhecimento e valorização 

da sua história, estabelecendo uma comunicação entre os semelhantes. É assim que os 

surdos pretendem ser reconhecidos. De acordo com Moura apud Cormedi (2000): 

 

...o conceito de surdo é aquele indivíduo com perda auditiva que não quer ser 

caracterizado pela deficiência auditiva, mas sim pela sua condição de 

pertencer a um grupo minoritário de pessoas com uma cultura própria, com 

uma língua própria, a de sinais, e que querem ser respeitados pela sua 

diferença. 

 

Os sinais utilizados pelos surdos são códigos emitidos para que ocorra a 

comunicação e com isso constituir uma Língua, a Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

A Língua pode ser definida como “sistema de comunicação comum a uma 

comunidade” (Dicionário Aurélio), no qual assim vão se constituir as modalidades, 

como exemplo a Língua Portuguesa, que se originou do Latim, possui a modalidade oral 

e auditiva (Albres, 2005) de modo que a mensagem é transmitida pelo emissor por meio 

de uma fala e o receptor irá ouvi-la.  

A Língua Brasileira de Sinais originou-se da Língua de Sinais Francesa, e assim 

como qualquer Língua, não é universal. Possui suas regionalidades, porém, obedece de 

modo comum a sua modalidade, sendo esta gestual-visual de modo que a mensagem é 

transmitida por sinais e recebida pela visão. 



 

Em uma relação social a Língua irá confluir com a linguagem e Skillar apud 

Bizio (2014) relacionou esses valores linguísticos da Língua de Sinais com a Língua 

Portuguesa: 

...a linguagem deve ser definida independentemente do canal pelo qual se 

expressa, quer dizer, qualquer língua possui estrutura subjacente, 

independentemente da modalidade de expressão. Nessa vertente, a língua de 

sinais e a língua oral não se opõem – possuem, apenas, canais diferentes. 

(BIZIO, 2014, p. 124) 

 

A Língua de Sinais deve ser relacionada como qualquer Língua, pois 

desempenha seu papel fundamental: o de realizar a comunicação. É adquirida pelos 

sujeitos surdos por meio de relações com seus pares. O problema enfrentado pelo surdo 

é o fato de que muitas vezes o diagnóstico da surdez vem tardiamente, o que atrasa o 

contato deste com a língua que caracteriza a sua realidade. Com isso, alguns convivem 

com a comunicação oral e quando adultos, não interagem com a comunidade surda, não 

sendo oportunizado a este a elaboração da sua identidade surda. Em alguns casos, eles 

são meros repetidores de frases que, geralmente, não possuem sentido para ele por falta 

da compreensão, dificultada por utilizar um sistema de comunicação que não condiz 

com a sua forma de percepção/apreensão do mundo. 

Por isso, Toscano et al. (2005) explicou a necessidade da interação dos surdos 

com a Língua de Sinais e o que ocorre com a ausência do contato prévio do sujeito 

surdo com aquela que deveria ser a sua Língua materna: 

 

Todavia, é negada para o surdo a oportunidade de interagir com o mundo por 

meio de sua língua própria. E apesar de tantas imposições, a língua de sinais 

continua presente entre os surdos, resistindo, em razão da necessidade que o 

surdo tem, como todo ser humano, de se expressar.  (TOSCANO et al,  2005 

p.590) 

 

A identidade surda é desenvolvida a partir da interação do sujeito surdo com o 

meio social, sendo este um exercício de descobrir o seu próprio ‘eu’ diante da 

sociedade, percebendo as diferenças e semelhanças para com os demais, aceitando-se 

como pessoa normal, tendo potencial e limitações como qualquer outro sujeito, o que irá 

diferenciá-lo é a surdez. Como constatado em Toscano et al (2005 p. 593): 

 

Para que o surdo possa reconhecer sua identidade surda é importante que ele 

estabeleça o contato com a comunidade surda, para que realize sua 

identificação com a cultura, os costumes, a língua e, principalmente, a 

diferença de sua condição. Por intermédio das relações sociais, o sujeito tem 

possibilidade de acepção e representação de si próprio e do mundo, definindo 

suas características e seu comportamento diante dessas vivências sociais.  



 

 

A partir deste contato com a Língua o sujeito passará a construir a linguagem 

própria do surdo. Toscano et al. (2005) pensando na integração do indivíduo surdo com 

o meio social e a apropriação de sua cultura com valores próprios, afirmaram que: 

“Todo sujeito precisa interagir em seu meio, apropriar-se de sua cultura e de sua 

história, e formar sua identidade por intermédio do convívio com o outro ” (TOSCANO 

et al., 2005, p. 595). 

Com base no exposto, a identidade surda configura-se através da integração da 

Língua com a linguagem. Como Vygotsky definiu o “intercâmbio social” como a 

linguagem consolidada a partir da necessidade de comunicar com os semelhantes 

utilizando os signos compreendidos pelos demais, integrando o sujeito e os 

conhecimentos da sociedade, ou melhor, do mundo (Vygotsky apud Oliveira, 1993). 

Assim, ser surdo está além de não possuir a totalidade na audição. Caracteriza-se 

como um ser atuante na sociedade, capaz de realizar qualquer função, percebendo que 

possui limitações, lutando pela valorização e respeito de sua cultura. É assumir sua 

Língua e assim construir a sua linguagem surda, frente a uma sociedade inclusiva que o 

acolha e que não o force à “normalidade”, ou seja, sendo obrigado a se comportar e viver 

como a sociedade ouvinte, impondo comportamentos que não pertencem ao universo do 

deficiente auditivo, como o que aconteceu com Jonah, a personagem do filme anteriormente 

mencionado no início deste item. 

 

2.2.1. Língua de Sinais 

 

A Língua de Sinais é uma língua própria da comunidade surdo sendo um 

“impulso” universal de comunicação (GESSER, 2009), isto é, uma forma natural de 

comunicação, pois em qualquer lugar que houver surdo conversando haverá 

manifestações de sinais. Ou seja, para compensar a falta de audição o gestual seria o 

caminho mais imediato de comunicação. No entanto, a língua de sinais não é 

caracterizada como uma Língua Universal, pois em diversos países há diferenciações, 

no Brasil utiliza-se a Língua Brasileira de Sinais-Libras. A pergunta que surge de 

imediato é: existiria alguma língua universal? 



 

A língua não é universal, mas como citado anteriormente é um impulso que permite a 

comunicação entre os seres, respeitando suas particularidades. Cabe ressaltar que em todo 

território nacional utiliza-se a Libras, porém assim como na Língua Portuguesa que há 

diferenças regionais, tanto pelo sotaque como pelas expressões próprias, na Língua de 

Sinais também ocorre essas variações regionais, existindo diferentes sinais em cada 

localidade para a mesma palavra. Como exemplificado na imagem a seguir. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1-Comparação de Sinais Regionais.4 

 

A temática nos convida a discutir a formação estrutural da Libras e, para tanto, 

Gesser (2009) apresentou as pesquisas de Stokoe (1960), considerado o primeiro 

linguístico a estudar a Língua de Sinais e definir os níveis fonológico e morfológicos 

desta Língua. A partir das suas considerações podemos chegar a identificar três 

parâmetros para a constituição dos sinais, são eles: “configuração de mãos, ponto de 

articulação e movimento” (STOKOE1960 apud GESSER, 2009, p.14). 

A configuração de mão pode ser definida como o formato que a mão estará ao 

realizar o sinal. O ponto de articulação é o local do corpo onde está sendo realizado o 

sinal, por exemplo, no queixo, no ombro. O movimento corresponde a movimentação 

da mão ao realizar o sinal. 

 A partir da década de 70, os linguistas que estudavam a ASL (Língua de Sinais 

Americanas) pontuaram mais um parâmetro, “a orientação da palma da mão” (Gesser, 

2009), este corresponde a direção em que está sendo realizado o sinal. Com isso os 

linguistas concluíram que faltava um parâmetro para compor a Língua de Sinais, pois 

sendo um canal visual a expressão do corpo e da face seriam componentes 

fundamentais, e por isso um último parâmetro foi adicionado “expressão corporal e 

facial” definida pela movimentação do corpo, do rosto que irá compor a compreensão 

do sinal. 
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 Figura retirada do Livro Curso Básico de Libras , 2011, p. 12 Elaborado por : Jonas Pacheco e Ricardo 

Estruc, Disponível em : < https://www.slideshare.net/ianaj/apostila-libras-8508191> 



 

Esses parâmetros apresentados irão formar e distinguir cada sinal na Língua de 

Sinais, pois acontece em diversas palavras ter a mesma configuração de mão e 

diferentes movimentos. 

Cabe ressaltar que a Língua de Sinais não é mímica, como Gesser (2009, p.21) 

explicou: “A pantomima quer fazer com que você veja o “objeto”, enquanto o sinal quer 

que você veja o símbolo convencionado para esse objeto. ”
5
 

A Língua de Sinais não se configura como mímica, mas depende de recursos 

visuais e espaciais para que ocorra uma compreensão na comunicação com os surdos. 

Um recurso utilizado por todas as Línguas e que vem compor a LIBRAS 

também é a iconicidade, que contribui para a representação dos sinais, como uma 

codificação de tal imagem ou objeto. O ícone estabelece uma comunicação imediata por 

ser percebido rapidamente, como exemplo, quadros, pinturas, imagens (Frydych, 2012). 

A autora relatou que, a iconicidade pode ser resumida em três aspectos fundamentais 

para a Língua de Sinais, que são: 

1) parece ser consenso que a iconicidade faz parte, integra, de alguma forma 

o sistema das línguas de sinais; 2) o caráter icônico das línguas de sinais está 
ligado à representação, a um referente no mundo e 3) a iconicidade é um 

aspecto que se manifesta em diversas gradações nas diferentes línguas de 

sinais. (FRYDYCH, 2012, p.290) 

 

Na Libras, quando se pontua a iconicidade, vem à tona a arbitrariedade, outro 

conceito fundamental para compreender a Língua de Sinais e desmistificar as 

concepções de que os sinais só conseguem expressar palavras concretas, pois a ideia de 

arbitrariedade  relaciona-se diretamente com a ideia de algo , como Teixeira (2015) 

exemplificou: 

 ...a palavra “cadeira” é icônica na língua de sinais, na língua portuguesa, por 

exemplo, ela é arbitrária, pois só recebe esse nome devido a uma convenção 

que estabelece esse conceito e não porque há uma relação entre o som da 

palavra e o objeto que ela designa. 
 

Sabendo disso, constituíram-se dois tipos de sinais, os sinais icônicos e 

arbitrários: 

2.1 SINAIS ICÔNICOS - Uma foto é icônica porque reproduz a imagem do 

referente, isto é, a pessoa ou coisa fotografada. Assim também são alguns 

sinais da LIBRAS, gestos que fazem alusão à imagem do seu significado. [...] 

Isso não significa que os sinais icônicos são iguais em todas as línguas. Cada 

sociedade capta facetas diferentes do mesmo referente, representadas através 
de seus próprios sinais, convencionalmente [...]. 

 

2.2 SINAIS ARBITRÁRIOS - São aqueles que não mantêm nenhuma 

semelhança com o dado da realidade que representam. Uma das propriedades 
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básicas de uma língua é a arbitrariedade existente entre significante e 

referente. Durante muito tempo afirmou-se que as línguas de sinais não eram 

línguas por serem icônicas, não representando, portanto, conceitos abstratos. 

Isto não é verdade, pois em língua de sinais tais conceitos também podem ser 

representados, em toda sua complexidade. (Strobel e Fernandes, 1998 p. 7 

apud Frydych, 2012, p.286). 

 

 

Figura 2- Sinais Icônicos6                                                 Figura 3 - Sinais Arbitrários7 

 

Podemos afirmar que a LIBRAS irá se configurar a partir da iconicidade e 

arbitrariedade de seus sinais, pois enquanto há a representação fiel de algo, formando o 

ícone de um objeto, a arbitrariedade vem trazer o aspecto abstrato, o que diferencia a 

Língua de Sinais da mímica. Para uma melhor compreensão exemplificam-se os sinais 

icônicos e os sinais arbitrários a seguir. 

  

2.3. PEDAGOGIA SURDA- CAMINHOS DE UMA EDUCAÇÃO DE SURDOS 

“A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo 

narrado.” (Freire, 1987) 

 

A epígrafe acima se refere ao ato do professor estar alocado como detentor dos 

conhecimentos, o referido autor nomeia os alunos como caixinhas que irão receber todo 

o conhecimento transferido, conceituando este processo como “educação bancária” e 

com isso Freire descreveu algumas características para este modelo educacional: 

 

a) o educador é o que educa; os educandos, os que são educados; 

b) o educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; 

c) o educador é o que pensa; os educandos, os pensados; 

d) o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam 

docilmente; 
e) o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados; 

f) o educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos os que 

seguem a prescrição; 
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g) o educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de que atuam, 

na atuação do educador; 

h) o educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, jamais 

ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele; 

i) o educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, 

que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem adaptar-

se às determinações daquele; 

j) o educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros 

objetos. (Freire 1987, p.38)  
 

Segundo Paulo Freire, os alunos são reconhecidos como oprimidos isto é, 

aqueles que vivem sobre pressão de um sistema escolar que preza o quantitativo e não o 

qualitativo e isso nos transporta para o cenário educacional de hoje, tendo em vista a 

classe de alunos surdos, os professores aparecem como donos da verdade e os surdos 

como caixinhas. Todavia, diferente do que acontecem com os alunos ouvintes, os surdos 

são caixinhas que possivelmente não entenderão e conseguirão dar significados aos 

conteúdos, principalmente àqueles mais abstratos, mas terão depositado nas caixinhas 

palavras sem significação alguma, repetidas mecanicamente. 

Em busca de uma contextualização para os saberes adquiridos pelos alunos, 

libertando-se da opressão de conhecimentos sem valores culturais, que a pedagogia vem 

evidenciando o seu campo de pesquisa, como a prática do ensino em conjunto com as 

vivências dos alunos, o histórico social, como Libâneo (2001, p.6) definiu: 

Pedagogia é, então, o campo do conhecimento que se ocupa do estudo 

sistemático da educação − do ato educativo, da prática educativa como 

componente integrante da atividade humana, como fato da vida social, 

inerente ao conjunto dos processos sociais. 

 

Desta forma, a junção da educação bancária de Freire com a pedagogia de 

Libâneo demarca a pedagogia surda que vem sendo praticada. Faz-se necessária uma 

ciência que abranja a educação de alunos surdos de modo que ocorra a identificação da 

própria cultura, o reconhecimento de sinais
8
 e a construção do processo de ensino 

aprendizagem. 

 

2.3.1- Filosofias Educacionais  

 

A educação brasileira, tendo enfoque os surdos, iniciou com a vinda de um 

professor surdo e francês Ernest Huet trazido ao Brasil pelo imperador D. Pedro II.
 
De 
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2002, p.24) 

 



 

modo que realizaria a fundação de uma instituição própria para e atender a esse público, 

com isso alguns métodos educacionais foram adotados visando uma eficácia na 

interação do surdo com a sociedade e a educação. 

Dentre as correntes filosóficas de educação destacam-se três que foram inseridas 

no processo educativo da comunidade surda e ainda vigoram na educação atual, que 

são: Oralismo, Comunicação Total e Bilinguismo. 

O Oralismo tem por objetivo desenvolver a fala dos surdos, iniciou após o 

Congresso de Milão, quando houve votação e baniram o uso da Língua de Sinais como 

meio de comunicação dos surdos, cabe destacar que não permitiram a votação dos 

professores surdos. Essa metodologia baseia-se na língua oral, na tentativa de “reabilitar 

a criança surda em direção à normalidade” (GOLDFELD, 2002 P.34). 

Uma das características do Oralismo é a recusa aos gestos, sinalizações, sendo 

aceito como forma de comunicação apenas a oralização, porém os surdos encontraram 

alguns entraves neste sistema uma vez que diferente das crianças ouvintes que 

convivem com a Língua Portuguesa desde o nascimento dominando assim os fonemas e 

acordos linguísticos, as crianças surdas que irão passar pelos processos de aprendizagem 

da oralização ao longo da vida, não possuem a capacidade de armazenar qualquer 

palavra sem que haja um sinal sendo, portanto, meros repetidores de palavras 

aprendidas, não dominando a Língua Portuguesa. Goldfeld (2002) ainda ressaltou que a 

insistência em tornar o surdo um comunicador oralizado é bem quista diante da 

sociedade, pois se acredita estar dando a oportunidade ao surdo de inserir-se na mesma. 

Esta metodologia foi praticada desde o Congresso de Milão em 1880, na 

tentativa de banir a utilização das Línguas de Sinais, porém foi perceptível que “a língua 

oral não dá conta de todas as necessidades da comunidade surda” (GOLDFELD, 2002 

p.38). 

Com a luta da comunidade surda em realizar a comunicação por sinais, e a 

percepção do quantitativo de surdos analfabetos e que não conseguiam falar, na década 

de 60 foi aceita a utilização de qualquer estratégia de comunicação, dentre elas o uso da 

Língua de Sinais, pois houve uma compreensão por parte de setores da sociedade 

envolvidos com a temática de que não havia uma comunicação entre surdos e ouvintes 

de forma clara. A esta nova filosofia educacional denominaram Comunicação Total, que 

tinha como foco principal o favorecimento da comunicação unindo os diversos 

formatos. 



 

Diferente do Oralismo, que tem a visão da surdez como falha médica, a 

Comunicação Total vem perceber o surdo como sujeito atuante, como um todo. 

Goldfeld (2002) defendeu que a Comunicação Total deverá utilizar qualquer “recurso 

linguístico”, seja eles a língua oral ou sinais, o importante é facilitar a comunicação. 

Esse desejo de promover a comunicação se evidencia na família, onde pais são ouvintes 

e filhos surdos desejam contribuir para a sua integração com o meio social. 

Cabe ressaltar que com a utilização da fala e da Língua de Sinais, muitas pessoas 

acabaram por constituir o bimodalismo, como Perlin e Strobell (2006, p.23) explicaram: 

 

...é a mistura de duas línguas, a língua portuguesa e a língua de sinais 

resultando numa terceira modalidade que é o ‘português sinalizado’, essa 

prática recebe também o nome de ‘bimodalismo’ que encoraja o uso 

inadequado da língua de sinais, já que a mesma tem gramática diferente de 

Língua Portuguesa. 

 

Após a Comunicação Total, devido à presença do bimodalismo, foi proposta 

uma nova filosofia, o Bilinguismo, já existente nas escolas regulares onde há o 

aprendizado da Língua materna e uma Língua estrangeira. Com isso, esta filosofia no 

âmbito da surdez, encara o surdo como surdo, ou seja, procuram entender as vivências, 

cultura e a formulação da identidade surda. No entanto, como a citação acima 

demonstra esta vertente não é isenta de críticas. 

A proposta do Bilinguismo configura-se para o surdo como a possibilidade de 

aprender a Língua Materna, no caso do Brasil, Língua Portuguesa, e a Língua de 

Sinais, como Goldfeld (2002, p.42) afirmou: 

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. 
 

Perlin e Strobel (2006, p.24), ainda corroboraram com a importância de o 

bilinguismo iniciar o convívio social “as crianças surdas precisam ser postas em contato 

primeiro com pessoas fluentes na Língua de Sinais, sejam seus pais, professores ou 

outros”. Esta filosofia torna-se importante, pois fundamenta a essência da comunicação 

e cultura surda. Complementando a ideia, Goldfeld (2002, p.42) expos que: “o surdo 

não precisa almejar uma vida semelhante ao ouvinte, podendo assumir sua surdez.”. Os 

ouvintes devem compreender, portanto, a especificidade do ser surdo e da cultura que 

daí advém. 

 



 

2.3.2 Pedagogia Surda - um novo caminho para educação surda 

 

A pedagogia surda é uma modalidade de ensino almejada e que garante grande 

militância da comunidade surda, pois não se restringe em ensinar a Língua Brasileira de 

Sinais, e sim busca desenvolver a capacidade de identificar e transmitir a cultura, ou 

seja, conviver com os pares. Construindo uma nova etapa educacional onde os surdos 

irão aprender com surdos e assim iniciarão sua trajetória de aprendizagem dominando a 

Língua de Sinais. Como Vilhadalva (2004, p.1) escreveu: 

 

A Pedagogia Surda tem um sistema educativo próprio, abrangendo sem 

limite de lugar, podendo ser contempladas através das histórias em Libras e 

passadas pelos Surdos sinalizadores mais velhos. É informalmente que 

observamos a evolução gradual da comunicação sinalizada que hoje é 

respeitada e valorizada pela comunidade Surda Brasileira. 

 

Em busca de outra definição sobre Pedagogia Surda temos a de Silva (2012, 

p.265): “é a pedagogia que viabiliza os saberes surdos, pois vê o surdo como sujeito 

capaz que faz a leitura do mundo e das palavras de modo peculiar”. 

Nas duas definições encontramos o objetivo da Pedagogia Surda, ensinar a 

clientela surda, de modo que os saberes de uma cultura, língua e identidade própria 

sejam valorizados, ou seja, o legado histórico do surdo preservado.  

 

Nós surdos queremos uma pedagogia que nos oriente ao caminho do 

conhecimento, que nos faça ler o mundo com Língua de Sinais e com a 

Língua Portuguesa de forma peculiar e visual. (SILVA, 2012, p.268) 

 

Tendo em vista um modelo educacional que ocorra a da inclusão, ocorre a 

desconstrução da Pedagogia Surda, pois a prática pedagógica, na perspectiva bilíngue 

está sendo apresentada como um ensino ouvintista
9
, ou seja, aquele modelo projetado 

para a modalidade vocal auditivo, que foi reformulado para surdos, ou seja, inseriram a 

LIBRAS como grade obrigatória e adaptaram o currículo inserindo o intérprete nas 

vivências escolares.  

O surgimento da pedagogia surda provém de movimentos surdos de modo que 

ainda é uma luta para que haja igualdade, de direitos e deveres, mas, sobretudo na 

valorização cultural (Silva, 2012), afirmamos que o enfoque de um ensino com 

professores conhecedores e inseridos na cultura e na própria Língua, favorece a 

aprendizagem de modo que seja perceptível o reconhecimento dos seus pares. 

                                                             
9 “É um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e 

narrar-se como se fosse ouvinte”.(Skliar, 1998, p 15). 



 

A educação brasileira não apresenta o cenário de professores surdos em todas as 

classes com alunos surdos, porém quando for o caso de professores ouvintes 

participarem deste processo de ensino-aprendizagem cabe ao mesmo ter no mínimo o 

conhecimento da cultura e da Língua surda. A utilização de intérpretes neste processo 

de ensino acaba por deixar lacunas a serem preenchidas, como a interação professor 

aluno, que sempre será mediada por outro integrante, o intérprete, assim como a 

compreensão e apreensão dos conceitos que o professor poderá transmitir de uma forma 

e o intérprete traduzir diferente. Silva (2012 p.272) afirmou: “A tradução compromete a 

qualidade do ensino [...] não basta traduzir é preciso interagir com aluno.”.  

O ensino para surdos terá êxito quando houver a conexão da Pedagogia Surda e 

a Didática Surda, de modo que busque a autonomia do surdo e não a dependência deste 

para com os demais. No entanto, um questionamento emerge daí: quando inicia a 

didática surda? Segundo Perlin e Rezende (2011 p.28), a partir do momento em que a 

relação surdo-surdo seja estabelecida:  

 

Ela tem o sujeito surdo como sujeito multifacetado, com múltiplas 
identidades, um sujeito diferente, que se utiliza de língua e cultura diferentes. 

A Didática dos surdos programa as atividades de tal forma que trata os surdos 

como sujeitos de seu destino social. 
 

 

A Didática surda é desenvolvida a partir do conhecimento do professor surdo 

como estratégia de tornar acessível o aprendizado dos alunos surdos, com isso criarem 

oportunidades que valorizem o ser e aprender diferente, identificando que há uma 

cultura e uma identidade a ser seguida, diferente das Didáticas impostas em ensino 

ouvintista. Como Perlin e Rezende (2011, p.26) descreveram: 

 

Didática que se baseia em utilizar mecanismos de aproveitamento de restos 

auditivos, de reabilitação oral, de sons, de vibradores, de articulações que às 

vezes levam a perdas de conteúdos do currículo. Também existe uma 

programação didática que inferioriza a língua de sinais e que prioriza as 

aprendizagens como se fosse tudo o ouvinte que sabe. 
 

Um exemplo de ensino para surdos tendo Ênfase na Didática Surda foi realizado 

pelo professor Huet
10

, onde não há desconsideração da vivência surda, há um 

planejamento englobando o surdo na sua totalidade, vislumbrando que o surdo como 

qualquer pessoa possa conhecer a humanidade e seus legados, isso ocorre a partir da 

                                                             
10 Como já citado anteriormente, professor francês que veio para Rio de Janeiro iniciar uma educação de 

surdos. 



 

interação com o surdo, permitindo a autonomia surda no processo de ensino 

aprendizagem. De acordo com Perlin e Rezende (2011, p28) este professor possui meios 

de ensinar e também de corrigir os surdos: 

 

Ele usa de estratégias que permitam interagir com o surdo em vista do 

conhecimento, estratégias que problematizam, definem e levam ao encontro 

do conhecimento. Este professor não visa à correção do aluno, mas a 

introdução dele no conhecimento. 

 

Ainda sobre Huet, cabe considerar que é pela sua vivência como surdo a França 

e a sua atuação no ensino de surdos e nas práticas culturais, que se encontram relatos do 

sucesso de sua Didática, como Perlin e Rezende (2011 p. 28) mencionaram: 

 

A sua didática adotou modelos de aprendizagem com uso de língua de sinais. 

Valorizados os surdos responderam satisfatoriamente. De tal forma que três 

anos após, ele apresentou ao publico uma turma de sete alunos, todos eles 

capazes e alfabetizados seja na língua de sinais, seja em português.  

 

A Didática Surda não é “nenhuma ideologia” (Perlin e Rezende 2011 p. 36), é 

um recurso para que os professores saiam da normalidade de ensino, com modelos pré-

estabelecidos e feitos para alunos ouvintes e construam identidades, estratégias tendo 

como tendência a cultura surda. Perlin e Rezende (2011, p. 39) concluíram que: 

 

Esta Didática tem seu valor. Claro que o argumento da escola ser menos 

excludente e impulsionar a participação do surdo no desenvolvimento social, 

bem como colocar sua consciência diante do mundo e sua capacidade de se 

auto conduzir diante das inúmeras barreiras que colocam a um surdo, mais 

ainda de se defender dos preconceitos existentes pode ser útil aos estudantes 

surdos.  

 

A Pedagogia e a Didática Surda são apresentadas como algo recente na educação 

de surdos, é fator de muita luta ainda, sendo uma opção para que o aluno surdo tenha o 

sentimento de “pertencimento” (Silva, 2012), pois envolverá os saberes da vida, da 

realidade, então ter um docente em sala que seja surdo ultrapassa a barreira da crença de 

que o conhecimento só pode chegar até os surdos por ouvintes. Isso constrói um cenário 

de expectativa e de almejo a conquistar novos caminhos, refletindo sobre o pensar nas 

aulas para os surdos. 

  



 

3. ENSINO DE CIÊNCIAS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS 

SURDOS 

“A ciência faz parte da cultura contemporânea e muito mais do que um corpo de conhecimentos, 

representa uma forma de pensar e de compreender.” 

Isabel P. Martins 

 

Na epígrafe acima a autora expressa à importância da Ciência para a sociedade e 

para a cultura específica que a envolve. Temos a Ciência com sua lógica específica de 

um lado e, do outro a cultura própria que permeia a realidade dos surdos. A ciência é 

comunicada a partir da lógica dos ouvintes e o grande desafio para os docentes que 

lidam com surdos é conseguir traduzir para esta população o seu conteúdo. No âmbito 

educacional a importância do Ensino de Ciências é um pressuposto para os alunos da 

Educação Básica, e isto envolverá também a Educação Especial e Inclusiva. 

O ensino de Ciências na Educação Básica apresenta-se como uma temática que é 

influenciada pelo meio cultural e social, que se espera encontrar nas diretrizes 

curriculares. Com isso, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências (PCN), 

apresentam o objetivo fundamental do Ensino de Ciências pontuando a importância de 

levar o aluno ao entendimento da ciência de modo geral, não somente conceitos, mas a 

sua prática, contextualizando-a. 

 

 [...] dar condições para o aluno vivenciar o que se denominava método 

científico, ou seja, a partir de observações, levantar hipóteses, testá-las, 

refutá-las, e abandoná-las quando fosse o caso, trabalhando de forma a 

redescobrir conhecimentos. (PCN, 1998, p19) 

 

Nas últimas décadas as discussões em torno do aprendizado das disciplinas 

científicas, Química, Biologia e Física (KRASILCHIK, 1987 p.1), apontaram que o 

ensino de Ciências sofreu algumas modificações que refletiram em mudanças na forma 

de construção do conhecimento científico e no currículo escolar de forma a interligar os 

conceitos ao cotidiano dos alunos. As metodologias ativas envolveriam as tecnologias, 

com uma abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) tendo sido esta 

perspectiva inserida a partir dos anos 80 (PCN, 1998, p.20). 

Apesar de todas essas mudanças, o ensino de Ciências no decorrer dos anos se 

manteve como descrito por Krasilchik (1987, p.7) “teórico, livresco, memorístico e 

estimulando a passividade”, ou seja, não estimulando o aluno a uma análise e a 

contextualização dos temas abordados. Para que sejam alcançadas essas modificações 

cabe também ressaltar que há a necessidade de acompanhar o desenvolvimento 

tecnológico tanto pelos docentes quanto pelos alunos, como afirmado por Martins 



 

(2014, p.53): “Os avanços da ciência e da tecnologia, fazem com que os alunos os 

confrontem com novas questões”.  

Esta perspectiva também irá exigir dos docentes uma reformulação em sua 

formação, de modo que promovam reflexões críticas de suas práticas, pois o ensino de 

Ciências virá a acompanhar o desenvolvimento social reforçando assim uma atualização 

permanente para que equilibre a teoria e a prática (MARTINS, 2014, p.53). 

No ensino de ciências com alunos surdos, os professores constroem por diálogos 

os conceitos científicos de forma que estes façam a conexão da realidade com a ciência, 

buscando meios de fazer o aluno perceber que a ciência está no cotidiano e com isso 

apresentar os conteúdos propostos nos livros didáticos.  

No entanto, estes saberes, por sua vez podem representar um entrave pela 

interpretação da palavra escrita em Língua Portuguesa e a relação com sinais em Libras, 

o que dificulta o entendimento dos significados científicos. De acordo com Carvalho 

(2005 apud FELTRINI, 2009, p.33): 

 

A linguagem das Ciências é uma linguagem com identidade própria, 
resultante da construção e validação sociais, e uma das funções da escola é 

justamente fazer com que os alunos sejam introduzidos ao mundo dessa nova 

linguagem. Apreciando sua importância para dar novo sentido ao que 

acontece ao seu redor, os alunos entram em um mundo que, simbólico, 

representa o mundo real. 

 

 

O ensino de Ciências para os surdos está na utilização de recursos que não 

massifiquem conceitos, mas vislumbrem uma prática social de modo que ocorra uma 

relação do cotidiano com pressupostos científicos. Podemos dizer que esse é um aspecto 

que também abrange os não surdos. Mortimer e Scott (2002, p.286) afirmaram que 

“Seguindo os princípios da teoria de Vygotsky: nós consideramos que o ensino de 

ciências produz um tipo de ‘performance pública’ no plano social da sala de aula.”. 

E para que se efetive o ensino de Ciências, caberá ao professor possibilitar 

estratégias a fim de alcançar novas ideias a partir de experiências individuais 

(MORTIMER e SCOTT, 2002), e com os relatos discentes desencadeará uma 

aprendizagem significativa, pois irá utilizar uma linguagem que esteja ao alcance do 

entendimento do aluno, sendo que para o grupo de surdos o diálogo deverá ocorrer em 

Libras. Mortimer (1996 p.26) lembrou que “A linguagem cotidiana é o modo mais 

abrangente de se compartilhar significados e permite a comunicação entre os vários 

grupos especializados dentro de uma mesma língua”.  



 

A relação dos docentes com o Ensino de Ciências é conceitual, construindo o 

processo de ensino-aprendizagem em tarefas de repetição de conceitos encontrados nos 

livros paradidáticos, a materialização e a utilização dos espaços escolares. 

 De acordo com Santos (2007), a educação na perspectiva CTS, também irá 

abranger uma educação científica, de modo que tenha significações da ciência para ação 

social, ocorrendo com a própria experiência de vida, considerando a aplicabilidade e a 

conceituação da Ciência. Reconhecendo que assim acontece um letramento científico, 

os “conteúdos científicos com valor cultural, quando contextualizados, passam a ter 

significado para os alunos” (SANTOS 2007 p.478). 

Desta forma, o Ensino de Ciências com a clientela surda necessita ter a 

investigação do contexto social, isso quer dizer utilizando-se da lógica que a língua que 

eles utilizam tem, qual seja explorando em demasia o visual. Para tanto, as artes, 

principalmente aquelas que exploram os meios visuais, são muito importantes para a 

busca na transmissão dos conceitos científicos. Cabe ressaltar que há ausência de sinais 

em Libras no meio científico cabendo ao professor desenvolve-lo com sua turma, o que 

resultará em diversos sinais para um mesmo conceito. 

Com isso, pode-se enfatizar que, para que ocorra um Ensino de Ciências 

diferente da mesmice da forma como conceitos são transmitidos, é importante que haja 

uma proposta que envolva os princípios que norteiam as práticas da divulgação 

científica, ou seja, o movimento de decodificação da linguagem hermética da ciência. O 

campo da divulgação científica destaca-se pelo desenvolvimento e uso das imagens para 

a comunicação científica, e para tanto, explorar esses ambientes e materiais buscando 

imagens para trabalhar o visual com os alunos, levando-os a interagir e apreender 

melhor os conceitos científicos pode ser muito positivo no processo de aprendizagem 

dos alunos surdos. 

 

3.1- ENSINO DE CIÊNCIAS PARA SURDOS – UM OLHAR SOBRE ALGUMAS 

PESQUISAS NA ÁREA 

 

A escrita da temática exposta requereu um levantamento bibliográfico que nos 

permitisse uma aproximação e diálogo com outros grupos e produções de pesquisa. Um 

levantamento inicial, que ficou longe de ser exaustivo, sugere uma escassez nas 

produções científicas sobre o tema em tela. Porém, dentre as produções encontradas 



 

destacam-se algumas que envolvem diretamente surdez e Ciências e que foram 

utilizadas neste trabalho, dando importante contribuição. 

Um dos trabalhos relevantes encontrado foi o de Feltrini (2009) que apontou as 

dificuldades encontradas para o ensino de Ciências para a população surda. Dentre elas 

está à ausência de sinais científicos, tendo esta constatação gerado a principal proposta 

de dissertação da autora, que foi o de gerar tais sinais.  

A pesquisa baseou-se em reunir um grupo de surdos universitários e, a partir daí, 

criar sinais científicos de acordo com os conteúdos apresentados, com isso foram 

mostrados há um segundo grupo os sinais criados para que houvesse a validação dos 

mesmos. 

 Feltrini (2009) percebeu em sua pesquisa que há uma evasão escolar decorrente 

da falta de compreensão da Língua Portuguesa, o que corrobora com a nossa percepção 

de que as questões das metodologias de ensino são um grande nó no processo de ensino-

aprendizagem de ciências para surdos. E concordamos com a autora sobre a necessidade 

do uso de meios visuais como facilitadores de aprendizagem. Como resultado de seu 

trabalho, a autora elenca os seguintes pontos: 

 

a) o enfoque na educação bilíngue, que tem potencial para atender as 

necessidades educativas de estudantes surdos e ouvintes; b) a criação de um 

vocabulário para expressar conceitos científicos em língua de sinais, com 

base em metodologia estruturada, seguido de procedimentos que incluem a 

representação de categorias de conceitos científicos que são recorrentes (de 

modo que o glossário de sinais possa ser reutilizado em diferentes contextos) 

e o envolvimento da comunidade surda, especialistas, professores; c) a 

validação dos sinais criados apoiado em procedimento sistemático; d) a 

pedagogia visual, a qual assume que os surdos aprendem melhor por meio da 

imagem; e) a produção de material didático baseado em modelos qualitativos, 
que segue a pedagogia visual com uma abordagem diagramática que integra a 

Libras. (FELTRINI, 2009, p.8) 

 

Pesquisa realizada por Oliveira e Benite (2015) apresentada no artigo intitulado 

“Aulas de Ciências para surdos: estudos sobre a produção do discurso de intérpretes de 

LIBRAS e professores de Ciências” apresentou a análise da educação inclusiva e o 

bilinguismo como tema central. As autoras também chegaram à conclusão de que a 

educação bilíngue ainda está aquém das salas inclusivas, pois o professor não domina a 

Língua própria dos surdos e necessita, por isso, da mediação do intérprete, que por sua 

vez não possui uma formação adequada para atuar em todas as disciplinas. Por isso 

afirmaram que: 



 

...mesmo que o surdo tenha domínio da LIBRAS, que deveria ser sua 

primeira língua, o ensino de ciências é intermediado pelo ILS11, que faz uma 

compreensão do que o professor está ensinando e repassa ao aluno surdo. 

Então, é preciso também que o ILS compreenda os termos utilizados pelo 

professor de ciências, ou seja, tenha o mínimo conhecimento específico sobre 

o conhecimento que está a interpretar/traduzir, a fim de que a mensagem seja 

a mais fidedigna possível.  (OLIVEIRA E BENITE, 2015, p.470). 

 

 

Já os autores Borges e Costa (2010), apresentaram as dificuldades dos 

professores que lecionam matemática e ciências para surdos nas cidades de Maringá e 

Londrina. Ressaltaram na sua pesquisa a lacuna presente na formação dos docentes e 

relatam que: 

 

O sistema escolar parece ser incapaz de lidar com a deficiência, haja vista 

que suas deficiências se revelam maiores que as dos “deficientes”! Além 

disso, entendemos que a “transposição das barreiras” que se impõem a um 

ensino mais adequado às especificidades dos educandos surdos passa por 

uma revisão do processo de formação inicial para que, quiçá, algum dia, haja 

uma maior coordenação entre as práticas pedagógicas e a práxis política.   

(BORGES E COSTA, 2010, p.582). 

 

A educação bilíngue, tema apresentado em todos os trabalhos acima 

referenciados, ocorre frequentemente no processo de inclusão, visando com que a 

Língua de Sinais seja a primeira língua aprendida pelo aluno e a Língua Portuguesa, 

como segunda língua, na forma escrita.  

A participação da comunidade surda no cotidiano escolar também é questionada 

pelos autores, mesmo com a participação integral de intérpretes sempre há falha na 

aquisição dos conceitos, pois para os ouvintes uma palavra já possui significado, mesmo 

que abstrato, mas carrega uma bagagem cultural internalizada que é um meio facilitador 

para o entendimento (OLIVEIRA e BENITE 2015). O surdo ao se deparar com uma 

palavra conceito de Ciências analisará as letras e o interprete irá traduzi-la e concretizá-

la para a construção do conhecimento. 

Os entraves nas instituições escolares iniciam com a dificuldade da comunicação 

com o professor que é ouvinte, assim como o domínio da Língua Portuguesa pelos 

alunos surdos, tornando assim um agravante para a vida escolar, logo que os formatos 

avaliativos estão impressos em Língua Portuguesa (FELTRINI, 2009). 

 Apesar de distintas abordagens, os trabalhos aqui apresentados chegam a uma 

conclusão unificada: a educação para surdos permeia e iguala a educação dos ouvintes, 

                                                             
11 ILS- Abreviação utilizada pelos autores para expressar Interprete de Língua de Sinais. 



 

não atendendo à demanda cultural e educacional da clientela surda. Como contribuir 

para mudar esse panorama? A presente pesquisa busca encontrar alguns caminhos. 

  



 

4. DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA (DC): UM POSSÍVEL BOM CAMINHO PARA 

O ENSINO DE CIENCIAS  

 

A temática Divulgação Científica pode ser melhor compreendida se remetermos 

ao seu aspecto histórico visando verificar a sua crescente importância para a sociedade e 

as possíveis contribuições para o ensino de ciências para Surdos. 

Neste tópico será apresentado um breve histórico da Divulgação Científica no 

âmbito mundial, assim como suas influências na sociedade. Será apresentado também 

um breve histórico da D.C. no Brasil. 

A importância e usualidade dos instrumentos de D.C. nas práticas educacionais 

como possíveis recursos que podem ser utilizados pelos professores para a difusão 

científica. Como recursos, citaremos a utilização de espaços não-formais de ensino, 

como museus e centro de ciências, e também recursos visuais, como a experimentação e 

imagens.  

 

4.1. A HISTÓRIA DA D.C. PELO MUNDO: UM BREVE RELATO 

 

Segundo Mueller e Caribé (2010), o conhecimento científico passa a ser 

difundido para a população leiga no mesmo período em que a gráfica e a imprensa 

começam a se constituir em um importante mecanismo de difusão, sendo publicadas em 

números mais expressivos, edições de obras que antes eram reproduzidas pelos copistas. 

Publicações com até então um a dois exemplares, passam a contar com maior número e, 

por conseguinte, maior circulação. 

Reuniões científicas visando divulgar a ciência já existiam no século XVI, 

embora fossem reuniões feitas às escondidas, devido à censura da Igreja. Nesses 

encontros reuniam-se cientistas, artistas e nobres. Nomes como Galileu Galilei, René 

Descartes, Thomas Hobbes e Francis Bacon já eram conhecidos no período. Outra 

forma de comunicação se dava por cartas trocadas por pensadores com o intuito de 

transmitir conhecimentos científicos. Essa forma de comunicação tinha como objetivo 

burlar a vigilância em relação à circulação de ideias, uma vez que cartas pessoais não 

eram violadas pelo governo (MUELLER e CARIBÉ 2010). 

As sociedades científicas começaram a surgir no século XVII. A Royal Society 

inglesa foi uma proposta realizada por Francis Bacon e várias outras sociedades 

surgiram na França, Alemanha e Itália. (MULLER e CARIBÉ, 2010). 



 

Outro aspecto importante que permitia uma maior divulgação dos 

conhecimentos científicos se referia às publicações elaboradas em uma linguagem 

nativa, permitindo que um número maior de pessoas pudesse ter acesso aos 

pensamentos gerados até então. Os livros passaram a representar um importante veículo 

de transmissão de ideias. 

Muitas estratégias foram criadas com o objetivo de tornar o conhecimento 

científico acessível e popular. Livros infantis com o propósito de divulgar a ciência 

passaram a ser lançados, assim como alguns jogos com intuito de apresentar a ciência 

de forma lúdica. Mueller e Caribé (2010 p.24) citaram alguns exemplos:  

 

...jogos de mesa, baseados no conhecimento de nomes e de dados, e incluíam 

modelos de instrumentos e de máquinas, microscópios e telescópios para uso 

familiar, bem como, modelos em miniatura de zoológicos e aviários. 

 

Ainda segundo Mueller e Caribé (2010) o século XIX “foi considerado o século 

da ciência, da educação e das transformações políticas, econômicas e sociais, 

produzindo condições que propiciavam atividades de divulgação científica”. Neste 

período, a ciência deixou de ser exclusivamente dos nobres e dos acadêmicos e passou a 

ser alvo do interesse mais amplo da população, pois esta começara a sofrer influência 

direta dos avanços científicos em seu cotidiano. Começou, assim, a ser alimentada a 

ideia de que uma população não estaria totalmente formada sem uma educação com 

base científica. 

A fim de envolver cultura, arte e ciência, iniciaram as exposições de 

curiosidades e entretenimento, e assim, foram criados os primeiros museus dedicados à 

ciência com cunho educativo. Mueller e Caribé (2010, p.26) relataram sobre o 

aparecimento dos centros de ciências: “Nos EUA, surgiram os chamados centros de 

ciência (science centers), um tipo de museu de ciência com característica 

multidisciplinar, integrando ciência, tecnologia e arte e incorporando técnicas 

interativas de caráter experimental”. 

 

4.2. DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO BRASIL: MARCO HISTÓRICO 

 

No Brasil, a demanda científica foi inserida a partir da chegada da Corte 

Portuguesa, no início do século XIX, juntamente com a chegada da imprensa. Pode-se 

assim afirmar que a D.C. era praticada por meio do jornalismo científico, pois foi pelos 



 

textos publicados nos jornais, que as novidades científicas circulavam naquela época, 

permitindo o acesso das pessoas às recentes descobertas (MOREIRA E MASSARANI, 

2002). 

De acordo com Moreira e Massarani (2002), nos séculos anteriores ao século 

XIX, às atividades de D.C. eram inexistentes no Brasil. As poucas atividades ligadas à 

D.C. neste período tinham o intuito de atender às demandas militares, como atividades 

de astronomia, identificação de produtos naturais e cartografia. 

O desenvolvimento das atividades de divulgação científica ocorreu muito em 

função do interesse de D. Pedro II nas ciências. Por isso, foram criados diversos 

periódicos, mesmo que com pouco conteúdo científico, limitando-se às curiosidades 

científicas (MOREIRA E MASSARANI, 2002). 

O jornalismo científico cresceu no Brasil a partir da publicação da Revista 

Brazileira – Jornal de Sciencias, Letras e Artes, no ano de 1857, assim como a Revista 

do Rio de Janeiro , no ano de 1876, que tinha em seu editorial o objetivo descrito como: 

“um dos meios mais eficazes de favorecer a instrução e o progresso, e ao mesmo tempo 

prestar valioso serviço ao país, que tem tudo a ganhar com a difusão das luzes, é 

vulgarizar as ciências, letras, artes, agricultura, comércio e indústria” (MOREIRA E 

MASSARANI 2002 p.46). Outra forma de divulgação foi às exposições que chegaram 

ao Brasil a partir de 1860, tendo por finalidade exibir novidades voltadas às produções 

agrícolas e também para indústrias. No Rio de Janeiro, o Museu Nacional, foi um dos 

primeiros a promover atividades de D.C., o diretor na época era Ladislau Netto, e 

ofertava à população alguns cursos voltados à formação em ciências, com o objetivo de 

“colecionar as riquezas do Brasil e instruir o povo” (MOREIRA E MASSARANI 2002, 

p.50). 

Segundo esses mesmos autores, no final do século XIX, as pessoas envolvidas 

com a D.C. eram os que possuíam em sua prática de trabalho a ciência, como os 

professores, engenheiros e médicos, havendo também o interesse pela ciência em 

termos práticos. 

No século XX, com o avanço do rádio, a difusão da ciência ocorreu com maior 

abrangência para as pessoas, pois no começo desse século grande parte da população 

não tinha acesso ao ensino, sendo, portanto, analfabetas, e o rádio atenderia às 

necessidades de transmissão dos conhecimentos científicos ao povo leigo. 



 

Nos anos 60 do século XX, com o movimento de exposições nos EUA, iniciou 

no Brasil uma renovação no campo educacional, tendo como subsídios a 

experimentação da ciência. Conforme Moreira e Massarani (2002, p. 58) relataram: 

Esse movimento, entre outras consequências, levou ao surgimento de centros 

de ciência espalhados pelo país que, embora ligados mais diretamente ao 

ensino formal, contribuíram em certa escala para as atividades de 

popularização da ciência. É nesse período, no entanto, que ocorre o golpe 

militar (1964) que viria a ter profundos reflexos na vida social, econômica, 
educacional e científica do país. 

 

Nas décadas de 80, pode-se afirmar que o movimento de D.C começou a se 

expandir pelo Brasil, tanto na imprensa quanto na criação de centros de ciências e 

museus. As conferências científicas se espalharam pelo país, com o objetivo de atingir o 

público jovem e também acadêmico, porém ainda deixaram lacunas diante da população 

que ainda não possuía total acesso à ciência. 

 

4.3. MUSEUS COMO RECURSOS DE D.C. NO ENSINO DE SURDOS 

 

A Divulgação Científica surgiu no campo educacional a fim de apresentar aos 

leigos os conceitos científicos numa linguagem que todos pudessem entender (Albagli, 

1996). Para Chassot (2003), “precisamos ser alfabetizados cientificamente para que 

possamos transformar os conhecimentos científicos em meios usuais do cotidiano”. Este 

ainda complementa: 

...entender a ciência nos facilita, também, contribuir para controlar e prever 

as transformações que ocorrem na natureza. Assim, teremos condições de 

fazer com que essas transformações sejam propostas, para que conduzam a 

uma melhor qualidade de vida. Isto é, a intenção é colaborar para que essas 
transformações que envolvem o nosso cotidiano sejam conduzidas para que 

tenhamos melhores condições de vida. (CHASSOT, 2003, p.91) 

 

A Divulgação Científica pode ocorrer em diversos locais e formatos, de modo 

que facilite a aquisição do conhecimento científico usando uma linguagem acessível ao 

público leigo. Existem várias formas de organização para que esta prática ocorra, entre 

elas podemos encontrar os espaços não-formais, assim como, nos espaços formais de 

ensino, sendo o primeiro o mais comum. 

O espaço formal segundo Gohn (2006, p.29), “são os do território das escolas, as 

instituições regulamentadas por lei, certificadoras, organizadas segundo diretrizes 

nacionais”, no qual todas as instalações relacionadas à instituição escolar estão 

envolvidas. Os espaços não-formais são aqueles que “localizam-se em territórios que 



 

acompanham as trajetórias de vida dos grupos e indivíduos, fora das escolas, em locais 

informais, onde há processos interativos intencionais” (GOHN, 2006 p.29), como 

museus, centros de ciências, e todo espaço que não seja do cotidiano escolar, fora da 

sala de aula, dos livros didáticos e de outros recursos presentes no contexto escolar que 

massifiquem os conceitos. 

Com isso, apresentamos os museus, que se desenvolveram como fontes de 

conhecimento e fizeram a conexão da sociedade com a ciência e tecnologia. Valente 

(2005, p.54) contribuiu ao dizer que: “Neste contexto, os museus são eleitos como 

fontes importantes de aprendizagem e podem contribuir para o enriquecimento cultural 

científico dos indivíduos”. 

A partir do século XX, no intuito de aproximar a população da ciência, os 

museus elaboraram meios que fossem interativos, substituindo os aparatos históricos 

por aparatos que houvesse integração e manuseio pelos visitantes. Valente (2005, p.55) 

complementou que: “Como consequência diluiu-se os aspectos culturais e históricos dos 

objetos tradicionais e massificou-se um modelo que foi disseminado pelo mundo”. Em 

busca de uma conexão entre os fatos históricos e a demanda da sociedade, em saber 

sobre a ciência, muitos museus estabeleceram esse equilíbrio de manter a sua 

historicidade e atender o que é inovador na atualidade, para que não perdessem a 

caracterização do “patrimônio intangível”. Valente (2005, p.55) utilizou este termo para 

referenciar a formação inicial do museu e a transformação que houve durante o passar 

dos anos: “O patrimônio intangível está ligado aos aspectos relativos à conservação dos 

processos e fenômenos, incluindo o cultural e o natural, e compreende todos os atos de 

criação, inclusive o da Ciência”. A autora ainda enfatizou que, todo patrimônio é uma 

criação social, logo tudo o que está exposto no museu pertence à criação humana. 

(VALENTE, 2005). 

Segundo Valente (2005 p.56) o museu tem por objetivo: 

 

...ajudar na construção de uma sociedade capaz de fazer face ao presente e ao 

futuro, ampliando a confiança no conhecimento e na compreensão do 

ambiente em que se vive, considerando a história e a cultura de diferentes 

lugares e indivíduos, tomando, assim, a diversidade no seu interior e 

transformando a diferença em vivência positiva. 

 

Conhecendo o cenário dos museus, cabe ressaltar que Chelini e Lopes (2008) 

descreveram três gerações de museus com características próprias, e por isso a 

relevância de serem apresentados, pois nem todos os museus atualmente são interativos. 



 

O museu de primeira geração caracterizou-se por ser colecionador de objetos, incluiu: 

“grandes museus de história natural e museus voltados para coleções de instrumentos 

científicos” (CHELINI E LOPES, 2008 p.210). Os de segunda geração surgiram para 

atender a demanda industrial, Chelini e Lopes (2008, p. 210) complementam que: “com 

caráter de demonstração, eram usadas na formação técnica daqueles trabalhadores que 

iriam operar as máquinas.” E, por fim, o de terceira geração que enfatizava a ciência e a 

tecnologia, a interatividade do cidadão com a ciência. 

 

...a exposição não mais permite que o visitante faça, por meio de objetos 

autênticos, as mesmas observações que levaram o pesquisador às suas 

conclusões, mas fornece-lhe, de forma atrativa, as conclusões (ecológicas, 

por exemplo) do idealizador da mostra. (VAN-PRAËT apud CHELINI E 
LOPES 2008, p.211). 

 

Chinelli et.al (2008) relataram sobre a utilização de centro de ciências e museus 

como ponto de partida para a divulgação da ciência, e ressalta que esses locais se 

destacam por uma característica: a interatividade, que irá levar ao público a relação da 

ciência na frente de seus olhos e sentidos, o que numa demanda surda atenderia os 

objetivos da visualidade no ensino de ciências. “Nas exposições interativas realizadas 

pelos centros e museus de ciências há equipamentos que permitem ao visitante que os 

manipulem.” (CHINELLI et.al., 2008, p.2).  

Para atender toda a demanda que surge com a tecnologia do século XXI, o 

museu conquista o papel de comunicador, expandindo a relação com o público e criando 

diferentes percursos no caminho educativo. O museu tendo como intuito a comunicação 

com a sociedade teve que reformular suas estratégias, ampliando assim seus acervos de 

modo que aguçassem a curiosidade e a interação dos diversos públicos. 

Com isso, observamos que os museus sofrem modificações juntos com a 

tecnologia, e assim surge a palavra interatividade, Valente, Cazelli e Alves (2005, 

p.198), a descreveram como: 

 

...uma pedagogia não-diretiva e deve ser entendida como um conceito 

ampliado que oferece ao público a oportunidade de experimentar fenômenos 

e participar nos processos de demonstração ou na aquisição de informações, 

com o propósito de ampliar seus conhecimentos. 

 

O museu, como um cenário educativo, configura-se por ter um cunho 

interdisciplinar, o que aproxima os alunos do conhecimento científico, estreitando assim 

os laços com o público, tratando-se como recurso educacional podemos dizer que o 

museu se torna um instrumento para o professor relacionar os conceitos das aulas com a 



 

experiência vivida em um museu, levando assim os alunos à aquisição do conhecimento 

cientifico. 

As instituições escolares tem buscado relacionar o ensino com os espaços não 

formais de ensino, como centro de Ciências e museus. Isso acontece graças à prática 

docente, que percebe que o aluno não consegue vivenciar todos os conhecimentos 

científicos dentro do espaço escolar e há a necessidade de buscar novas ideias e gerar 

assim alunos criativos, aptos a observarem e obter seus próprios conceitos. Segundo 

Coelho (2009, p.22): 

 

A educação em museus, enquanto prática institucional é um campo de estudo 

bastante abrangente, na medida em que os museus são instituições 

diversificadas, tanto no que se refere a sua tipologia de acervo, quanto a sua 

história, contexto sociocultural, perfil institucional e tipo o de público 

frequentador. 

 

Conforme Silva, Campos e Mateus (2013), os professores saem à caça de uma 

visita ao museu na expectativa de relacionar o cotidiano, as vivências de sala de aula 

dos alunos com as exposições do meio científico. Cazelli apud Marandino (2001, p.2) 

ainda pontuaram os motivos que fazem os docentes terem vontade ir aos museus: 

 

...busca de uma alternativa à prática pedagógica e à dimensão do conteúdo 

científico, já que temas apresentados no museu podem ser abordados de uma 

forma interdisciplinar ou enfatizando a relação com o cotidiano dos 
estudantes; os professores tem a expectativa de que os alunos aprendam 

conteúdos de forma menos teórica; os professores buscam dar oportunidade 

ao aluno de vivenciar situações difíceis de serem reproduzidas na escola, por 

falta de material e espaço físico; proporcionar a prática da teoria aprendida 

em aula e colocar os alunos em contato com o conhecimento mais recente 

sobre temas científicos; o interesse tem uma relação direta com o programa e 

o conteúdo de ciências desenvolvidas pelo professor. (CAZELLI apud 

MARANDINO, 2001, p.2), 

 

 Com isso, podemos perceber que o uso do museu seria ideal para transformar o 

Ensino de Ciências num referencial da Divulgação Científica, porém esses 

apontamentos não condizem com a realidade vivenciada nas escolas, pois muitas vezes 

a ida ao museu torna-se mero momento de saída escolar, pois os professores não sabem 

como aproveitar o conhecimento exposto. Coelho (2009) destacou que há algumas 

relevâncias para o professor não saber explorar as instalações dos museus. A autora 

relatou que os professores não entendem muitas vezes a linguagem utilizada nas 

exposições e com isso não sabem onde alocar nos conteúdos curriculares. 



 

Marandino (2001) pontuou que, para realizar uma ida ao museu com os alunos, 

faz-se necessário desenvolver um planejamento de atividades, roteiros de perguntas e 

possibilitar nas aulas uma relação do que foi exposto no museu para assim desfrutar de 

tudo que as exposições têm a oferecer.  

De acordo com Ovigli (2001), não podemos misturar os conhecimentos formais 

adquiridos em salas de aula com os expostos em museus, pois cada um terá seu objetivo 

na aprendizagem, assim não existiria o objetivo primordial de ir ao museu com fins 

educacionais, uma vez que “as relações que se estabelecem entre ideias já existentes, 

confrontadas com novas experiências no museu e que objetivam construir novas ideias” 

(OVIGLI, 2001, p.142). Ou seja, aproveitar tudo que foi dito no ambiente escolar, 

analisar com o que está exposto no museu e criar seus conceitos.  

Vale ressaltar também que a escola determina os horários e os saberes que serão 

adquiridos pelo corpo discente, o museu já carrega consigo as possibilidades 

interdisciplinares, onde o aluno terá interação com diversos saberes independente do 

professor ou disciplina responsável por ter agendado a visita. Marandino (2001, p.88) 

ainda complementa: “Os museus também são espaços com uma cultura própria e, neste 

sentido, espera-se que ele ofereça ao público uma forma de interação com o 

conhecimento diferenciada da escola”. 

Coelho (2009 p.18) completa: 

Há diferença também na metodologia, pois o museu trabalha com tempo 

reduzido e com formas didáticas diferenciadas, não sistemáticas, e essas 

características são problemáticas para os professores, que possuem um 

sistema diferente na escola. E muitas vezes o professor não está preparado 

para utilizar os objetos de uma exposição para integrá-los na sua prática 

pedagógica. Pode-se que, pela má formação desse profissional, ele se sinta 

despreparado para desenvolver uma atividade no museu. 

 

Para exemplificar de forma bem sucinta as particularidades do museu e a escola 

Allard et al. (1996, apud Marandino, 2001, p.88), apresentou um quadro que contém as 

diferenças e a partir daí pode estabelecer as relações que possam ter quanto ao cunho 

educacional. 

  



 

 

ESCOLA  MUSEU 

Objeto: instruir e educar Objeto: recolher, conservar, estudar e 

expor 

Cliente cativo e estável Cliente livre e passageiro 

Cliente estruturado em função da idade ou 

da formação 

Todos os grupos de idade sem distinção 

de formação 

Possui um programa que lhe é imposto, 

pode fazer diferentes interpretações, mas é 

fiel a ele 

Possui exposições próprias ou itinerantes 

e realiza suas atividades pedagógicas em 

função de sua coleção 

Concebida para atividades em grupos 

(classe) 

Concebido para atividades geralmente 

individuais ou de pequenos grupos 

Tempo: 1 ano Tempo: 1 ano Tempo: 1h ou 2h 

Atividade fundada no livro e na palavra Atividade fundada no objeto 
Quadro 2- Elaborado por Allard et al. (1996 apud Marandino 2001, p.88) 

 

Estabelecendo essa comparação dos dois ambientes de ensino percebemos 

também que a utilização desses espaços concerne no diálogo da escola com os museus 

de modo que possam formar alunos criativos, capazes de produzir e observar 

(COELHO, 2009). 

Assim, os museus e as escolas são espaços com histórias, linguagem, culturas e 

práticas pedagógicas próprias, mas que, em harmonia, se complementam na formação 

científica do cidadão alfabetizado, ou seja, a importância de utilizar o museu como um 

espaço educativo está além de ser uma atividade complementar da escola e sim uma 

oportunidade de integrar-se ao mundo científico (MARANDINO, 2001). 

Outro recurso que poderá ser utilizado para a Divulgação Científica que atende a 

demanda do Ensino de Ciências para alunos surdos é o uso das imagens, muitas delas 

produzidas e/ou utilizadas com o propósito de divulgar a ciência. As imagens 

vinculadas à ciência iniciaram sua história a partir do século XV, mas sabe-se que desde 

a pré-história já havia registros das principais atividades e também de ensinamentos por 

imagens nas cavernas. (PIMENTA, GOUVÊA, 2009). 

 

4.4. IMAGEM E O ENSINO DE CIÊNCIAS PARA SURDOS 

 

Para entrarmos nesse tópico, seria interessante definirmos o que vem a ser 

imagem? Em busca dessa definição encontramos a contribuição de Pimenta e Gouvêa 

(2009, p.2): 

 



 

São códigos que traduzem eventos em situações, são representações do 

mundo. Este “mundo” é dividido em dois domínios: o domínio das imagens 

como representações visuais que são as pinturas, gravuras, desenhos, 

fotografias e imagens televisivas, cinematográficas, holo e infográficas – 

neste domínio estão as imagens consideradas objetos materiais e signos que 

representam o meio visual; e o domínio imaterial que é o domínio da mente – 

aqui as imagens são visões, fantasias, imaginação e esquemas de 

representação mentais. 

 
 

Com base na definição das autoras as imagens são todas as fontes visuais que 

irão compor determinado objeto. Transferindo isso para o Ensino de Ciências para 

surdos, as imagens seriam os objetos facilitadores da conceituação científica durante as 

aulas, ou melhor, a ilustração dos conceitos abstratos, ou que não possuam sinais em 

Libras, facilitadores do aprendizado. Martins, Gouvêa e Piccinini (2005, p.38) 

complementam: “Imagens são importantes recursos para a comunicação de ideias 

científicas”. 

As imagens trazem todo o contexto visual, mas porque utilizar a imagem? As 

autoras Martins, Gouvêa e Piccinini (2005) ao escreverem sobre a objetividade e a 

transparência das imagens em transmitir as informações, demonstram que o seu uso 

torna mais eficaz o processo de ensino e aprendizagem. Pimenta e Gouvêa (2009, p.7) 

corroboraram com essa ideia como pode ser constatado: “As imagens são recursos 

fundamentais à comunicação visando à construção e elaboração de conceitos e ideias 

dos conhecimentos científicos”. 

Os desenhos também são recursos imagéticos utilizados na linguagem científica 

e Carneiro apud Silva (2009) explicou a importância dos desenhos com o propósito de 

ensinar ciências: 

  

O desenho é uma linguagem universal que, frequentemente, dispensa o texto 

descritivo e a oralidade para explicar os objetos; a ilustração científica, 

portanto, funciona como ferramenta de apoio à imaginação para explicar 

ciências (CARNEIRO apud SILVA, 2009, p.64). 

 

Segundo Silva (2009), antes de expressar com palavras, qualquer pessoa faz seu 

desenho mental como forma de expressão, e comentam que o pensamento científico não 

é necessariamente expresso verbalmente, as “palavras são codificações de 

informações”, afirmando também que o meio mais confiável de emitir uma informação 

que seja compreendida por todos os públicos é por meio de imagem, expondo assim a 

importância da compreensão de conceitos enigmáticos: 

 



 

Os bons diagramas ajudam o pensamento porque revelam padrões nos dados, 

mostram múltiplas variáveis, ao mesmo tempo, permitem ver objetos ocultos 

e compreender melhor as conexões entre fenômenos e sujeitos. (SILVA, 

2009, p.64) 

 

O uso de imagens configura uma modalidade de ensino, pois o professor irá 

despertar nos seus alunos o senso de criticidade e também de reconhecimento sobre 

aquela imagem, o que irá transcender a ação de folhear um livro ou uma revista em 

busca de conceitos, apresentará uma representação de fácil compreensão da ciência. 

Segundo Marandino
12

: 

 

As imagens estão presentes no desenvolvimento do conhecimento científico 

e, como vimos, são amplamente usadas nos materiais didáticos e de 

divulgação científica. O uso das mesmas pode representar ganhos de 

motivação e de análise apurada dos alunos sobre elementos e processos 

científicos. No entanto, é fundamental que o professor promova a “educação 

do olhar” em seus alunos para que possam perceber, ao observar e produzir 

as imagens, os elementos nelas representados, mas também intenções por trás 

dessas produções. (MARANDINO, p.19) 

 

Como podemos perceber os recursos de Divulgação Científica não estão restritos 

aos espaços não formais de ensino, eles também podem, e diríamos que devem ser 

utilizados na escola facilitando o aprendizado de temas científicos. Chinelli et.al (2008, 

p. 2) comentaram o que se espera desses recursos: 

 

Por suas características, é esperado que despertassem a curiosidade e 

provoquem questionamentos, possibilitando aos alunos que, ao manipulá-los, 

formulem hipóteses e venham a verificá-las, fazendo-os chegar a conclusões 

ou a novos problemas. 

 
 

No que concerne o uso de imagens nas salas de aula, o trabalho realizado por 

Martins, Gouvêa e Piccinini (2005) descreve essa utilização. Na pesquisa das autoras 

foram observadas algumas aulas de ciências e a utilização das imagens em diversas 

situações, e com esse registro fizeram alguns apontamentos sobre o favorecimento deste 

recurso nas aulas: 

-localizar estruturas (e suas possíveis funções) e torná-las dinâmicas 
(movimentos, mudanças de lugar etc.), possibilitando mostrar relações 

espaciais entre parte e todo; 

 -fornecer um cenário no quais alunos e professora podia pensar localizar e 

identificar as entidades e suas partes, apresentando e detalhando essas 

entidades; 
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 -conduzir os processos de construção de representações, seja através de 

descrições ou estabelecendo analogias; 

- momentos em que as explicações assumiram um caráter menos rígido e 

possibilitaram uma expressão mais criativa e representativa, inclusive da 

participação dos alunos na mediação de conceitos e/ou ideias (por exemplo, 

com o uso de analogias); 

 -influenciar na memorização dos alunos (analogias visuais ajudaram a 

lembrar do nome das organelas) e que os alunos se aproximassem de um 

universo invisível, inacessível, aumentando a possibilidade de 
“convencimento” desses alunos. (MARTINS, GOUVÊA e PICCININI ,2005, 

p. 39) 

 

 

Para o Ensino de Ciências, Pimenta e Gouvêa (2009) relataram que há uma 

indispensabilidade no uso das imagens, que se justifica pela possibilidade visual de 

entender o corpo humano interno, tal como os aparatos técnicos. Ou seja, corroborando 

com a análise da pesquisa supracitada. 

Quando o tema proposto é a Divulgação Científica e o uso de imagens, Torres 

(2014) explicou que o mais importante é explorar a visualidade para disseminar as 

informações e ainda relata como deve acontecer esta exposição de imagens, não é tornar 

tradicional, mas sim surpreender o público e trazer conhecimento e compreensão: 

 

A ideia é trabalhar fora dos padrões convencionais de divulgação imagética 

da pesquisa. Não se trata de expor, por exemplo, fotos de pesquisadores e 

alunos atuando em suas respectivas áreas, mas lançar mão das imagens da 

própria produção científica como divulgação de si mesma. Nesse sentido, 

fotografias, mapas, gráficos, imagens microscópicas, ilustrações e vídeos, 

com ou sem apelo estético, passam a funcionar como lupas, que possibilitam 

a ampliação das informações e o acesso ao conhecimento relacionado com 

cada imagem (TORRES, 2014, p.170). 

 

Com base no exposto, podemos afirmar que a Divulgação Científica se constitui 

em um bom caminho possível para o Ensino de Ciências, principalmente quando temos 

como recorte os alunos surdos. Como defendido por Valente (2002 p.13): “As 

tendências da educação em ciências enfatizam o papel da ação do sujeito na 

aprendizagem. Dessa forma, agindo com maior liberdade no uso dos aparatos 

interativos, diferentes possibilidades de interação são apresentadas.” Para isso, o uso 

efetivo de recursos de Divulgação Científica romperiam as barreiras do ensino do ponto 

de vista conceitual, partindo para a ação, para a visualidade ou iconicidade. Como já 

citado anteriormente o processo educativo de alunos surdos baseia-se na sensibilidade 

visual, ou seja, pelos recursos visuais que são dispostos para que tenha a concretização 

de conceitos, isso acontece também com recursos de Divulgação Científica. 



 

A fim de relacionar o uso das imagens e dos espaços de Divulgação Científica 

com o ensino de Ciências para alunos surdos, recorremos à fala de Gohn, onde a autora 

descreve como a educação não formal atinge suas finalidades:  

 

[...] socializa os indivíduos, desenvolve hábitos, atitudes, comportamentos, 

modos de pensar e de se expressar no uso da linguagem, segundo valores e 

crenças de grupos que se frequenta ou que pertence por herança, desde o 

nascimento (GOHN, 2006 p29).  

 

Com isso, refletimos que os surdos serão socializados e inseridos no mundo 

científico a partir da utilização de recursos diversos, dentre eles imagens e museus, 

assim como terão uma conscientização do mundo que o cerca possibilitando a sua 

interação com o processo educativo, ou seja, seria um ponto de encontro da Ciência com 

a Pedagogia Surda, um ensino integrado para os surdos, isto é, teria o sentimento de 

“pertencimento”, palavra expressa anteriormente e enfatizada por Gohn quando se 

refere aos atributos da educação não formal: “Desenvolve laços de pertencimento. 

Ajuda na construção da identidade coletiva do grupo” (GOHN, 2006, p.30). 

Os recursos imagéticos compõem o cenário de inclusão dos surdos no mundo, 

tendo como recorte o universo educacional, isso ocorre por atingir os objetivos 

linguísticos da Libras, uma modalidade visual de comunicação, mas não podemos 

restringir o uso da imagem como recurso somente para os surdos, a sociedade ouvinte 

utiliza diversos meios imagéticos para facilitar o processo de ensino aprendizagem. 

Podemos então afirmar que a utilização da imagem como recurso do Ensino de Ciências 

abrange a todos os públicos e leva com rapidez e clareza o entendimento dos conceitos 

científicos. 

A Divulgação Científica é necessária para toda a sociedade, a fim de que 

compreenda a funcionalidade da ciência, seja numa vida escolar ou na vivência diária, 

tendo como recorte os surdos, a utilização de recursos de Divulgação Científica 

contribuiu por serem exemplares visuais estimulando as diversas percepções da ciência, 

como o tato, a visão, alcançando o principal sentido da Divulgação Científica: promover 

a compreensão da ciência para todos. Como Moreira (2006, p.11) declarou: “Para a 

educação de qualquer cidadão no mundo contemporâneo, é fundamental que ele possua 

noção, no que concerne à ciência e tecnologia”.  

 

  



 

5. TRAJETÓRIA DA PESQUISA- METODOLOGIA 

Segundo Gerhardt e Souza (2009, p13) a “metodologia se interessa pela validade 

do caminho escolhido para se chegar ao fim proposto pela pesquisa”. Com este intuito 

apresentamos neste capítulo a trajetória percorrida para a realização desta pesquisa, 

mostrando tanto os entraves encontrados quanto os avanços alcançados, ambos 

contribuindo para o acúmulo das experiências vividas. 

Cabe uma reflexão a partir dos desafios encontrados nas instituições e como as 

adversidades enriqueceram o campo de pesquisa, pois foram encontrados dois modelos 

educacionais para surdos que juntos contribuíram para o melhor desenvolvimento da 

pesquisa. 

Desse modo é exposto o caminho trilhado para encontrar respostas para a 

questão norteadora deste trabalho: De que forma o professor de Ciências atuante na 

classe com surdos se apropria dos diversos meios de divulgação científica (centros, 

museus, vídeos, revistas etc.) em suas práticas de ensino? 

 

5.1 EM BUSCA DO CAMPO EMPÍRICO 

 

A escolha do campo empírico ocorreu devido à pesquisa ter por tema o Ensino 

de Ciências para surdos, com isso para a configuração de um local de pesquisa a 

instituição deveria ter entre as modalidades de Educação Especial ou Educação 

Inclusiva com alunos surdos. 

O universo pesquisado foi o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), 

escolhido para compor o cenário da pesquisa por ser uma instituição de referência no 

que tange a Educação Especial de Surdos no Rio de Janeiro, sendo a mais antiga no 

país.  

O INES tem o início da sua história no ano de 1855, quando o então já 

mencionado professor francês Ernest Huet, também surdo, relatou à D.Pedro II sobre a 

necessidade de fazer uma escola para surdos, o que era comum nas grandes nações, com 

o intuito de ajudar na inserção dos surdos na sociedade. Um ano depois, em 1856, a 

instituição foi fundada, recebendo o nome de Imperial Instituto de Surdos Mudos. 

A estrutura disciplinar era muito semelhante à das demais instituições de ensino 

com Disciplinas como “Língua Portuguesa, Aritmética, Geografia, História do Brasil, 

Escrituração Mercantil, Linguagem Articulada, Doutrina Cristã e Leitura sobre os 



 

Lábios” 
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 como Disciplina adicional. Com o passar dos anos, o nome da instituição foi 

modificado, passando a se chamar Instituto Nacional de Educação de Surdos, nome 

usado até hoje. 

Atualmente, a escola atende diversos alunos do Brasil e do exterior, oferecendo 

à comunidade surda todos os segmentos da formação escolar: educação básica ao 

Ensino Superior. O INES é o pioneiro no uso da Língua de Sinais Brasileira 

influenciada pela Língua de Sinais Francesa devido à nacionalidade de Huet. 

O meu primeiro contato com o INES foi realizado por meio do Departamento de 

Pesquisa do INES (DIESP), tendo sido muito bem recebida. No entanto, o DIESP 

solicitou o parecer da Plataforma Brasil, que tem por objetivo ser uma base comum a 

todas as pesquisas que envolvam seres humanos
14

, de modo que sejam acompanhadas 

pelos Comitês de Éticas em Pesquisa (CEP) de todo o Brasil. Este processo de 

submissão do trabalho ocorre com o envio do projeto de pesquisa, junto com os 

objetivos, o roteiro que o trabalho terá para ser realizado, assim como a autorização da 

instituição responsável pela pesquisa, que aqui no caso seria a autorização do IFRJ. 

Após o envio há uma análise dos documentos sendo, em seguida direcionada para o 

CEP responsável, e assim retorna para o pesquisador a carta de aceite, ou de solicitação 

de esclarecimento ou de recusa. O aceite passa a se constituir no passe livre para a 

realização da pesquisa.  

 Lamentavelmente, o longo processo que durou o trâmite para a liberação do 

parecer do Comitê de Ética, acabou gerando um impasse na pesquisa. Apesar de ter 

inicialmente escolhido o INES e tendo essa instituição vinculada à permissão da minha 

incursão de pesquisa lá mediante a liberação do CEP e, ainda, tendo que lidar com o 

limite de tempo que tinha para a pesquisa imposto pelas regras da Capes que regem os 

programas de pós-graduação, não sendo diferente no programa de mestrado ao qual este 

trabalho se insere, foi necessário criar uma alternativa para poder realizar a tempo o 

trabalho de pesquisa. Por esse motivo, foi necessário buscar outro local para realização 

da pesquisa já que não havia previsão de quando seria dado o retorno desse comitê em 

relação à submissão. Cabe informar que o processo de retorno demorou quatro meses e 

que tal decisão de dar continuidade à pesquisa sem o aval do CEP, é imposta pela 

premência com que temos que cumprir os prazos, estando longe de ser o ideal. Por esta 

razão, foi estabelecido contato com outra instituição que apresentasse a inclusão de 
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surdos no ensino regular. A instituição em questão foi o INOSEL. Importante ressaltar 

que o que começou como um percalço de pesquisa acabou sendo um interessante 

aspecto que terminou por favorecer a possibilidade de uma análise em dois ambientes 

diferentes para o Ensino de alunos surdos, como será constatado mais a frente. 

O contato com o INOSEL aconteceu devido à integração e convívio que possuo 

com a Pastoral do Surdo, grupo da Igreja Católica que visa à inclusão de surdos no 

convívio da vida cristã. Este grupo é formado por surdos e ouvintes, sendo os ouvintes 

em sua maioria intérpretes. Alguns dos membros da Pastoral já tiveram vivência no 

INOSEL, por terem sido estudantes ou profissionais da instituição, sendo esta uma 

instituição Católica permite que haja maior convívio da comunidade surda em suas 

dependências sempre que há eventos no Rio de Janeiro.  

O INOSEL é uma instituição Católica, fundada em 24 de fevereiro de 1959, com 

o propósito de educar pessoas surdas. Com o passar dos anos, devido à escassez de 

instituições que ofertassem ensino particular na comunidade, a instituição ofertou vagas 

para a comunidade ouvinte. Durante um período predominava nas salas os alunos 

surdos e poucos ouvintes. Atualmente a proporção se inverteu e a realidade da escola é a 

inclusão de surdos, tendo poucos alunos surdos em cada classe. 

A inserção no local de pesquisa aconteceu de forma guiada. A coordenadora 

pedagógica mostrou todas as dependências físicas da escola, permitindo que visitasse 

todas as salas e pudesse me apresentar para os alunos, e respondesse alguma pergunta 

que os alunos quisessem fazer, sendo este o único contato estabelecido com os mesmos. 

E assim pude observar como era estruturada a sala de aula tal qual a organização da sala 

para que o surdo participasse e interagissem nas aulas. Cabe destacar que todos os 

contatos com as professoras e com os alunos foram acompanhados pela coordenadora, 

até mesmo durante as entrevistas com as docentes, o que fez com que algumas 

abordagens não pudessem ser bem exploradas, pois havia no ar, por parcela das 

participantes, um certo incômodo com a presença da coordenadora na sala. 

Aproximadamente quatro meses após ter iniciado o trabalho de campo no 

INOSEL, tivemos a liberação da pesquisa pelo Comitê de Ética, e de posse do parecer 

retornamos o contato com o DIESP, que prontamente autorizou a realização da pesquisa 

no INES. O enfoque da pesquisa é o Ensino Fundamental II, com o recorte nos 

professores que lecionem Ciências, para isso fomos direcionados para o departamento 

responsável por toda a educação básica o Debasi, que iria estabelecer o contato com a 

coordenação de Ciências para agendar o primeiro contato com o grupo dos docentes, 



 

estando assim concedida a permissão de entrevistar as docentes e participar de algumas 

atividades. 

A pesquisa no INES ocorreu em dois momentos, sendo o primeiro uma 

apresentação formal da pesquisa, pontuando os objetivos e as perspectivas a serem 

alcançadas, num segundo contato foram realizadas as entrevistas, faz-se pertinente 

registrar que, do mesmo modo como ocorreu no INOSEL, durante as entrevistas a 

coordenadora se manteve na sala junto com as demais professoras, mas permitindo que 

a entrevista fosse espontânea por parte das docentes e não foi percebido nenhum 

desconforto em relação a esse fato. 

 

5.2 OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A escolha dos participantes da pesquisa ocorreu tendo como critério base estar 

lecionando Ciências para alunos surdos, para isso seria necessário ser professor (a) do 

segundo segmento do Ensino Fundamental.  

Tendo em vista que as duas instituições escolhidas para a pesquisa abrangiam 

toda a Educação Básica, foi solicitado que houvesse participação dos docentes de 

Ciências, porém não foi este cenário que encontramos no campo. 

No INOSEL, os docentes que lecionam Ciências se recusaram a participar da 

entrevista, alegando que não havia preparo e julgavam não ter nada a contribuir. 

Buscando uma alternativa para conseguir realizar a pesquisa, elegeu-se como público 

participante professores do primeiro segmento do Ensino Fundamental, tendo como 

orientação que estivessem lecionando todas as disciplinas nas turmas, inclusive 

Ciências. 

No INES as entrevistas foram realizadas com os docentes que lecionavam no 

segundo segmento do Ensino Fundamental, onde houve a exposição do tema tal qual a 

apresentação  que consta no “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” 
15

. 

No total das duas instituições foram entrevistadas onze docentes, sendo seis 

docentes do INOSEL e cinco do INES, todas do sexo feminino, a faixa etária variando 

entre 25 e 48 anos. A professora mais jovem se formou em 2012 na Licenciatura em 

Ciências e iniciou este ano a carreira docente. É pertinente destacar que ficaram 
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mantidos em anonimato os nomes das docentes, sendo designadas letras para referenciar 

cada uma delas. 

 

 

5.3 AÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Tendo por finalidade a coleta de dados, foram utilizados alguns instrumentos de 

pesquisa como: roteiro para entrevistas semiestruturadas buscando uma participação 

espontânea e que o entrevistado se sentisse a vontade, estabelecendo uma interação. “O 

roteiro serviria, então, além de coletar as informações básicas, como um meio para o 

pesquisador se organizar para o processo de interação com o informante.”. (Manzini, 

2004 p.2), vide APENDICE B. Observação do espaço escolar utilizado para as aulas de 

Ciências, como laboratório, áreas verdes, espaço denominado assim por preservar 

grandes quantidades e árvores, e materiais utilizados e elaborados com os alunos.  

A presente pesquisa tem cunho qualitativo, com observação direta do meio 

empírico. Optou-se por dar um enfoque, tanto na teoria como na prática relatada pelos 

docentes, a partir da perspectiva hermenêutico-dialética, levando em consideração as 

diretrizes de Minayo (2014, p. 168), que nos diz: 

 
...a proposta de Habermas passa pela construção de um movimento interativo 

entre hermenêutica e a dialética, valorizando as complementariedades e 

oposições entre as duas: (a) ambas trazem a ideia fecunda dos 

condicionamentos históricos da linguagem, das relações e das práticas; (b) 

ambas partem do pressuposto de que não há observador parcial; (c) ambas 

questionam o tecnicismo em favor do processo intersubjetivo de 

compreensão e de crítica; (d) ambas ultrapassam as tarefas de serem simples 

ferramentas para o pensamento e (e) ambas estão referidas à práxis 

estruturada pela tradição, pela linguagem, pelo poder e pelo trabalho. No 

entanto, enquanto a hermenêutica enfatiza o significado do que é consensual, 

da mediação, do acordo e da unidade de sentido, a dialética se orienta para a 

diferença, o contraste, o dissenso, a ruptura de sentido e, portanto, para a 
crítica. 

 

 Partindo da análise dos dados obtidos, com base no roteiro semiestruturado, 

dividiu-se em categorias, onde serão apresentados alguns tópicos, dispostos abaixo: 

- Trajetória Docente e Formação Acadêmica- abrange as respostas sobre cursos 

de graduação, especialização, pós-graduação. 

- Contato com a Libras- considerações se realizou algum curso voltado para 

surdez, como aprendeu a Libras. 



 

- Ensino de Ciências e surdez- correlação das metodologias em sala, o uso da 

visualidade nas aulas, experiências narradas, conhecer a relação das professoras com a 

utilização destes espaços.  

-Visitar um espaço não formal de ensino com um surdo. 

 

5.4 INES X INOSEL- A REALIDADE DO CAMPO DE PESQUISA 

 

O início de uma pesquisa nos enche de indagações, e expectativas, pois 

almejamos encontrar respostas que harmonizem tanto com a literatura estudada, quanto 

com as expectativas que construímos em torno do nosso tema. Velho (1978) chama 

atenção para este sentimento de acreditarmos conhecer as realidades sociais porque 

temos familiaridade com as mesmas, quando o que muitas vezes podemos ter são 

estereótipos. Para não cairmos na armadilha de achar que encontraremos algo comum e 

que esperamos, é necessário buscar um estranhamento daquilo que supostamente 

acreditamos ser familiar. Buscamos, por conseguinte, criar mecanismos de 

estranhamento no trabalho de campo. 

Aqui se pretende apresentar a distinção de duas instituições escolares referencias 

no que concerne à educação de/para surdos, evidenciando duas tendências, duas 

metodologias que envolvem o processo educativo com o objetivo de inserir o surdo na 

sociedade e na vida acadêmica. 

O INOSEL é uma instituição que segue a linha da Comunicação Total, filosofia 

educacional que não foi muito aceita pelos surdos antigamente como visto 

anteriormente, porém a direção deixa o surdo decidir pelo modelo de comunicação que 

queira utilizar, seja ele o oralismo, a sinalização em Libras, ou os dois ao mesmo tempo. 

Mesmo deixando a cargo do surdo a decisão, poderíamos indagar que esta filosofia 

adotada poderia ser um ensino “modelador de surdos”? Strobel (2007, p.23) considerou 

que “a mais “sofrida” de todas as representações no decorrer da história dos surdos é a 

de “modelar” os surdos a partir das representações ouvintes.” O modelo educacional 

realizado pelo INOSEL esclarece que a educação ofertada na instituição se refere à 

Educação Inclusiva, onde há surdos e ouvintes numa mesma classe, o que podemos 

afirmar ser uma “educação para surdos” 
16

, expressão utilizada quando há o ensino da 

Língua Portuguesa como primeira língua. 
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O INES, por sua vez, apresenta uma proposta Bilíngue de ensino, onde há 

prioridade na utilização do uso da Libras, ficando a Língua Portuguesa como segunda 

Língua dos surdos. Podemos dizer que há uma valorização da cultura surda. A corrente 

educacional neste espaço é, portanto, uma Educação Especial, ou seja, uma “educação 

de surdos”, que irá subsidiar a demanda da comunidade surda. 

Importante frisar que não é objetivo deste trabalho comparar as duas instituições, 

no entanto se faz necessário apontar a filosofia que a instituição utiliza e a modalidade 

educacional, por isso será feita uma análise geral das entrevistas, sendo situada a 

instituição pertencente quando a informação for pertinente. 

  



 

6- “PALAVRÕES DE CIÊNCIAS”: DESAFIOS DO ENSINO DE CIÊNCIAS 

PARA SURDOS 

Este capítulo apresenta uma análise das entrevistas das professoras junto com 

uma revisão bibliográfica relacionada à Formação Docente e Ensino de Ciências, as 

observações das instituições pesquisadas e uma experiência de visita a um espaço não 

formal de ensino, o Planetário da Gávea, realizada com um surdo. Nas seções seguintes 

serão destacados tópicos que foram considerados de suma importância durante os 

encontros no campo pesquisado. 

O título deste capítulo foi retirado das falas das entrevistadas. A expressão 

“Palavrões de Ciências” foi uma constante na fala das docentes, quando estas queriam 

relacionar a dificuldade dos termos científicos e a realidade dos alunos presentes em 

sala, ainda ressaltando a ausência de sinais em Libras e a formação específica para os 

docentes. 

 

6.1. FORMAÇÃO DOCENTE E TRAJETÓRIA  

 

Um professor é antes de tudo, alguém que sabe alguma coisa e cuja função 

consiste em transmitir esse saber a outros. (TARDIF, 2002 p.31) 

 

O professor como ser social é considerado um facilitador do processo de 

aprendizagem e, para tanto, deverá se apoiar em uma formação adequada para que 

ocorra de maneira efetiva o processo de ensino aprendizagem. 

Ao longo de duas décadas a formação docente vem se destacando nas pesquisas, 

demonstrando que os saberes docentes provêm de “várias hierarquias: da família, da 

escola que o formou, da sua cultura pessoal, dos seus pares, da universidade, das 

formações continuadas” (Tardif, 2002, p.16). Com isso reformulou-se os requisitos para 

exercer a profissão, o que levou à necessidade do aperfeiçoamento da Educação 

Superior, como descrito na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 

9394/96): 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal. 

 

Apesar dessa formação superior, o professor não está preparado para enfrentar 

os desafios da educação hoje, principalmente no que se refere à educação especial, 



 

constata-se isso por meio dos discursos docentes, que os conhecimentos adquiridos nos 

cursos de formação não abarcam as necessidades sociais abrindo abismos entre a 

academia e a prática educacional. Desta forma, os docentes no meio acadêmico não 

conhecem as realidades das salas de aula, sendo sugerido por Tardif (2002) a 

coexistência de dois tipos de professores os “professores pesquisadores”, aqueles que 

estão inseridos nas pesquisas acadêmicas e os “professores de profissão”, que são 

atuantes na prática docente e aprendem a cada dia com suas experiências vividas nas 

salas de aula. 

Segundo Dassoler e Lima (2012) o professor é o sujeito responsável de fazer as 

pessoas mudarem, intervindo na realidade desses alunos. A qualidade do professor está 

relacionada com a sua formação: “Neste aspecto, entende-se que a formação do 

professor é indispensável para a prática educativa, a qual se constitui o lócus de sua 

profissionalização cotidiana no cenário escolar.” (DASSOLER E LIMA, 2012; p.1) 

Analisando as entrevistas é pertinente ressaltar que no INOSEL, por ter ocorrido 

às entrevistas com professoras do primeiro segmento do Ensino Fundamental, não há 

diversificação na formação acadêmica, sendo quatro docentes formadas em Pedagogia, 

destaco uma docente que fez o curso Pedagogia Bilíngue, curso este ofertado pelo INES 

cujo objetivo é a preparação profissional para lecionar para surdos. Uma docente não 

possui o Ensino Superior, tendo somente o curso de magistério em nível de Ensino 

Médio com adicional em Educação Infantil. No INES, as entrevistas foram realizadas 

com professoras que lecionam Ciências, todas possuindo licenciatura em Ciências 

Biológicas. 

Sou formada em Pedagogia e tenho Pós Graduação em Libras. (DOCENTE 
A) 

 

Sou Pedagoga, fiz Pós Graduação em Deficiente Auditivo, magistério pelo 

INES e pela UFRJ. (DOCENTE F) 

 

Formei na UERJ em 2002, fiz pós-graduação em Ensino de Biologia na 

UERJ em 2009, fiz mestrado na UERJ em Ensino de Biologia. (DOCENTE 

K) 

 

A formação continuada para um professor torna-se fundamental devido à 

necessidade de buscar novos saberes para transformar a teoria em prática pedagógica. 

Dassoler e Lima (2012, p1) concordam que: “a formação relaciona-se também à ideia de 

aprendizagem constante no sentido de provocar inovação na construção de novos 

conhecimentos que darão suporte.”. 



 

Nessa concepção e também com a temática deste estudo, coube questionar sobre 

a realização de cursos de formação continuada nas vertentes de Ciências e /ou Libras. 

De modo geral não foi demonstrada uma preocupação prévia em aprender Libras, os 

cursos realizados foram posteriores a admissão na instituição que leciona com surdos. 

Algumas docentes afirmaram que aprenderam com os alunos e não em cursos 

específicos. Na área de Ciências, as professoras do INES realizaram o curso básico de 

Libras, cabe concordar que elas estão diretamente inseridas neste campo educacional e, 

portanto, mais próximas a realizar cursos de especialização para o aprendizado de 

Libras. 

A trajetória de um professor se inicia a partir de sua formação acadêmica, desde 

que ocorre a escolha do curso a seguir, seja de nível médio ou superior. Podemos 

afirmar que a vivência em sala de aula, como as experiências adquiridas com a prática 

pedagógicas, o convívio com os alunos, o encontro com os surdos, molda a pratica 

desse docente, modificando suas atitudes e também a forma de lecionar. 

De acordo com a concepção de Costa e Conceição (2010) o professor é o ator 

principal no cenário escolar e deve estar sempre alimentando a sua prática, e 

complementam: “A trajetória docente é entendida como um processo e não como uma 

série de acontecimentos. Este percurso depende das realidades e experiências que os 

indivíduos vivenciam.” (COSTA E CONCEIÇÃO, 2010 p.2) 

As trajetórias das docentes que participaram das entrevistas são acrescidas de 

novos saberes a partir do momento que entram numa classe com alunos surdos, e ali 

começam a trilhar um novo caminho, de conhecer uma nova Língua, de saber lidar com 

as diferenças. Na entrevista indagou-se sobre o lecionar em salas que já tivessem alunos 

incluídos surdos ou não, ou em classe especial, com isso somente uma docente teve esse 

contato prévio, com alunos cegos. 

 

Achava o trabalho muito difícil, mas me agradava porque os deficientes 

visuais eram muito interessados nas aulas, pareciam que não tinham tempo a 

perder, eles corriam atrás tinha muita vontade e empolgação para trabalhar 

com eles apesar das dificuldades de ter que lidar com aquela situação. 

(DOCENTE I) 

 

Com isso temos que concordar que a trajetória docente é um caminho que irá ser 

construído ao longo dos anos de docência, e que sempre será um ambiente de 

aprendizado levando à aquisição de novos saberes. 

 



 

6.2. EXPOSIÇÃO À LINGUA 

 

Para dar início a esta parte, utilizo, mais uma vez, uma história buscando com 

isso a ilustração do que desejo demonstrar. Bay e Daphine são duas adolescentes que 

nasceram no mesmo dia e que por ironia do destino foram trocadas na maternidade. 

Daphine quando criança teve meningite e ficou surda. Com o passar dos anos Bay 

descobre que a família que a criou não é a biológica. Inicia assim uma busca pela 

família verdadeira, até que encontram e resolvem morar todos juntos. Eis um grande 

desafio, lidar com Daphine, a menina surda. No primeiro contato os verdadeiros pais 

gritam, na expectativa dela ouvir, depois fazem mímicas, falam devagar para que ela 

faça leitura labial, até o momento que resolvem aprender a Língua de Sinais, assumindo, 

portanto a cultura surda na casa. Cultura essa que causa grande estranhamento por parte 

dos demais membros do convívio social, como vizinhos, amigos que sofrem durante a 

trama com medo de não serem capazes de transmitir todas as mensagens em sinais, não 

conseguir conversar e educar as meninas. 

Esse trecho, retirado dos capítulos iniciais do seriado Switched at Birth 

transmitido pela emissora Freeform no ano de 2011, serve para demonstrar as 

dificuldades encontradas por um grupo acostumado com pessoas ouvintes ao se deparar 

com a inclusão da surdez no seu cotidiano. Com isso, podemos dizer que, de certa 

forma, as docentes entrevistadas tiveram sentimentos similares aos da família que 

aprendeu a Língua de Sinais, tais como sentimento de incapacidade de não alcançar os 

objetivos de um professor na aula, de não conseguirem estabelecer uma comunicação 

direta com o aluno, gerando a dependência de um terceiro, no caso aqui um intérprete, 

para mediar à conversa professor x aluno, uma vez que todas relataram que não tiveram 

conhecimento nem convívio com a Libras antes de começarem as atividades com os 

alunos surdos. As docentes afirmaram que aprenderam Libras quando se incorporaram 

na instituição escolar.  

 

Na época que entrei ainda não tinha essas coisas, curso de Libras depois que 

abriu aqui no INES, você chegava e era jogado em sala de aula, você tinha 

aquele montão de turno e você se virava tanto que eu aprendi foi com eles 

mesmo. ( Docente H) 
 

Estou fazendo curso de Libras desde que eu entrei, foi final de 2014, termino 

agora no final desse ano, mais o meu aprendizado, a minha linguagem em 

Libras ainda está se formando e eu acredito que mesmo depois que terminar o 

curso ainda vou esta muito crua, acho que ainda vou precisar de bastante 

estudo. (Docente F) 



 

 

Eu entrei em sala com um intérprete meio sem saber o que fazer então o 

contato todo de Libras foi aqui. Hoje em dia dou aula sozinha, sem intérprete, 

porém eu ainda tenho muita dificuldade. Não consegui terminar o curso eu 

fiz três módulos do curso, mas não consegui encaixar e o que aprendi foi com 

eles (alunos) e observando o intérprete. (Docente J) 

 

Entrei aqui também sem saber Libras, aprendi bastante com as crianças. 

(Docente D) 
 

 

O tempo de contato com a Libras influencia diretamente na comunicação com os 

alunos, e é perceptível que as docentes adquiriram este aprendizado ao se depararem 

com a classe de/com surdos, o que preocupa o cenário educacional, pois não há relatos 

de interesse por cursos de Libras antes de entrarem na sala de aula, comentam ainda que 

cursaram na graduação a disciplina de Libras, mas não foi nada que acrescentasse e 

facilitasse o contato com a classe em que atuam no momento.   

A fala das professoras vai ao encontro com a de Pletsch quando esta autora 

afirma que “os professores, de maneira geral, não estão preparados para receber em sua 

sala de aula alunos especiais.” (2009, p.147). Esta realidade faz surgir uma inquietação, 

pois como uma instituição voltada para o ensino de surdos preenche seu quadro 

profissional com docentes que não dominam a Libras e nem mesmo é exigido nenhuma 

formação específica, ao menos um curso básico? Feltrini (2009) observou que: 

 

A comunicação em sala de aula só se efetivará no nível ideal se professores e 

alunos dominarem a mesma língua – no caso de alunos surdos, se dominarem 

a Libras. O uso da língua de sinais como forma de comunicação e interação 

dentro da sala de aula é condição indispensável para que a educação 

aconteça, pois, sem interações efetivas aluno-professor e aluno-alunos, o 

processo educativo não pode avançar. (2009p. 31) 

 

Quadros (1997) também salienta a temática da comunicação dos professores 

para com os alunos surdos, enfatizando a utilização primária de sinais em Libras 

tentando alcançar os objetivos propostos para aula ocorrendo erradamente, pois 

articulam sinais que não formulam as orações, tornando a comunicação 

incompreensível, assim o professor em seu estágio inicial de contato com a Libras 

sinaliza o português e não compõe a aula pensando na estrutura linguística da Libras. E 

complementa: “O primeiro grande engano dos profissionais que adotam esse sistema 

artificial é chama-lo de Língua de Sinais. [...] e utilizam o português sinalizado.” 

(QUADROS, 1997 p.25). 



 

Com isso, é pertinente ressaltar que o aluno surdo consegue armazenar e 

aprender melhor quando ensinado em Libras, pois faz parte da sua natureza a 

visualidade, qualquer outra forma de comunicação que não dê ênfase ao caminho visual 

ampliará o obstáculo para aprendizagem. Por isso, cabe aos docentes ir a busca desse 

conhecimento, assim como caberia às instituições buscar por docentes que já tenham 

contato com a comunidade surda, para que entendam melhor seus alunos e passem a 

criar laços de saberes. 

 

 

6.3- COMO ENSINAR CIÊNCIAS? RELATOS DAS DOCENTES  

Entendemos que é preciso ensinar ciências a todos os alunos sem exceção, 

para a formação de um cidadão crítico que possa participar na tomada de 

decisões de sua sociedade (Chassot, 2003 apud Benite et al., 2011, p. 3). 

 

De acordo com a epígrafe acima, o Ensino de Ciências se coloca como uma 

necessidade de formar cidadãos críticos que tenham condições de participarem na 

sociedade de forma consciente. Chassot (2003) descreve a ciência como uma linguagem 

própria capaz de universalizar o meio comum, ou seja, o meio natural que vive, e com o 

entendimento desta Ciência: “contribuir para controlar e prever as transformações que 

ocorrem na natureza. Assim, teremos condições de fazer com que essas transformações 

sejam propostas, para que conduzam a uma melhor qualidade de vida” (Chassot, 2003, 

p.91). 

Com o pressuposto de que o ensino de Ciências deve ser para todos, é 

importante saber como as docentes, a partir das suas narrativas, estabelecem a relação 

entre o ensino de Ciências e a surdez. 

Quanto a isso, as docentes relatam que o meio visual se faz essencial para 

lecionarem, tendo em vista que para esta população este é o sentido mais aguçado 

devido a sua comunicação e deficiência. Esse aspecto não é uma prerrogativa da 

população surda, já que recursos visuais são instigantes para os seres humanos, mas 

como já visto, para esta população é uma via de acesso ao conhecimento 

importantíssimo. 

A visualidade no Ensino de Ciências torna-se, portanto, um recurso facilitador 

impactante contribuindo para que ocorra um aprendizado em qualquer situação, 



 

sobretudo no ensino para surdos que encontram neste canal sensorial um meio de 

dominar as barreiras sociais e desenvolver seus conceitos sobre o mundo. Pinto et al 

(2012, p.148) complementam ao dizerem que: 

 

A partir de processos visuais, o Surdo pode, então, estruturar comunicação, 

imagem e língua, ordenando a experiência por meio do uso da forma. 

Portanto, podemos dizer que o Surdo cria conceitos visuais, tratando a forma 

como resultado de um ato específico de elaboração e invenção de esquemas 

de pensamento. 

 

Corroborando essa ideia Sales et.al. (2007) esclareceram que o aspecto 

facilitador de uma educação para surdos é a criação de representações visuais como 

direcionadores de pensamentos e escrita, o que vem a superar o obstáculo da falta de 

audição e com isso o aprimoramento do campo visual e tátil. 

O obstáculo sensorial auditivo cria situações comunicativas especificas para 

o surdo, porém, não o impedem de adquirir uma linguagem, nem o 

desenvolvimento de sua capacidade de representação. O fato do surdo se ver 

impossibilitado de adquirir língua oral espontaneamente, faz com que ele 
apreenda o mundo pela visão e pela via tátil. (SALES et al. 2007 p.3065) 

 

 

Sabendo desta necessidade do visual nos alunos e a comunicação por Libras 

questionou-se sobre a utilização de sinais próprios de Ciências para as professoras, e 

houve unanimidade nas respostas das docentes das duas instituições ao destacarem a 

ausência desses sinais específicos. Esta ausência acaba fazendo com que sinais sejam 

inventados por determinada professora no afã de passar a ideia, não sendo difundido 

para os outros grupos, podemos dizer que cada docente constrói sua “tribo” com sinais 

próprios onde só os que estão inseridos nesta classe conseguirão entender, se é que 

podemos dizer que tal criação gera eficácia na transmissão do conteúdo desejado.  

 

Eu crio sinais com eles quando sei que é algo muito complicado e difícil, que 

eles estão com muita dificuldade, o professor tem essa mobilidade de estar 

criando sinais para o seu grupo. (DOCENTE C) 

 

Então, não tem um sinal especifico para isso, você vai olhar umas aulas e ver 

que cada sala vai ter um sinal diferenciado se chegar à outra instituição, você 
vai ver uma coisa totalmente surreal totalmente diferente você (DOCENTE 

A). 
 
 

O aluno surdo requer uma atenção especial quando se relaciona a estratégias de 

aula, pois nunca é demais lembrar que estamos lidando com um grupo que carrega uma 

cultura diferente e somente a partir desta percepção e adaptação que será possível levar 

os alunos a compreenderem a linguagem e conteúdos científicos. Para auxiliar neste 



 

intento, a experimentação, o uso da prática em sala de aula contribui para dar 

significados aos conceitos, cabe ressaltar que foi questionada a significação dos 

conceitos das Ciências Naturais por ser o recorte da temática exposta, como enfatizam 

as docentes: 

Utilizamos tudo para eles entenderem, faço teatro com eles na sala eu uso 

imagens, faço experiências eu trago eles observam que aquilo eles já 

conhecem. (DOCENTE C) 

 

Você vai trabalhar com experimentação, eles aprendem muito, com a 

vivência, então a gente gosta muito de trabalhar com experimentação e com 

imagem do Power point, a despeito disso ele precisa participar ativamente da 

aula quando você esta dando uma aula teórica ou mesmo uma 
experimentação. (DOCENTE D) 

 

Acho que ciência tem muitos nomes difíceis até para o ouvinte quanto mais 

para o aluno surdo é um palavrão, eu acho que ciências tem que pegar mais 

no conceito, no entendimento de trabalhar bastante com imagem. 

(DOCENTE A) 

 

Utilizo imagens, não só projetadas mais visualizações também de uma forma 

geral, eles são muito visuais usamos imagens, gifs, a gente constrói coisas 

para eles tentarem entrar na Biologia pois é algo muito complicado. Com 

relação a ciências de uma forma geral, aos nomes difíceis como eucariontes, 

procariontes, ácidos. (DOCENTE B) 

 

De acordo com Gaspar (2002) o ensino deve ocorrer em forma de trocas, onde o 

aluno deveria interagir com o meio material, além do convívio com os professores e 

colegas de classe, para que ocorra um entendimento da ideia:  

 

...estudantes deveriam interagir predominantemente com objetos, pois essa 

interação é que propiciaria a introspecção cognitiva capaz de originar a 

redescoberta e, por consequência, a compreensão dos conteúdos abordados. 

(GASPAR, 2002, p.176) 
 

 

A utilização de meios não formais de educação como recursos de aprendizagem 

com o objetivo de ensinar Ciências para surdos, surge como uma proposta de dinamizar 

e aperfeiçoar a aprendizagem. Cabe destacar que estamos entendendo que a diferença 

entre uma educação formal e uma educação não formal não se restringe ao local em que 

está sendo realizada e sim as estratégias utilizadas. Portanto, não estamos nos referindo 

aqui aos espaços/locais de educação que são estruturados a partir de uma 

intencionalidade, normas e formalidades essas podendo ser mais rígidas ou não. (Gohn, 

2006). Falamos de práticas que podem ser desenvolvidas. Podemos muito bem ter em 

espaços formais práticas mais descontraídas e menos formais e vice-versa. 

 

É importante ressaltar que, embora seja de senso comum que a Educação 

não-formal é diferente da Educação formal, por utilizar ferramentas didáticas 



 

diversificadas e atrativas, isto nem sempre é verdade. Há muitos exemplos de 

professores que adotam estratégias pedagógicas variadas para abordar um 

determinado conteúdo, fugindo do tradicional método da aula expositiva não 

dialogada. (JACOBUCCI, 2008 p.56) 

 

 

O espaço não-formal de educação é um ambiente não definido, pois podem estar 

relacionados a diversos espaços, porém nem sempre alcançam o objetivo de divulgar a 

Ciência. Então Jacobucci relaciona o espaço não formal a locais de pesquisas que 

poderão estar além dos muros escolares: 

 

Alguns espaços não formais de Educação têm se constituído como campo 

para diversas pesquisas em Educação que buscam compreender 

principalmente as relações entre os espaços não formais e a Educação formal 

no Brasil. Museus de arte têm sido estudados pela recente divulgação 

cultural, em parceria com escolas, zoológicos, dentre outros, como locais 
favoráveis à realização de projetos de Educação Ambiental, e os museus e 

centros de ciências têm recebido grande atenção dos pesquisadores pela 

potencialidade de envolvimento da comunidade escolar com a cultura 

científica (JACOBUCCI, 2008, p.57). 

 

 

A fala da autora vai de encontro com o fato das docentes não se apropriarem de 

espaços externos aos muros escolares para suas aulas, tendo como estratégias a 

utilização de recursos elaborados durante as aulas, como a Docente K relata sua 

experiência na construção de células comestíveis: 

 

Uma tática que a professora usa são células comestíveis feitas de doces e 

semana que vem iremos para cozinha então pra fazer células de pizza e é um 

espaço não formal, pois não temos o costume de usar a cozinha. (DOCENTE 

K) 

 

Utilizamos muito o espaço da escola, a vegetação, toda a parte ambiental, 

tudo que tenha a ver com ciência e geografia (DOCENTE C). 

 
Sempre busco trabalhar a parte de ciências com o concreto e aproveitando a 

estrutura da escola. A gente tem: plantas, raízes, árvores, pedras, tudo voltado 

para a parte de ciências, ambiente muito rico aqui dentro da escola, então eu 

procuro nesse momento trazer mesmo o concreto para eles. (...) Informática 

ajuda bastante aqui a gente trabalha com surdos e ouvintes a gente tem que 

está usando todas as estratégias. (DOCENTE D) 

 
 

 Cabe destacar que as docente definem a utilização dos espaços escolares, como 

a cozinha, o jardim, os pátios, como espaço não formal de ensino, diferenciando do 

conceito de Jacobucci, que atribui essa denominação a espaços preparados para divulgar 

a Ciência fora das escolas. As docentes fazem essa relação conceitual, que abrange 

muito mais do que a sala de aula, entendendo que ao sair desse espaço e utilizar outros, 



 

mesmo que dentro da escola, se trata de um espaço não formal, e que o uso destes 

auxilia na construção dos conceitos científicos. Feltrini (2009, p.41) complementa:  

 

...há que se considerar a necessidade de se adaptarem os materiais de ensino, 

técnicas e recursos didáticos à realidade dos surdos, ressaltando-se que os 
surdos, por se comunicarem por meio de um canal visuoespacial, 

representado pelas línguas de sinais, diferentemente dos ouvintes, tem o 

acesso à informação pela visão. 

 

A experimentação, palavra presente em todas as falas docentes, torna-se um 

recurso essencial, pois o aluno poderá manusear e muitas vezes presenciar o surgimento 

e comprovação de um conceito científico. A visualização da ciência, nos leva a pensar 

em ambientes externos, onde há a Divulgação Cientifica pelo uso de aparatos que 

possam ser manipulados por todos de modo geral, surgindo assim à utilização de centro 

de Ciências e também de museus. 

Uma variedade de museus e centro de Ciências está disposta ao redor das duas 

instituições visitadas, tendo em vista que ambas se localizam em bairros de fácil acesso 

e com transporte público abundante, mesmo assim são espaços pouco explorados pelas 

professoras, que elencam diversas dificuldades para utilização dos mesmos como 

ferramentas visuais para as aulas. 

 

O grande entrave é a comunicação, a falta do intérprete, você tem um local e 

esse local não tem um intérprete próprio, temos que levar assim o nosso 

intérprete . O intérprete por sua vez não conhece os tramite, ele não sabe o 

que vai ser dito então se fosse um intérprete do local poderia estar mais 

inteirado, teria o conhecimento do local. (DOCENTE K) 

 
Essa questão do museu é um absurdo, todos que eu fui, e levei as crianças, 

tive que interpretar porque em nenhum momento apareceu um intérprete. 
(DOCENTE F). 

 

Para surdo não tem só falando em Libras mais de um modo geral, exemplo se 

entrar em um museu um surdo cego, vai ter alguém preparado lá para cuidar? 

Alguém para guiar não vai ter, então assim é algo delicado de se falar, de 

explicar a respeito da acessibilidade, a lei existe mais infelizmente elas não 

são cumpridas. (DOCENTE C) 

 

Já fui ao início do meu trabalho, mas não tinha essa acessibilidade, agora já 

está tendo inclusive na Casa da Ciência da UFRJ mas não está funcionando 

bem, sabemos que todo espaço público tem que ter intérprete e não tem. 
Precisamos levar o nosso e sempre batemos nessa tecla que precisa de 

intérprete. Tem o pessoal da FIOCRUZ que está treinando surdos para 

mediar quando eles (os surdos) vão lá. Então já está aumentando essa gama 

de lugares com mais acessibilidade, pois para cego tem mais mesmo , mas 

para surdo que é outra língua outra comunicação é mais difícil .(DOCENTE 

I) 

 



 

Tem um grupo com projeto de Surdos da UFRJ tendo um grupo que foi 

treinado como monitores para trabalhar no museu da vida na ocasião das 

festividades para o dia dos surdos e fizemos esse passeio e eles foram 

atendidos por monitores surdos. (DOCENTE J) 

 

 

Ao analisar as falas das docentes fica perceptível que o grande entrave para 

visitar os espaços de Divulgação Científica é a falta de acessibilidade, evidencia-se 

também que a acessibilidade de museus e centros de ciências está voltada somente para 

os deficientes visuais, pensa-se muito em sinalizar o chão e reescrever as informações 

em Braile, porém não pensam em traduzir em Libras ou disponibilizar um intérprete. 

Outros obstáculos também surgiram na fala, como a questão financeira, pois há 

algumas taxas de entrada e também para o transporte, assim como a falta de 

disponibilidade do transporte, o INES possui um ônibus próprio para a locomoção dos 

alunos quando há saídas pedagógicas, porém, a cada semana este apresenta um defeito 

diferente, ficando inúmeras vezes no conserto e, assim, impossibilitando a saída dos 

alunos da escola. 

Sabemos que somente os aparatos de um Centro de Ciência e ou Museu não 

serão suficientes para ensinar/divulgar a Ciência, como Cazelli et al.. (2002) apud 

Marandino e Ianelli (2012 p.20) declaram que:  

 

...a simples existência de aparatos não é suficiente. É preciso que o visitante 

seja ativo e engajado intelectualmente, antes de tudo. Segundo eles, é 

intenção trazer a cultura da sociedade para dentro dos museus, fazendo com 

que as visitas possam contribuir para a alfabetização científica dentro de uma 

abordagem que promova a articulação entre ciência, tecnologia e sociedade.  

 

Concordando com a fala dos autores supracitados, a articulação da ciência, 

tecnologia e sociedade, só poderá ser feita a partir do momento em que os professores 

dominarem o que está sendo realizado e apresentado nesses espaços e levarem seus 

alunos para explorar o espaço científico em toda a sua potencialidade. O conhecimento 

prévio dos espaços também é um ponto importante, pois, não há apropriação da 

existência dos espaços ao redor da escola. Outro fator que impossibilita a utilização de 

recursos no ensino é o desconhecimento por parte das docentes em relação aos museus.  

 

Nós levamos para a fábrica de Coca cola (DOCENTE F) 

 

 Isso ocorre de acordo com as docentes por estarem mais próximos à realidade 

dos alunos. Então questionamos se é utilizado algum conhecimento adquirido na visita a 



 

Fabrica de Coca Cola em sala, e as mesmas não responderam, desviaram o assunto para 

as dificuldades encontradas nos espaços, ou seja, a saída é vivida como um passeio e 

não incorporado no processo de aprendizagem.  

 

6.4 O MUSEU COMO ESPAÇO DE APRENDIZADO: RELATO DE UMA VISITA 

 

Os dados aqui apresentados emergiram da busca em tentar responder algumas 

inquietações que tive ao refletir sobre as colocações feitas pelas docentes participantes 

desta pesquisa em relação ao uso dos museus para o Ensino de Ciências. Também faz 

parte de um reflexo da minha prática pedagógica em saber o porquê do museu não se 

fazer tão presente na realidade escolar, e o que possibilitaria o uso do museu como 

forma de aprendizado e, ainda, buscar quais motivações levariam os professores a 

organizarem uma ida aos museus. 

Com o propósito de buscar respostas a essas inquietações surgiu o movimento de 

realizar uma visita a um espaço não formal, junto com um surdo, no sentido de 

compreender as dificuldades deste nesse ambiente. Portanto, esse item traz um breve 

relato desta visita ao museu.  

Para realizar essa empreitada, foi escolhido o Planetário da Gávea, no Rio de 

Janeiro, por alguns motivos: primeiro, devido à localização, pois está situado próximo 

tanto ao INOSEL quanto ao INES; segundo, se deve porque em sua página da internet 

há informações de sessões para pessoas surdas, ou seja, com intérpretes. 

 

A Fundação Planetário oferece Sessão de Cúpula especial para deficientes 

auditivos, com a exibição do primeiro programa de planetário do Brasil 

produzido em língua brasileira de sinais: UMA VIAGEM PELO ESPAÇO. 

No documentário de Fernando Vieira utiliza-se os recursos de projetor de 
estrelas Universarium e vários projetores auxiliares. A produção conta a 

história do ator surdo Nelson Pimenta que percorre o espaço, apresentando os 

planetas, as estrelas e constelações, além dos mitos a elas associados. 

Indicada para o público acima de 8 anos.17  

 

Após essa informação no site, foi feito contato para saber a disponibilidade de 

horários e possibilidades de visitas. Informaram-nos que esta sessão não estava 

disponível devido a problemas técnicos. 

                                                             
17

 A informação foi retirada do site do Planetário da Gávea : 
<http://www.planetariodorio.com.br/index.php/programacao/programacao/atracoes/programacao-
sessoes-de-cupula/sessoes-surdos> Acessado em  março de 2016. 



 

No final do ano de 2016 e no início do ano de 2017 constatamos que esta 

informação não constava mais no site da Fundação Planetário, o que nos leva a acreditar 

que eles retiraram a informação por não conseguirem levar a termo a atividade que 

promoveria à acessibilidade dos surdos à referida sessão.  

O planetário constitui a rede de museus que são interativos, tendo aparatos que 

as pessoas podem ver sentir e tocar, quesito essencial na educação de surdos, pois 

incentiva a utilização mais ampla dos sentidos, entre eles a visualidade, para a 

aprendizagem. 

A visita ocorreu com a presença de um surdo, com 18 anos de idade, que 

concluiu a Educação Básica em uma escola pública na modalidade de Educação 

Inclusiva, no município de Queimados- Rio de Janeiro. 

A nossa chegada ao local já foi reveladora ao causar certo desconforto no 

mediador que estava disponível no momento, pois ao ser chamado para guiar a visita o 

mesmo demonstrou não saber como agir diante de um surdo, e a primeira pergunta que 

ele fez foi: “Você fala com ele?”.  Isso confirma o que já constatamos nas falas das 

professoras, que muitas instituições não estão preparadas para a inclusão. No entanto, 

uma curiosidade foi aguçada: como a instituição que oferecia há poucos meses sessões 

para surdos, é o local em que os monitores não estão preparados para atendê-los e, mais 

ainda, sentem desconforto com a situação? 

Na exposição encontramos diversos equipamentos quebrados e sem manutenção, 

causando uma inquietação no surdo que me acompanhava, pois ele lia os textos escritos 

na Língua Portuguesa, mas ficava claro que não havia uma compreensão, pelo 

desconhecimento de significados, gerando uma frustação que poderia ter sido evitada se 

o aparato estivesse funcionando, pois o surdo poderia interagir melhor e perceberia o 

conhecimento científico demonstrado. 

O surdo é um indivíduo que percebe os mínimos detalhes. Em uma parte da 

exposição que explicava o efeito Doppler, fenômeno da física que há percepção das 

ondas sonoras, os ouvintes passavam pelo aparato e reclamavam que estava quebrado, 

que não havia funcionalidade, no entanto, o surdo com a sua curiosidade colocou a mão 

sobre o aparelho e sentiu as vibrações, e explicou que para entender o que acontecia 

deveria sentir como um surdo, com as mãos, que por ser um acontecimento com ondas o 

seu corpo sentiria mesmo que não pudesse ouvi-las. 

A visita transcorreu de forma livre sem seguirmos um roteiro, foi perceptível a 

importância do toque das mãos do surdo em todas as estruturas para que pudesse sentir 



 

tanto os aparelhos quanto ao diferencial em cada material utilizado para montar aquela 

estrutura.  

As exposições presentes abarcavam conceitos de Astronomia no geral. O espaço 

possui três pavimentos. No primeiro localizam-se os experimentos interativos na 

temática de movimentos da Terra, marés, entre outras. Destaca-se nesse pavimento a 

simulação de uma nave espacial, com utensílios de interação, dentre eles a balança para 

verificar o peso em todos os planetas do Sistema Solar, assim como na Lua e no Sol. O 

segundo pavimento apresentava uma exposição de fotos, na qual não foi explorado 

devido ao ambiente ter pouca luminosidade, muitos textos em Português, não 

despertando o interesse do surdo de investigar o local, e também devido ao horário da 

sessão do filme na Cúpula que tínhamos a pretensão em assistir. 

A sessão da Cúpula que o surdo participou tinha como tema: “O céu e suas 

histórias”, que apresentava as constelações. O que incentivou a escolha para assistir esta 

sessão foi à presença dos desenhos que eram formados nas constelações, já que havia a 

narração da história, porém a posição das cadeiras (reclinadas) não permitiam que 

houvesse interpretação simultânea, ou seja, a interpretação das falas no mesmo 

momento em que era narrada a história, com isso podemos afirmar que neste caso 

específico o surdo só viu a formação de constelações, nos levando a crer que não houve 

um aprendizado ou entendimento total do que estaria acontecendo no filme.  

Após a visita foi realizada uma conversa informal com o surdo, a fim de saber 

como ele havia se sentido na visita, o que achou do espaço, se já havia visitado algum 

museu antes. O surdo expos que era a segunda vez que visitava um museu, a primeira 

vez foi com um grupo de amigos. Perguntei se durante a sua vida escolar tinha sido 

levado nesses espaços de ciências, e o mesmo disse que não, que não tinha participado 

de nenhuma experiência assim na escola. Em relação à visita, ele gostou, mas achou 

ruim que estava vazio, não tinha um guia, pois o mediador não nos acompanhou durante 

nossa visita, dizendo que caso precisássemos dele poderíamos chama-lo, que faltava 

manutenção e intérprete, e enfatizou “Eu só li os textos.”. 

Esta experiência, que a primeira vista foi criada quase que de improviso, 

conseguiu gerar uma compreensão e, ao mesmo tempo, confirmação do que as 

professoras afirmaram. De fato, este espaço não está preparado para os surdos. Por outro 

lado, apesar das limitações assinaladas pelo visitante surdo em questão, ele gostou de ir. 

Do mesmo modo, acreditamos que a ida a esses locais, embora haja limitações em 

relação à população surda, a visita em si pode ser uma experiência interessante não só 



 

de quebra de rotina, mas de conhecer conteúdos diversos de ciências por outra 

perspectiva. 

De acordo com Constantini “Os centros e museus de ciências possuem a tarefa 

de divulgar a ciência.” (2001, p.198), Ou seja, não se constitui em espaço de ensino de 

Ciências, mas sim de instrumento facilitador de sua compreensão, o que poderia ser um 

instrumento potencializador para a educação científica de alunos surdos, atuando com 

recursos visuais para concretizar as vivências descritas em sala de aula e conceitos 

presentes nos livros paradidáticos. 

 

 

 

  



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escrita de um trabalho derivado de um processo de pesquisa nos leva sempre a 

reflexões, a expectativas em relação ao que vamos encontrar no campo de pesquisa, 

receio de criarmos estereótipos, entre outras coisas. A realidade que encontramos 

sempre nos surpreende, sendo diferente do que esperávamos e essa diferença é mais 

bem percebida quando exercitamos o processo de estranhamento daquilo que muitas 

vezes acreditamos ser familiar, lembrando mais uma vez de Velho (1978). 

Uma das dificuldades encontrada neste trabalho deve-se a ausência de liberdade 

na execução das entrevistas, pois em ambas as instituições a presença da coordenação 

era imposta nos locais de entrevistas, não havendo um ambiente favorável ao 

aprofundamento de algumas questões, uma vez que a presença das coordenadoras inibia 

as docentes que não se expressavam à vontade. Cabe lembrar que a situação de 

entrevista de pesquisa por si só envolve certo grau de constrangimento e quando feito 

em condições não muito apropriadas os resultados podem não ser o ideal. Outro fator a 

ser levado em consideração é que mesmo estando inserida no campo educacional a 

entrevista não é algo presente nas vivências destes professores.  

Alguns impedimentos além da presença das coordenadoras nas entrevistas foram 

superados para esta pesquisa, dentre eles um período de greve no INES, a falta de 

mobilidade para espaços internos das instituições, ou seja, não foi permitido que 

fossemos nas demais dependências da escola além da sala disponibilizada para 

entrevista, inviabilizando a participação durante alguma aula de Ciências.  

Diante de todo o esforço realizado nesta pesquisa, pode-se dizer que alcançamos 

algumas respostas à pergunta norteadora deste trabalho: De que forma o professor de 

Ciências atuante na classe com surdos se apropria dos diversos meios de divulgação 

científica em suas práticas de ensino? 

A Educação Especial é um meio presente há muito tempo com o objetivo de 

suprir as necessidades de um público considerado “não adequado” aos moldes sociais. 

No cenário brasileiro temos duas escolas referências, o Instituto Benjamim Constant, 

com especialização no atendimento a deficientes visuais e o Instituto Nacional de 

Educação de Surdos que oferta a educação para clientela surda. 

Ao realizar um estudo sobre a Educação Especial e Educação Inclusiva, 

encontramos diversas lacunas, a primeira constatada é em relação à legislação, pois há 

diversos respaldos (Declaração de Salamanca, 1994, Lei de Diretrizes e Bases da 



 

Educação 9394/96, Estatuto da Pessoa com Deficiência 2015) que tornariam eficazes o 

processo educativo, porém não são postos em prática. Outra lacuna é a formação 

docente, que ao ser inserido em classes com alunos deficientes não possuem a formação 

adequada. 

A temática deste trabalho envolve o conceito de surdez e deficiência auditiva, de 

modo que o que diferencia essas duas nomenclaturas é a incorporação pessoal, o sujeito 

quando adere a Língua específica dos surdos, a cultura surda e a compreensão de que o 

surdo possui uma identidade própria. O deficiente auditivo é um sujeito que não possui 

as habilidades auditivas, possui uma comunicação visual e negar a sua inserção na 

cultura surda, impondo um tipo de vida nos “moldes” da sociedade ouvinte, é 

desconsiderar o que significa ser surdo. 

Compõe de forma significativa a identidade do surdo o pleno domínio da 

Língua de Sinais. Ser surdo é fazer uso da linguagem gesto visual. É assumir a cultura 

surda, como sua vivência social, é ter a percepção visual mais aguçada que os demais 

seres ouvintes. É assumir uma luta social para poder ser autêntico e viver como um ser 

diferente, entre tantos outros, na sociedade. 

A Língua de Sinais é descrita como Língua materna dos surdos e se 

configura a partir de sinais realizados pelas mãos e expressões faciais. Como qualquer 

outra Língua, visa atingir o objetivo principal: estabelecer comunicação com seus pares.  

A Língua Brasileira de Sinais, como qualquer língua não possui uma 

comunicação universal, e assim como a Língua Portuguesa, possui o regionalismo. A 

Libras atinge todos os objetivos da comunicação na comunidade surda por representar a 

iconicidade e arbitrariedade de uma Língua, onde os sinais são formulados e são 

diferentes da mímica, há uma percepção dos detalhes e com isso são reproduzidas as 

significações das palavras em sinais. 

A trajetória educacional dos surdos é repleta de desafios, a começar pelas 

filosofias que foram sendo apresentadas aos surdos no decorrer dos anos. O processo 

educativo iniciou com o Oralismo, filosofia que o surdo deveria dominar a capacidade 

de oralizar e não utilizar meios gestuais para a comunicação cabe ressaltar que esta 

filosofia é uma característica do ouvintismo social. Com o fracasso desta filosofia 

inicia-se a Comunicação Total, que permite o uso da Língua de Sinais e da oralização, 

porém o que foi percebido que não havia distinção entre a Língua Portuguesa e a Libras, 

pois ao sinalizar e falar havia predominância da língua materna o Português, o que nos 

permite afirmar que ocorria o português sinalizado. E o bilinguismo, que adere a língua 



 

materna dos surdos como a Libras e a Língua Portuguesa como segunda língua dos 

surdos. 

O modelo ideal de uma educação de surdos é aquele constituído por seus pares, 

seria uma proposta que é sinal de muita luta pela comunidade surda, a Pedagogia Surda, 

onde todo o projeto educativo pensasse e atendesse as necessidades dos surdos, como 

principal o domínio de sua Língua e Cultura pelos docentes, pois teria um melhor 

aprendizado. A Didática Surda, também é um recurso a ser formulado pelos professores 

surdos, para que possam desempenhar uma prática pedagógica condizente com a 

clientela surda, ou seja, própria para a sua comunidade. 

O Ensino de Ciências no cenário da educação de surdos vem a ser construído a 

partir das vivências e a visualidade se torna a ferramenta principal para a aprendizagem 

de alunos surdos. Podemos dizer que trabalhar com imagens não facilita apenas o 

aprendizado de ciências para os surdos, mas para todas as pessoas, uma vez que a visão 

é uma porta de entrada privilegiada para a construção do conhecimento.  

Um caminho possível a ser trilhado para o Ensino de Ciências, que aqui 

defendemos, é a utilização de recursos de Divulgação Científica, dentre todos os meios 

disponíveis, destaca-se o uso dos museus como aliado educativo da escola e o uso das 

imagens nas aulas de Ciências para que ilustrem os conceitos científicos. 

O museu se destaca como um recurso por ter em seu objetivo tornar a ciência 

interativa e acessível a todos, o que vem a favorecer o uso com alunos surdos, pois o ver 

e sentir a ciência torna o ensino mais eficaz, se considerar que os grandes aparatos por si 

só já transmitem toda a informação necessária. Assim como as imagens que possuem 

maior clareza ao transmitir o conceito a ser ensinado.  

O curso metodológico desta pesquisa nos leva a refletir que por mais que tenha a 

modalidade de ensino diferenciado, a prática pedagógica tem como intuito ensinar 

utilizando a visualidade, nos remetendo a dificuldades em comum, como a falta de 

sinais específicos para Ciências e de recursos para terem acesso aos espaços não 

formais. 

A formação docente torna-se um ponto a ser discutido nas duas instituições, pois 

nos dois campos de pesquisa tem surdos, porém os professores não possuem nenhuma 

formação em Libras ou em surdez, demonstrando que este conhecimento/habilidade não 

é um critério básico para inserção dos docentes na instituição. 

Diante das entrevistas fica perceptível que o domínio da Libras acontece com a 

vivência junto aos alunos, ou seja, o primeiro contato com a surdez e as suas 



 

particularidades iniciam a partir do primeiro instante na sala de aula, e com isso há 

intervenções com um intérprete para se estabeleça a comunicação professor–aluno. 

No que concerne ao Ensino de Ciências, é perceptível que a única saída 

encontrada por todos os docentes é o uso de imagens, não há exploração de espaços de 

Ciências fora dos muros escolares, os espaços explorados eventualmente pelas 

professoras durante sua prática pedagógica, denominados por elas como “espaços não 

formais”, são locais dentro da escola que podem ser realizados atividades 

experimentais, dentre esses espaços temos: cozinha, laboratório e pátio. 

Um dos grandes entraves da utilização dos espaços não formais de ensino tais 

como museus e centros de Ciências são a falta de conhecimento por conta dos docentes, 

pois não há uma relação entre professor e museu, e com isso a linguagem e os aparatos 

expostos podem não ser entendidos. Esse impedimento não é por conta somente da falta 

de interesse e disponibilidade de visitar, isto é uma dificuldade desde a sua formação 

acadêmica, pois não foi incentivado nem uma vivência em relação ao uso deste recurso 

na sua vida acadêmica. 

Outros impedimentos para a utilização de museus são questões mais objetivas 

tais como os pagamentos de entradas e o transporte para os alunos. Cabe destacar que 

dentre todos esses motivos, o que fortalece os docentes a não contemplarem esses locais 

é a falta de acessibilidade, pois não há presença de interpretes, nem textos em Libras, 

muito menos pessoas que saibam como guiar um surdo num museu. Isso só demonstra 

que os professores teriam que desempenhar várias funções ao levar os alunos nos 

museus dentre essas a de interpretar toda a visita. 

A visita feita a um museu comprovou que o surdo se sente um estranho dentro 

de um espaço não formal de ensino. Destaco que nesta visita ficou mais evidenciada a 

sutileza do sentir dos surdos, a percepção de que tocar os aparatos fazem a diferença no 

aprendizado. 

Podemos dizer que os professores se apropriam de recursos como revistas, 

imagens e vídeos que podem ser considerados recursos de DC em sua prática 

pedagógica como fonte do Ensino de Ciências, fazendo a relação do abstrato para o 

concreto, ou seja, do português para o visual, além de expandir para espaços alternativos 

dentro da escola. 

O maior desafio encontrado na realidade das docentes de ciências seria a 

comunicação entre as mesmas e os surdos, pois a ausência de sinais que façam a relação 

direta entre Ciências e Libras leva o professor a improvisar um dicionário particular de 



 

Português x Ciências x Libras, o que realmente dificulta a metodologia de ensino e 

demanda maior tempo de aula, pois enquanto poderia estar explicando diversos 

conceitos, o docente está tentando informar ao aluno o significado de uma palavra no 

português. 

Todas as questões levantadas e respostas encontradas visaram contribuir para 

futuros debates quanto à utilização de museus e centros de ciências como recursos no 

Ensino de Ciências de alunos surdos, assim como a apropriação do uso de imagens 

como quesito principal para a visualidade, respeitando a sua particularidade de ser 

surdo. Neste processo, destacamos a necessidade premente do desenvolvimento e 

divulgação de sinais apropriados aos surdos referentes a Ciências. Toda essa discussão 

foi realizada com o intuito e a esperança de que o Ensino de Ciências se efetive e 

produza sujeitos surdos criativos, capazes de opinar, íntegro e integrado com sua 

identidade, cultura e língua preservado e com pleno domínio dos conteúdos científicos, 

bem como, de sua cidadania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

REFERÊNCIAS 

ALBAGLI, Sarita. Divulgação científica: informação científica para a cidadania? Ci. 

Inf., Brasília, v.25, n. 3, p. 396-404, set./dez. 1996. 

ALBRES, Neiva de Aquino. História da Língua Brasileira de Sinais em Campo Grande-

MS.2005 . Disponível em< http://www. editora-arara-azul. com. br/pdf/artigo15. pdf>. 

Acesso em26de maio de 2016.  

 

BEHARES, Luis E. El desarrollo de las habilidades verbales en el niño sordo y su 

aprovechamiento pedagógico. Conferência pronunciada en el IX Congresso 

Nacional de AEES-FEPAL, Mérida ,junio , 1991. 

 

BISOL, Cláudia; VALENTINI, Carla. Surdez e Deficiência Auditiva–qual a 

diferença?. Objeto de aprendizagem incluir. UCS/FAPERGS, 2011. 

 

BIZIO, Lucimar. Língua de sinais e língua materna. The ESPecialist. Pesquisa em 

Línguas para Fins Específicos. Descrição, Ensino e Aprendizagem .v. 35, n. 2, 2014. 

 

BORGES, Fábio Alexandre; COSTA, Luciano Gonsalves. Um estudo de possíveis 

correlações entre representações docentes e o ensino de ciências e matemática para 

surdos. Ciência & Educação, v. 16, n. 3, p. 567-583, 2010. 

 

BRASIL Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

LDB 4. 024, de 20 de dezembro de 1961. 

 

______. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Imprensa Oficial, 

1988.  

 

______. Declaração Mundial sobre Educação para Todos: plano de ação para 

satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem. UNESCO, Jomtiem/Tailândia, 

1990. 

 

______. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas 

especiais. Brasília: UNESCO, 1994. 

 

______. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

LDB 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

 

______.Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Ciências Naturais. Brasília. MEC, 1998. 

 

______. Ministério da Educação. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

 

_____.Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001. 

 

______. Ministério da Educação. Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Brasília, abril 

de 2002. 

 

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Decreto Nº 5.626, 

de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002 



 

______. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília, janeiro de 2008. 

 

______. Ministério da Educação. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 6 de julho de 2015. 

 

BUENO, Wilson Costa. Comunicação Científica e Divulgação Científica: 

Aproximações e Rupturas Conceituais. Informação & Informação, Londrina, v. 15, n. 

p. 1 – 12, 2010. 

 

CHASSOT, Attico. Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão social. 

Revista Brasileira de Educação. Jan/Fev/Mar/Abr 2003 Nº 22. 

 

CHINELLI, Maura Ventura; PEREIRA, Grazielle Rodrigues; AGUIAR, Luiz Edmundo 

Vargas de. Equipamentos Interativos: uma Contribuição dos Centros e Museus de 

Ciências Contemporâneos para a Educação Científica Formal. Revista Brasileira de 

Ensino de Física, v. 30, n. 4, 4505, 2008. 

 

CHELINI,Maria-Júlia Estefânia ; LOPES, Sônia Godoy Bueno de Carvalho. 

Exposições em museus de ciências: reflexões e critérios para análise. Anais do Museu 

Paulista. v. 16. n.2. jul.-dez. 2008. 

 

COELHO, Erica Andreza. A relação entre Museu e Escola . Relatório Final da 

Atividades de Estágio Curricular Supervisionado e Produção Acadêmica. Centro 

Universitário Salesiano de São Paulo. Lorena.2009.Disponível em < 

http://www.sisemsp.org.br/blog/wp-content/uploads/2016/04/A-

rela%C3%A7%C3%A3o-entre-Museu-e-Escola.pdf> Acesso em 4 de mar.de2017. 

 
COSTA, Renata Rocha; CONCEIÇÃO, Victor Julierme Santos da. Trajetória Docente 

de Professores de Educação Física e a Construção do Significado de Ser Professor. 

Anais do V Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte. | UIVALI – Itajaí– SC 

23a 25 de setembro de 2010. Disponível em:< 

http://congressos.cbce.org.br/index.php/sulbrasileiro/vcsbce/paper/viewFile/2053/1092> 

Acesso em 21 de dezembro de2016. 

 

CORMEDI, Maria Aparecida. Estudos sobre a Deficiência Auditiva e Surdez Brasília-

DF.  Disponível em 

<http://lms.ead1.com.br/webfolio/Mod6625/estudos_sobre_a_deficiencia_auditiva_e_su

rdez_v2.pdf> Acesso em 26 de maio de 2016. 

 

DA MATTA, Roberto. Explorações: ensaios de sociologia interpretativa. 2a ed. RJ: 

Ed. Rocco, 1986. 

 

DASSOLER, Olmira Bernadete; LIMA, Denise Maria Soares. Formação E A 

Profissionalização Docente: características, ousadia e saberes. IX ANPED SUL-

Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul.2012. 

 

DE BARROS LARAIA, Roque. Cultura: um conceito antropológico. Zahar, 2001. 

 



 

FELTRINI, Gisele Morisson. Aplicação de modelos qualitativos a educação 

científica de surdos. 2009. Tese de Doutorado. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido.17ªed.Paz e Terra .Rio de Janeiro.1987. 

 

FRYDRYCH, Laura Amaral Kümmel. Rediscutindo as noções de arbitrariedade e 

iconicidade: implicações para o estatuto linguístico das línguas de sinais. ReVEL, v. 10, 

n. 19, 2012.  

 

GASPAR, Alberto. A Educação Formal e a Educação Informal em Ciências. Ciência e 

Público.2002. 

 

GERHARDT, Tatiana Engel; SOUZA, Aline Corrêa de. Aspectos Teóricos e 

Conceituais. IN Métodos de pesquisa. Orgs. Tatiana Engel Gerhardt e Denise Tolfo 

Silveira. UFRGS, 2009. 

 

GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal, participação da sociedade civil e 

estruturas colegiadas nas escolas. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v.14, 

n.50, p. 27-38, jan./mar. 2006. 

 

GOLDFELD, Marcia.A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva 

sociointeracionista. 7ª ed. Plexus.São Paulo.2002. 

 

JACOBUCCI, Daniela Franco Carvalho. Contribuições dos espaços não-formais de 

educação para a formação da cultura científica. Em extensão, Uberlândia, V. 7, 2008. 

 

KRASILCHIK, Myriam. O professor e o currículo das Ciências. São Paulo: 

EPU/EDUSP, 1987. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos: inquietações e buscas. Educar, 

Curitiba. n. 17, p. 153-176. 2001.  

 

MANZINI, Eduardo José. Entrevista Semi-Estruturada: Análise de Objetivos e De 

Roteiros. Seminário Internacional Sobre Pesquisa e Estudos Qualitativos. Bauru 

2004. 

 

MARANDINO, Martha; IANELLI, Isabela Tacito. Modelos de Educação em Ciências 

em Museus: análise da Visita Orientada. Rev. Ensaio | Belo Horizonte | v. 14 | n. 01 | 

p.17-33 | jan-abr | 2012. 

 

MARANDINO, Martha. Interfaces na Relação Museu-Escola. Cad.Cat.Ens.Fís., v. 18, 

n.1: p.85-100, abr. 2001. 

 

MARTINS, Isabel P. Políticas Públicas e Formação de Professores em Educação CTS. 

Uni-pluri/versidad, Vol. 14, N.° 2, 2014. 

 

MARTINS, Isabel; GOUVÊA, Guaracira; PICCININI, Cláudia. Aprendendo com 

imagens. Cienc. Cult.  vol.57, n.4, pp. 38-40, 2005. 

 



 

MASSARANI, Luisa; MOREIRA, Ildeu. A divulgação científica no Rio de Janeiro: 

algumas reflexões sobre a década de 20. A divulgação científica no Rio de Janeiro: 

algumas reflexões sobre a década de 20, v. 7, n. 3, 1998. 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e 

criatividade. 23. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

 

MOTTA, Mariana Nogueira. Alunos Surdos e Conhecimento Científico: uma reflexão a 

partir de relatos docentes.2015.49 f. Trabalho de Conclusão do Curso de Pós Graduação 

Lato Sensu em Educação e Divulgação Científica. Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Mesquita,RJ. 2015. 

 

MOREIRA, Ildeu de Castro. A inclusão social e a popularização da ciência e tecnologia 

no Brasil. Inclusão Social, Brasília, v. 1, n. 2, p. 11-16, abr./set. 2006. 

 

MOREIRA, Ildeu de Castro ; MASSARANI, Luisa . Aspectos históricos da divulgação 

científica no Brasil. In: Luisa Massarani; Ildeu de Castro Moreira; Maria de Fátima 

Brito. (Org.). Ciência e público: caminhos da divulgação científica no Brasil. 1ed.Rio de 

Janeiro: Casa da Ciencia,  v. 43, 2002. 

 

MORTIMER, Eduardo Fleury. Construtivismo, mudança conceitual e ensino de 

ciências: para onde vamos. Investigações em Ensino De Ciências, v. 1, n. 1, p. 20-39, 

1996. 

 

MORTIMER, Eduardo F.; SCOTT, Phil. Atividade Discursiva nas salas de aula de 

Ciências: Uma ferramenta sociocultural para analisar e planejar O Ensino. 

Investigações em ensino de ciências, v. 7, n. 3, p. 283-306, 2002. 

 

MUELLER,Suzana P. M.; CARIBÉ,Rita de Cássia Vale . Comunicação Científica para 

o Público Leigo: breve histórico .Inf. Inf., Londrina, v. 15, n. esp, p. 13 - 30, 2010. 

 

OLIVEIRA,Marta Kohl. Vygotsky: Pensamento e Desenvolvimento um processo sócio 

histórico. Editora Scipione.1993. 

 

OLIVEIRA, Walquíria Dutra de; BENITE, Anna Maria Canavarro. Aulas de ciências 

para surdos: estudos sobre a produção do discurso de intérpretes de LIBRAS e 

professores de ciências. Ciência & Educação (Bauru), v. 21, n. 2, p. 457-472, 2015. 

 

OLIVEIRA, Ronaldo Gonçalves ; FERREIRA, Francisco Romão e; PRADO, Shirley 

Donizete ; KRAEMER ,Fabiana Bom ; SEIXAS,Cristiane Marques . E seu nome é 

Jonas: cinema, surdez e comensalidade. In :Estudos socioculturais em alimentação e 

saúde : saberes  em rede / organização Shirley Donizete Prado, Rio de Janeiro : 

EdUERJ, 2016 ,p.337 -360. Disponível em : < http://www.cfn.org.br/wp-

content/uploads/2017/03/Estudos-socioculturais-em-alimentacao.pdf>Acesso em 5 de 

abril de 2017 

 

OVIGLI, Daniel Fernando Bovolenta. Prática de Ensino de Ciências: o Museu como 

espaço formativo. Rev. Ensaio , Belo Horizonte , v.13 , n.03 , p.133-149 ,set-dez ,2011. 

 



 

PERLIN, Gladis. O Lugar da Cultura Surda, In THOMA, Adriana da Silva e LOPES, 

Maura Corcini (orgs), A Invenção da Surdez: Cultura, alteridade, Identidade e Diferença 

no campo da educação, Santa Cruz do Sul, EDUNISC, 2004. 

 

PERLIN, Gladis; STROBEL, Karin Lilian. Fundamentos da Educação de Surdos. 

Universidade Federal de Santa Catarina..2006. Disponível em <http://www.drb-

assessoria.com.br/fundamentoseeducacaodesurdos.pdf> Acesso em 15 de agosto de 

2016. 

PERLIN, Gladis. REZENDE, Patrícia Luiza Ferreira. Didática e Educação de Surdos. 

Universidade Federal de Santa Catarina .Letras/Libras – Modalidade a Distância. 2011. 

Disponível em < 

http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoPedagogico/didaticaEEduc

acaoDeSurdos/assets/489/texto_base_Didatica_2008.pdf> Acesso em 15 de agosto de 

2016. 

 

PIMENTA, Melanie; GOUVÊA, Guaracira. Imagens na Divulgação Científica em 

jornais de grande circulação no Brasil. VII Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências. Campinas , 2009. Disponível em < 
http://posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/viienpec/pdfs/237.pdf>Acesso em 4 de mar de 2017. 

 

PINTO, Mariê. Augusta de Souza.; GOMES, Aldalúcia Macêdo dos Santos.; NICOT , 

Yuri Expósito. A experiência visual como elemento facilitador na educação em ciências 

para alunos surdos. Revista Amazônica de Ensino de Ciências. v. 5 | n. 9 | p.147-152 | 

ago-dez | 2012. 

 

PLETSCH, Márcia Denise. A formação de professores para a educação inclusiva: 

legislação, diretrizes políticas e resultados de pesquisas. Educar, Curitiba, n. 33, p. 143-

156, 2009.  

 

QUADROS, Ronice Muller de. Situando as diferenças implicadas na educação de 

surdos: inclusão/exclusão. Ponto de Vista, Florianópolis, n.05, p. 81-111, 2003. 

 

_________. Educação de Surdos: Aquisição de Linguagem. Editora Artmed,1997. 

 

ROGALSKI, Solange Menin. Histórico do surgimento da educação especial.Revista de 

Educação do Ideau. Getúlio Vargas. Editora da REI, 2010. 

 

SALES, Elielson Ribeiro de. et al. O ambiente logo como elemento facilitador na 

releitura de significados em uma atividade de ciências com alunos surdos. XI Encontro 

Latino Americano de Iniciação Científica e VII Encontro Latino Americano de Pós-

Graduação – Universidade do Vale do Paraíba.2007 . Disponível em 

<http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2007/trabalhos/humanas/inic/INICG00863_01

O.pdf  >Acesso em 21 de dezembro de 2016. 

 

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos. Educação científica na perspectiva de letramento 

como prática social: funções, princípios e desafios. Revista Brasileira de Educação v. 

12 n. 36 set./dez. p.474-550, 2007. 

 



 

SILVA,Simone Gonçalves de LIMA,In PERLIN, Gladis; STUMPF, Marianne (Org.) 

Um olhar sobre nós surdos: leituras contemporâneas. Curitiba .Editora CRV..p. 265-

272, 2012. 

 

SILVA, Enio R. Barbosa. Divulgação Científica: Imagens Facilitam a Compreensão da 

Ciência. Cienc. Cult. vol.61 no.3 São Paulo,  2009. 

 

SILVA, Camila Pergentino da.; CAMPOS, Luciana M. Lunardi; MATEUS, Selma 

Maria Michelin. Museu de Anatomia e ensino de Ciências: revelações de professores do 

ensino básico. Atas do IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – 

IX ENPEC Águas de Lindóia, SP – 10 a 14 de Novembro de 2013. Disponível em < 

http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/ixenpec/atas/resumos/R1428-1.pdf> Acesso em 2 de 

mar de 2017. 

 

SOUZA, Daniel Maurício Viana de. Ciência para todos? A divulgação científica em 

museus. Ci. Inf., Brasília, DF, v. 40 n. 2, p.256-265, maio/ago., 2011. 

 

STROBEL, Karin Lilian.Surdos: vestígios culturais não registrados na história. 

Dissertação de mestrado em fase de elaboração, na área de educação GES / UFSC, 

2008. 

_______.História dos surdos: representações “mascaradas” das identidades surdas.In: 

Estudos Surdos II.p.18-38, 2007. 

 

TARDIF, Maurice et al. Saberes docentes e formação de professores. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2002. 

  

TEIXEIRA. Vanessa Gomes. A Iconicidade e Arbitrariedade na LIBRAS. VII 

Simpósio Nacional de Estudos Filológicos eLinguísticos. Curso De Verão Do 

Cifefil. 2015. Disponível em:  

http://www.filologia.org.br/vii_sinefil/COMPLETOS/A%20iconicidade%20e%20arbitr

ariedade%20na%20Libras%20-%20VANESSA.pdf>Acesso em 21 de jan de 2017. 

 

TORRES, Adriana Aparecida Lemos. A imagem na divulgação científica. Interfaces – 

Revista de Extensão da UFMG, Belo Horizonte, v. 2, n. 3, p. 169- 171, jul./dez. 2014. 

 

TOSCANO, Liliane Correia; DIZEU, Brito; CAPORALI, Sueli Aparecida. A língua de 

sinais constituindo o surdo como sujeito. Educ. Soc, v. 26, n. 91, p. 583-597, 2005. 

 

VALENTE, Maria Esther Alvarez O Museu de Ciência: espaço da história da ciência 

.Ciência & Educação, v. 11, n. 1, p. 53-62, 2005. 

 

_________. A Educação em Ciências e os Museus de Ciências. IN. O formal e o não-

formal na dimensão educativa do museu. Caderno do Museu  

da Vida. RJ, 2001/2002.  

 

VALENTE, Maria Esther; CAZELLI, Sibelle ; ALVES, Fátima. Museus, ciência e 

educação: novos desafios. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, vol. 12 

(suplemento), p. 183-203, 2005. 

 



 

VELHO, Gilberto. Observando o familiar. In: NUNES, Edson de Oliveira. A Aventura 

Sociológica. RJ, Zahar, 1978. 

 

VILHADALVA, Shirley. Pedagogia Surda. Disponível em < http://www.editora-arara-

azul.com.br/pdf/artigo8.pdf> 2004. Acesso em 16 de agosto de 2016. 

 

WITKOSKI, Sílvia Andreis. Surdez e preconceito: a norma da fala e o mito da leitura 

da palavra falada. Apud: Revista Brasileira de Educação v. 14 n. 42 set./dez. 2009. 

  



 

APÊNDICE A- Modelo do Termo De Consentimento Livre E Esclarecido 
 

 

Ministério da Educação 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP IFRJ 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(de acordo com as Normas da Resolução CNS nº 466/12). 

Você está sendo convidado para participar da Pesquisa Educação Especial para surdos e 

o Ensino de Ciências: diálogos possíveis entre os espaços formais e não formais de 

ensino. Você foi selecionado para participar da entrevista e sua participação não é 

obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o (a) 

pesquisador (a) e nem com qualquer setor desta Instituição.   

O objetivo deste estudo é investigar a atuação de professores de ciências com alunos 

surdos através da utilização de espaços de educação não formal, como centros e museus 

de ciências e tecnologia, enquanto instituições promotoras da divulgação da ciência 

(D.C.).  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em fornecer dados por meio de entrevista, 

não havendo nenhum risco relacionado à sua participação, podendo a mesma contribuir 

com o estudo do cotidiano da educação básica para surdos.  

Os dados serão divulgados de forma a não possibilitar a sua identificação. Os resultados 

serão divulgados em apresentações ou publicações com fins científicos ou educativos. 

Você tem direito de conhecer e acompanhar os resultados dessa pesquisa. 

Participar desta pesquisa não implicará nenhum custo para você, e, como voluntário, 

você também não receberá qualquer valor em dinheiro como compensação pela 

participação. Você será ressarcido de qualquer custo que tiver relativo à pesquisa e será 

indenizado por danos eventuais decorrentes da sua participação na pesquisa.  

Você receberá uma via deste termo com o e-mail de contato dos pesquisadores que 

participarão da pesquisa e do Comitê de Ética em Pesquisa que a aprovou, para maiores 

esclarecimentos. 

_________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

Instituição: Instituto Federal do Rio de Janeiro. 

Nome do pesquisador: Mariana Nogueira da Motta 

Tel: 21 988273740 

E-mail: professoramarianamotta@hotmail.com 

CEP Responsável pela pesquisa - CEP IFRJ 

Rua Lúcio Tavares, 1045 – Centro – Nilópolis – Rio de Janeiro – CEP: 26530-060. 

Email- cep@ifrj.edu.br 

Declaro que entendi os objetivos, os riscos e os benefícios da pesquisa, e os meus 

direitos como participante da pesquisa e concordo em participar. 

________________________________________ 

Nome do Participante da pesquisa 

Data ____/___/___         _________________________________  

(assinatura do participante) 

  



 

 

APÊNDICE B- ROTEIRO DE INVESTIGAÇÃO 

 

1- Qual sua formação acadêmica? 

2-Quais espaços não formais conhece próxima a unidade escolar que leciona? 

3- Você percebe a acessibilidade nestes espaços não formais? Quais meios provem para 

inclusão de surdos? 

4-Com qual frequência leva os alunos aos espaços não formais de ensino? Quais 

motivações? 

5-Quais entraves encontram/encontrou em uma visita ao espaço não formal? 

6- Qual metodologia utiliza para efetivar o ensino de Ciências para alunos surdos? 

7- Como relaciona Ciências e Libras? 

8-Como ocorre à relação professor aluno?  

9- Na escola existe algum ambiente não formal para o Ensino de Ciências? 

  



 

ANEXO A 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: Educação Especial para surdos e o Ensino de Ciências: diálogos 

possíveis entre os espaços formais e não formais de ensino. 

Pesquisador: Mariana Nogueira da Motta 

Área Temática: 

Versão: um 

CAAE: 53851115.8.0000.5268 

Instituição Proponente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 1.452.843 

Apresentação do Projeto: 

“O universo pesquisado será a de professores e que lecionam a disciplina de Ciências, 

que ministram no segundo segmento do ensino fundamental, na educação especial no 

Instituto Nacional de Educação de Surdos e intérpretes de libras que os auxiliem.” “As 

questões norteadoras abarcam a formação pedagógica, o conhecimento de espaços não 

formais próximos à instituição de ensino e a forma de utilização de meios não formais 

de divulgação científica.”. 

Objetivo da Pesquisa: 

“Investigar a utilização de meios de educação científica não formais, por professores de 

ciências atuantes em classes com surdos, tendo como perspectiva a aquisição do 

conhecimento científico, verificando se o seu uso enriquece o processo de ensino 

aprendizagem.” 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Não há riscos relacionados com a participação dos entrevistados. Como benefício o 

projeto indica que pode “auxiliar na perspectiva da construção de novas práticas 

docentes, como a utilização de meios informais de divulgação científica, demonstrando 

as potencialidades de uma Educação Inclusiva utilizando equipamentos como os 

museus e centros de ciências já existentes e disponíveis”. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa apresenta relevância acadêmica em sua área da pesquisa. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é claro, objetivo, com linguagem 

acessível aos sujeitos da pesquisa e explicita as garantias de informação, sigilo, 

anonimato, recusa inócua e desistência. 

Recomendações: 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Trata-se de uma pesquisa de Mestrado desenvolvida no campus Nilópolis do IFRJ. Não 

há pendências. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

 



 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 

Básicas 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_D

O_P 

07/01/2016  Aceito 
do Projeto ROJETO_626852.pdf 12:36:46  
Outros CurriculoLattes.pdf 07/01/2016 Mariana Nogueira 

da 

Aceito 
  12:36:02 Motta  
Orçamento declaracaodecusto.docx 07/01/2016 Mariana Nogueira 

da 

Aceito 
  12:34:18 Motta  
Outros Orientacao.pdf 07/01/2016 Mariana Nogueira 

da 

Aceito 
  12:31:09 Motta  
Outros CARTAANUENCIA.pdf 05/01/2016 Mariana Nogueira 

da 

Aceito 
  16:58:55 Motta  
Cronograma CRONOGRAMA.docx 05/01/2016 Mariana Nogueira 

da 

Aceito 
  16:57:19 Motta  
TCLE / Termos de TCLE.docx 05/01/2016 Mariana Nogueira 

da 

Aceito 
Assentimento /  16:56:26 Motta  
Justificativa de     
Ausência     
Projeto Detalhado / Roteirodeinvestigacao.docx 19/11/2015 Mariana Nogueira 

da 

Aceito 
Brochura  18:47:30 Motta  
Investigador     
Folha de Rosto folhaderosto.docx 19/11/2015 Mariana Nogueira 

da 

Aceito 
  18:44:55 Motta  
Brochura Pesquisa ProjetodePesquisaMariana.docx 19/11/2015 Mariana Nogueira 

da 

Aceito 
  18:26:56 Motta  

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

RIO DE JANEIRO, 16 de Março de 2016. 

Assinado por: 

Phillip Wilhelm Keller (Coordenador) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B 

Imagens da visita ao Planetário da Gávea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposição do Planetário da Gávea. 

Estrutura do Planetário da Gávea. 

Equipamento do Planetário da Gávea. 


