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Prefácio:

Este caderno de Investigação surgiu por iniciativa do grupo de pesquisa Galileu
Galilei, grupo independente, composto por pesquisadores de diversas Universidades
Brasileiras, com o objetivo de divulgar uma coletânea de pesquisas realizadas na área
da Educação Inclusiva com enfâse na área da surdez e nas práticas exitosas realizadas
em escolas regulares onde a diversidade e inclusão tem sido defendida como proposta
real.
Repensamos sempre nas práticas e buscamos garantir a aquisição de
conhecimentos como língua, número, espaço, tempo, vida, meio ambiente e saúde,
seus desdobramentos e inter-relações, compreendidos de forma integrada e
significante.
Trabalhamos juntos, pois acreditamos nos resultados positivos do trabalho
coletivo. No entanto, vários textos também foram construídos de maneira
independente. Em ambos os casos, os temas mostram a diversidade e a vastidão de
possibilidades de aplicação no cotidiano.
O primeiro capítulo deste caderno de investigação mostra que há muito a
acrescentar, construir para que possamos ser uma sociedade inclusiva de fato, com o
artigo titulado: a formação docente para o ensino da língua brasileira de sinais
(libras): um recorte do município de Juiz de Fora – M.G. Neste estudo, refletimos
sobre a formação do docente ouvinte para o ensino de Libras como segunda língua
(L2) para alunos ouvintes das escolas da Rede Municipal de Juiz de Fora, no atual
momento. Utilizamos uma revisão bibliográfica sobre formação de professores de
Libras, com artigos de, por exemplo, Cerny et.al (2009); Machado e Lírio (2011);
Damázio (2007), e uma pesquisa nos sites das Instituições de Ensino Superior (IES) do
município que oferecem cursos de Licenciatura (Facsum, Granbery, CES, UFJF,
Universo). Averiguamos a inclusão ou não da disciplina de Libras no currículo das
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licenciaturas e também da eventual formação específica (Letras-Libras) destes
profissionais.
O segundo artigo tem como tema as legislações do ensino para os surdos e o
livro didático. Nele descrevemos uma revisão bibliográfica sobre o percurso da
evolução das legislações que tratam do ensino dos surdos ao longo da história da
inclusão brasileira. Para desenvolver este relato, descrevemos e analisamos os
aspectos da inclusão educacional, a fim de mostrar que as singularidades linguísticas
têm sido a maior preocupação nos documentos nacionais e internacionais relatados
nesse artigo. Os resultados que encontramos poderão contribuir para o entendimento
histórico da inclusão dos alunos surdos no ensino regular. Este é um tema de grande
relevância para a nossa sociedade, pois com o processo de inclusão dos surdos nas
escolas regulares, todos necessitam estreitar o diálogo com as legislações para que
possam reivindicar a melhoria da qualidade de vida destes cidadãos brasileiros.
O terceiro artigo traz uma prática exitosa: Criarte Libras - videoaulas de arte
em mídias sociais como ferramentas de educação ambiental e inclusão de surdo. Esta
proposta de trabalho foi uma dissertação de mestrado profissional em Diversidade e
Inclusão da Universidade Federal Fluminense e procura contribuir para a formação de
um indivíduo mais consciente e preocupado não só com a sustentabilidade, mas
também com a inclusão social, ao ter a oportunidade de conhecer a LIBRAS que é a
primeira língua do surdo.
No quarto artigo, com o título Educação Física escolar: parte integrante do
processo da educação inclusiva, realizamos um pequeno relato da história desta
disciplina em busca de um trabalho coletivo, com todos e para todos, procurando
proporcionar o entendimento de sua trajetória em busca do desenvolvimento de uma
sociedade mais justa.
O quinto artigo trata do Esporte Paralímpico: origem e relevância, um relato
de pesquisa documental, com uma perspectiva histórica e reflexões sobre o
desenvolvimento deste esporte que ocorreu após as guerras mundiais, com a intenção
de amenizar os danos causados por elas.
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No sexto artigo, Aprendizagem significativa através de espaços não formais no
ensino de Ciências para alunos cegos, relatamos outra experiência exitosa, sugerindo
que as atividades de campo podem constituir uma excelente alternativa metodológica
que permite explorar inúmeras possibilidades de aprendizagem dos alunos com ou
sem deficiência, desde que bem planejadas. E a escolha de um espaço de
aprendizagem como os espaços não formais para o trabalho é fundamental para que
ocorra com afetividade o aprendizado ativo e significativo de todos sem exceção.
No sétimo artigo, a música como ferramenta pedagógica para o ensino de
LIBRAS, questionamos a visão preliminar que surdo não gosta de música. Realizamos
uma revisão bibliográfica onde podemos concluir que o uso da música pode facilitar,
motivar, oferecer concentração, memorização e que desta forma os alunos vão se
apropriando da aquisição de uma língua de maneira natural, seja ela o Português para
os surdos ou a LIBRAS para os ouvintes.
O oitavo artigo analisa, O uso de material visual no ensino sobre olimpíadas para
crianças surdas da educação infantil, onde apresentamos a investigação que
desenvolvemos no ano de 2016 com as crianças da educação infantil do Instituto
Nacional de Educação de Surdos (INES) sobre o tema das olimpíadas. Nosso objetivo
era levar os alunos a compreenderem o que é a olimpíada, que ela aconteceria no Rio
de Janeiro e os sinais relacionados com ela. Para isso desenvolvemos materiais de
vídeo e de imagem com LIBRAS. Como resultado, os alunos apresentaram uma
excelente compreensão do que foi tratado, e uma boa memorização e utilização
adequada dos sinais aprendidos.
O nono artigo, que finaliza este Caderno, A utilização de jogos interativos e
recursos de informática como reforço na aprendizagem de surdos, é um relato de
uma prática exitosa para o ensino da pirâmide alimentar através do uso do lúdico e das
ferramentas da Web, nas aulas de Ciências. O apelo visual das atividades escolhidas foi
fundamental para o resultado positivo obtido, apesar do jogo escolhido não possuir
informação em português nem em nenhuma língua de sinais que ajudasse a
compreensão do conteúdo trabalhado. Verificamos que a falta de acessibilidade na
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Web em LIBRAS pode comprometer o acesso a vários temas importantes como a
alimentação humana saudável.
Esperamos que esta obra possa contribuir positivamente para os docentes,
pesquisadores e outras pessoas interessadas no tema, que procuram um maior
conhecimento das legislações e das práticas exitosas em diferentes áreas de
conhecimento, das artes à Educação Física, e que podem facilitar o aprendizado das
pessoas com deficiências.
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CAPÍTULO 1

A FORMAÇÃO DOCENTE PARA O
ENSINO DA LÍNGUA BRASILEIRA
DE SINAIS (LIBRAS): UM RECORTE
DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA –
M.G
Gabriel Pigozzo Tanus Cherp Martins*
tanuscherp84@gmail.com
Ana Paula Xavier
napaulaxavier74@gmail.com
Ruth Maria Mariani*
ruthmariani@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO
As políticas públicas voltadas para formação de professores no Brasil são
fomentadas pelas instâncias que a elas se destinam. Há muito, a necessidade de se
formar profissionais com melhores qualificações e com competências que
desenvolvam habilidades e garantam uma maior autonomia aos educandos, é
discutida e implementada nas redes públicas de ensino do nosso país. Um exemplo
desta política é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC – que visa
dialogar e instrumentalizar os professores com novas abordagens metodológicas a fim
de promover a alfabetização dos alunos.
Além das prerrogativas legais, garantidas pelo poder público, podemos,
também, citar inúmeras iniciativas que emergem da sociedade civil (ONG’s, Empresas
privadas, de economia mista), haja visto que, formação de professores e qualidade da
educação é uma relação pareada, onde a efetivação de uma garante a qualidade da
outra.
Uma das questões imbricadas nesta relação pareada (formação x qualidade),
está a educação de surdos. Relação esta, conflituosa, uma vez que este grupo
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apresenta uma característica singular dentro do contexto da escola comum1: ele é
usuário de uma língua minoritária de modalidade gesto-visual – A Língua Brasileira de
Sinais (Libras).
Dentro dos espaços escolares esta relação se torna latente pois as estratégias
de ensino aplicadas não contemplam as especificidades destes sujeitos, tampouco
oferecem possibilidades reais de aprendizagem. Isto se dá em função do aluno surdo
necessitar de suporte visual para que haja compreensão dos conceitos curriculares a
serem trabalhados. Na escola, o que percebemos é uma homogeneização das
estratégias

aplicadas,

utilizando-se

de

recursos

e

modelos

tradicionais

desconsiderando a multiplicidade dos sujeitos que compõem a sala de aula. Há uma
ideia, ainda persistente, de que todos aprendem tudo ao mesmo tempo e da mesma
forma.
Diante do exposto se faz mister a discussão sobre a importância de articular a
formação de professores para atuar neste segmento, tendo como subsídio a legislação
vigente e pareceres normativos, entendendo a importância desta capacitação para a
promoção de um ensino que seja além de formativo, qualitativo.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O ENSINO DA LIBRAS
É sabido que a formação de professores para atuação nesta área vem sendo
discutida por inúmeros pesquisadores, que se debruçam sobre a temática em questão,
a fim de identificar lacunas neste processo e consequentemente criação de estratégias
que visem um melhor ensino da Libras nas escolas comuns. Podemos verificar no
Decreto 5626/05, a previsibilidade onde a disciplina de Libras conste nos currículos das
IES nos cursos de licenciatura de forma obrigatória e nas demais graduações, de forma
optativa. O capítulo II, artigo 3º (BRASIL, 2005), postula que

1

“’Escola comum’ consiste da escola laica, gratuita e para todos. Apesar de, por vezes, os
termos escola comum e escola regular serem usados indistintamente, optamos por não utilizar
o termo escola regular. O termo escola regular carrega o conceito de que a escola especial ou
exclusiva para surdos seria uma escola “irregular”. (ALBRES, 2015, p. 14-15)
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A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos
cursos de formação de professores para o exercício do magistério,
em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de
instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema federal de
ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios (BRASIL, 2005).

Especificamente sobre cursos de licenciatura, o parágrafo 1º do referido artigo
aponta que:
Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do
conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal
superior, o curso de Pedagogia e o curso de Educação Especial são
considerados cursos de formação de professores e profissionais da
educação para o exercício do magistério (BRASIL, 2005).

Ao realizar um levantamento das matrizes curriculares dos cursos de
licenciatura das IES destacadas para este estudo percebemos que a disciplina de Libras
(mesmo sendo obrigatória, por força de Lei), quando ofertada, é optativa e/ou o
número de aulas/créditos insuficientes.
QUADRO DE INSTITUIÇÕES E OFERTA DE DISCIPLINA DE LIBRAS (Quadro 1)
FACULDADE/UNIVERSIDADE

POSSUI DISCIPLINA
LIBRAS

GRANBERY
FACSUM
CES/JF
UNIVERSO (CAMPUS JF)
ESTÁCIO DE SÁ (CAMPUS JF)

SIM
SIM
SIM
SIM

UFJF

SIM (ALGUNS
CURSOS)

NÃO POSSUI
DISCIPLINA LIBRAS

Matrizes
curriculares
disponíveis apenas para
pessoas
que
se
inscreverem nos cursos.

FONTE: dados retirados dos sites das respectivas instituições no período de junho – julho 2015.

A grande dificuldade em identificar se há ou não a disciplina é a desatualização
das informações contidas nas páginas das instituições e/ou dos departamentos/cursos.
Dentre as IES que oferecem a disciplina Libras, a carga horária dispensada para tal,
alterna entre 40 e 60 horas/semanais e/ou 2 aulas ou 4 aulas por semana e/ou como
- 10 -

disciplina optativa. Esse número reduzido de horas é insuficiente para que futuros
professores possam ter contato com todas as nuanças que envolvem a educação dos
sujeitos Surdos2.
O pouco contato com questões teórico/práticas da Língua de Sinais (LS) pode
acarretar em falhas no processo de aquisição destes conhecimentos. Segundo Larrosa
(2002, apud MACHADO e LÍRIO, 2011, p. 98) “a experiência é o que NOS passa, o que
nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca”.
Como construir experiências com tempos tão efêmeros? Como colocar o futuro
docente em contato com as especificidades deste novo horizonte que ora se
apresenta, com “apenas” um crédito? É necessário refletir sobre que tipo de docente a
academia está formando. Um docente superficial? Um informado?
Cursar uma disciplina ao longo do curso de graduação jamais
fornecerá fluência em um língua de características tão distintas e
fornecerá, menos ainda, elementos para compreender a
complexidade envolvida na questão cultural dos surdos. Deste ponto
de vista, seria necessário uma formação diferenciada (OLIVEIRA,
et.al, p. 74, 2015).

Algumas instituições fazem a distinção entre Libras prática e/ou teórica. Essa
escolha, acreditamos ser um equívoco, pois quando tratamos da teoria no ensino de
Libras estamos tratando de metalinguística, ou seja, usando a própria língua para
“ensinar” (falar) sobre a língua e isto está, de certa forma, imbricado no ensino
“prático” da LS. O desconhecimento dos elementos que permeiam a Libras e suas
implicações sociais e históricas influenciam no ensino e no uso desta língua. A longo
prazo, essa formação lacunar pode trazer consequências imensuráveis para o
aprendente ouvinte.
Para traçar um perfil dos profissionais que atuam na Rede Municipal de Ensino
de Juiz de Fora (PJF), foi realizada uma entrevista estruturada (ver anexo) enviadas por
2

Neste estudo focaremos os Surdos enquanto minoria linguística, que segundo o exposto no
texto “Os direitos das Minorias”, publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU) (2008,
p.18) entende-se por minoria “[...] um grupo não dominante de indivíduos que partilham certas
características nacionais, étnicas, religiosas ou linguísticas, diferentes das características da
maioria da população” (grifo nosso).
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e-mail para alguns destes profissionais, escolhidos a partir do critério de atuação, ou
seja, selecionamos os profissionais que ocupam os cargos de Articuladores de Libras3 e
Bidocentes em Libras4.

METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS
Para fundamentar esta pesquisa, realizamos uma pesquisa bibliográfica do
tema proposto, uma entrevista estruturada (LODI, 1974), uma pesquisa nos sites das
IES que ofertam cursos de Licenciatura no município,
Na revisão bibliográfica, procuramos por autores e documentos que tratam
especificamente da formação dos docentes para atuar no ensino da Libras, como por
exemplo, Cerny et.al (2009); Machado e Lírio (2011); Damázio (2007). Esta última, por
trabalhar com a formação docente para atuar no Atendimento educacional
Especializado (AEE), uma vez que a Rede em questão tem profissionais ouvintes que
atuam no AEE de surdez. Mesmo não sendo o foco do nosso trabalho (o aluno surdo),
as contribuições de Damázio (2007) são de fundamental importância.
Através da aplicação da entrevista estruturada (anexo), procuramos respostas
que nos dessem informações de como este profissional, atuante na educação de
surdos, se formou e se forma.
Para a aplicação da entrevista, escolhemos aleatoriamente um número de
aproximadamente quinze profissionais ouvintes e enviamos as entrevistas para o email pessoal de cada um dos selecionados. Usamos como base de dados dez
profissionais, em virtude de ser este o número de respostas que obtivemos durante a
pesquisa. Os resultados das entrevistas encontram-se tabulados abaixo. Os quadros
seguem as seguinte ordem: Tempo de atuação no magistério (Quadro 2); Formação

3

Articulador de Libras tem a função de ensinar e difundir a Língua de Sinais nas escolas da
PJF onde tem alunos Surdos matriculados. (na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos/EJA – Fase 1 a Fase 4).
4
O Bidocente em Libras tem a função de trabalhar de forma articulada com o outro docente,
partilhando saberes, responsabilidades e ensino. (na Educação Infantil, nos anos iniciais do
Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos/EJA – Fase 1 a Fase 4).
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superior (Quadro 3); Oferta da disciplina de Libras na graduação escolhida (Quadro 4);
Realizou ou não cursos livres de Libras (Quadro 5) e Realização de Pós-graduação
(especialização) em Libras (Quadro 6).
QUADRO 2

Tempo de Magistério
Quantidade de Profissionais

De 1 a 5 anos
1

De 6 a 10 anos
6

Mais de 10 anos
1

Fonte: arquivo pessoal dos autores
QUADRO 3

Formação Superior

Sim
10

Quantidade de Profissionais

Não
0

Fonte: arquivo pessoal dos autores
QUADRO 4

Oferta da disciplina de Libras

SIM
7

Quantidade de Profissionais

NÃO
3

Fonte: arquivo pessoal dos autores
QUADRO 5

Cursos livres de Libras
Quantidade de Profissionais

SIM
8

NÃO
2

Fonte: arquivo pessoal dos autores
QUADRO 6

Pós-graduação na área
(especialização)

SIM

NÃO

Quantidade de Profissionais

7

3

Fonte: arquivo pessoal dos autores

Ao analisar os dados acima, percebemos que todos os profissionais possuem
curso superior e somente três não cursaram a disciplina Libras durante a formação
inicial. A realização de cursos de especialização (na área de Libras/Educação de surdos)
é uma preocupação de 70% dos entrevistados, uma vez que acreditamos ser a
formação

continuada

fonte

de

aperfeiçoamento

profissional. Esta

se

faz

imprescindível, pois:
Os professores que recebem alunos surdos, em sua esmagadora
maioria, desconhecem as singularidades da surdez no que se refere à
língua, à cultura, à identidade e a experiência visual destes sujeitos.
Isso sem dúvida é refletido em propostas pedagógicas fragilizadas
(OLIVEIRA, et.al, p. 65, 2015).
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Retomando o que apresentamos acima no texto deste artigo, essa
superficialidade com a LS trabalhada nos cursos de formação de professores, faz com
que os futuros profissionais não se aprofundem em questões que permeiam o ensino
de Libras nas escolas comuns do município. Para que adquiram estes conhecimentos
intrínsecos a Libras é necessário o contato com o sujeito Surdo, adulto, participante da
Comunidade Surda, que possui uma Identidade Surda, uma experiência visual entre
outras características que faz com que estas nuanças da LS possam se materializar
numa proposta pedagógica que esteja alicerçada em bases sólidas de conhecimento
acerca do outro, neste caso do Surdo. Apesar de não ser foco de pesquisa, neste
momento, acreditamos que estas questões supracitadas são importantes no ensino da
LS.
A partir desta coleta de dados, percebemos que a oferta e a demanda, ou seja,
o número de instituições que oferecem a disciplina LIBRAS de forma obrigatória e a
quantidade de profissionais que não cursaram esta durante a formação inicial (30%) é
algo bastante significativo e reflexivo. De todos os profissionais entrevistados, apenas
10% possuem mais de 10 (dez) anos de pleno exercício do magistério. Isto nos mostra
que, este se formou anteriormente a aprovação do Decreto 5626/05, que oficializa a
disciplina LIBRAS nos cursos de licenciatura. Os demais participantes da pesquisa (90%)
se formaram após a aprovação do decreto. Assim a não oferta da disciplina pode estar
relacionada a forma como a mesma é ofertada (obrigatória e optativa) ou ainda não
fazia parte das matrizes curriculares dos cursos.
Outro dado que nos chama a atenção são profissionais que mesmo trabalhando
na área (ensino de Libras para alunos ouvintes) não se especializaram (30%), ou seja,
cursaram especializações em segmentos diferentes da sua atuação profissional. Em
contrapartida, 80% procuraram formação em cursos livres, ou seja, cursos oferecidos
por instituições credenciadas e autorizadas para oferecerem esta capacitação e
organizações da sociedade civil.
Pelo que nos é apresentado neste estudo, o grupo de profissionais que
trabalham na Rede Municipal de Educação busca uma formação adequada para
- 14 -

atuarem na educação de surdos, mais especificamente no ensino de Libras para alunos
ouvintes. No Capítulo III do Decreto 5626/05, que trata da formação dos professores e
instrutores de Libras, o artigo 5º nos apresenta que:
A formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil
e nos anos iniciais do ensino fundamental deve ser realizada em
curso de Pedagogia ou curso normal superior, em que Libras e Língua
Portuguesa escrita tenham constituído línguas de instrução,
viabilizando a formação bilíngue (BRASIL, 2005).

Esta é a formação prevista pelo decreto. A formação exigida pela PJF durante o
processo seletivo de contrato temporário para o ano de 2016, está disposta no item 2
que trata das “Condições para a Inscrição” é:
2.1. O candidato deverá ter a formação exigida para a área específica.
[...]
2.2 Para as Aulas Especializadas da Parte Diversificada do Quadro
Curricular dependerá da apresentação dos documentos
especificados nos itens a seguir relacionados: a) Curso de Graduação
com Licenciatura Plena na área específica, ou; b) Curso de Graduação
com Licenciatura Plena e Pós-graduação na área específica
devidamente reconhecida pelo MEC, ou; c) Curso de Graduação com
Licenciatura Plena, e certificado (s) com a comprovação de, no
mínimo 80 (oitenta) horas de formação específica na área para a qual
se candidata, ou; d) Curso de Graduação com Licenciatura Plena e
apresentação de histórico escolar que comprovem 80 (oitenta) horas
de formação em disciplina específica na área para qual se candidata.
e) Curso de Ensino Médio (modalidade Normal) e certificado (s) com
a comprovação de, no mínimo, 80 (oitenta) horas de formação
específica na área para a qual se candidata, conforme exigido nas
alíneas “c”, “d” e “e” do item 2.2., deste Edital (PJF, Edital de
Contratação nº 277/2015).

Assim, temos que todos os entrevistados se enquadram nos itens de formação
para atuação na área diversificada do currículo da PJF, uma vez que se encontram
todos em efetivo exercício, não sendo necessário na entrevista pedir comprovação de
formação específica de 80 (oitenta) horas e de acordo com o exposto no Quadro 6,
apenas 3 (três) profissionais não possuem curso de especialização na área pleiteada,
assim, deduzimos que apresentam formação específica.
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Parte importante neste processo de contratação é a banca de avaliação. Após a
apresentação de todos os documentos exigidos, os futuros profissionais passam por
uma banca de avaliação que segundo o item 3 que trata “Das Provas práticas”
3.1 Os candidatos inscritos para as Aulas Especializadas da Parte
Diversificada do Quadro Curricular para as disciplinas de ARTES
VISUAIS/ARTESANATO, BRAILE [...], INTÉRPRETE DE Libras, Libras,
[...], que tiverem seus títulos aprovados pela Banca Examinadora
serão submetidos a uma prova, de caráter eliminatório e
classificatório, conforme especificado a seguir: [...] b) Os candidatos
que tiverem seus títulos aprovados para a disciplina de Libras serão
convocados pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos,
por meio de publicação de Aviso no Diário Oficial Eletrônico do
Município [...], para uma prova de proficiência em Libras, que
consistirá em uma prova prática em Libras, com duração máxima de
50 (cinquenta) minutos. Essa prova prática terá a pontuação máxima
de 120 (cento e vinte) pontos e serão avaliados a fluência, o domínio
e precisão do candidato na execução dos sinais, bem como sua
capacidade de interpretação. A banca examinadora será constituída
por 2 (dois) surdos proficientes em Libras e 2 (dois) profissionais da
Secretaria de Educação/JF e/ou convidado (s) com formação na área,
(PJF, Edital de Contratação nº 277/2015).

Até o presente momento, formação, capacitação e competências são sinônimos
de possível aprovação no concurso para professores temporários da PJF para a
disciplina de Libras. Dentro deste contexto, formação e profissionalização, um item
deste edital (Item 3.3) nos faz refletir sobre a realidade apresentada até o momento:
3.3 Os candidatos inscritos para as Aulas Especializadas da parte
Diversificada do Quadro Curricular, que exigem a realização de prova
prática, conforme item 3.1 deste Edital e possuem Licenciatura Plena
na área especifica e/ou Licenciatura Plena e Pós-graduação na área
especifica para a qual se inscreveram, conforme estabelecido no item
2.2, letras “a” e “b” deste Edital, FICARÃO DISPENSADOS DE SUA
REALIZAÇÃO; (grifo nosso), (PJF, Edital de Contratação nº 277/2015).

Há, dentro do que acreditamos ser uma aliança (formação e profissionalização),
uma incoerência no que se refere à Libras. Neste item, o candidato que possui uma
formação na área não necessita fazer a prova prática, ou seja, elimina uma etapa do
processo seletivo e sua contratação passa apenas pela entrega dos documentos
exigidos para o cargo pleiteado. Neste ponto, não pretendemos discutir a formação
dos indivíduos aqui pesquisados, até por que a fluência e proficiência numa língua são
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questões subjetivas que não podem ser mensuradas em entrevistas estruturadas.
Questionamos o seguinte: quem garante que este sujeito, que não necessita de prova
prática, por conta de uma especialização, possui os requisitos para o ensino da LS?
Ficaremos “apenas” nesta reflexão. Inúmeras outras podem surgir a partir da
análise realizada entre a formação apresentada pelos pesquisados, pelas “regras”
apresentadas pelo Decreto 5626/05 e as normas do Edital de contratação da PJF.

CONSIDERAÇÕES (NÃO) FINAIS
O processo investigativo a que se propôs esta pesquisa nos permite afirmar que
as instituições que atualmente promovem cursos de licenciaturas no município de Juiz
de Fora, precisam dar um enfoque maior paras as questões que envolvam os processos
de ensino/aprendizado do aluno surdo, fazendo com que esta disciplina (Libras) passe
a ter o mesmo status quo que outras na grade curricular de um curso de formação
docente. Isto se dá em função de várias questões que poderíamos aqui discorrer,
correndo o risco de cair em discurso estéril e oco. O que não é nosso objetivo. Nos
valemos aqui, como referência para este estudo a jovialidade da legislação que se
apresenta, para nós, como um dos grandes obstáculos a ser vencido bem como a
possível falta de formação (em LS) dos profissionais que atuam nas instituições
superiores, que são os formadores dos profissionais que atuam como formadores no
ensino da LS na rede municipal de ensino.
O exposto se dá em função de que para a atuação no referido município como
professor de Libras (articulador de Libras) não há a exigência de uma formação única
específica, sendo possível, de acordo com edital a possibilidade de todo e qualquer
licenciado atuar como docente de Libras, devendo este, no mínimo ter um curso na
área pleiteada com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas e ser aprovado por uma
banca de proficiência constituída por profissionais do município. A maioria destes
profissionais são oriundos de cursos de licenciatura o que corrobora nossa posição de
que é imprescindível na formação deste enquanto sujeito/docente o contato com a
comunidade surda a fim de poder conhecer melhor sobre a LS e as inúmeras
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especificidades deste indivíduo. Para que possamos ter uma educação formativa e
qualitativa é necessário que se possa ter profissionais envolvidos com a comunidade
surda e com formação adequada.
A partir de nosso olhar, nossa pesquisa, nossa vivência e prática, percebemos
que a formação inicial e a continuada fazem toda a diferença na atuação deste
profissional e no ensino da Libras. Algumas questões de formação precisam ser
revistas para que a excelência no ensino possa ser o objetivo dos docentes.
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INTRODUÇÃO
A pesquisa acerca da surdez tem sido fortalecida em diversos campos como: na
educação, na área médica, na antropológica, na linguística, que estão contribuindo
com vários aspectos para a qualidade de vida da população surda. No entanto, cuidar
dessa população não é apenas um assunto do âmbito da patologia, porque a ausência
da audição não impede a formação do pensamento cognitivo e esse se dá através de
interações sociais. A mediação semiótica é essencial para a compreensão do
funcionamento do psicológico. Assim, a inter subjetividade está na origem da atividade
individual e participa da edificação das formas de ações como comunicamos e
interpretamos o significado que deve estar inserido num contexto (ABRANTES, 2011),
portanto, este trabalho apresentará uma visão antropológica e educacional da surdez.
Hoje, em nível mundial, temos 278 milhões de pessoas com surdez e com perda
auditiva,

que

se

defrontam

com

barreiras

comunicacionais

e

atitudinais

(http:/www.who.int). A Organização Mundial de saúde (OMS) considera que, em
média, 5% da população de pessoas com deficiências de qualquer país tem deficiência
auditiva, (MARIANI, 2014).
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Assim, a educação precisa respeitar todas as particularidades que uma pessoa
surda necessita para o ensino, onde esse perpassa pela compreensão de que a Língua
de Sinais é uma das Línguas de instrução do surdo, fundamental, para consolidar sua
aprendizagem.
Com isso, neste artigo analisamos a literatura sobre: a educação dos surdos, sua
história através das principais legislações, abordando as conquistas desta comunidade
para a defesa de sua singularidade linguística.
Para atingir o objetivo específico de analisar a literatura, realizamos um
levantamento da história nacional da surdez, onde foram pesquisadas as obras
primárias com a perspectiva de: levantamento de livros e trabalhos especializados nas
bibliotecas e pelos sites especializados como Pubmed, Scielo e Google Acadêmico. Este
levantamento inicial foi feito com o cruzamento de uma série de palavras-chave
previamente

estabelecidas.

As

palavras-chave

utilizadas

foram:

legislações,

declarações, portarias, surdez, ensino e educação de surdos.

RESULTADOS
Atualmente, o Brasil preconiza legislação que contempla a educação, o ensino e
a acessibilidade de alunos com particularidades funcionais5 (Doravante: PF). Com isso,
pode-se destacar: Declaração Universal dos Recursos Humanos n°7.037, Declaração de
Salamanca (1994), Lei de Acessibilidade nº10. 098, Lei de LIBRAS n°10.436, dentre
outras, que servem para amparar as pessoas surdas em meio a heterogeneidade de
nossa sociedade.
A legislação tem o intuito de reger, orientar e formar condutas, determinando
cidadania à sociedade. Sobre o prisma educacional, atemo-nos às garantias que todos
os cidadãos necessitam em relação ao ensino e educação. Assim garante a
Constituição:

5

Será utilizado a expressão Particularidade Funcional (Doravante PF) em substituição do
termo deficiente.
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[...] a educação, menciona que é um direito de todos e dever do
Estado e da família, que deverá ser promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho[...], (Brasil,1988).

Sobre os princípios políticos e as práticas educacionais, percebe-se que o ensino
deve ser aplicado a todos. No entanto, é necessário estabelecer as adequações
curriculares, pois os indivíduos portadores de PF, bem como a surdez, são desprovidos
de funções sensoriais, necessitando assim de adequações em:
[...]currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização
específicos, para atender às suas necessidades, terminalidade
específica para aqueles que não puderem atingir o nível específico
para conclusão do ensino fundamental, em virtudes de sua
deficiência, e aceleração para conclusão em menor tempo do
programa escolar para superdotados[...] (BRASIL, 1996).

Essas são garantias que o artigo 59º da Constituição Federal - CF / Lei de
Diretrizes e Bases, - LDB determina.
Diante das leis relacionadas à educação e sobre a perspectiva educacional atual,
retoma-se à C.F em seu Art. 208, Inciso III, que preconiza a escolarização do aluno com
deficiências preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo a igualdade de
direitos e de oportunidades educacionais para todos, num ambiente educacional
estruturado para o desenvolvimento do seu processo de aprendizagem. Com a
legislação voltada para portadores de uma Particularidade Funcional (PF),
confrontamos a seguir a escolarização dos alunos à legislação que os ampara.
As políticas educativas devem contribuir para as condições e melhorias da
educação do aluno com PF, para que esse se sinta acolhido/ confortável, e receba as
adaptações inerentes as suas necessidades, e que sejam seguidas de forma
individualizada, tornando o aluno ponto central do ensino.
Essas ações demonstram que as distinções humanas são normais, e sendo assim,
confirma-se que o ensino necessita de adequação para a criança com PF, e não a
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criança com PF seja acomodada em uma aprendizagem pré-concebida inferindo no
processo de desenvolvimento e aprendizagem.
No entanto, o fato de que o olhar seja centrado na educação do aluno não
descaracteriza a ação de fundamentos para ação de escola inclusiva, na qual o
conhecimento é partilhado entre seus pares, independente da P.F apresentada ou
diferença que possa haver.
Observa-se na legislação, no que tange a educação para todos, que essa deve ser
oferecida, inclusive aos alunos com P.F, garantindo cuidados devido a suas
necessidades, de forma que esses alunos estejam incluídos em turmas regulares.
A ação de incluir alunos com particularidades funcionais, atualmente faz com
que a inclusão siga uma dicotomia, que esbarra nos preceitos da legislação, resultando
no mal entendimento do conceito de inclusão. A inclusão muitas das vezes é
confundida com inserção6, e desta forma não há uma contribuição eficaz para a
escolarização do aluno.
Nessa perspectiva de educação inclusiva, toma-se por base a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação do Brasil (Lei nº 9394/96), que prescreve o atendimento escolar as
crianças com deficiências e devem ter sua escolaridade atendida, fundamentalmente,
pela escola regular, de modo a promover sua integração/inclusão. A inclusão que
mencionamos é bem conceituada por Sassaki:
Inclusão Social como o processo pelo qual a sociedade se adapta para
poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com
necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para
assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui, então,
um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas e a
sociedade buscam, em parcerias, equacionar problemas, decidir
sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para
todos, (Sassaki, 2006, p.3).

6

Inserção: sf (lat insertione) 1 Ato ou efeito de inserir. 2 Med Local, nos ossos, onde se fixam os
músculos e os ligamentos. 3 Bot Modo como uma parte se fixa em outra. 4 Lugar onde alguma
coisa se fixa. Disponível em: http://www.dicionarioinformal.com.br/inser%C3%A7%C3%A3o/
Acessado em: 22de janeiro de 2014.
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No contexto educacional, a inclusão interfere nos aspectos de uma pedagogia
centrada no aluno, em que conhecimentos sejam compartilhados por meio de
recursos adequados. A ação de incluir alunos com particularidades funcionais estendese não somente aos espaços formais de ensino, mas aos espaços não formais, como:
participar de atividades sociais frequentando cinemas, teatros, shopping e até em sua
residência através da TV. Tais atividades contribuem para o desenvolvimento desses
alunos, objetivando respostas positivas, pertinentes a sua real inclusão.
No entanto, as políticas que caracterizam essas carências, também caracterizam
as necessidades dos alunos surdos, e com isso, passamos para um panorama complexo
acerca da surdez.
Segundo Quadros:
A especificidade linguística do surdo faz de sua inserção nos meios
comuns de ensino, nos quais ele irá partilhar da língua utilizada, uma
situação muito complexa e diferente daquela que
poderá
ser
vivenciada pelos alunos com outras “necessidades especiais”, como
os cegos, os deficientes mentais, os deficientes físicos, [...]
(QUADROS; 2006, p.46).

A característica linguística do surdo é composta pela modalidade de ensino
bilíngue, sendo esta, a modalidade que prevê a utilização da língua de sinais como
língua de instrução LIBRAS/L1 e a língua portuguesa/L2 (português escrito) como uma
segunda língua, onde as duas transitam juntas em um mesmo espaço.
A implementação dos projetos de escola inclusiva, faz com que a língua de
sinais como língua oficial e meio de comunicação dos surdos seja de extrema
importância. Conforme a Declaração de Salamanca, “[...] deve ser levada em
consideração, por exemplo, a importância da linguagem dos sinais como meio de
comunicação para os surdos, e ser assegurado a todos os surdos acesso ao ensino da
linguagem de sinais de seu país” (1994, p.31).
Com isso, a Língua de Sinais – Libras, utilizados por surdos, torna-se legalizada
na Lei 10.436 de 14 de abril de 2002, conclui-se que:

- 24 -

[...] Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e
expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora,
com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico
de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de
pessoas surdas do Brasil, (BRASIL; 2002).

Percebe-se a importância que a Língua de Sinais tem para a aquisição de
conhecimento pelo aluno surdo, e conclui-se que a Libras não se trata apenas do seu
canal de comunicação. É através dela e com ela que o ser humano elabora conceitos
sobre o mundo e sobre si mesmo (VYGOTSKY, 2005). O direito do surdo na utilização
da sua língua ultrapassa os aspectos da comunicação e também os aspectos de seu
processo de escolarização, pois o papel da língua vincula-se ao poder de interação
surdo-surdo e surdo-ouvinte na constituição de uma identidade social.
A Libras é adquirida pelo surdo por meio do contato com seus pares, de forma
espontânea/ assistemática, assim consequentemente caracteriza-se a aquisição da
língua. Com ressalva ao pensamento que vem sendo admitido sobre o ensino, de que o
português mantém-se como língua predominante, aplicada como mais importante no
âmbito educacional, e desta forma a língua de sinais torna-se coadjuvante nos espaços
educacionais. Assim a língua de sinais perde o sentido conceitual e sua importância,
tornando-se coadjuvante sobre o aspecto apresentado.
No processo de escolarização dos surdos, percebe-se, no entanto, que as
políticas públicas acerca da surdez em virtude da inclusão não compõem o bilinguismo,
e caracteriza-se práticas de exclusão.
O método de ensino bilíngue desponta no Brasil (1986) com o objetivo principal
de que o indivíduo surdo fosse visto como bilíngue, adquirindo sua língua materna, a
LIBRAS, sendo a L1, língua natural dos surdos, e a L2 escrita a língua oficial do seu país.
[...] o Bilinguismo é uma proposta de ensino usada por escolas que se
propõem a tomar acessível à criança surda às duas línguas no
contexto escolar. Nesse momento, essa é uma das abordagens
surdos com grande repercussão atualmente no Brasil (STROBEL,
2008).
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Sobre esta perspectiva, o respeito ao indivíduo surdo deve ser adequado,
diante de suas especificidades, com garantias e acessibilidade educacionais adequadas.
Assim, a Libras coopera com o desenvolvimento do surdo, assegurando-lhes o direito
de uso de sua língua, transformando a educação e conduzindo as escolas a seguirem a
filosofia bilíngue para avanços educacionais dos surdos. E com isso percebe-se que
havendo educação de surdos, deve ser compreendido o ensino bilíngue, respeitando
seus direitos linguísticos.
Deve-se reconhecer os direitos linguísticos dos surdos:
[...] à igualdade linguística; à aquisição da linguagem; à aprendizagem
da língua materna; ao uso da língua materna; a fazer opções
linguísticas; à preservação e à defesa da língua materna; ao
enriquecimento e à valorização da língua materna; á aquisição/
aprendizagem de uma segunda língua; à compreensão e à produção
plena; de receber tratamento especializado para distúrbios da
comunicação; linguísticos da criança surda; linguísticos dos pais de
crianças surdas; linguístico do surdo aprendiz da língua oral; do
professor surdo e de surdos; linguístico do surdo como indivíduo
bilíngue; linguístico do surdo como conferencista; linguístico do surdo
de se comunicar com outro surdo, (GESSER, 2006 p.84,85) .

Os citados são direitos fundamentais para a real inclusão linguística dos surdos
no que tange aspectos bilíngues. Tendo esses direitos linguísticos preservados,
acredita-se que a formação em espaços educacionais bilíngues, associados aos
recursos da modalidade da língua, visuo-espacial, atinjam parâmetros educacionais.
Esbarra-se em dimensões didáticas e de referência aos livros didáticos, que compete
aos surdos, na modalidade bilíngue.
Acredita-se que os profissionais da área da educação, que atuam com alunos
surdos, encontram um grande abismo no que se refere a materiais didáticos bilíngues.
Nesta mesma perspectiva inclui-se os livros didáticos propriamente bilíngues que
segundo a constituição estão garantidos aos surdos.
Considerando que o livro didático é um direito constitucional do educando,
deparamo-nos com uma lacuna, no que diz respeito à legislação alusiva aos livros
didáticos bilíngues, apropriados para o ensino e aprendizagem dos alunos com surdez.
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Sobre o viés da legislação percebemos que não há registro e nem amparos específicos
aos livros didáticos destinados aos alunos surdos.
Sendo o livro didático um dos recursos básicos para que o aluno se desenvolva
e integre-se ao processo de ensino-aprendizagem, e concebe-se a importância de
componentes visuais que favoreçam a aprendizagem pelo aluno surdo. Os
componentes visuais são de grande eficácia durante o processo de compreensão,
tornando elementos que agregam no desenvolvimento e na aprendizagem de alunos
com PF.
O Ministério da Educação (MEC), bem como o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, (FUNDEB), vem apoiando a atuação das autarquias
públicas federais, entidades privadas sem fins lucrativos, para a promoção crescente
de melhoria do ensino fundamental emanados da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (BRASIL, LDB/96).
Garantido pelo órgão citados, aos educandos portadores de necessidades
especiais, condições para o aprendizado, possibilitando o acesso aos livros didáticos,
adaptado e transcrito com qualidade, com o objetivo de formar e estimular o
desenvolvimento e a integração do aluno com P.F em sala de aula.
Essas garantias, não compõem as necessidades favoráveis para a adequação de
um livro didático bilíngue. É percebida a precariedade no currículo, e na legislação no
que se refere à educação e a formação do aluno com surdez. E desta forma nos
deparamos com adaptações que supostamente vão se adequando ao conhecimento
do surdo, sobre a perspectiva de sua língua.
Para que um livro didático seja considerado bilíngue, no que se refere educação
de surdos, acredita-se que não basta o recurso de duas línguas para que o ensino
possa aplicar-se, sendo a LIBRAS L1 e Língua Portuguesa L2. Assim afirma a
Resolução/CD/FNDE n°42:
§ 4º As obras poderão consistir de livros impressos, incluindo
conteúdos multimídia, a partir de objetos educacionais digitais
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complementares, e também de livros digitais, em meio físico ou
ambiente virtual, para acesso de professores e alunos das escolas
federais e redes de ensino beneficiárias (FNDE 2012/2013).

Haja vista que a língua brasileira de sinais, considerada língua visual, necessita de
recursos visuais, resultados em mídias de vídeos, que contenham a língua de sinais,
para serem assistidas.
A proposta da utilização das mídias de vídeos, resulta na criação de livros
didáticos digitais, onde se questiona o conteúdo e a adequação do ensino junto a
funcionalidade do ensino aplicado ao surdo, uma vez que o surdo necessita adquirir
conceitos7 concretos, que facilitem sua aprendizagem devido o uso apropriado da
língua, e de associações que levem o aluno a construir esse entendimento de forma
autônoma e prática, de acordo com a sua vivência.
Ressalta-se que alunos surdos têm uma capacidade visual melhor, em relação
aos alunos ouvintes, pois são mais dependentes deste estímulo, e desta forma são
buscadas técnicas e metodologias de ensino-aprendizagem com o intuito de viabilizar
o desenvolvimento da capacidade intelectual desses alunos que apresentam P.F
auditivas. Desta forma Campelo (2007) afirma que: Nesse contexto, pesquisadores e
especialistas em educação de surdos sugerem a adoção em sala de aula de métodos
pedagógicos e materiais didáticos que dependam de um forte apoio visual, a chamada
”pedagogia visual”.
Para que a pedagogia visual seja oferecida de forma satisfatória e com qualidade,
percebe-se a necessidade de reconhecer a real condição de aprendizagem e língua.
Respeitando o ritmo de aprendizagem, de percepção e de interação com a sociedade.
Perante as questões abordadas, ressaltamos que o MEC – Ministério da
Educação e Cultura, em comum acordo com o FNDE realiza a distribuição de livros

7

Aquilo que a mente entende como uma ideia ou noção; Representação concreta ou abstrata
de uma realidade; Conceitos são portadores de significados, universais e pode ser expresso
em linguagens diferentes. (Dicionário UNESP - Do português contemporâneo, Organização
Francisco S. Borba; Editora Piá 2010)
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didáticos bilíngues às escolas públicas que registraram matrículas de estudantes surdos
ou com deficiência auditiva que estejam nos anos iniciais do ensino fundamental.
Além da parceria entre o MEC e o FNDE, a Editora Arara Azul (EAA), propôs a
realização de um projeto junto à SEESP/MEC: A edição dos 20 volumes da coleção
Pitanguá, que anteriormente eram disponibilizados somente em português escrito e
impresso, editado pela editora Moderna. Essa coleção dava suporte ás quatro séries do
ensino fundamental, atualmente 1º ciclo do E.F, nas disciplinas de Português,
Matemática, História, Geografia e Ciências.
A proposta do projeto resulta no "conceito de tradução cultural, que está
fundamentado na aproximação de duas línguas e duas culturas. Assim sendo, na
realização de tradução de textos escritos para a Libras".
O real conceito/ objetivo do projeto consiste na tradução do material editado em
português, o que supostamente caracteriza um livro didático adaptado, e não um livro
didático bilíngue. Desta forma não se garante ao surdo a oportunidade de
compreensão do conteúdo, em aspectos relacionados aos seus direitos linguísticos.
Sobre a proposta de tradução do material, utilizada pela editora Arara Azul,
entende-se que a utilização dos livros didáticos digitais em Libras é para fins de
aprimoramento da língua portuguesa, tendo em vista que seu contato e nível de
língua, contrapondo questões como: a aplicabilidade dos conteúdos sobre os aspectos
relacionados à cultura surda.
Tendo os prismas apresentados, busca-se objeções sobre a aplicação do ensino
bilíngue, junto a produção de livros didáticos de tal modalidade, compreendendo a
elaboração do material aplicável e a proficiência que poderá ser desenvolvida no
aluno.
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A APLICABILIDADE DOS LIVROS DIDÁTICOS ACESSÍVEIS E/OU BILÍNGUES NO ENSINO
DE ALUNOS SURDOS
Os livros didáticos têm uma importância significativa na formação do
conhecimento em segunda língua. (ALMEIDA FILHO, 2012), com isso, reforça-se a
importância de investimento na produção de livros didáticos distribuídos no Brasil,
adotando estratégias e análise por especialistas em avaliação de títulos
recomendados. (BRASIL, 1997; BRASIL, 2012).
Atualmente, os livros didáticos disponibilizados para a educação de alunos
surdos, apresentam aspectos de acessibilidade, contrapondo o direito do aluno surdo
de ter acesso a livros didáticos que contribuem para a formação do indivíduo bilíngue,
eficaz, para o ensino da língua portuguesa e suas competências linguísticas.
Com o fato da tradução de diversos textos adotados nos livros didáticos, para a
língua brasileira de sinais e conteúdos educacionais não caracterizam o ensino de L2
adequado ao surdo, pois "a aquisição de uma língua natural se processa de acordo
com métodos próprios, em função da natureza das línguas envolvidas"(SALLES, 2004
vol.1).
Segundo Fernandes (FERNANDES, 2011 apud FESTA e OLIVEIRA, 2012) a
abordagem bilíngue parte do pressuposto que a educação para surdos acontece em
duas línguas: L1 – Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e L2 – Língua Portuguesa (a
escrita obrigatoriamente e oral possivelmente, já que nem todos os surdos tem
oportunidade de desenvolver a oralidade, como segunda língua). Onde as adequações
e metodologias de ensino resultam em uma proposta de ensino onde o surdo seja
incluído aos espaços de ensino por direito, e sua língua seja uma forma de dar acesso
ao ensino e ao conhecimento.
Atualmente a proposta do bilinguismo ainda está em desenvolvimento, pois a
sua aceitação, mesmo com caráter oficial em documentos nacionais tem uma
aceitação mínima no país. (GOLDFED, 2002)
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Nesta perspectiva, entende-se que para que o aluno surdo seja integrado
educacionalmente a espaços bilíngues, ele tenha acesso ao conhecimento em sua L1
(LIBRAS), e em seguida a L2 (Português escrito) seja inserida paralelamente, com
intuito de realizar associações, aprendizagem e ensino, "pois por meio do bilinguismo
visa-se a capacidade da pessoa com surdez para a utilização de duas línguas no
cotidiano escolar e na vida social, quais sejam: Língua de Sinais e língua da comunidade
ouvinte" (BRASIL, 2007 p.20).
Os livros didáticos deveriam acompanhar essa concepção, com vista ao
desenvolvimento de seus alunos sobre a perspectiva bilíngue.
O livro didático visto como um dos recursos básicos para o desenvolvimento e
integração do aluno no processo de ensino-aprendizagem, proporcionando acesso ao
conhecimento, garantido a todos os alunos da rede pública, como estabelecido pela
Lei de Diretrizes e Bases – nº 9394/96.
Observa-se que os livros didáticos de português, atualmente são produzidos
para um contexto de ensino regular, e passam por adaptações, que dão acessibilidade
para pessoas com PF, mas que não caracteriza um livro didático com estratégias
adequadas para o ensino e desenvolvimento de alunos com PF.
Adaptações podem gerar reflexos negativos quanto ao desenvolvimento e a
integração dos alunos perante as condições e necessidades para o aprendizado.
Sobre a vertente da surdez, a estratégia da tradução passa a oferecer acesso ao
conteúdo dos livros didáticos impossibilita uma real aprendizagem que os alunos
surdos tenham compreensão dos conteúdos e conceitos, para tal é necessário
repensar as práticas educacionais para que alunos surdos, possam através do
professor compreender as metodologias adotadas, e não acreditarem que a
dificuldade de compreensão e produção escrita é inerente a surdez. Segundo Perlin:
De fato, existem dificuldades reais da pessoa com surdez para adquirir a
oralidade e a escrita, porém dizer que não são capazes de aprendê-la reduz
totalmente a pessoa ao déficit e não considera a precariedade das práticas
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de ensino disponível para esse aprendizado, (PERLIN, 1998:56 apud
DAMÁZIO, 2007. p.21).

De acordo com (FERNANDES 2011 apud FESTA e OLIVEIRA, 2012), a efetivação
de um processo educacional com enfoque bilíngue para surdos precisa envolver uma
diversidade de possibilidades e contextos de atendimento, de acordo com a realidade
de cada município, assim como a disponibilidade de profissionais habilitados nessa
modalidade educacional.
Desta forma, pensa-se que os livros didáticos deveriam ser elaborados a partir
de planejamentos educacionais, consultas, interesses do público alvo, bem como
abordagens especificas de ensino. E no que se refere à aquisição de língua por alunos
surdos observa-se que segundo os PCN's de Ensino de Língua Estrangeira: "o ensino de
Língua Estrangeira incorpora a questão de como as pessoas agem na sociedade por
meio da palavra, construindo o mundo social, a si mesmos e os outros a sua volta"
(BRASIL, 1998). Assim para que os livros didáticos se adequem às especificidades dos
alunos surdos, demanda-se de uma diversidade de possibilidades e contextos
comunicativos a colaborarem para a construção do conhecimento da L2 dos alunos.
Para que a educação de surdos seja desenvolvida, o trabalho pedagógico deve
ser embasado em espaços e materiais bilíngues, visando a inclusão e a utilização da
Língua de Sinais e Língua Portuguesa para o ensino da L2 do indivíduo surdo.
Os alunos que participam das atividades de letramento com materiais bilíngues
poderão dar subsídios importantes para o estudo do léxico em seus diferentes
aspectos.
As crianças que participam precocemente de situações
alfabetizadoras, isto é, de letramento, em seu entorno primário e na
escola, adquirem atitudes, expectativas (isto é, leitores e escritores) e
conhecimentos sobre a língua escrita e suas funções: compreender
que a escrita é linguagem e que tem distintas funções, (ESCOLA DE
FRONTEIRA, 2008).

Recursos que permitem que materiais e métodos de ensino sejam bilíngues, e
propriamente adequados a educação de surdos são sugeridos pelo Atendimento
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Educacional Especializado à Pessoa com Surdez, (BRASIL,2007). Assim, são sugeridas
atribuições para realização de atividades práticas, que levem o aluno a refletir sobre
uma dinâmica educacional que desenvolvam a competência gramatical e linguísticas.
São considerados recursos de Tecnologia Assistiva, portanto, desde artefatos
simples, como uma colher adaptada, uma bengala ou um lápis com uma empunhadura
mais grossa para facilitar a preensão, até sofisticados sistemas computadorizados,
utilizados com a finalidade de proporcionar uma maior independência e autonomia à
pessoa com deficiência (MARIANI, 2014).
Nesse sentido respeitar as diferenças é oportunizar os recursos necessários
para que a criança aprenda. Muitas vezes esses recursos serão simples como letras
soltas ou textos escritos em letras maiúsculas e outras vezes pode ser o uso de um
computador adaptado ou de uma forma particular de linguagem.
E o aluno com PF, para estar no processo ensino-aprendizado necessita destes
recursos, que implantamos ao longo dos anos com a possibilidade de uma formação
mais humanista e participação social, ferramenta indispensável na competitividade do
mundo contemporâneo.
Ausebel, (AUSEBEL, 1983 apud MOREIRA, 2005) sustenta que cada disciplina
tem seus próprios conceitos e métodos idiossincráticos de investigação, porém os
conceitos podem ser identificados e ensinados ao aluno de maneira que formem um
conjunto de informações estruturadas hierarquicamente. De acordo com Ausubel,
uma determinada estratégia de ensino não assegura necessariamente uma
aprendizagem com significado. Tanto os conhecimentos que prévios do estudante
quanto a abordagem do ensino determinam a efetividade da estratégia.
Os resultados dos aprendizados, cheios de significado, surgem quando uma
pessoa consciente e explicitamente estabelece ligações deste novo conhecimento com
os conceitos relevantes que ela já possui. O autor sugere que, quando a aprendizagem
significativa ocorre, ela produz uma série de alterações dentro da estrutura cognitiva,
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modificando os conceitos existentes e formando novas conexões entre os conceitos.
(AUSEBEL 1983 apud MOREIRA, 2005).
Por isso que a aprendizagem significativa é permanente e poderosa, enquanto
a aprendizagem rotineira é facilmente esquecida e não é facilmente aplicada em novas
situações de aprendizagem ou solução de problemas.
A reconciliação integrativa deve acontecer entre a nova informação e as ideias
previamente aprendidas; (já disponíveis no espaço familiar, na estrutura cognitiva,
sendo necessário torná-las claras as semelhanças e diferenças entre elas, para que
ocorra a aprendizagem.)
Conceitos relevantes e inclusivos devem estar claros e disponíveis na estrutura
cognitiva do indivíduo, funcionando como modo coletivo na aprendizagem, e não de
forma isolada, construindo sua aprendizagem, conhecimento adquirido de forma que
não deve ser padronizado.
Trabalhar com alunos com PF, na perspectiva de grupos operativos é uma
proposta ousada que como educador necessita-se, ter em mente esses desafios para
enriquecer a prática do cotidiano escolar.
A inclusão se faz com ganhos de aprendizagens substantivas, com a circulação
da pessoa com PF na sociedade, o acesso à escola; com valores e sentido de
pertencimento. O entendimento é de que o aluno não aprende apenas na sala de aula,
mas na escola em seus múltiplos espaços.
Assim, como os atendimentos do educacionais especializados (AEE), visto como
a complementação ou a suplementação oferecida no contra turno ao aluno com P.F
que estão matriculados nas escolas públicas do ensino regular, acredita-se que as
atividades que visem o ensino conceitual das línguas (LP e Libras) e dos conteúdos
curriculares estudados pelos alunos surdos nas salas de aulas regulares. Acredita-se
que se os alunos surdos tivessem acesso a livros didáticos que os contemplem de
forma significativa, o ensino como a estrutura do AEE, o desenvolvimento desses
alunos seria mais desenvolvido e compreendido (DAMÁZIO, 2007)
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Atendo-se a estrutura que o AEE a pessoa com surdez segue, observa-se que se
o aluno surdo tem três tipos de atendimentos em seu contra turno, que preconizam o
ensino dos Conteúdos aplicados em sala de aula, em Língua de Sinais; o ensino da
Libras (por professo/instrutor de Libras preferencialmente surdo); Língua Portuguesa
(com professores que utilizam a Língua de sinais e os professores de LP da turma
regular. Esta estrutura deveria ser adotada no ensino regular como metodologia
educacional. Em contrapartida, se esta estrutura fosse adotada na estrutura dos livros
didáticos, bem como a utilização dos recursos tecnológicos, como as mídias visuais, os
alunos surdos seriam de fato incluídos nos espaços educacionais, criando assim uma
autonomia em sua aprendizagem (BRASIL, 2007).

CONCLUSÃO
Como até o presente momento não se encontra um livro didático elaborado
para o ensino de português como L2 para alunos surdos, aplica-se ao material didático
elaborado para o ensino de língua materna.
Percebe-se que a grande parte dos materiais utilizado ao ensino língua
portuguesa com L2, supostamente não aplicáveis. No entanto, materiais de Língua
Estrangeira (LE) seguem abordagem e metodologias que contribuem para o ensino de
línguas a alunos surdos. Haja visto que não são todos os aspectos que contribuem para
esta aplicabilidade, mas que na maioria das vezes a elaboração dos livros didáticos
poderiam ser embasados pela metodologia de materiais de LE, que contribuiriam para
o ensino do surdo na perspectiva bilíngue, português/Libras.
Para o surdo o significado das palavras é um fenômeno cultural, intermediado
que depende da existência de um sistema compartilhado de símbolos (ABRANTES,
2011). Sendo assim, como afirma Tomlinson e Masuhara (2005): "É necessário um
processamento profundo da linguagem para um aprendizado eficaz e duradouro. Isso
significa que o enfoque do aluno deve normalmente se voltar ao significado".
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No que se refere a aplicabilidade de livros didáticos bilíngues e ou acessíveis,
deve ser garantida a compreensão do significado, o que supostamente contribuirá
para o entendimento e para a formação que o surdo necessita ter diante da utilização
das línguas.
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O PAPEL DAS ARTES VISUAIS: REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE
APRENDIZAGEM
No decorrer de nossa história, o homem sempre procurou se organizar em
grupos. Com o surgimento da Internet e das redes sociais online, estes grupos
passaram a se organizar em comunidades, onde os interesses comuns são os elos
desta organização.
A rede social Facebook, criada no ano de 2004, na Universidade de Harvard por
Mark Zuckeberg e três amigos, tinha a proposta inicial de atender somente aos
estudantes da universidade, para que trocassem opiniões, imagens e textos. A partir
de 2005, passaram a participar do site mais de 5 milhões de internautas, e em
dezembro do ano seguinte passou a ser aberta ao público (FERNANDES, 2011). O
Facebook oferece recursos para auxiliar no processo de interação entre os seus
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usuários, como chat, blog, feed, timeline e outros. Possibilita a formação de grupos nos
quais um assunto comum promove a participação dos interessados. Essas ferramentas
facilitam a comunicação e o compartilhamento de conhecimentos, assim como
permitem gerenciar o controle de quem pode se apropriar deste conhecimento e/ou
executar determinadas ações.
[...] uma estrutura social constituída por nós (no qual geralmente são
pessoas, organizações e até conceitos) que são vinculadas por um ou
mais tipos específicos de relações, como valores, visões, ideias,
amigos, gostos, tipo sexual, entre outras características que agrupam
os indivíduos por afinidades. As redes sociais encaram os
relacionamentos sociais em termos de nós e laços. Os nós são os
indivíduos de dentro das redes, e os laços são os relacionamentos
entre os indivíduos. Pode haver vários tipos de laços entre os nós
(KISO, s/d, p. 31)

O canal Youtube é um depósito de vídeos, muito utilizado pela comunidade
surda por atender às suas necessidades de aprendizagem através da pedagogia visual
(CAMPELLO, 2008). As redes sociais online permitem a participação em igualdade de
condições das pessoas deficientes, que socializam e integram os indivíduos à
sociedade. No caso do Facebook e do YouTube, o surdo é participante ativo e utiliza as
redes para informar, aprender, trocar ideias, organizar grupos, entre outros,
mostrando-se um ambiente virtual utilizado com muita propriedade pelos surdos e
outros deficientes.
Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo criar cinco videoaulas
explicativas com janelas em Libras (Língua Brasileira de Sinais) e em Língua Portuguesa,
atuando na produção de conteúdos voltados para sustentabilidade com base no
reaproveitamento de materiais, confecção de objetos artísticos e brinquedos. Da
mesma forma, criar uma página no Facebook e um blog, a fim de hospedar as
videoaulas e divulgar fotos de trabalhos artísticos de alunos do acervo pessoal e
informações relevantes sobre conservação e reaproveitamento de materiais em Libras.
O canal empenha-se em estimular o contato aos conteúdos na área de Artes,
Sustentabilidade, Educação Ambiental e Inclusão, com a intenção de divulgar e visar à
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construção destes conhecimentos e ao desenvolvimento de habilidades, atitudes e
valores sociais.

METODOLOGIA
Desde o início da pesquisa, que antecedeu a produção e gravação das aulas do
CRIARTELIBRAS, foi analisada a melhor forma de acessibilizar o material de forma
bilíngue, em português e na Língua Brasileira de Sinais. Aqui se inicia o processo de
construção comunicativa em que as aulas seriam criadas, pois o processo de criação de
um produto bilíngue, nesse caso as aulas em formato audiovisual, não é uma
concepção simples.
A primeira aula foi feita a partir da experiência adquirida pelo grupo de
pesquisa na produção de materiais antecessores, aplicando essa expertise na aula
número um para que fosse possível validar se o formato final estava alcançando o
objetivo: ser verdadeiramente acessível para expectadores surdos e ouvintes. Ainda no
processo de gravação dessa primeira aula, a tradução e a adaptação de todo conteúdo
em português para LIBRAS foram realizadas de forma simultânea por surdos e
intérpretes ouvintes, e depois a interpretação foi registrada em formato HD.
A produção necessitou de um passo a passo para a confecção dos produtos,
brinquedos e objetos artísticos. Cada vídeo inicia com a explicação do conteúdo nele
abordado e a exibição da foto do produto confeccionado. Em seguida é exibida uma
lista de materiais necessários para sua confecção, e o produto artístico é criado em
frente à camera, para que se possa entender melhor a confecção para aprendizado.
Visando que as duas línguas estivessem em grau de importância equivalente, foi
adotada a janela de LIBRAS preenchendo meia tela.
Abrindo mais um diálogo entre as produções audiovisuais e a comunidade surda,
em dezembro de 2014 a agência Nacional do Cinema (ANCINE) publicou a Instrução
Normativa nº 116, que regulamenta as normas gerais e critérios básicos de
acessibilidade que devem ser observados por projetos audiovisuais financiados com
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recursos públicos, estabelecendo que todos os projetos de produção audiovisual
financiados geridos pela ANCINE devem contemplar em seus orçamentos serviços de
legendagem descritiva, audiodescrição e Libras (Língua Brasileira de Sinais). A instrução
também prevê que se abra uma consulta pública regulatória sobre a acessibilidade
visual e auditiva, permitindo assim a participação da população de forma que todos
contribuam para modificações (ANCINE, 2016).
A partir da segunda videoaula foram incluídas as legendas em língua portuguesa
para garantir o acesso de todos ao produto. Foi produzido um DVD com as cinco
videoaulas, facilitando as escolas que não possuem Internet a utilizarem este apoio
pedagógico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram criadas cinco videoaulas educativas sobre artes ensinando a fazer cinco
brinquedos diferentes com material reutilizável. Foram elas: bilboquê, pião de CD,
catavento, globo de garrafa PET e barangandão, respectivamente, como pode ser
observado nas figuras 1, 2, 3, 4 e 5.

Figura 1 - Frame 1: Videoaula Bilboquê
Fonte/Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=via5TN-G-uY

Figura 2 - Frame 2: Videoaula Piao de CD
Fonte/Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=kOKFDIzcXs0
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Figura 3 - Frame 3: Videoaula Catavento
Fonte/Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=vbIuaDrfCXA

Figura 4 - Frame 4: Videoaula Globo Garrafa PET
Fonte/Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=Cw5Sqll8f3U&t=1s

Figura 5 - Frame 5: Videoaula Barangandão
Fonte/Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=qTXeHdmpx8A&t=3s

CRIARTELIBRAS
Foi criada uma página no Facebook chamada CriarteLibras, com o propósito de
fazer a divulgação dos links de videoaulas que desenvolvemos sobre reaproveitamento
de materiais e o armazenamento de fotografias de arquivo pessoal dos trabalhos de
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discentes surdos, tiradas na sala de aula de artes. As fotos divulgadas não envolvem a
imagem das pessoas, e sim os produtos confeccionados pelos discentes surdos.
Através da página, além das fotos de trabalhos de discentes, estão sendo divulgados
filmes em Libras, notícias sobre inclusão e eventos de interesse dos surdos. Um frame
da página do Facebook pode ser observado na Figura 6.
Figura 6 – Frame 6:
Página CriarteLIBRAS no
Facebook. Fonte: Disponível
em: facebook.com/criartelibras

Para hospedar as videoaulas desenvolvidas, foi criado um canal no YouTube, e a
divulgação é realizada através da página do Facebook, de modo que houvesse
interatividade por parte do público em geral, principalmente da comunidade surda,
opinando e sugerindo sobre o trabalho.
Foi criado também um blog, de mesmo nome, para armazenar as fotos
organizadas e os links das vídeo-aulas. Essa plataforma apresenta uma organização
para planos de aulas, fotos e vídeos, facilitando o usuário na hora da sua pesquisa. O
Blog CriarteLIBRAS foi organizado em cinco abas: Quem somos, Fotografias de
trabalhos, Videoaulas, Sustentabilidade e Educação Ambiental. Foram postadas
também informações sobre a Conferência Rio+20, assim como a cartilha ilustrada “O
futuro que queremos”, que foi confeccionada com base no documento que encerrou a
conferência. Foram adicionados links de páginas na Internet, onde estão armazenadas
leis sobre sustentabilidade, e blogs que apresentam trabalhos artesanais com
reaproveitamento de material. Na sessão de fotos de trabalhos, foram adicionadas
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fotos do arquivo pessoal, contendo trabalhos com reaproveitamento de material a
partir do ano de 1991. As fotos receberam a logo do blog e o ano que foram tiradas
para melhor organização. Um frame do Blog pode ser observado na Figura 7.

Figura 7 - Frame 7: Blog CriarteLIBRAS.
Fonte: <http://criartelibras.blogspot.com.br/>

As redes sociais estão hoje no auge por serem um espaço democrático, de fácil
acesso, no qual pessoas interagem em busca de seus interesses sociais. Este ambiente
transformou-se em um atrativo espaço informal de aprendizagem. No caso dos blogs,
que são chamados de “Diários Pessoais”, é possível trocar, divulgar experiências e tirar
dúvidas entre pessoas com o mesmo interesse. A sua organização facilita a pesquisa de
quem visita o blog, pois é uma plataforma que foi organizada por assuntos. Segundo
Patrício e Gonçalves (2010), as novas tecnologias da web auxiliam os docentes por
servirem de ferramenta de trabalho ao apresentarem flexibilidade e levar o discente a
aprender, pensar, colaborar, dividir e elaborar o seu conhecimento.
A educação vem se transformando, e não podemos deixar de aproveitar os
novos recursos tecnológicos em prol da aprendizagem. Ao falarmos de indivíduos
surdos, precisamos lembrar que a Língua Portuguesa escrita, presente nas redes
sociais de maior acesso, como o Facebook e o Youtube, é a segunda língua dos surdos,
sendo Libras a primeira. As redes são ferramentas usadas com muita propriedade,
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principalmente no compartilhamento de vídeos, onde a comunicação é realizada em
Libras.
CONCLUSÃO
A produção das videoaulas de Arte é de suma importância para os discentes e
docentes, pois há falta de materiais didáticos adaptados em LIBRAS. Assim, estas aulas
poderão contribuir para a melhoria do ensino e aprendizagem e, talvez, servir como
modelos que possam ser seguidos por outros profissionais.
O reaproveitamento dos materiais na sala de Artes leva à conscientização dos
discentes e docentes sobre a importância de nos preocuparmos com a
sustentabilidade ambiental, assim estamos preparando ambos para aplicá-los em
diversos momentos de sua vida.
As videoaulas explicativas com janela em Libras e Língua Portuguesa, atuando na
produção

de

conteúdos

voltados

para

sustentabilidade,

com

base

no

reaproveitamento de materiais, confecção de objetos artísticos e brinquedos,
contribuirão para a formação de um indivíduo mais consciente e preocupado não só
com a sustentabilidade, mas também com a inclusão social, ao ter a oportunidade de
conhecer a LIBRAS que é a língua materna do surdo. Considero o material com uma
proposta inclusiva, pelo fato de poder ser utilizado tanto por surdos como por
ouvintes.
A criatividade é uma competência dos seres humanos, multidimensional, e os
trabalhos artísticos que os surdos vêm produzindo precisam ser mais divulgados, pois
assim possibilitará um reconhecimento e a valorização dos trabalhos aqui relatados. As
páginas criadas da CriarteLIBRAS nas redes sociais — Blog, Facebook e o canal do
YouTube — ajudarão a divulgar os materiais produzidos pelos surdos, bem como
poderão ser uma fonte de consulta para futuros pesquisadores.
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INTRODUÇÃO
A educação brasileira vem sofrendo diversas transformações nos últimos anos.
Com a Educação Física, não foi diferente. Antes de explorar essas transformações, é
conveniente que seja lembrado o caminho que foi percorrido para chegar até aqui. Ao
longo de sua história, a Educação Física exerceu um papel de acompanhar as
transformações constantes da sociedade, dessa forma seguiu os caminhos que
atendessem suas expectativas e anseios. Nessa história é possível identificar diferentes
rumos que a Educação Física percorreu.
Em uma pesquisa, Ghiraldelli Jr. (1989) resgatou cinco tendências da Educação
Física brasileira, que são elas:
 Educação Física Higienista (até 1930) - preconizava a saúde e higiene
individual, através da Educação Física era possível introduzir hábitos
saudáveis a vida dos indivíduos, contribuindo para a formação de uma
população saudável, forte e sadia;
 Educação Física Militarista (1930-1945) - trazia uma preocupação de
formar homens fortes, sadios e prontos para o combate e defesa da
nação;
 Educação Física Pedagogicista (1945-1964) - tinha um olhar educacional
sobre o papel da educação física, deixando de lado o caráter somente
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higienista e/ou militarista e fazendo uma reflexão sobre a contribuição
da Educação Física na formação escolar do indivíduo;
 Educação Física Competitivista (1945-1964) - dava grande importância à
prática desportiva, competição e alto rendimento. O esporte passava a
ser o conteúdo que prevalecia nas aulas de Educação Física,
selecionando os mais habilidosos e excluindo os demais. O objetivo era
identificar talentos para se tornarem possíveis atletas para competir
pelo país, tornando-o uma potência esportiva, além de direcionar a
atenção da população para o esporte, deixando de lado as discussões
políticas;
 Educação Física Popular (1964 - atualidade) - vivemos nos dias atuais,
em que é deixado de lado a rigidez das atividades, a cobrança por
resultados, a obrigatoriedade de alto desempenho e a eugenia da
sociedade. O aluno ganha voz dentro das aulas, dando sentido ao
processo de aprendizagem, significando a prática realizada e trazendo
para dentro da escola a valorização da bagagem que o aluno traz de fora
dos muros.
Segundo Ferreira (2009, apud Sampaio; Ferreira, 2013), a Educação Física
pautada na tendência Popular é dominada pelos anseios operários de ascensão na
sociedade. Conceitos como inclusão, participação, cooperação, afetividade, lazer e
qualidade de vida passam a vigorar nos debates da disciplina. O aluno, depois de um
longo período, desde a tendência Pedagogicista, entre 1945 e 1964, passa a ser parte
do processo, sendo ouvido, podendo sugerir e criticar.
O foco aos poucos foi deixando de ser a esportivização e o alto rendimento e
sendo substituído pela valorização do conhecimento do aluno e sua afetividade,
cognição e desenvolvimento, dando lugar à psicomotricidade. Soares (1996 apud
Darido, 2012), relata que a psicomotricidade foi o primeiro movimento da Educação
Física visando o crescimento da criança, com a postura de aprender, com os processos
cognitivos, afetivos e psicomotores, ou seja, buscando garantir a formação integral do
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aluno, dando ênfase nas atividades da educação pelo movimento e não mais do
movimento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E INCLUSÃO
Por muito tempo as aulas de Educação Física foram ambientes de exclusão
social, desconfortáveis e incômodos para diferentes públicos. A Lei das Diretrizes e
Bases da Educação (LDB-1996) até 2003 desresponsabilizava o estado quanto à prática
da educação física escolar; assim sendo os profissionais da área não estavam
preparados para receber e trabalhar com o aluno com pouca habilidade motora, o
aluno com deficiência ou a pessoa acima do peso. Esse não era o público-alvo da
disciplina, a qual estava direcionada somente para alunos com elevada aptidão física,
características de força, resistência e velocidade e possibilidades visíveis para alcançar
o desporto de alto rendimento. Como afirma Darido (2007):
A tendência pelas práticas corporais que supervalorizam o
desempenho físico e esportivo, destacando e ampliando as
diferenças de habilidades e competências, vem reforçando o
desinteresse e o afastamento dos alunos “menos expressivos” e
“menos habilidosos”, levando-os a solicitar a permissão do professor
para deixar a aula, desmotivados pela falta de oportunidades e
possibilidades de sucesso ou por comportamentos excludentes por
parte de seus pares (autoexclusão e exclusão), (DARRIDO, 2007,
p.105).

Atualmente, a visão do papel da Educação Física escolar vem se transformando e
assumindo um olhar mais humano, afetivo, mais pedagógico e menos esportivizado. É
a prática pela corporeidade, propiciando a exploração do seu corpo, sua relação com o
mundo e favorecendo para que a criança se sinta segura (MEDINA, 1994).
Para alcançar o objetivo de atender a todos os alunos com qualidade,
fornecendo as condições necessárias e adequadas para que suas necessidades sejam
supridas conforme orienta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei
9394/96) em seu capítulo V, é preciso que o professor busque informações sobre esse
aluno, o tipo de deficiência que ele possui, se é congênita ou adquirida, em qual idade
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se iniciou, quais suas limitações, quais são suas potencialidades a serem desenvolvidas,
quais atividades devem ser evitadas, buscando um contato com a família articulando
um trabalho que beneficie as atividades do cotidiano daquela criança. A extração de
informações da família sobre o aluno e o dia a dia dele pode influenciar nas decisões
tomadas pela escola e pelo professor com relação ao aluno, agindo mutuamente em
favor do pleno desenvolvimento do mesmo (BRASIL, 1996).
Um marco histórico foi a Declaração de Salamanca, resultante da Conferência
Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: acesso e qualidade, de 1994,
realizada na Espanha, que referencia: “[...] o princípio da inclusão e pauta-se [...] no
reconhecimento das necessidades de ação para conseguir ‘escolas para todos’, isto é,
instituições que incluam todo mundo, reconheçam as diferenças, promovam a
aprendizagem e atendam às necessidades de cada um” (CHICON, CRUZ, 2014, p. S816).
Neste sentido, o Ministério da Educação implementou a Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) a fim de acompanhar os
avanços e lutas acerca da temática do movimento mundial pela educação inclusiva.
Esta constitui um paradigma educacional que visa à igualdade e diferença como
valores indissociáveis para promover uma educação de qualidade para todos os
alunos, que perpassa por todas as disciplinas curriculares.
Portanto, é de extrema relevância o reconhecimento e a abordagem da
diversidade, evitando que as diferenças se tornem desigualdades e desvantagens entre
os educandos, como comumente ocorriam nas aulas de Educação Física.
Assim sendo, a Educação Física escolar está baseada nos valores de respeito às
peculiaridades de cada aluno e no desenvolvimento da consciência de que as
diferenças são resultado de um conjunto de fatores que abrange características
pessoais, origem sociocultural e interações humanas, visando a uma concepção
pedagógica transformadora (MEC/SEE, 2006).
O MEC (2006) aponta que o conceito de diversidade é inerente à educação
inclusiva, evidenciando que cada indivíduo detém seu próprio estilo de aprendizagem.
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Isso significa que as diferenças individuais, tais como aptidões, motivações, interesses
e experiências de vida, são fundamentais a cada ser humano, exercendo influência
durante o processo de aprendizagem.
[...] a escola não pode continuar ignorando o que acontece a seu
redor, anulando e marginalizando as diferenças nos processos por
meio dos quais forma e instrui os alunos. E muito menos
desconhecer que aprender implica saber expressar, dos mais
variados modos, o que sabemos. Implica representar o mundo, com
base em nossas origens, valores, sentimentos (MANTOAN, 2006,
p.189) .

Cidade e Freitas (2002 apud Darido, 2007) nos diz que, conhecendo o aluno, o
professor poderá adequar sua metodologia, levando em consideração:


Em que grupo de alunos haverá maior facilidade para a aprendizagem e o
desenvolvimento de todos.



Por quanto tempo o aluno pode permanecer atento às tarefas solicitadas, para
que possa adequar suas atividades às possibilidades de realização.



Adaptação de material e sua organização na aula: tempo disponível, variação
de espaços e de recursos materiais.



Adaptação no programa: planejamento, atividades e avaliação.



Aplicação de metodologia adequada à compreensão dos alunos, usando estratégias e recursos que despertem neles o interesse e a motivação, através de
exemplos concretos, incentivando a expressão e criatividade.



Adequação dos objetivos e os conteúdos quando forem necessários, em função
das necessidades educativas, dando prioridade a conteúdos e objetivos
próprios, definindo mínimos e introduzindo novos quando for preciso.

É necessário que o professor, a partir do momento que passa a ter ciência da
presença daquele aluno em sala de aula, busque o caminho mais eficiente e produtivo
para traçar com ele para que tenha êxito nas atividades dentro das suas
potencialidades. Dessa forma, a Educação Física escolar tem papel fundamental na
melhora da qualidade de vida desses alunos, oportunizando novas vivências e
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interação entre todos os discentes, colaborando para que o aluno aumente seu
repertório motor, amenizando as dificuldades das atividades da vida diária e
contribuindo para o alcance de uma maior autonomia.

A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Júnior et al. (2014) apud Moraes (2010) classifica que a formação docente na área
da Educação Física é um obstáculo para alcançar práticas inclusivas satisfatórias,
necessitando de aprimoramento e experiência junto com os educandos com
deficiência.
A obrigatoriedade nos cursos de graduação com estágios curriculares pode
contribuir efetivamente para a ruptura de barreiras atitudinais dos graduandos em
relação à futura prática pedagógica docente com os alunos com deficiência.
O enfrentamento do desafio que constitui a educação inclusiva na
escola brasileira da atualidade pressupõe a quebra de barreiras de
todas as ordens – atitudinais, arquitetônicas e pedagógicas – que
devem ser enfrentadas por todos os que fazem a comunidade escolar
– alunos, professores, inclusive os de educação física, funcionários e
gestores, pais/responsáveis, e quaisquer outros que possam
contribuir na consecução da construção de escola de qualidade para
todos, inclusive para os alunos com deficiência. (JÚNIOR et al, 2014,
p.96)

Chicon e Cruz (2014) apresentam que as pesquisas na área educacional e da
Educação Física em particular revelam que os professores regentes e os desta
disciplina de maneira geral, dizem “não estar preparados” para atuar com crianças que
apresentam deficiência no mesmo espaço-tempo, apesar de acreditarem nos méritos
da inclusão”. Segundo Jesus (2006), Cruz (2008), Chicon (2005) e Cruz (2014), os
docentes mencionam que as políticas públicas não são condizentes com a realidade
pedagógica vivenciada, e a desinformação é um entrave para uma educação inclusiva.
A realidade da comunidade escolar mudou, e a clientela é cada vez mais
diversificada, o que exige preparação e atualização em termos de formação docente
para este novo cenário.
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Grande parte dos docentes formou-se e continua sendo formada na perspectiva
tradicionalista, centrada na transmissão e recepção de conhecimentos teóricos
fragmentados e desvinculados da realidade do aluno, na qual a relação professoraluno se dá de maneira autoritária, com referências em um “aluno-padrão” idealizado.
Essa formação dificulta o desenvolvimento profissional contínuo dos docentes para
exercer seu papel e função de educador, impossibilitando o aperfeiçoamento de
práticas de ensino pedagogicamente mais efetivas, diversificadas e inclusivas
(MEC/SEE, 2006).
A maioria dos professores tem uma visão funcional do ensino e tudo
o que ameaça romper o esquema de trabalho prático que
aprenderam a aplicar em suas salas de aula é inicialmente rejeitado.
Também reconhecemos que inovações educacionais como a inclusão
abalam a identidade profissional e o lugar conquistado pelos
professores em uma dada estrutura ou sistema de ensino, atentando
contra a experiência, os conhecimentos e o esforço que fizeram para
adquiri-los (Mantoan, 2003, p.76).

Ensinar é a atividade principal na profissão do educador, portanto, deve ser
entendida como uma “arte” que necessita de aprendizagem contínua e envolvimento
pessoal no processo de construção de novos conhecimentos e experiências (MEC/SEE,
2006). Assim sendo, considera-se o docente como “eterno aprendiz”. Dessa maneira
cabe a este profissional desenvolver a habilidade para o trabalho em equipe e a
capacidade de refletir sobre sua prática pedagógica, inovando cotidianamente, e saber
reconstruir com criticidade o papel da educação no atual contexto da inclusão.
O docente deve estar apto para o trabalho com educandos dos mais diversos
contextos sociais e culturais, com diferentes estilos de aprendizagem e conhecimentos,
assegurando a estes a sua participação e sucesso escolar e a inclusão de todos com
todos.
A questão é que muitas vezes, ao analisar a prática pedagógica de um
professor, percebe-se que o docente não considera a realidade dos alunos, as
particularidades de cada um, o que gera um distanciamento entre o conteúdo
ensinado e as exigências da realidade. O educador, como mediador, deve propiciar um
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ambiente acolhedor, valorizando a bagagem cultural do educando e suas experiências
para que assim ocorra a aprendizagem significativa.

CONCLUSÃO
A Educação Física é uma disciplina curricular, como as demais, que poderá
contribuir como um aliado ou um empecilho para que a escola se torne mais inclusiva.
O tema da educação inclusiva em Educação Física ainda é carente em nosso país por
conta da construção social e pedagógica (RODRIGUES, 2003).
Dessa forma, podemos concluir que, apesar de sua história ter registrado por
muitos anos um distanciamento de uma proposta inclusiva, a sua trajetória tem
possibilitado aos alunos uma vivência de corporeidade, em que a cultura corporal
inclusiva passa pela configuração social e por um desenvolvimento de todas as áreas
do conhecimento.
A formação dos professores de Educação Física vem nos últimos anos dando
sinais de mudanças dessa mentalidade tradicional que ainda é dominante; a tendência
é cada vez mais termos professores com a formação e o pensamento naturalmente
inclusivos, determinados a dar aulas que sejam construtivas e úteis para todos os
alunos, disseminando com naturalidade a ideia de todos sermos diferentes e
possuirmos nossas especificidades, contribuindo para a formação de indivíduos
íntegros e com valores.
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INTRODUÇÃO
Este artigo de revisão tem como objetivo narrar a origem e a relevância do
esporte paralímpico para a sociedade contemporânea. Atendendo este propósito,
realizamos um levantamento bibliográfico; procuramos as obras atuais assim como
buscamos obras primárias, pois estas serviram e vem servindo como base de toda a
história do desporto paralímpico internacional e nacional. Pesquisamos livros, artigos
em sites especializados como SCIELO, PUDMED, GOOGLE ACADÊMICO. Para tanto foi
realizado um cruzamento de palavras como história do desporto paralímpico nacional
e internacional; história da educação física adaptada.
Na literatura encontramos autores contemporâneos

mencionando que a

origem do desporto paralímpico seria após o movimento das guerras mundiais, mais
precisamente após a primeira guerra. Pesquisando as obras primárias, encontramos
que o desporto paralímpico começou em 1870 com as pessoas surdas dos Estados
Unidos, Shool of Deaf, com a prática do Beisebol, (SOUZA 6 MARIANI, 2016) e por volta
de 1888 foram encontrados registros na Alemanha sobre a prática desportiva nos
clubes para as pessoas surdas (GROHMANN, 2015, SOUZA & MARIANI, 2016).
Com a preocupação de amenizar os horrores da primeira guerra, na Alemanha,
iniciou em 1918 as práticas desportivas para as pessoas com deficiência física,
originando os esportes adaptados. Em 1924, em Paris aconteceram os “Jogos do
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Silêncio”, reunindo atletas surdos de diferentes países. Em Glasgow, no Reino Unido, já
existia em 1932 uma associação de jogadores de golfe amputados unilateralmente.
No espaço da segunda guerra mundial, entre 1939 e 1945, aconteceu uma
evolução do desporto adaptado, com o retorno dos soldados aos seus países com
deficiências motoras, visuais e auditivas fazendo com que os governos atentassem
para a importância de estabelecer uma melhor qualidade de vida a esses soldados,
através do acesso às práticas esportivas adaptadas amenizando assim as adversidades
causadas pela guerra (CARDOSO, 2011).
O médico e neurocirurgião Judeu Ludwig Guttmann, nascido em Toszek, que
hoje pertence à Polônia e falecido em 18 de março de 1980 no Reino Unido, fugindo da
Alemanha nazista, em fevereiro de 1944 (CUNHA, 2013) e (REIS, 2014) a pedido do
governo britânico foi trabalhar no centro de reabilitação social dos veteranos de
guerra no hospital Stoke Mandeville, em Alyesbury (CARVALHO, 2013). Pode ser
considerado o pioneiro na reabilitação física dos ex-combatentes de guerras (SOUSA,
CORREDEIRA, PEREIRA, 2013). Para ele o caráter da reabilitação primeiramente era
diminuir o tédio da vida hospitalar, implementado como primeiras atividades o tênis
de mesa, o polo em cadeira de rodas e o arco e flecha (BENFICA, 2012) e (CARDOSO,
2011). Percebeu a grande melhora nos aspectos psicológico e social de seus pacientes
com as práticas esportivas, assim como o desenvolvimento de uma maior inclusão
social (SAN MARTIN, ALVES, DUARTE, 2012).
Para homenagear tais pacientes resolveu criar os jogos de Stoke Mandeville,
que seriam realizados anualmente. Para Guttmann os princípios do desporto adaptado
devem ser os mesmos dos sãos e entendia que o esporte ajudava a pessoa com
deficiência a estabelecer e restabelecer seu contato com o ambiente, ou seja, sua
socialização (BAILEY, 2008).
Guttman em 1945, implementou a prática do basquete para os cadeirantes
(GROHMAN, 2015) e em 29 de julho de 1948, inaugurou os primeiros Jogos Nacionais
de Stoke Mandeville (MEDEIROS, 2014) (CARDOSO,2011) e (REIS, 2014) com duas
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equipes, uma do Stoke Mandeville Hospital e outra da liga inicial para deficientes exmilitares em Richmond, Londres. Os jogos aconteceram nos gramados do Stoke
Mandeville Hospital, com cerca de 20 participantes (MEDEIROS, 2014). Para alguns
autores como Cunha (2013), Cardoso (2011) e Sousa, Corredeira, Pereira (2013) o
quantitativo de participantes seria na verdade 16 (14 homens e duas mulheres). Para
Cardoso (2011) os esportes disputados nesses jogos foram arco e flecha, tiro ao alvo e
arremesso de dardo, e para Sousa, Corredeira, Pereira (2013) foi tiro com arco, sendo
possível observar também aqui divergência nas modalidades de esportes. Convém
ressaltar que nesta mesma data aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos de
Londres.
Paralelamente neste ano (1945), nos Estados Unidos ocorreram competições
de basquete para cadeirantes, entre hospitais e associações de veteranos de guerra,
tendo a frente o Dr. Benjamin H. Liptom (SILVA; DRIGO, 2012). Tem-se notícia que
nesta época muitos médicos do mundo inteiro foram ao hospital de Stoke Mandeville
para observar os trabalhos de Guttman, com o tratamento de lesões medulares,
gerando um movimento mundial a partir da criação de centros de tratamento e
competições para pessoas com deficiência motora, nascendo assim em 1967, no
Canadá os primeiros Jogos Parapanamericanos, para pessoas amputadas com lesão
medular e sequelas da poliomielite (BENFICA, 2012).
Em 1950, houve um grande intercâmbio entre Estados Unidos e Inglaterra
através da conexão dos trabalhos do Dr. Guttman e do Dr. Liptom (SILVA; MELO,
2016). Benfica (2012) relata que nesta ocasião Guttman convidou Liptom e seus
pacientes para participarem dos jogos seguintes. Desde então se percebe a distinção
entre os objetivos a serem buscados pelos dois países com seus programas desportivos
e pacientes. Enquanto a Inglaterra visava o princípio da reabilitação através da prática
esportiva, os Estados Unidos buscavam principalmente a competição.
A VII edição dos Jogos de Stoke Mandeville de 1952, contou com a participação
da Holanda. O diretor do Centro de Reabilitação Militar em Doorn (Países Baixos), o
coronel J.S. Keyser, que visitava frequentemente o hospital resolveu enviar uma
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equipe formada por quatro veteranos de guerra paraplégicos holandeses. Estes jogos
tiveram 130 participantes, dando assim o status de Jogos Internacionais de Stoke
Mandeville (REIS, 2014) e tendo como esportes o basquete, arco e flecha, esgrima,
lançamento de dardo, sinuca, natação e halterofilismo (CUNHA, 2013). Nestes jogos,
foi fundada a Federação Internacional dos Jogos de Stoke Mandeville (ISMGF) e teve a
participação da Rainha Elizabeth que abriu a competição.
O movimento paralímpico surgiu em 1960, quando ocorreu a IX edição dos
Jogos de Stoke Mandeville, em Roma na Itália. O diretor do centro de lesionados da
Itália, Antônio Maglio (diretor do Centro de Spinal, no instituto italiano INAIL) em
conversa com o Dr. Guttmann (GROHMANN, 2015) propôs que os jogos se realizassem
após os Jogos Olímpicos de Roma e utilizassem as mesmas instalações dos Jogos
Olímpicos – denominados Olimpíada dos Portadores de Deficiência. Assim foram
integrados aos Jogos Olímpicos de Roma, realizando o sonho de Guttman, ao
concretizar a criação dos Jogos Paraolímpicos (RAMOS, 2011). Contando apenas com
cadeirantes, estes jogos tiveram a participação de 230 atletas e 23 países
(GROHMANN, 2015) foram apoiados pelo Comitê Olímpico Italiano e pela primeira vez
foram realizados fora da Inglaterra. A partir destes jogos, os Jogos Paraolímpicos são
realizados a cada quatro anos. Os autores divergem quanto ao quantitativo de atletas
participantes, pois para alguns autores como Benfica (2012) teriam sido 400. A
madrinha da competição foi a primeira dama italiana Carla Gronche e o Papa João XXIII
recebeu publicamente todos os participantes no Vaticano (CARDOSO, 2011).
Segundo Grohmann (2015) a partir destes jogos ficou evidenciado o
envolvimento político e social de personalidades e autoridades com o paradesporto.
Em 1956, o COI (Comitê Olímpico Internacional) reconheceu os Jogos Paralímpicos.
Desde a realização dos jogos de 1960, os Jogos Paralimpicos acontecem 15 dias após as
olimpíadas. Em 1959, foi criado o comitê dos Jogos de Stoke Mandeville envolvendo
cinco nações Inglaterra, Itália, Bélgica, França e Holanda.
Nos jogos de Tóquio em 1964 (COSTA, 2004), estes passaram a ser chamados
de Jogos Paralímpicos, a partir da fusão das palavras paraplegia e olímpico. Com a
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inclusão de pessoas com outras deficiências a palavra “para” passa a se reportar a
“paralelo” (deriva da preposição grega “para”), ou seja, jogos paralelos aos Jogos
Olímpicos, e da palavra olímpico. Nestes jogos foi criada a organização internacional
para dirigir os esportes para pessoas com deficiência – Organização Internacional de
Desportos para Deficientes (International Sports Organization For The Disabled –
ISOD). Nestes jogos uma paciente paraplégica do hospital Stoke Mandeville, Alice
Hunter, fez um relato intitulado “Alice of the Paralympiad” (Alice das Paralimpiadas)
para uma revista de esporte. Na época o termo foi associado à paraplegia, entretanto,
depois foi cunhado para batizar os Jogos Paralímpicos (CUNHA, 2013).
Em 1966, Guttman, lutou para concretizar outro sonho, que era a construção
de um estádio totalmente adaptado para a realização dos jogos, conseguindo a partir
da ajuda da população e da Holanda. Assim em 1969, a Rainha Elizabeth inaugurou o
complexo esportivo de Stoke Mandeville.
Os Jogos Paralímpicos realizados em 1976 apresentaram pela primeira vez
amputados e deficientes visuais. Também neste ano aconteceram os primeiros Jogos
Paralímpicos de Inverno em Ornskoldsvik, Suécia (COG, 2004).
Nos Jogos Paralímpicos de Arnhem (Holanda) de 1980 pela primeira vez
competiram os atletas com paralisia cerebral e nos Jogos de Atlanta (1996) foi a vez
dos atletas com deficiência intelectual (COG, 2004).
O Comitê Internacional de Coordenação dos esportes para deficientes (ICC) foi
fundado em 1982, tendo como objetivo principal coordenar os Jogos Paralímpicos e
ainda manter o diálogo com o Comitê Olímpico Internacional e representar as
organizações mundiais que participavam dos jogos (COG, 2004).
Com a expansão do movimento, em 22 de setembro de 1989 o ISMGF passou a
ser conhecido como Comitê Paralímpico Internacional – IPC, sendo sua sede em
Dusseldorf (Alemanha), órgão máximo do esporte paralímpico mundial até hoje, sendo
responsável pelo controle e interligação entre os comitês paralímpicos nacionais. Seu
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primeiro presidente foi o Dr. Robert Steadward (1989-2001) e o atual é o Dr. Philip
Craven (a partir de 2001).
O IPC é constituído atualmente por 150 países, que participam através de seus
respectivos Comitês Nacionais e de cinco organizações internacionais, denominadas
“Associação Internacional de Desporto para Deficientes”. São elas: CP-ISRA: Associação
para paralisia cerebral International Sports and Recreation; IBSA: Associação
Desportiva Internacional de Cegos; INAS-FID: Federação Internacional de Desporto
para Pessoas com Deficiência Intelectual; ISMWSF: Federação Internacional de Stoke
Mandeville para esportes com cadeira de rodas; ISOD Organização Internacional do
Desporto para Deficiente (COG, 2004).
A partir dos Jogos de Sydney (2000) se percebeu o crescimento do movimento
paralímpico, o número de países participantes foi muito maior em relação aos Jogos
Olímpicos de Munique de 1972 (GOMES, MORATO, ALMEIDA 2011).

ESPORTE PARALÍMPICO NO BRASIL: PANORAMA GERAL
No Brasil, em 1958, se inicia a história do desporto adaptado, com a fundação,
por parte de Sergio Serafim Del Grande e Robson Sampaio de Almeida, de dois clubes
para atuar com basquete em cadeira de rodas. Os fundadores trouxeram essa ideia
dos Estados Unidos, onde passaram por tratamento de reabilitação em um hospital e
com o conhecimento obtido passaram trabalhar com a reabilitação para cadeirantes.
Del Grande em fevereiro de 1958 começou a treinar no hospital das Clínicas de São
Paulo e fundou em 28.07.1958 o “Clube dos paraplégicos de São Paulo”. No Rio de
Janeiro, Robson Sampaio de Almeida fundou em 01.04.1958, o “Clube do otimismo”,
primeiro clube de desporto para paraplégico do Rio de Janeiro (GROHMANN, 2015). A
primeira competição de esporte paralímpico no Brasil (basquete em cadeira de rodas)
ocorreu no ginásio do Maracanãzinho, entre os dois clubes em 1959, com vitória dos
paulistas por 22 a 16 (MAUERBERG DE-CASTRO, 2005).
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Nos anos 1960 aconteceram várias competições entre as duas equipes (BCR basquete em cadeira de rodas) em jogos de apresentação por todo o país, que
permitiram além da oportunidade de treinamentos, a divulgação da modalidade,
incrementando o número de simpatizantes, inclusive em outros estados da federação.
O professor Aldo Nicollis (técnico do Clube do Otimismo) dedicou 50 anos ao
movimento paralímpico nacional, sendo reconhecido com destaque (CONDE, 2014).
A primeira participação internacional nesta modalidade ocorreu nos Jogos
Parapanamericanos de Buenos Aires – Argentina em 1969. Na ocasião Valter Lemos
Sales, do Clube do Otimismo conquistou a medalha de prata nos 800m rasos, sendo a
primeira medalha internacional conquistada pelo esporte paralímpico brasileiro
(CONDE, 2014).
O esporte adaptado, após os anos 1970, ganhou destaque político, se
institucionalizando. Assim, mesmo tendo seu início focado em uma ação terapêutica,
o esporte adaptado se projetou com práticas competitivas de alto rendimento
(CARVALHO, 2013).
A prática dos esportes paralímpicos continuou crescendo, até que em 1972
aconteceu a primeira participação do Brasil nos Jogos Paralímpicos, em Heidelberg,
Alemanha, com 20 atletas em quatro modalidades atletismo, natação, tiro com arco e
BCR (IPC, 2014) , não tendo conseguido qualquer medalha, entretanto um brasileiro,
Clovis de Araújo ganhou o título de melhor jogador de basquete classe quatro
(GROHMANN, 2015).
Em 1974 Robson de Almeida e Luiz Carlos da Silva participaram dos Jogos
Mundiais de Stoke Mandeville no Reino Unido, conquistando a medalha de prata em
dupla de tiro com arco. Neste evento a seleção brasileira masculina de BCR conquistou
a medalha de prata.
A participação do Brasil nos Jogos Parapanamericanos no México (1975) foi
peculiar, pois por conta de uma falha na comunicação entre as entidades paralímpicas
de São Paulo e Rio de Janeiro, o país levou duas delegações em cadeiras de rodas. Por
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conta dessa situação, a Federação Internacional de Stoke Mandeville decidiu exigir que
o país criasse uma associação nacional única. Com essa demanda, quando do retorno
do México, e dentro do avião, foi criada de forma extraoficial a Associação Nacional de
Desporto para Deficientes (ANDE), que uniu até o ano de 1984, todos os esportes
adaptados praticados por atletas deficientes, exceto os esportes disputados por surdos
(MELLO, WINKLER, 2012). A Associação Nacional do Desporto para deficientes (ANDE)
foi criada em 18.08.1975, a Associação Brasileira de Desporto para cadeiras de rodas
(ABRADECAR) em 31.03.1984 (já extinta); a ABDC (Associação Brasileira do Desporto
para Cegos) criada em 19.01.1984, e que em assembleia geral em 2006 mudou o nome
para CBDC (Confederação Brasileira do Desporto para Cegos), que depois se tornou
CBDV (Confederação Brasileira do Desporto para Deficientes Visuais); a ABDM
(Associação Brasileira de Deficientes Mentais) criada em 1989; e ainda a Associação
Brasileira de Desporto para amputados (ABDA) em 24.08.1990 (CONDE; SOBRINHO;
SENATORE, 2006).
Em 1976, nos jogos de Toronto – Canadá, Robson de Almeida e Luiz Carlos
Coutinho ganharam as duas primeiras medalhas de prata paralímpica para o Brasil.
O ano internacional da pessoa com deficiência foi comemorado em 1981,
incentivando praticamente uma década em que foi focado o atendimento às
necessidades dessas pessoas.
O Comitê Paralímpico Internacional (IPC) foi fundado em 22.09.1989, e tem
sede em Bonn – Alemanha. A partir da lei nº 8672 de 06.07.1993 (Lei Zico), foi possível
criar o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Em 09.02.1995 foi fundado o Comitê
Paralímpico Brasileiro que certamente deu grande visibilidade ao esporte paralímpico.
O CPB se afiliou ao IPC, sendo sua sede em Brasília atualmente e o principal
responsável pelo esporte paralímpico no país (PEREIRA, 2013).
A partir de uma solicitação do IPC, e com o objetivo de universalizar o termo e
suas derivações, o Comitê Paralímpico Brasileiro passou a adotar o termo paralímpico
também a partir de novembro de 2011 e procurou unificar todas as entidades
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paradesportivas no Brasil, difundindo o esporte de alto rendimento e proporcionando
o desenvolvimento do esporte paralímpico (MEDEIROS, 2014). As associações
nacionais de desportos para deficientes, com o modelo de gestão proposto, ficaram
responsáveis pelas modalidades esportivas. A ANDE (futebol de 7 e bocha); a CBDV
(futebol de 5, goalball e judô); a ABDEM (atletismo e natação). O CPB ficou
responsável diretamente pelas modalidades atletismo, esgrima em cadeiras de rodas,
halterofilismo, rúgbi em cadeira de rodas, tiro esportivo e natação.
As missões paralímpicas brasileiras, até a criação do CPB, eram formadas por
uma comissão com dois representantes do governo federal, um representante da
Secretaria de Educação Física e Desportos/ Ministério da Educação (SEED/MEC), um
representante da Coordenadoria para integração das pessoas deficientes e pelos
presidentes da ABDC, ABRADECA, ANDE (CPB, 2016). A ABDA iniciou sua participação
nesta comissão a partir de 1992. Essa forma de gestão permaneceu até inclusive os
jogos de Seul (1988). Nos jogos de Barcelona (1992) não existia mais, e a comissão foi
coordenada pela Secretaria do Esporte da Presidência da República (CONDE, 2014).
O quantitativo de medalhas nos últimos jogos foi: em Sidney (2000) – ouro – 6;
prata – 10; bronze – 6; em Atenas (2004) – ouro – 14; prata – 12; bronze – 7; na China
(2008) – ouro – 16; prata – 14; bronze – 17; em Londres (2012) -ouro – 21; prata – 14;
bronze – 8. No Brasil (2016) – ouro - 14; prata - 29; bronze – 29.
Nas paralimpíadas do Rio de Janeiro (2016), mais de 200 recordes foram
quebrados, segundo Craven, e 82 países conquistaram medalhas, sete medalhas a
mais que em Londres 2012. O bielorrusso Ilhar Boki foi o destaque individual da
natação, conquistando seis medalhas de ouro. Entretanto, a modalidade futebol de 5
conquistou o tetracampeonato, recebendo um elogio especial.
Em 2012, nos Jogos Paralímpicos de Londres, a presidente do Brasil, Dilma
Roussef vetou o termo “paralímpico” em documentos oficiais, e por orientação da
SECOM (Secretaria Comunicação Social da presidência da república) o portal Brasil
adotou o mesmo padrão usado nos textos do governo.
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O CPB coordena atualmente 23 modalidades desportivas nas olimpíadas de
verão e cinco na de inverno. Com o crescimento do esporte adaptado, o CPB teve que
formar uma estrutura mais organizada para tal demanda. Assim, foi necessária a
inserção de novos profissionais para dar conta de tal estrutura: fisiologistas,
fisioterapeutas, médicos, dentistas, nutricionistas, psicólogos, professores de educação
física, enfermeiros, assistentes sociais, veterinários, assessor de imprensa, jornalista,
fotógrafos. E ainda uma preocupação muito pertinente veio à tona, e foi criada a
Academia Paralímpica Brasileira, para que a produção científica na área seja
estimulada e reconhecida.
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INTRODUÇÃO
Nas escolas, a falta de preparo dos professores é um dos aspectos que mais se
evidencia como possível obstáculo para inclusão efetiva de crianças com deficiência na
rede de ensino regular (LOPES, 2007). Tal informação leva à reflexão óbvia de que há
de se formar professores nos pressupostos da educação inclusiva. A sociedade tem
que se adequar às condições de todas as pessoas, com ou sem deficiência. Vale
lembrar que, do ponto de vista de marcos regulatórios, a educação inclusiva já é
compromisso assumido na Declaração de Educação para todos em 1990 e na
Declaração de Salamanca em 1994, promovidas pela UNESCO e pela ONU,
respectivamente, cujas agências norteiam as políticas públicas de educação dos países
em desenvolvimento (BRASIL, 1994).
A Educação Inclusiva vem sendo alvo de inúmeras discussões políticas
educacionais e, temos como prova as propostas educacionais em vigor. Mas para se
alcançar efetivamente à educação para todos, não basta somente a garantia de
matrícula, ela não garante a permanência do aluno com deficiência na escola, essa sim,
é garantida através da oferta de um processo de ensino-aprendizaem (SASSAKI, 2006).
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Já nos idos de 1998, segundo De Góes & Laplane (2004), a educação inclusiva
não se constituía, em modo geral, como parte do conteúdo curricular de formação
básica do educador; era quase sempre vista como formação especial, ficando
reservada somente àqueles que desejavam trabalhar com crianças com deficiências.
Anos depois, Pietro (2006) defende que o ensino de alunos com deficiência, não pode
ser de domínio apenas de alguns especialistas, e sim apropriado pelo maior número
possível de profissionais da educação, idealmente por todos, bem como defende uma
formação docente que abranja os princípios da inclusão.
Rodrigues (2006) afirma que:
…sem dúvida, a proposta de uma educação inclusiva supõe a
verdadeira revolução nos sistemas tradicionais de formação docente,
geral ou especial. Um sistema unificado de ensino nos obriga a
abandonar esta clássica separação, para buscar uma integração entre
conhecimentos. Para tanto, a formação docente em educação tem de
ser mais especializada para atender a diversidade do alunado,
recomendando a inclusão de disciplinas ou conteúdos afins, nos
diferentes cursos de formação que contemplem, ainda que
minimamente, o campo… (RODRIGUES, 2006)

Segundo Ferreira (2007), a aula inclusiva visa responder à diversidade de estilos
de aprendizagem nos espaços formais e não formais de educação. Portanto, qualquer
ação de desenvolvimento e aperfeiçoamento de práticas de ensino e aprendizagem de
professores para a inclusão deve ajudá-los a refletir sobre formas de levantamento de
informações sobre seus alunos e planejamento de diversas atividades que abranjam os
estilos de aprendizagens individuais, coletivos e significativos.

OS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, BAIXA VISÃO E CEGUEIRA
Para que haja melhor entendimento, passamos agora a definir quem são os
sujeitos da nossa pesquisa, esclarecendo o que são pessoas com deficiência visual,
baixa visão e cegueira.
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Segundo Enumo et al. (2000), a definição de cegueira e visão residual proposta
por Lowelfeld em 1950 é a mais amplamente aceita e adaptada pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), Bankok 1994:


Cegueira e visão residual: inclui aqueles que apresentam acuidade visual (AV)
de 0 a 20/200 (enxergam a 20 pés de distância daquilo que o indivíduo de visão
”normal” enxerga a 200 pés), no melhor olho, após correção máxima; ou que
apresente um ângulo visual restrito a 20 graus de amplitude. Ou seja, são
aqueles que a visão é nula ou diminuída a ponto de incapacitá-los para o
exercício da maioria das tarefas diárias;



Baixa Visão: inclui aqueles indivíduos que tem uma incapacidade, apesar de
uma diminuição grave da capacidade visual, possuem um resíduo visual e a
possibilidade de correção por meio ópticos especiais, ou seja, são aquelas que
têm dificuldade em executar tarefas visuais sem a prescrição de lentes
corretivas, mas que podem aumentar suas habilidades para realizar tais tarefas,
desde que sejam utilizadas estratégias visuais compensatórias ou modificações
no ambiente.
A estimativa da OMS (1994) revela que 70% da população considerada cega

possui alguma visão residual. Assim sendo, pode-se afirmar que os professores devem
analisar a qualidade e a quantidade de recursos que apontem e favoreçam o uso
eficiente e funcional de qualquer percentual de visão.
Existem ainda os indivíduos com a restrição do campo visual de túnel que,
independentes da acuidade visual que possuem, também são considerados cegos, já
que qualquer visão nesta amplitude impede a apreensão do ambiente de forma ampla
e irrestrita (ENUMO e BATISTA,1999).
Layton & Lock (2001) enfatizam que todas essas definições, ainda que
geralmente aceitas no meio científico, não implicam que o indivíduo com DV tenha um
potencial inadequado de aprendizagem. Pelo contrário, a criança DV quando recebe
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intervenção apropriada pode apresentar uma desenvoltura acadêmica de acordo com
as habilidades cognitivas inatas e adquiridas. (confuso, não está claro)
Ao perder a visão, que é um sentido dominante, o sujeito passa a viver pela
percepção e tem o conhecimento adquirido através do corpo, que é fonte de
experiências e vivências trazendo significação do mundo ao seu redor. Por isso se
torna fundamental a oferta da educação para indivíduos que perderam a visão,
exigindo do educador um contato em diferentes momentos e experiências
(VENTORINI, 2009).
De acordo com Barraga (1997), a capacidade de ver não é inata mas sim
construída a partir das vivências durante o desenvolvimento. Apenas a acuidade visual
não é fator determinante para a eficiência visual - o uso e estímulo são importantes
para a sua utilização mais apropriada.
A vivência é um caminho pelo qual o individuo cego irá construir o conhecimento
de dentro para fora e, para tal, é preciso proporcionar um ambiente que o estimule e
possibilite a exploração, assim como um educador que o incentive a comparar e
encontrar diferenças, para que compreenda o que é o objeto e o local (BRASIL, 2002).
ENSINO DE CIÊNCIAS PARA OS DEFICIENTES
O cenário após a segunda guerra mundial no Brasil se constituía por grandes
transformações, o governo investia nas indústrias e reforçava seu papel na
normatização dos vínculos de trabalho. No que tange aos deficientes neste período,
observamos a criação de instituições especializadas como a Pestalozzi. A história relata
que havia um movimento mundial que objetivava reconhecer a igualdade como um
direito humano conforme observado na Declaração Universal dos Direitos Humanos
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1998), nos seus artigos primeiro e segundo, salientando o
direito à educação no artigo vigésimo sexto:
Artigo 1° - Todos os seres humanos nascem livres e iguais em
dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem
agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
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Artigo 2° - (...), sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de
cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de
origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer
outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada
no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território
da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente,
sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania.
(ONU,1948, pág. 1).
Artigo 26° 1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve
ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar
fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e
profissional dever ser generalizado; o acesso aos estudos superiores
deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu
mérito.
2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana
e ao reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e
deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas
as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o
desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a
manutenção da paz. Aos pais pertence a prioridade do direito de
escolher o género de educação a dar aos filhos”. (ONU,1948, pág. 5).

Com o passar dos anos, o Brasil considerou as deliberações da Conferência
Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia em 1990,
adotou as propostas da Declaração de Salamanca (1994) e assumiu o acordo que
outorga a qualquer pessoa o acesso ao sistema educacional. Estes documentos deram
ênfase à adequação da aprendizagem e a promoção da equidade, acolhendo todas as
crianças independentemente das condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais e
linguísticas.
Se faz premente então a menção de nossa Carta Magna, a Constituição Federal
(BRASIL, 1988), no seu artigo 5º que diz:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade (...) (CONSTITUICÃO FEDERAL DO BRASIL,
1988, pag. 2)

A Educação é um direito de todos e deve ser oferecida para todos em condição
de igualdade. A cada dia mais estudos e reformas são realizados com intuito de tratar
deste assunto e, de forma a garantir a todos este direito, colocou a educação como
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sendo um Direito Social. Colocou ainda - fato que podemos inferir tendo em vista a
práxis educativa - a necessidade do ser humano se relacionar com outros indivíduos
para alcançar seu desenvolvimento pleno, sem levar em consideração as condições
físicas, financeiras, emocionais, políticas, dentre outras. Sendo assim, observamos uma
experiência semelhante à Educação inclusiva onde a oportunidade de convivência
conjunta e o compartilhar de experiências se tornarão significativas para o
desenvolvimento do cidadão com consciência do seu papel dentro de uma sociedade
(BRASIL, 2004; KASSAR, 2011).
A Política Nacional de Educação Especial atual que tem por objetivo a educação
inclusiva descreve os alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEEs) como
"alunos com deficiência,

transtornos

globais de desenvolvimento e

altas

habilidades/superdotação". Essa nomenclatura não é mais aceita hoje em dia e é
correto dizer do aluno com deficiência que ele é aluno deficiente e não com
Necessidade Educacional Especial. (falta bibliografia para validar a informação)
É importante ter a certeza de que não são os dispositivos legais que definem por
si só o projeto educacional, mas a forma como essas legislações são operacionalizadas
na realidade escolar. Assim os cursos de formação de professores devem ter como
objetivo a criação de uma consciência crítica sobre a realidade em que eles vão
trabalhar e o oferecimento de uma formação teórica que lhes possibilite uma ação
pedagógica eficaz.
Bueno (1999), menciona que todos os professores, em nível médio ou superior
devem ter uma formação generalista, isto é contemplar as diferentes categorias de
alunos com deficiências, ou seja, saber buscar e implementar os apoios pedagógicos
demandados. Menciona que:
(...) há de se contar com professores preparados para o
trabalho docente que se estribem na perspectiva da diminuição
gradativa da exclusão escolar e da qualificação do rendimento
do aluno, ao mesmo tempo em que, dentro dessa perspectiva,
adquiram conhecimentos e desenvolvem (leia-se desenvolvam)
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práticas específicas necessárias para a absorção de crianças
com deficiência (BUENO, 1999, pág. 18).
Segundo Canavarro (2000), o ensino de Ciências deve fazer parte da formação de
toda a sociedade e, a utilização de novas tecnologias onde a literatura descreve a
Ciência como aberta, incerta e relativa, tendo uma atividade dinâmica, provocando a
compreensão humana, com um valor de caráter técnico, sendo a curiosidade a mola
da sua existência.
Para que se aprenda ciências é necessária uma metodologia de ensino que
estimule o aluno para o que está sendo abordado, levando em consideração o
questionamento de como lecionar para um aluno cego assuntos de biologia marinha,
que são repletos de detalhes e fora de seu ambiente natural. Como fazer com que esse
aluno entenda o assunto e não se sinta prejudicado em relação aos outros alunos?
Segundo Arrais et al., (2014) é essencial uma investigação sobre as dificuldades
dos professores na prática docente no ensino de ciências para alunos cegos e videntes,
tendo em vista que muitas vezes o professor necessita de apoio da escola para
desenvolver estratégias de ensino diferenciadas, incentivando o aluno a minimizar o
que julga difícil nos conteúdos de biologia. É preciso observar, por exemplo, se a
dificuldade do docente pode ser reflexo de uma formação acadêmica com déficit na
área específica de biologia ou da educação inclusiva em sua matriz curricular de
ensino.
De acordo com Pimenta e Anastasiou (2010), a identidade do docente se constrói
a partir da sua formação trazendo, além dos saberes científicos e pedagógicos, os
saberes relacionados a experiências anteriores como estudantes e com a experiência
adquirida em sua trajetória docente, uma aprendizagem adquirida significativamente,
dando origem ao termo “Aprendizagem Significativa”.
Bateson e Bateson (1994), mencionam a importância da experiência prática do
processo in(formativo), deixando claro que ninguém aprende a dançar se limitando
apenas a ler um livro. Somente através da prática os professores conhecerão e
entenderão as necessidades dos cegos.
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Como prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996), no seu
artigo 61, há necessidade da formação continuada em serviço associada entre teorias e
práticas.
De acordo com Tardif (2013), toda prática produz uma teoria e vice-versa, como
segue:
Todo o trabalho humano, mesmo o mais simples e mais previsível,
exige do trabalhador um saber e um saber-fazer. Noutras palavras,
não existe trabalho sem um trabalhador que saiba fazê-lo, ou seja,
que saiba pensar, produzir e reproduzir as condições concretas de
seu próprio trabalho. O trabalho – como toda práxis – exige, por
conseguinte, um sujeito do trabalho, isto é, um ator que utiliza,
mobiliza e produz os saberes de seu trabalho, (TARDIF, 2013, p. 236).

Segundo Chaves et al (2015) a cada dia cresce a quantidade de discentes que
julgam o ensino de ciências complexo, onde percebeu que há opiniões diversas entre
professores em relação à dimensão de como eles percebem o ensino, onde alguns
consideram o ensino de ciências algo palpável e não abstrato e muito menos
complexo, faltando somente estratégias de ensino que façam a teoria ser vista pelos
alunos como um guia de construção de conhecimento, enquanto outros professores
afirmaram que o ensino de ciências contém termos específicos e assuntos abstratos
onde o aluno não sabe associar com sua realidade. O autor destaca que novas
metodologias de ensino podem contribuir na interação da turma em relação ao seu
ensino aprendizagem e que o livro já não é mais a única ferramenta de trabalho do
professor, o que pode ser visto como um ponto positivo da educação.
Inúmeras são as pesquisas que encontramos disponíveis sobre como é o ensino
de ciências para os deficientes. Algumas destas defendem a visita a espaço não formal
de educação como zoológico, parques e museus; a aplicação dos jogos didáticos; a
elaboração de estórias sobre o tema a ser estudado e saídas de campo. Estas
atividades estimulam os procedimentos de raciocínio e a habilidade dos alunos para
alcançar os temas dos livros didáticos, bem como auxilia na divulgação científica
(ALBUQUERQUE,

2007;

GUIMARÃES-MAZZA,

2008;

TENÓRIO

et

al.,

2000;

CASTIBLANCO, 2010; YAMAZAKI e YAMAZAKI, 2006).
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As experiências em atividades não formais vêm in(formando) e tem
proporcionado vivência, aliando a prática e a teoria conforme descreveremos abaixo.

ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE EDUCAÇÃO
Partindo do pressuposto de que são imensos os desafios ao ensinar os conteúdos
de Ciências e Biologia no ensino fundamental e médio para alunos com deficiência,
visto as dificuldades encontradas como: a falta de materiais adaptados, os conteúdos
curriculares fragmentados, metodologias não adequadas e a estrutura das escolas não
acessíveis, podemos afirmar que estes fatores agregam-se, potencializando outros
tantos problemas, tais como, dificuldades em aprender conceitos básicos e
desinteresse pelas aulas. Esses aspectos por vezes culminam com o abandono da
escola ou a exclusão do próprio aluno no ambiente educacional.
Os espaços não formais de educação passam a ocupar um espaço de
in(formar), suprindo muitas vezes as dificuldades relatadas. O espaço formal de
educação por sua vez, é constituído pela escola e pelas instituições de Educação Básica
ou de Educação Superior, estando então instituído na Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional brasileira.
Na escola os conceitos são apresentados de forma abstrata e distanciados do
contexto que lhe deram origem. Ocorre assim uma separação entre o que é aprendido
e o modo como esse conhecimento é utilizado (NARDI, 1998).
Nesse contexto, a formação científica com enfoque experimental para os alunos
de Ciências e Biologia nos segmentos fundamental e médio nos remetem a
compreender na literatura que a ciência por investigação sugere outras imagens
alternativas do ambiente “tradicional”.
A utilização de novas metodologias compreende estratégias que facilitam a
compreensão do conteúdo disciplinar obrigatório e nesse sentido, as aulas práticas
passam a ter grande importância (GUIMARÃES-MAZZA, 2008; CASTIBLANCO, 2010).
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Segundo Jacobucci (2008), os espaços não formais são caracterizados como
diferentes lugares, que não sejam a escola, onde é possível desenvolver atividades
educativas.
De acordo com Lorenzetti & Delizoicov (2001), as aulas desenvolvidas nos
espaços não-formais podem ampliar as possibilidades de aprendizagem dos
estudantes, proporcionando-lhes um ganho cognitivo. Queiroz et al. (2002)
corroboram com tal afirmação e garantem que o ganho cognitivo e a aprendizagem
dos alunos só é possível devido às peculiaridades do espaço não-formal, que desperta
emoções e serve como um motivador da aprendizagem.
Para Fernandes (2007), as atividades desenvolvidas nos espaços não-formais
podem ainda ter um impacto positivo na memória de longo prazo dos alunos, devido
às características marcantes dessas visitas.
Segundo Cachapuz e Pérez (2005), o nível ideal a ser alcançado diz respeito à
alfabetização científica de todos os cidadãos como uma necessidade urgente, ou seja,
trata-se de um requisito para a educação básica que é: “preparar os adolescentes para
serem cidadãos de uma sociedade plural, democrática e tecnologicamente avançada”
(Cachapuz & Pérez, 2005, p. 199).
A respeito disso, Ausubel (1982) citado por Vercelli (2011) destaca:
…a aprendizagem torna-se significativa à medida que um novo
conceito é incorporado às estruturas de conhecimento de um aluno
e adquire significado a partir da relação que ele estabelece com seu
conhecimento prévio… (VERCELLI, 2011, p.7)

Para que a aprendizagem seja significativa para o deficiente visual também, fazse necessário entendermos como se dá este processo segundo Ausubel (1968).

TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
A aprendizagem significativa é um dos termos atuais mais utilizados em
educação. Educadores defendem que os alunos devem aprender mas, o que é
realmente aprendizagem significativa?
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A teoria da aprendizagem significativa foi desenvolvida pelo médico-psicólogo e
pedagogo americano David Ausubel na década de 60, nascido em 1918, em Nova
Iorque. Conhecido por seus estudos sobre os processos de aprendizagem, foi Professor
da Universidade de Colúmbia, Nova Iorque, sendo representante do “cognitivismo”,
que define um dos tipos de aprendizagem: a aprendizagem Cognitiva (Moreira e
MASINI, 1982; MOREIRA, 1999).
De acordo com Moreira (1999), nos anos de 1960, estava no auge uma linha
educacional que ressaltava elementos muitos relacionados com o treinamento do
aprendiz. Muito diferente do cognitivismo, esta corrente não se preocupava com
fatores intervenientes entre um estímulo e uma resposta dada pelo aluno; era baseada
no reforço e no comportamento observável do indivíduo. O ensino e a aprendizagem
aconteciam com estímulos, respostas e reforços, não como significados. Tal linha
denominava-se comportamentalismo ou behaviorismo (do inglês behavior, que
significa comportamento). Contudo, Ausubel insistia com a “Teoria Aprendizagem
Significativa”, afirmando que é no curso da aprendizagem significativa que o
significado lógico do material de aprendizagem se transforma em significado
psicológico para o mesmo.
Segundo Ausubel et al. (1980), o conceito a aprendizagem significativa ocorre
quando uma nova informação relaciona-se de modo não arbitrário com outra
informação pré-existente na estrutura cognitiva do aprendiz. Desta forma, os dois
conhecimentos, o novo e o antigo, relacionam-se e formam um terceiro, modificado,
essa estrutura cognitiva, conhecida como “subsunçor”, facilitando a aprendizagem
subsequente nesse processo que é não literal e não-arbitrário, mais elaborado em
termos de significados e adquire mais estabilidade. (MOREIRA e MANSINI, 1982;
MOREIRA, 1999; MANSINI e MOREIRA, 2008; VALADARES e MOREIRA, 2009).
A

aprendizagem

significativa

deve

apresentar

a

característica

de

substantividade, isto é, o significado não depende do uso exclusivo de símbolos
determinados. O conceito ou proposição pode ser apresentado com sinônimos e deve
continuar transmitindo o mesmo significado (MOREIRA e MANSINI, 1982).
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A aprendizagem significativa segundo Ausubel (1968) pode ser dividida por:


Por recepção: É quando o professor mostra o conteúdo na sua forma final, ou
seja, o conteúdo é dado integralmente, não rodeia nenhuma descoberta
independente por parte do aluno, esperando-se apenas que ele aprenda e se
recorde.



Por descoberta: O conhecimento precisa ser descoberto pelo aluno, o qual
reestrutura o conjunto das novas informações e anexa com o conhecimento
anteriormente adquirido, com a finalidade de provocar um novo conceito.
Já para Moreira e Mansini (1982) os processos da aprendizagem significativa

podem ser por diferenciação progressiva; reconciliação integrativa; aprendizagem
mecânica e por mapas conceituais. Cada etapa desta exige do professor um
conhecimento de quem são os seus alunos e o que eles precisam para melhor adaptar
as atividades dos conteúdos a serem trabalhados.
A diferenciação progressiva na aprendizagem é o começo pelo qual o conteúdo
deve ser projetado fazendo com que as ideias mais amplas da disciplina sejam
expostas antes e gradativamente distinguidas, com a inserção de detalhes específicos.
A etapa da reconciliação integrativa é o processo da dinâmica da estrutura
cognitiva, que abrange em resolver fragilidades, pelo qual as ideias mais amplas
referem subsunçores ou as ideias âncoras, sendo que elas podem variar ao longo do
tempo, estará sempre se transformando adquirindo novos significados, corroborando
e exprimidos o conhecimento já presentes, (MOREIRA, 1982).
Na etapa da aprendizagem Mecânica o conhecimento é adquirido de forma
arbitrária, há pouca ou nenhuma relação entre a nova informação e os conceitos
subsunçores relevantes existentes na estrutura cognitiva do aluno.
Na etapa dos mapas conceituais - que são diagramas da aprendizagem - os
elementos (conceitos) permitem organizar o conhecimento e até descobrir alguns
equívocos conceituais.
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Segundo Ausubel et al. (1980), para que haja aprendizagem significativa são
necessárias duas condições:
O aluno precisa estar disposto a aprender e o material deve ser potencialmente
significativo. Daí a necessidade de fazermos as adaptações para os alunos deficientes
visuais quanto a Biologia. Assim, o conteúdo a ser aprendido precisa ser incorporável à
estrutura cognitiva do aluno de maneira não arbitrária e não literal e cada indivíduo
seleciona os conteúdos que têm ou não significado para si próprio.
O aluno se beneficia quando a atividade crítica e criativa do professor passa a ser
imprescindível para que ocorra a aprendizagem significativa e a prática pedagógica
precisa incluir o aprendiz ativamente nestas atividades. Eles precisam ser parceiros na
elaboração dos materiais, para que os deficientes visuais possam validar as atividades.
Os alunos deficientes visuais estão acostumados a memorizar proposições, fórmulas,
exemplos e maneiras de resolver “problemas típicos”. Assim, David Ausubel adverte
que a melhor forma de evitar a “simulação de aprendizagem significativa” é aplicar
questões e problemas novos com os quais os alunos não estejam familiarizados e que
exijam do aluno a maior evolução possível de seu conhecimento. Outro modo de testar
se está havendo ou não a aprendizagem significativa é sugerir ao aluno uma atividade
de aprendizagem que seja sequencialmente dependente de outra e que não haja como
ser feita sem o perfeito domínio do conceito precedente.
Segundo Ausubel et al. (1980), também recomenda o uso de organizadores
prévios que sirvam de âncora para a nova aprendizagem e que possam desenvolver
conceitos subsunçores que a facilitem; servindo como uma ponte cognitiva entre o
conhecimento que o estudante já possui em sua estrutura cognitiva. Estes
organizadores prévios são recursos e informações dotadas de palavras familiares ao
aluno, para que funcionem como um atrativo e despertem o interesse do aluno.
Na aplicação da aprendizagem significativa em situações-problema as atividades
necessitam trazer objetivos bem definidos e adequados à proposta de ensinoaprendizagem do professor. Estes objetivos necessitam ser definidos aos alunos. A
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prática pedagógica do professor deve oferecer maneiras diferentes para que o aluno
“traduza” o que está sendo pedido, usando suas próprias palavras, ou seja, o aluno
deverá organizar o texto com suas próprias palavras, as quais fazem parte de sua
estrutura cognitiva. As atividades propostas devem ser exploradas de maneira eficaz e
as relações encontradas apontadas sistematicamente e com clareza. Por fim, o
professor deve analisar as relações que os estudantes fizeram e incluí-las na
continuidade do trabalho docente. Caso esse trabalho não seja feito, perde-se o
objetivo do ensino, tornando-se apenas perda de tempo e não se constrói uma prática
pedagógica eficiente.

CONCLUSÃO
O papel do professor de ciências e biologia é fundamental na formação de
conceitos, pois seu trabalho desperta o interesse de preservação e respeito pelo meio
ambiente, elementos essenciais em uma sociedade capitalista, centrada no consumo,
que com frequência polui e degrada o meio em que vive. Sendo assim, as atividades de
campo podem constituir uma excelente alternativa metodológica pois permitem
explorar inúmeras possibilidades de aprendizagem dos alunos com ou sem deficiência,
desde que bem planejadas. A escolha de espaços não formais de aprendizagem para o
trabalho é fundamental para que ocorra com efetividade o aprendizado ativo e
significativo de todos sem exceção.
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INTRODUÇÃO
Este artigo é uma revisão bibliográfica sobre a música como ferramenta
pedagógica para o ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras). A música não faça
parte da cultura surda surge a partir dessas reflexões a hipótese: será que os surdos
têm interesse pela música? Será que eles gostariam de compreender o que aquela
música transmite? Qual a mensagem que o autor quer passar? Será que a música
poderia de alguma maneira auxiliar o ensino da Língua de Sinais para ouvintes?
Em algumas consultas que fizemos ao site do Youtube, encontramos vários
trabalhos

em

que

surdos

apreciam

música,

no

https://www.facebook.com/leoleoca/videos/1007004625976546/

link

:

podemos

acompanhar a reportagem feita por Alexandre Henderson com Leonardo Castilho, de
27 anos e surdo, que fala sobre a sua percepção em relação à música; em
https://www.facebook.com/grahamhill.moura/videos/833787393375563/

é

impossível não se emocionar ao assistir “Je vole”, de Michel Sardou, uma canção
cantada e interpretada em Língua de Sinais Francesa do recente filme francês “LA
FAMILLE BÉLIERS “ – A família Berlier, de 2014, direção de Èric Lartigau, onde a atriz
Louane Emera interpreta divinamente a canção “Je vole” em francês e em Língua de
Sinais Francesa), assim como, o louvor “Quando eu te louvo” interpretados em Língua
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de

Sinais,

por

Carolina

Macena

no

link

https://www.facebook.com/rafa.carol.9/videos/786393281475758/. Ainda, no dia da
Língua de Sinais espanhola vemos as línguas de sinais colorindo nosso mundo em
https://youtu.be/t2LuOppGM2Y . O filme “Mr. Holland´s Opus” (Meu Adorável
Professor) sob a direção de Stephen Herek (EUA/1995) cujo ator de destaque é
Anthony Natale, ator surdo que interpreta Cole adulto. O personagem Cole é filho de
Mr. Holland, professor de música (ator Richard Dreyfuss). No link que segue, Richard
Dreyfuss interpreta em inglês e Língua de Sinais Americana a canção “Beautiful boy”
de John Lennon (https://www.youtube.com/watch?v=j0IMASimhRo).
Além disso, tivemos contato, também, com os materiais do INES – Instituto
Nacional de Educação de Surdos, os DVDs de Música Brasileira em Língua de Sinais:
História, Política e Cultura, que apresenta dez clássicos da MPB que contam a história
política e cultural do Brasil e relata o que acontecia no Brasil e no mundo naquela
época. Ainda assim, muito se tem por fazer. Precisamos ampliar o acesso da música
aos surdos em Libras, seja em shows, seja em mídias, seja nos blogs ou mesmo no
Youtube.
Os questionamentos passaram a ser então sobre a relação entre a música e a
Língua de Sinais que iremos abordar.

O QUE É MÚSICA?
Segundo SEEGER (2008), definir a música não é tarefa fácil porque apesar de ser
intuitivamente conhecida por qualquer pessoa, é difícil encontrar um conceito que
englobe todos os significados dessa prática. Pode ser considerada, por exemplo, uma
forma de arte da expressão pela combinação de sons e silêncio. Se pararmos para
perceber os sons que estão à nossa volta, concluiremos que a música é parte
integrante da nossa vida, ela é nossa criação quando cantamos, batucamos ou até
mesmo quando estamos conversando.
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Nos dias de hoje a música se faz presente em vários lugares, pois ela é uma
linguagem de comunicação universal, é utilizada como forma de sensibilizar o outro
para uma causa de terceiro, porém esta causa vai variar de acordo com a intenção de
quem a pretende. De acordo com a Enciclopédia Britânica, música é arte que combina
voz e instrumentos sonoros para a beleza da forma ou expressão emocional,
geralmente seguindo padrões culturais ou rítmicos, melódicos e harmônicos.
Portanto, a música é um veículo, de comunicação que expressa os sentimentos,
ideias, e emoções, assim como a Língua de Sinais. É notável lembrar que, nos filmes
antigos, ditos “cinema mudo”, a música aparece como pano de fundo, ajudando a
compor cenas que usam como meio de comunicação os gestos e a mímica. E, isso, foi
muito bem visto em vários filmes, especialmente os filmes de Charlie Chaplin (por
exemplo, City Lights, 1931 – Luzes da cidade; https://www.youtube.com/watch?v=EH24zIjOl4).
A música também pode ser usada para promoção da paz, é uma ferramenta que
utiliza a educação musical para enriquecer e melhorar a vida de seus alunos. Esta
proposta foi inicialmente direcionada às crianças e consistia basicamente em
brincadeiras, para que a criança se divertisse durante o aprendizado. O objetivo era
tentar envolver o estudante com a música da mesma forma que ele se envolve com
a linguagem

quando

estava

aprendendo

a

falar

(http://www.oviolino.com.br/index/a_escolha_do_metodo_de_violino/0-46).
De acordo com Suzuki, a música é uma linguagem que vai além da fala e letras -.
Uma arte viva que é quase mística.
Contextualizando a música, uma canção é uma composição relativamente curta
que combina uma determinada melodia (música) com um trecho literário (a letra). As
canções também podem ser composições musicais sem letra, recebendo o nome de
canção instrumental. Podem ser classificadas de diversas formas, dependendo do
critério adotado, por exemplo: hino, balada, cântico, canção folclórica, canto
gregoriano, jingle, canção de ninar, canção popular, entre outros. Para ilustrar, vale a
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pena mencionar o fato de que desde cedo as crianças aprendem a cantarolar
“Parabéns a você” em festas de aniversário. E, esse, é um ritual cultural universal, para
brindar a alegria e os votos de felicidade ao aniversariante. E, esse ritual é atemporal,
independe da idade do primeiro ano de vida à senescência, a música tem o dom de
acompanhar a história de vida de cada indivíduo. De igual forma, em algumas culturas,
como as orientais, a música também acompanha os funerais (Filme “Sonhos de Akira
Kurosawa “ 1990; https://www.youtube.com/watch?v=YiJDlFyHV9g).

MÚSICA COMO RECURSO PEDAGÓGICO E SEUS BENEFÍCIOS
Segundo COSTA (2005), a música pode se constituir como um meio integrador,
motivador e facilitador do processo ensino/aprendizagem, por relacionar-se a aspecto
cognitivos:
Com relação aos aspectos cognitivos, estudos no campo das
neurociências relatam as áreas cerebrais ativadas por meio das
músicas. Hoje já se tem conhecimento, por exemplo, de que as
atividades musicais relacionadas à produção, execução e audição, se
concentram tanto no hemisfério direito do cérebro (percepção
musical) quanto no hemisfério esquerdo (consciência do processo
sonoro). Os dois hemisférios, assim integrados, aumentam as áreas
do conhecimento por ativarem tanto a sensibilidade perceptiva,
como o uso da racionalidade. Além disso, por meio da análise de
ressonâncias magnéticas, ficamos sabendo que a música afeta a Área
de Wernicke, importante para o vocabulário da fala, a Área de Broca
que está relacionada à compreensão gramatical das frases, o tronco
cerebral, que ajuda a localizar o som no espaço e o cerebelo, área
fundamental para a coordenação motora que trabalha na
interpretação do ritmo de uma canção (COSTA, 2005).

É importante perceber que a música contribui positivamente em vários
aspectos, como os efeitos benéficos causados por sua influência, seja física,
emocional, cognitiva ou socialmente; ela reduz a ansiedade, baixa os níveis mais altos
de stress, altera os batimentos cardíacos de acordo com o ritmo que está sendo
tocado ou cantado (TODRES, 2006). A música pode ainda ser usada como adjuvante
em terapias (musicoterapia). Em 2000, a enfermeira Linda A. Gerdner, pesquisadora
da área da Gerontologia da Universidade do Arkansas (USA) apresentou à pacientes
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com Alzheimer, a música que eles mais gostavam, duas vezes por semana, durante o
período de 1 mês e meio, e isso resultou na redução dos níveis de agitação dos
pacientes

durante

e

após

a

sessão

de

“musicoterapia”

(vídeo:

http://www2.uol.com.br/vivermente/reportagens/encantos_da_musica.html ).
Pelo fato de ativar partes do cérebro, também, a música pode auxiliar na
compreensão gramatical e na aquisição de novos vocabulários, podendo vir a ser
utilizada como recurso pedagógico de modo a favorecer sujeitos com déficit de
aprendizagem. Segundo Gilles Deleuze “Uma aula é uma espécie de matéria em
movimento. E, por isso, é musical. ” (Vídeo “O que é uma aula? ”
https://www.youtube.com/watch?v=1bt5CZgnVUc ).
No filme “Música do Coração” – “Music Of The Heart” 1998, a atriz Meryl Streep
interpreta uma violinista, professora de música que promove a mudança de
comportamento de jovens, para melhor, numa escola da periferia americana,
provando o poder transformador da música na vida de indivíduos jovens –
https://www.youtube.com/watch?v=8pnqbx8iTTM).

O QUE É LIBRAS?
A Libras é utilizada por indivíduos surdos para a comunicação entre eles e entre
surdos e ouvintes. Diferente do que muita gente imagina, a Libras não é considerada
uma linguagem8 nem mímica, muito pelo contrário; é uma língua e possui suas regras e
estruturas sintáticas, morfológicas próprias, língua esta que foi oficializada em 24 de
abril de 2002 através do Decreto Lei nº 10.436 que oficializou a Libras como língua
utilizada pelos surdos no Brasil (BRASIL, 2002)
A Libras não é universal, cada país possui sua estrutura própria e até mesmo
regionalidade, dessa forma, existe a Língua de Sinais Americana, a Língua de Sinais
8

Linguagem – capacidade humana de se comunicar com os outros. Serve para representar
conceitos, ideias, sentimentos, significados, pensamentos. Língua é um conjunto de palavras e
expressões que usamos para nos comunicar com os outros. A língua tem regras próprias
organizadas em um sistema, que no caso é o alfabeto e a gramática.
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Chinesa e a língua gestual Portuguesa e etc. De acordo com Ferreira-Brito (1997), as
Línguas de Sinais são línguas naturais, como as línguas orais. Apareceram
espontaneamente da interação entre pessoas. As Línguas de Sinais são econômicas,
lógicas e complexas, mas não são universais e cada Língua de Sinais tem sua própria
estrutura gramatical.
A morfologia é a área de estudo linguístico que analisa a estrutura interna das
palavras: permite explicar as diferentes formas que as palavras podem assumir e
identificar os processos de formação ou construção das palavras complexas.
(NASCIMENTO, 2010, p.35).
O fundo lexical 9 das línguas de sinais possui, então, unidades fonológicas,
morfológicas e gestuais, que constituem elementos que podem servir para construir
novos sinais. Assim, o fundo lexical é constituído por vários elementos, porém, para
esta pesquisa, utilizaremos apenas os parâmetros; classificadores; ícones linguísticos e
morfemas, por fazerem parte da ementa dos cursos de graduação. Veremos a
definição destes elementos por Faria-Nascimento (2009).

LIBRAS COMO DISCIPLINA
A partir do reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais - Libras, por meio da Lei
10.436, de 22 de abril de 2002, regulamentada pelo Decreto 5.626, de 22 de dezembro
de 2005, determinou-se a obrigatoriedade da disciplina Libras nos cursos de ensino
superior de formação de professores e fonoaudiologia (BRASIL, 2005).
Contudo, o ensino da Libras deve superar a simples obrigatoriedade de mais
uma disciplina na grade curricular, pois seu sentido reside na percepção da
importância da inclusão dos surdos na família, no trabalho, no lazer junto à sociedade
oralizada, pois, do contrário, tende a ser uma mera transmissão de conhecimento da
estrutura gramatical, lexical, sintática e semântica dessa língua, sem sentido ou razão,
9

É todo o conjunto de palavras que as pessoas de uma determinada língua têm à sua
disposição para expressar-se, oralmente ou por escrito. Léxico pode ser definido como o
acervo de palavras de um determinado idioma. Maria Al-Sayyed (RJ) em 02-10-2009.

- 98 -

perdendo a oportunidade de, além de aprender uma nova língua, interagir com uma
pessoa surda, compreender o universo do surdo, expressar sentimentos, emoções e
respeitar a diversidade (MARIANI, 2014).
Neste sentido, a utilização da música se apresenta como um recurso
pedagógico promissor, contribuindo para a socialização, aprendizagem e integração
social significativa. De acordo com Andrade (2012), a música é um gênero textual
sonoro e/ou poético composto de rimas ou não, que necessita de harmonia entre as
notas musicais. Outras definições são encontradas nos Dicionários Aurélio do Século
XXI, 1990, p.447, e Minidicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, 2011, p. 605,
“música é uma forma de comunicação ou linguagem ou uma maneira de se passar e
receber uma mensagem, enfim, arte ou ciência que consiste em uma combinação de
sons e silêncios”.
A influência da música na aprendizagem pode constituir uma forma de
completar, motivar, facilitar o processo de ensino-aprendizagem, por relacionar-se a
aspectos emocionais, cognitivos e sociais. De acordo com Costa (2008), a música
também beneficia proporcionando estímulos das áreas do cérebro responsáveis pela
motivação, autoestima, criatividade, sensibilidade, capacidade de concentração,
socialização, raciocínio lógico e expressão facial e/ou corporal.
A música e a Língua de Sinais têm algo muito em comum, ambas transmitem
mensagens por meio de um sistema de signos que possui suas regras gramaticais: na
música existem algumas regras como uma sequência de sons e de harmonias que
devem se desenrolar, na Libras existem os parâmetros que se combinam,
principalmente com base segundo a simultaneidade. O aprendizado da música ajuda
no desenvolvimento cognitivo, sobretudo nos aspectos semânticos e nos sistemas de
memória (SÉ, 2005).
A música configura-se em uma forma de linguagem e pensamento, apresentando
maior facilidade de retenção na nossa memória.
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A UTILIZAÇÃO DA MÚSICA COMO RECURSO PEDAGÓGICO
Embora esta dissertação esteja direcionada para o ensino superior, é salutar
lembrar que o ensino básico brasileiro agrega, a partir da alteração promovida pela Lei
nº 11.769/2008, conteúdo obrigatório de música, porém não exclusivo, do
componente curricular de ensino da arte (BRASIL, 2008). Por sua vez, os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) permitem uma oportunidade para que os alunos possam
se expor, interagir e trocar experiências de avaliação e compreensão de diversas
circunstâncias culturais e históricas. Em sentido mais restrito, “fatos musicais são
aqueles que se transmitem por meios de ondas sonoras, o que permite serem eles
gravados, reproduzidos, estudados com o objetivo de observação e de
experimentação” (CALDEIRA FILHO, 1971, p.51). Para Penna (1990, p. 22), a educação
musical tem por objetivo musicalizar, e, “musicalizar: torna sensível a música, de modo
que, internamente, a pessoa reaja, se mova com ela”.
Mas, ultrapassando a limitação da lei ou do vocábulo, a música vem sendo
utilizada de diversas formas e em vários segmentos, pois, o objetivo da musicalização,
apontado por Gainza (1990, p. 37), na qual a música é o material para o processo
educativo, que deve ser dirigido para o pleno desenvolvimento do indivíduo, como
sujeito social.
Para Fernandes (2006), auxilia o despertar do interesse dos alunos, ajuda a unir a
linguagem visual com a linguagem corporal e, ainda, contribui no âmbito terapêutico
como relaxamento ou estímulo para o trabalho a fim de alcançar uma melhor
qualidade de vida.
Segundo Costa (2005), a música é uma linguagem universal que nos oferece
diversos benefícios: estimulação do cérebro, motivação, autoestima, criatividade,
sensibilidade, capacidade de concentração, socialização, raciocínio lógico e expressão
corporal. Também serve para relaxar, entreter e ser usada para fins comunicativos e
de educação pela sua capacidade de ser lembrada facilmente.
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Todres (2006), igualmente, reflete que a utilização da música e seus elementos
(som, ritmo, melodia e harmonia) em um processo estruturado pode facilitar e
promover a comunicação e a aprendizagem; a mobilização; a expressão e a
organização (física, emocional, mental, social e cognitiva). A música também pode
desenvolver potenciais e/ou recuperar funções do indivíduo de forma que a pessoa
possa alcançar melhor integração intra e interpessoal, bem-estar e melhor qualidade
de vida.
Ora, a educação, em qualquer modalidade de ensino, sempre está em busca de
um recurso que facilite o seu processo de ensino aprendizagem e consequentemente o
alcance de seus objetivos satisfatoriamente. Diversas são as ferramentas disponíveis e
dentre elas, a música oferece estímulos visuais e sonoros por conta da facilidade de
acesso e do avanço tecnológico. A música, a partir das contextualizações acima, pode
ser utilizada como uma ponte que motiva professor e aluno e deve oferecer subsídios
para o aluno compreender a gramática da língua de sinais a partir da análise das letras
e da expressão corporal que o aluno pode demostrar através das interpretações.
O fato de interpretar a música várias vezes, ou os sinais, as palavras e estruturas
gramaticais ficam registradas no corpo e no pensamento, uma vez que se a necessite,
elas vêm à mente e produzem sinais, (COSTA, 2005). Por ficar registrados na mente, o
uso da música se apresenta como recurso pedagógico a ser utilizado durantes as aulas
de Libras, tornando-se agente potencializador da aprendizagem. Esta abordagem
também permite superar o simples mecanicismo da transmissão de conteúdos e evitar
a dispersão dos alunos, não significando, porém, que as aulas tradicionais sejam
ineficientes e tampouco a música seja o único recurso pedagógico. Além disso, a
música pode ser o ponto de partida para a busca de inúmeras informações sobre a
cultura surda.
Ao se utilizar as interpretações de música em sala de aula, é possível trabalhar
todo o conteúdo programático da disciplina, assim como a expressão facial e/ou
corporal, leveza, adaptações textuais, pontos esses importantes para um futuro
profissional tradutor-intérprete de Libras (QUADROS, 2011; NASCIMENTO, 2010).
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Dessa forma, observa-se que a música trabalhada de maneira correta, gera um
grande resultado como recurso didático, aproximando os alunos para o alcance de
seus objetivos
Acrescenta-se a abertura que a música proporciona a partir dos seus diversos
gêneros, que certamente encontram correspondência com a experiência de cada
grupo. Pode-se dizer que seria um segundo caminho comunicativo não verbal, pois a
música desperta e desenvolve nos alunos sensibilidades mais aguçadas na observação
de questões próprias da disciplina alvo (FERREIRA, 2008)
A disciplina Música, portanto, possui valor a agregar ao processo ensino e
aprendizagem dos conteúdos programáticos da disciplina Libras nos cursos de ensino
superior, como se pretende mostrar neste trabalho.

A LIBRAS E A MÚSICA
Com a utilização desse recurso, a música, espera-se, além do aprendizado, a
interação do aluno compartilhando informações e que ele seja capaz de comparar as
gramáticas da Libras e da Língua Portuguesa, trabalhando as traduções, constatando
desta forma que a Libras não se trata de Português sinalizado.
A relação da Libras com a música será praticada a fim de estimular áreas
cognitivas e afetivas para que o aluno ouvinte tenha sucesso tanto em sua vida
acadêmica quanto na vida social, pois como é citado por Sacks (2007), a atividade
musical pode ajudar na organização e sincronia no trabalho ou no divertimento.
Com relação ao ambiente de sala de aula, local destinado à realização do
processo ensino-aprendizagem, merece atenção especial para alcançar constante
interação entre os alunos e professores. Por essa razão é que estamos desenvolvendo
esta pesquisa para avaliar se a música deve ser recomendada no aprendizado da
Libras, pelo fato do aprendizado da música produzir efeitos diretos ao quadro
emocional dos alunos.
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Segundo Sacks (2007), a música pode acalmar, animar, consolar e
emocionar. Baseado nisso, o aluno poderá sentir a música e transmitir sentimentos
através da comunicação com Libras, pois a expressão facial e corporal tem um papel
fundamental na língua, em algumas situações diria decisivo. Qualquer sinal pode ter
significado diferente em razão da expressão facial ou da utilização dos classificadores
em uma frase. A expressão facial é a forma mais básica e mais comum de expressão
das emoções.
Segundo Pestana, o rosto humano é capaz de gerar cerca de 20.000 expressões
diferentes. Juntamente com o olhar a expressão facial é o meio mais rico e importante,
para expressar o estado de ânimo e as emoções, a expressão facial utiliza-se
essencialmente para regular a interação, e para reforçar a nossa mensagem enviada
junto do receptor. (PESTANA, 2005).
Pretende-se com o uso da música, estimular, acentuar a prática do exercício da
expressão facial para se transmitir emoções.
Para Sacks (2007), os humanos constituem uma espécie musical, além de
linguística. Sacks menciona que a humanidade, com pouquíssimas exceções, é capaz
de perceber música, tons, timbres, intervalos de notas, contornos melódicos, harmonia
e ritmo. Para interagir esses elementos com os alunos ouvintes, público alvo desta
pesquisa, ao se utilizar a músicas interpretadas em Libras, além de conhecerem como
é a estrutura da língua, das frases, da técnica de interpretar, da transmissão dos
sentimentos, a construção da música na mente, ao utilizar estes procedimentos,
facilita e ajuda o aluno a lembrar grandes quantidades de sinais realizados. Ainda,
segundo

Sacks

(2008)

(Musicofilia

–

Relógio

http://www2.uol.com.br/vivermente/reportagens/encantos_da_musica.html),

D’àgua;
a

música parece ser a forma mais direta de comunicação emocional, uma parte
importante da vida humana, como a linguagem e os gestos. Tais comunicações
possibilitam a conexão emocional entre as pessoas e reforçam os vínculos que definem
a base da formação das sociedades humanas. E, para finalizar, de acordo com Nikolaus
Steinbeis e Stefan Hoelsch, 2008, a música pode promover uma união não verbal
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(http://www2.uol.com.br/vivermente/reportagens/encantos_da_musica.html.) Daí a
semelhança entre a música e a língua de sinais.
Por isso este trabalho utiliza as canções como recurso pedagógico em cursos
superiores de ensino procurando avaliar se favorece ou facilita a aquisição da Língua
de Sinais.
CONCLUSÃO
O uso da música pode facilitar, motivar, oferecer concentração, memorização, e
que desta forma os alunos vão se apropriando da língua de maneira natural.
Ao se utilizar as interpretações de música em sala de aula, ocorre uma ligação
entre o ensino teórico e prático da estrutura gramatical da Libras, oferecendo
motivação e bom humor no apropriar da língua. A proposta da música como
ferramenta de aprendizagem possibilitou o desenvolvimento e o letramento dos
alunos ouvintes em relação a Libras, pois criamos, através do DVD, um espaço para dar
maior visibilidade e divulgação da língua visuo espacial.
É importante o ensino da Libras com o uso da música porque o aluno procura se
aprofundar ainda mais pelo conhecimento dos parâmetros, percebe que a Língua de
Sinais não se trata de português sinalizado pois possui sua estrutura gramatical
própria; a importância da veracidade interpretativa, a importância da expressão
facial/corporal.
Essa estratégia tem sido de grande importância, pois tem me oferecido a chance
de ter o contato com as novidades de minha área de pesquisa, além de desenvolver
meu senso crítico, de poder conhecer pessoas que possam futuramente contribuir com
meu estudo. Também percebo os benefícios para a construção do meu entendimento,
a partir dos relatos e experiências compartilhadas por pesquisadores da área.
Por fim, na iminência de futuros trabalhos com base nesta pesquisa, sugiro tratar
a questão da musicalidade com indivíduo surdos-cegos com utilização da Libras-Tátil
aliada a Comunicação Háptica.
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INTRODUÇÃO
No mundo contemporâneo, onde se discute sobre Inclusão e Diversidade, não
cabem práticas que tratem as pessoas como homogêneas e é inadmissível atitude de
preconceito. Faz-se necessário tentar incluir os surdos no meio educacional através de
práticas e reflexões pedagógicas por meio de estudo bibliográfico exploratório com
acervo teórico na Educação Inclusiva baseada no Pacto Nacional Pela Alfabetização na
Idade Certa (PNAIC), com suporte em outros autores, de forma a viabilizar a Inclusão e
o ensino-aprendizagem de Matemática desses discentes, mudando o quadro da
exclusão e valorizando a diversidade. Devido à ausência de conhecimento da Língua
Brasileira de Sinais (Libras) por grande parte de docentes e de práticas pedagógicas
direcionadas à subjetividade surda, surge a necessidade de caminhar para discussão de
práticas educacionais matemáticas voltadas para Pessoas com Perda Auditiva.
Este texto tenta dar outro horizonte ao quadro educacional dos surdos,
buscando uma educação do ponto de vista inclusivo, diminuindo, assim, a carência de
ingresso no Ensino Médio e posteriormente aumentando a inserção no meio
acadêmico, já que, de acordo com Melo (2007), apenas 10% deles chegam a concluir o
Segundo Grau. O mesmo trará contribuições significativas não apenas para os surdos
ou para a comunidade em que esses estão inseridos, como também para o campo
educacional, pois através deste poderão ser pensadas ações que ajudem a valorizar a
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diversidade e se pense sobre a importância de práticas educacionais matemáticas
voltadas para o desenvolvimento do ser e a importância de participar da formação de
outros indivíduos, caminhando para a inclusão.

REFERENCIAL TEÓRICO
Na atualidade, conforme disposto no Decreto Federal nº 5626/2005, considerase pessoa surda “(...) aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o
mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura, principalmente
pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS” (PNAIC, 2014, p.31). Muitos foram os
embates e discussões até chegar ao século XXI, quando se adquiriu o direito ao uso
legal da Libras, de acordo com a Lei nº 10.436/2002 e o Decreto-Lei nº 5626/2005
(FORÚM L19/20, 2009, p.7). De acordo com Pnaic (2014), historicamente a educação
de surdos foi e é marcada por metodologias direcionadas ao ensino oralista e de
leitura labial. Os surdos chegam à escola com maior defasagem em detrimento da
carência de interação com o meio que os rodeia.
Vygotsky (1998) enfatiza a relevância da interação do sujeito com ele mesmo,
com o meio ou com o outro no desenvolvimento cognitivo do ser. Piaget (apud Ribeiro
et al, 1972), em Epistemologia Genética, afirma que tanto o desenvolvimento quanto o
crescimento mental surgem da interação e da defronta do sujeito com o meio e que a
teoria do construtivismo cognitivo declara importância às “inter-relações e
interdependências entre o sistema constituído pelas operações lógico-matemáticas e o
sistema de relações causais cuja fonte é o material empírico.”
A maioria dos problemas comunicativos da criança surda “(...) não tem origem
na criança e sim no meio social, quando não utiliza uma língua de acesso e
compreensão pelo sujeito surdo, dificultando as relações sociais e linguísticas”
(GOLDFELD, 2002, p. 33 apud PNAIC, 2014). Depreende-se que a sociedade precisa se
adequar à comunidade surda, e não o inverso. Quem precisa rever paradigmas e
ações? Quem precisa enxergar o outro? São indagações que surgem com o intuito de
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nos fazer refletir sobre nossas práticas e atitudes para com uma parte da sociedade
que já soma 9,7 milhões de brasileiros que possuem Deficiência Auditiva (DA), segundo
o censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o
que representa 5,1 % da nossa população.
Kessler (2007) fundamenta-se em Giroux e McLaren (1993) para afirmar que a
linguagem gera realidade e representa mais que um elemento de mediação, pois,
através da interação social, recebe elementos da cultura, do meio em que está inserido
e da especificidade histórica. Se a linguagem é elemento de ligação, desenvolvimento e
troca de cultura, através desta construímos e firmamos parte de nós no outro e parte
do outro em nós numa relação dialética. Nesta perspectiva, Carraher et al (1995)
afirma que há interação entre a Matemática formal e a Matemática cotidiana e, nesta
visão, conclui-se que os alunos surdos também estão dotados de conhecimentos
adquiridos em seu meio sociocultural, apesar de que, quando crianças, apresentam
defasagem em relação a outros educandos oralizados. Sendo assim, há a necessidade
de didática proficiente, pois Melo (2007) assevera a existência de uma abordagem
“omissa” da educação sobre as diferenças culturais e individuais de surdos oralizados e
não oralizados, sendo preciso o desenvolvimento de práticas pedagógicas
diferenciadas.
Piaget (apud Ribeiro et al, 1972) assevera que a origem da aprendizagem é a
acomodação — intimamente ligada à assimilação — que é endereçada às experiências
do ambiente, e para tanto deve haver equilibração (equilíbrio-desequilíbrioreequilíbrio). Surge, neste momento, a necessidade do educador como ser proficiente.
Segundo Carraher et al (1995), os educandos surdos apresentam, ao chegar no
ambiente escolar, modalidades e meios que se diferenciam dos usados por pessoas
oralizadas em atividades de classificação, ordenação, quantificação e medição.
Ouvintes muitas vezes decidem como ensinar aos surdos. O Signwriting (SW) pode
organizar e desenvolver tanto o pensamento matemático, quanto o potencial cognitivo
do surdo, diminuindo barreiras devido à ausência de alguns sinais. A geometria é
tratada como uma barreira ou obstáculo, e percebe-se que os professores das séries
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iniciais do Ensino Fundamental valorizam o pensamento algébrico e deixam em
segundo plano o pensamento geométrico (FONSECA, 2002).
O estudante surdo deve ser ensinado de acordo com a construção visual da L1,
sua língua materna. Isto se aplica tanto para a Geometria como para Números e
Operações em diversos níveis de complexidade, bem como para os diferentes aspectos
da matemática em geral. Um educando do Ensino Fundamental I, por exemplo, precisa
compreender as representações numéricas e associá-las à quantidade. Para isto, é
necessário fazer uso de imagens datilológicas (alfabeto manual) e de quantidades para
melhor compreensão, pois:
Na Libras, as representações dos números cardinais para códigos
numéricos, ordinais e cardinais para quantidade não são iguais, elas
apresentam alterações de configuração de mãos e movimentos. Os
números ordinais (B) diferem dos cardinais para códigos numéricos
(A) nos movimentos para cima e para baixo e/ou na horizontal e
vertical, que são acrescentados aos sinais (o mesmo sinal, mas com
movimentos). Os números cardinais (A) são os códigos numéricos
que representam números de telefone, de casa ou de ônibus. Os
números cardinais para quantidade (C) apresentam alterações na
configuração de mãos dos numerais de 1 à 4, em relação aos
cardinais para código numérico (PNAIC, 2014, p. 32-33). Tabela 1.

A Matemática deve ser ensinada para desenvolver a capacidade criadora,
portanto prioriza-se trabalhar preferencialmente em grupos e com materiais concretos
— jogos, réguas, esquadros, compassos, multiplano, blocos mágicos, dobradura,
origami, Kirigame, Tangram, canudos plásticos, prismas, material dourado, figuras
geométricas em blocos —, livros didáticos e recursos tecnológicos — calculadora,
projetor multimídia, computador — que sirvam como meio experimental para
antecipar, agir, pensar, ver e compreender o que se estuda, usando raciocínio lógico e
experimental, transpondo representações mentais de maneira divertida e proveitosa.
Com isso, se afirma que o professor não deve se colocar indiferentes a todos esses
recursos que estabelecem um vínculo entre o sujeito e a aprendizagem.
No decorrer das atividades, o professor pode usar a datilologia (consiste em
soletrar uma palavra por meio das configurações de mão do alfabeto da Libras), de
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forma que o aluno poderá aprender a Libras associada a outras atividades. Uma vez
que o professor tenha total domínio do conteúdo e consiga transmiti-lo em Libras,
poderá recorrer às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Conforme os
Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de Matemática, “no Ensino
Fundamental a Matemática é componente importante na construção da cidadania, na
medida em que a sociedade se utiliza cada vez mais de conhecimentos científicos e
recursos tecnológicos, dos quais os cidadãos devem se apropriar” (PCNs, 1997, p. 15).
Deste modo, os números devem ser ensinados de acordo com signos e significados
para que haja aprendizagem significativa e eficaz, como mostra a tabela 1:

REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA
TABELA 1

Cardinais (código Numérico): Signo Numérico

1

em Libras.
Cardinais (quantidade).

1
Ordinais (movimento vertical de 1 a 4 e

1º

horizontal de 5 a 9).
Grafia Português (Alfabeto em Libras –

UM

): Signo Matemático.
Representação Quantitativa (Signo numérico
em Libras cardinal

).

A surdez não é responsável pelo atraso ou dificuldade em aprender
Matemática. A este respeito:
Somente a surdez não causa atraso na aprendizagem da Matemática,
pois o que pode causar prejuízos ao aprendizado da Matemática são
os estímulos linguísticos restritos, por exemplo, o acesso tardio a
Libras (BARBOSA et al, 2008 apud LOBATO e NORONHA, 2013, p. 6)

- 111 -

Pessoas surdas e ouvintes possuem a mesma dificuldade de aprendizagem
linguística devido aos problemas relacionados à classe social em que estão inseridas.
Para Barbosa et al (2008, apud LOBATO e NORONHA, 2013, p. 6) “questões de ordem
socioeconômica também têm implicações diretas para empobrecimento linguístico
tanto para ouvintes, quanto para os surdos.” Nunes (2012) assevera que surdos e
ouvintes podem se desenvolver da mesma forma, pois, mesmo que os alunos surdos
venham a apresentar um pouco mais de dificuldades em se tratando da aprendizagem
matemática, testes de inteligência não verbais demonstram que o desempenho desses
não é significativamente diferente do desempenho dos ouvintes.
De acordo com Pnaic (2014), o surdo realiza construções de maneira similar à
de uma criança oralizada, pois a fala não altera sua competência e ele está apto a
aprender tanto a linguagem quanto os aspectos matemáticos e outras áreas. Deve-se
dar ênfase à modalidade visual-espacial, já que o surdo possui grande memória visual
e, assim como os demais educandos, possui competências intelectuais que o farão
aprender a matemática. “O ser humano é dotado de competências intelectuais,
denominadas genericamente “inteligências. Dentre as manifestações da inteligência,
encontram-se as competências: linguística, lógico-matemática e espacial” (GARDNER,
1994). Desta maneira, o propósito da escola deve ser desenvolver essas inteligências.
Na Psicologia Genética de Jean Piaget, podemos ver que:
A partir de um rigoroso conjunto de experiências, Piaget infere que o
pensamento é o produto da ação interiorizada. Segundo ele, a
gênese da inteligência na criança não é diretamente atribuível à
aquisição da linguagem, embora ela forneça ao pensamento os
quadros categoriais que lhe permitem organizar melhor a
experiência, coordenar as ações interiorizadas em sistemas de
conjuntos e disto abstrair princípios da ação independente do eu
(FERENCZI, 1974, apud FERNANDES, 1990, p. 41).

Desta maneira, Piaget corrobora que a linguagem, apesar de fornecer
interações no eu, não influi o suficiente no desenvolvimento cognitivo; sendo assim,
não compromete o desenvolvimento lógico-operacional, por isto, o autor é referência
adequada para discussão e investigação de surdos.
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[...] o argumento decisivo contra a posição de que as estruturas
lógico-matemáticas se originam unicamente das formas linguísticas é
o de que, no decorrer do desenvolvimento intelectual de cada
indivíduo, as estruturas lógico-matemáticas estão sendo construídas
antes do aparecimento da linguagem. A linguagem aparece por volta
da metade do segundo ano, mas antes disso, por volta do primeiro
ano ou começo do segundo, há uma inteligência prática com sua
própria lógica de ação. (PIAGET; INHELDER, apud NOGUEIRA, 1999, p.
83)

A falta de linguagem oral não é fator relevante para que estudantes surdos
apresentem problemas de aprendizagem, e a “relação à apropriação da linguagem
matemática formalizada tem sido tratada por professores da área como uma
capacidade inata dos deficientes auditivos” (CUKIERKORN, 1996, p.108). A Matemática
e a surdez vão além das quatro operações. “No processo de ensino-aprendizagem de
sujeitos surdos, há uma enorme preocupação com o ensino de língua portuguesa, e a
matemática fica restrita, muitas vezes, ao ensino das quatro operações” (ARQUEIRO,
vol.19, 2009, p.15).
Como aponta Carraher et al (1995), a matemática ainda é vista como um
componente curricular para poucos, para quem tem o dom para calcular. Se este
estigma ainda sobrevive nos dias de hoje, o que pensar sobre a matemática e a
surdez? De acordo com Fiorentini (1995), a Matemática não deve ser vista como algo
pronto, pois ela vem sendo construída com o passar dos anos de acordo com os
estímulos da sociedade em decorrência das suas necessidades sociais dinâmicas.
Sendo assim, o aluno surdo deve aprender todos os conteúdos nela expressos de
acordo com o grau de escolaridade que se encontra e fazendo associações com o seu
meio social para que compreenda, de fato, sua função e uso cotidiano, pois os cálculos
estão relacionados, intimamente, à vida prática de toda sociedade. Desta maneira,
a recomendação de inclusão tem levado em conta sua forma de
comunicação: a língua de sinais. Entretanto, essa fica restrita ao
intérprete e ao surdo, desconsidera a interação com o professor e
com os demais colegas, a importância das relações humanas, dos
processos de formação de identidade e do estabelecimento de
conexão entre os conteúdos escolares e as formas particulares
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(visuais) de apreensão e de construção de conhecimentos (DORZIAT,
2007 p. 1)

Schliemann e Carraher (1988) asseveram que as dificuldades matemáticas com
aritmética não se relacionam à incapacidade de raciocinar, e sim à falta de
compreensão dos sistemas simbólicos e das convenções. Partindo deste princípio, é
imprescindível que haja uma conexão entre a matemática, a prática pedagógica e a
proficiência do professor ao transpor o conteúdo para o surdo. Vygotsky (1993)
defende o jogo como atividade lúdica que representa, socialmente, a realidade onde o
educando terá que operar agindo e executando operações em diversas ações. Neste
evento, o educador e o educando precisarão estar conscientes de que ambos são
responsáveis pela construção do conhecimento.
Quem é o professor que ensina matemática para surdos? Guimarães (2011)
considera que é dever do docente ensinar matemática sob uma perspectiva bilíngue,
ou seja, sempre associando o componente curricular com a Libras. E reforça que
empregar apenas elementos visuais para estimular o pensamento do surdo pode não
ser suficiente e, por este motivo, devem-se fazer conexões com a língua de sinais e os
Classificadores – CL (“configurações de mão que são utilizadas para descrever objetos
com suas respectivas formas” (PIMENTA; QUADROS, 2008, p.65).). Porém, segundo
Bernardino e Lacerda (2007), o uso contínuo de CL pode trazer baixa apreensão do
vocabulário da Libras. Assim, cabe ao professor usar o tripé matemática, Libras e
experiência visual adequando materiais ao contexto do surdo em experimentações
como forma de superar barreiras sendo proficiente no ensino.
O professor se depara com alunos em diferentes níveis de aprendizagem.
Quando surge um surdo, tudo pode parecer complicado e as práticas utilizadas, muitas
vezes voltadas à linguagem, fazem com que a situação se torne desesperadora. Na
matemática pode surgir um desconforto por não se compreender a Libras, mesmo
havendo a presença de um intérprete. O ambiente escolar deve ser ilustrativo e
propiciar a contextualização de fatos numéricos para favorecer a construção de todos
os conceitos, pois essa criança já entra na escola sem a experiência oral da contagem e
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de outras exemplificações. Portanto, “(...) sem a mediação de um intérprete, a
ausência dessa imersão em uma língua pode se transformar em um abismo para sua
aprendizagem. Todavia, com a mediação da LIBRAS, o aluno aprende em igualdade de
condições” (PNAIC, 2014, p.34).
Para que os direitos de aprendizagem do aluno sejam garantidos de acordo
com suas necessidades específicas, o educador deve se apoiar na subjetividade
particular e coletiva e metodologia apropriada, sendo que de pouco adianta o
intérprete estar traduzindo para a língua de sinais algo que está fora da realidade do
surdo, e buscar conhecer a Libras. As aulas devem buscar valorizar a memória visual e
devem ser claras. Deve-se, também, considerar o conhecimento prévio do aluno e
incentivá-lo a mostrar, em Libras, em Signwriting (SW), em datilologia ou por escrito
(em último caso), aquilo que sabe sobre o que está sendo ensinado e aprendido,
estabelecendo, desta forma, um diálogo no processo de construção do conhecimento.
A língua de sinais possibilita que o educando aprenda todos os conteúdos de acordo
com seus direitos de aprendizagem e com seu grau de escolaridade.
A Educação Inclusiva viabiliza a aprendizagem de acordo com a necessidade de
cada um, e o Atendimento Educacional Especializado “(...) deve estar contemplado no
Projeto Político Pedagógico da escola, do contrário, sua situação legal estará irregular e
deverá se adequar, pondo-se de acordo com as normas federais, estaduais e
municipais” (PNAIC, 2014, p. 15). A ausência de um intérprete/ itinerante para alunos
que façam uso da língua de sinais viola o direito do aluno surdo garantido pela Lei
Federal nº 10.436/2002, Decreto Federal nº 5626/2005 e Lei Federal nº 10.098/2000
(PNAIC, 2014, p. 35).
Para

que

haja

uma

aprendizagem

matemática

satisfatória

e

um

acompanhamento pedagógico de qualidade, não apenas interdisciplinar, mas
transdisciplinar, é necessário que a gestão da escola, com apoio da Secretaria de
Educação à qual faz parte, trace meios para implantar Adaptações Curriculares de
Grande Porte no Projeto Político Pedagógico da instituição, dentro das quais devem
estar o conhecimento e estudo sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras – para que
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todos os membros do ambiente em que o estudante está inserido possam se
comunicar com o mesmo de forma inclusiva. Cabe à Secretaria de Educação conseguir
parcerias com outras entidades para que haja formações para os profissionais da área,
pois é imprescindível, ainda, a efetivação de Adaptações Curriculares de Pequeno
Porte para que sejam contempladas metas explicitadas no Projeto Político Pedagógico
(PPP) da Escola.

METODOLOGIA
O aporte teórico apresentado em pesquisa bibliográfica qualitativa de
amostragem referencial pretendeu discutir sobre o ensino da matemática para
estudantes surdos do Ensino Fundamental com perspectiva na inclusão, bem como
buscou despertar a reflexão acerca dos meios e caminhos necessários para que ocorra
uma educação que vise alcançar os direitos de aprendizagem de todos os discentes no
ambiente escolar. A ideia deste artigo emergiu a partir da necessidade de
conhecimento acerca do tema e foi desenvolvido com base em leituras e pesquisas de
textos diversos dando ênfase, principalmente, ao PNAIC, reafirmado em teóricos com
mesma linha de pesquisa e concretizado para produção deste artigo científico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa discutiu sobre o Ensino Matemático direcionado ao aluno surdo
do Ensino Fundamental no ambiente escolar como forma de inclusão. Até o dado
momento, os dados obtidos indicam que, para que haja inclusão e uma educação
matemática de qualidade, é preciso que o docente, com apoio da gestão escolar,
busque caminhos que levem à construção numérica, desde Adaptações Curriculares de
Grande e Pequeno Porte até a reflexão acerca dos caminhos seguidos através da sua
Prática Pedagógica que deve se basear em experiências e exposições de aulas que
valorizem a memória visual do surdo.
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É necessário, também, que todo o ambiente escolar esteja engajado e
envolvido para traçar metas que viabilizem a igualdade de condições e garantam os
direitos de aprendizagem de todos os alunos, inclusive do aluno com surdez, que deve
estar incluso no Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino, o qual deve ser
efetivado com precisão, pois só assim, haverá, de fato, a inclusão.
O estudo mostra apenas uma visão alternativa dos caminhos que devem ser
trilhados sem esgotar a necessidade de pesquisas sobre a Educação Especial/Educação
Inclusiva.
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INTRODUÇÃO
Este artigo visa apresentar um relato de experiência exitosa no processo de
desenvolvimento e aplicação do material desenvolvido sobre as olimpíadas, no
Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), com crianças da educação infantil.
As atividades pedagógicas desenvolvidas precisavam ser acompanhadas de
intencionalidade sempre focando o desenvolvimento da autonomia, da comunicação e
da cooperação dos alunos. No caso do aluno surdo a utilização de métodos visuais
contribuem para um aprendizado mais eficiente. Reily (2003) fez uma pesquisa sobre
arte com crianças surdas e verificou que o material visual, a linguagem visual é
essencial para construir um sentido, significado e assim desenvolver melhor sua Língua
de Sinais e os conceitos.
...a formação de conceitos seriam facilitados utilizando
representações visuais, e a sua adoção, nas atividades educacionais,
auxiliaria no processo de desenvolvimento do pensamento
conceitual, porque a imagem permeia os campos do saber, traz uma
estrutura e potencial que podem ser aproveitados para transmitir
conhecimento e desenvolver o raciocínio. A imagem exerceria as
funções de descrição e de léxico, permitindo identificar a figura e até
nomeá-la. (NERY & BATISTA, 2004, p.290).

Portanto a imagem pode auxiliar o surdo no desenvolvimento do raciocínio e
nos processos de pensamento, através delas se torna possível comparar e relacionar.
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Além disso, a imagem é um meio mais lúdico de aprendizado e permite ir do concreto
para construção do abstrato e portanto dos conceitos de uma língua. Reily (2003) em
suas pesquisas constatou que as crianças surdas podem ser favorecidas pelo uso das
imagens como recurso pedagógico em qualquer idade, muitas das vezes contribuindo
para eliminar problemas de relacionamento ou de aprendizagem.
A surdez é em si uma experiência visual, para os surdos toda a informação é
imagética, para compreender o mundo e seus conceitos há todo um processamento de
informações que se inicia na visão e daí parte para as associações mentais e posterior
assimilação. Portanto as experiências corporais e musicais devem ir além de mera
cópia mas também utilizar a emoção, as imagens e a LIBRAS para transmitir aquilo que
se deseja para que o aluno alcance uma compreensão e verdadeira aquisição cultural
(SKLIAR, 2013).
Flor et. all, (2014) em sua pesquisa sobre a plataforma Moodle e sua
acessibilidade para alunos surdos verificou que alunos universitários sentem a
necessidade do recurso visual e do uso de Libras nos materiais disponibilizados na
plataforma:
Que tipos de recursos colaborariam mais para a compreensão dos
conteúdos (pelo surdo)? Considere os recursos de comunicação e
interação existentes ou ideias que gostaria que fossem
implementadas no Moodle , os surdos enfatizaram o uso da Libras,
principalmente nas ferramentas e atividades, como a
videoconferência. Também demonstraram dificuldade em
acompanhar a atividade de chat em texto: Os conteúdos das aulas
deveriam ser mais em vídeo e conter tradução e interpretação para
ajuda. Ainda não temos muito conteúdo em Libras. A animação
poderia ajudar a explicar os conteúdos das aulas, os conceitos. Os
fóruns de discussão deveriam ter a possibilidade de postagem de
vídeo. A videoconferência é muito melhor para o surdo do que o chat,
nela dá pra usar Libras, já o chat só em texto é ruim, é difícil de
acompanhar” (FLOR, et.all, 2014, p.160).

Verifica-se aqui que o material didático para ser apropriado para educação de
surdos necessita de um apoio visual e também linguístico, mesmo sendo adulto e
tendo um bom domínio do português os conceitos novos são melhor compreendidos e
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assimilados quando se tem o uso da língua materna e de um recurso pedagógico
apropriado para sua explicação.
A imagem, o registro visual precisa ser significativo para que os registros
simbólicos de fato ocorram. Não basta ensinar um sinal, um gesto para o indivíduo
surdo, é preciso fazer uma contextualização, mostrar imagens que contribuam com o
esclarecimento do sentido. Logo, a imagem é essencial para o processo de ensino
aprendizagem do surdo, só assim ocorrerá a assimilação do conceito, do contrário será
apenas decoreba e memorização.
Com base no exposto acima fica clara a importância de produzir um material
didático visual que atenda às necessidades do surdo não apenas por ter a janela em
Libras presente mas também contar com imagens significativas que tragam elucidação
quanto aos sinais e também quanto ao português escrito permitindo uma real
aquisição e assimilação do conteúdo apresentado.
No processo de produção do material há algumas recomendações de Cerqueira
e Ferreira (2000) que devem ser seguidas. Destacamos aqui a adequação do material à
faixa etária e necessidade do aluno, o tamanho das imagens para permitir uma
visualização boa do todo e evitar perda dos detalhes e, a fidelidade ao original
garantindo a veracidade da informação.
Zabala (1998) ainda reforça a importância de definir qual a função desse
material, se ele será informativo, para esclarecer, contextualizar, memorizar,
compreender etc., pois isso norteará a produção, o sentido e as características do
produto final.
Pensar num produto que permita romper barreiras comunicativas, promover o
acesso total ao conteúdo, provocar o desenvolvimento global de um indivíduo
respeitando e reconhecendo as necessidades e diferenças do público-alvo e assegurar
que todos os alunos tenham a possibilidade de atingir um nível de aprendizagem de
qualidade é um desafio. Na prática docente há o processo de pesquisa, observação e
busca por soluções para atingir esses objetivos. Foi com isso em mente que pensamos
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em como proporcionar aos alunos surdos um aprendizado significativo e efetivo do
tema das Olimpíadas no ano de 2016.

METODOLOGIA
Primeiro foi definido o objetivo do material a ser produzido que já foi acima
exposto, com isso em mente buscamos material sobre os sinais e imagens que se
relacionassem aos mesmos, combinamos ambos e esse material foi apresentado
gradativamente para os alunos a cada aula junto com uma experiência prática nas
aulas de educação física, conforme nas figuras 1 e 2, apresentadas abaixo.

Figura 1 – Sinal em LIBRAS do esporte

Figura 2 – Aula de natação com o aluno
Fonte: Arquivo pessoal

Também foi apresentado o mapa mundi, e um globo mostrando que as pessoas
viriam de diferentes lugares para o Brasil, as crianças então eram colocadas com
algumas caracterizações que remetessem a outros países e eram fotografadas
conforme a figura 3 e 4. Fomos aos poucos construindo o conceito do sinal de
olimpíadas e da existência de diferentes pessoas e culturas.
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Figura 3 – Apresentação de vídeo explicativo

Figura 4 – Crianças caracterizadas quanto
aos diferentes povos.
Fonte: Arquivo pessoal

Produzimos em power point o material didático com as imagens em sequência
representando todo o processo, desde o mundo como um todo, as diferentes culturas
e pessoas, os aviões para as pessoas viajarem para o Brasil, o Rio de Janeiro com seus
pontos turísticos, sua flora e fauna e os mascotes relacionados a elas (Vinícius e Tom), o
símbolo das olimpíadas, os esportes e as medalhas. Tudo apresentado em Libras,
figuras 5 e 6.

Figura 5 e 6– Apresentação dos vídeos com explicação em LIBRAS
Fonte: Arquivo pessoal

Confeccionamos medalhas e fizemos competições com os alunos baseados nos
sinais dos esportes aprendidos e vivenciados e demos medalhas para todos mostrando
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que ao final as pessoas ganhavam uma medalha e que a cor era diferente de acordo
com a vitória obtida conforme a figura 7.

Figura 7 – Professores com as medalhas de 1º, 2º e 3º lugar
Fonte: Arquivo pessoal

Foram passados vídeos do Youtube de desenhos mostrando jogos olímpicos e
modalidades para reforçar o que eles estavam vendo e vivenciando.
Filmamos então toda a sequência de slides sobre olimpíadas, com adaptações
que incluíam elementos tradicionais de quadrilhas de festa junina, e uma professora
fazendo poeticamente e musicalmente a história que culminava com o recebimento de
uma medalha e uma dança para comemorar conforme a figura 8 e 9.

Figuras 8 e 9 – Vídeo com a dança da quadrilha
Fonte: Arquivo pessoal
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A culminância de todo o projeto foi na festa junina com a apresentação dos
alunos dessa quadrilha adaptada contando toda a história aprendida sobre as
olimpíadas conforme a figura 10.

Figura 10 – Festa junina em que as crianças apresentaram a dança
Fonte: Arquivo pessoal

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os alunos aos poucos foram assimilando o conteúdo, uns mais, outros menos.
Observamos no dia a dia que alunos cujos pais levaram para ver os eventos olímpicos
ou para passear nos pontos turísticos relacionados às olimpíadas voltavam contando o
que viram e utilizando os sinais aprendidos explicando que haviam passeado e visto
uma ou outra imagem que havia sido mostrada durante as aulas.
Também tivemos como resultado o aumento do vocabulário as crianças
passaram a usar o que havia aprendido em frases diversas e coerentes que não
relacionadas necessariamente às olimpíadas. Como por exemplo: “Pessoa Austrália
morar longe”; “Eu também aprender judô”; “Ver televisão homem pedalando”; “Boxe
machucar o amigo não poder”; “Nadar na praia eu passear”; “Eu ver tocha
olimpíadas”; “Eu primeiro medalha”; “Eu terceiro medalha”; “Olimpíadas acabou”.
Essas falas não foram filmadas porque ocorriam em momentos diversos, às
vezes quando chegavam na escola, ou no momento do intervalo ou indo para as aulas.
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Vimos que o processo foi longo e precisa ser repetido diversas vezes para que a
assimilação de fato ocorra e que é essencial estar muito atento às respostas dos
alunos, pois na maioria das vezes não obtínhamos uma resposta imediata.
Com esse projeto podemos concordar com Bersch (2008) de que os recursos
pedagógicos incrementam as propostas didáticas e proporcionam alternativas para
uma nova organização do saber. E também com Sànchez (2005) quando diz que esses
recursos precisam ser adequados para proporcionar o acesso ao conhecimento, à
comunicação e a aprendizagem de qualidade. Todo o trabalho realizado foi gratificante
ao verificar o quanto os alunos se interessaram e apresentaram respostas positivas.
Concluímos que de fato a utilização de materiais visuais proporcionam um
excelente aproveitamento no processo de ensino aprendizagem da criança surda, e que
a contextualização adequada e as vivências contribuem para a assimilação do conteúdo
de forma significativa.
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1. INTRODUÇÃO

A relevância social e pedagógica do tema Pirâmide Alimentar é uma grande
força motriz para o comprometimento do trabalho, tendo em vista que todos precisam
do alimento para a sua existência e as tensões que as dúvidas sobre o assunto podem
gerar na vida de uma pessoa. Como por exemplo: a falta de vitaminas causa o
raquitismo e o excesso de alimentos leva a obesidade.
Um dos temas em discussão nas escolas hoje é o currículo adaptado para
estudantes com deficiências que estão em escolas regulares. O presente estudo foi
realizado no laboratório de uma escola estadual de Niterói, abordando o conteúdo da
pirâmide alimentar como modelo concreto de ensino aos surdos e ouvintes diante das
substâncias contidas nos alimentos e que são de suma importância para a
sobrevivência humana.
O Jogo é uma ferramenta que levou a uma prática pedagógica exitosa, onde surdos
e ouvintes tiveram a oportunidade de trocar diferentes experiências quanto o tema
proposto. Observarmos que as dificuldades encontradas durante as atividades foram
supridas pela união e cooperação entre os alunos, surdos e ouvintes, para que toda a
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atividade fosse realizada. Este artigo poderá contribuir para que futuros professores e
pesquisadores na área entendam que a singularidade linguística não é uma barreira na
aprendizagem.
Tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelos deficientes em sua caminhada
escolar, buscamos meios de conviver com eles e identificar suas necessidades diante
do estudo de ciências. Muitas das vezes há o conhecimento da palavra, porém ela não
é ligada ao material concreto. Assim, a escolha pelo ensino da pirâmide alimentar deuse no momento em que foi percebida a superficialidade e até mesmo a falha na
aprendizagem do sujeito surdo quanto aos alimentos.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Neste início de milênio, tem-se um duelo entre a escola e o aprendizado do sujeito
surdo. Algumas escolas, regulares ou especializadas, trabalham o lúdico, oferecendo
aos surdos uma maior condição de aprendizado. É por meio das brincadeiras e da
interação com o outro que os surdos iram vivenciar situações de aprendizagem, (ROSA,
2010, p.12). Essas técnicas favorecem seu desenvolvimento afetivo e cognitivo, além
de ser um instrumento significativamente

importante para um ambiente de

socialização entre os alunos e seus professores, (CUTRI, 2009. p. 45). No entanto, a sala
de aula deve ser como um ecossistema marcado pela diversidade de atividades e
abordagens de aprendizagem, com fluxos e ciclos de energia, com movimento e
flutuação contínuos de processos e adaptação mútua, (CARVALHO, 2004, p. 35).
Fatores neurobiológicos, socioculturais e psicoemocionais influenciam diretamente
no aprendizado de qualquer pessoa. Indivíduos deficientes ou não necessitam de
modelos pedagógicos individualizados para que se ofereçam mudanças cognitivas,
(CAPOVILLA, 2008, p.40-58). Porém para que se diferenciem pedagogicamente os
recursos de aprendizagem não é necessário desprezar a interação entre os indivíduos,
(FREITAS, 2006, p. 37-40).
O surgimento da Educação a Distância – EAD, iniciou no século XIX, e desde o
seu nascimento os surdos não tiveram oportunidade de participação. Sua criação foi
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para suprir as fragilidades educacionais que ocorriam em determinadas áreas para a
qualificação profissional, aperfeiçoamento e/ou atualização de conhecimentos e nas
últimas duas décadas evoluiu no país (MARIANI, et al., 2013, p. 28-37).
Estes cursos foram ministrados por correspondência, sendo chamada de
primeira geração do ensino a distância, inicialmente surgiram na Inglaterra. Com a
evolução dos meios de comunicação surgiu à segunda geração do ensino a distância, a
televisão; que passou a ser uma ferramenta de formação nos cursos de alfabetização
de adultos, (MARIANI etal., 2013, p:28-37).
Atualmente, estamos na terceira geração do ensino a distância, com o uso das
Tecnologias de Informação e Comunicação – TICS, o computador se tornou a
ferramenta mais utilizada pela população a nível mundial. Porém, estes artifícios, até o
presente momento, não abrangeu a comunidade surda, visto que estes recursos
acessíveis na internet estão sendo aproveitados de forma vagarosa (OLIVEIRA, 2008, p:
45-78; MARIANI, 2013, p: 28-37).
A internet ou a rede mundial de computadores como também é conhecida tem
desenvolvido um papel de suma importância na vida dos cidadãos brasileiros,
tornando possível o recebimento e a transmissão de informações de maneira imediata
e a nível mundial, é inegável a promoção da troca também com as línguas, sejam as
línguas faladas ou as de sinais. É fato que o conhecimento se tornou mais acessível e
proporcionou ao homem contemporâneo conceituar e construir o conhecimento de
maneira autônoma, mas mostrou uma fragilidade na aquisição de conhecimentos para
os surdos pela falta de acessibilidade na maioria dos sites (OLIVEIRA, 2008, p: 45-78).
O uso de metodologias alternativas para o ensino dos surdos com estratégias
visuais, com o lúdico e a criação de materiais para-didáticos tem sido muito utilizado
como recurso didático para maximizar o processo de ensino-aprendizagem. Alguns
autores acreditam que estaríamos estimulando o interesse dos alunos pelos conteúdos
cuja leitura é essencial (ALBUQUERQUE, 2007. p. 21-50; MEDEIROS et al., 2009, p: 90 94, MAZZA-GUIMARÃES, 2008 p.5-43, TENÓRIO et al., 2009, p.7; CASTIBLANCO, 2010,
p: 60-100, MARTINS, 2011, p. 46-79 ; YAMAZAKI e YAMAZAKI, 2006, p.6-38.).
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Todas estas propostas têm a justificativa de dinamizar as aulas teóricas e
práticas, para que promova a aquisição dos conhecimentos e o desenvolvimento dos
alunos. No entanto, não se pode concluir que os alunos surdos assim como os ouvintes
aprenderão somente pela utilização de recursos visuais, mas provavelmente estes
recursos passam a complementar as aulas (ALBUQUERQUE, 2007, p.21-50; MEDEIROS
et al., 2009, p: 90 - 94, CAMPELLO, 2007, p. 100-132, MAZZA-GUIMARÃES, 2008, p.543, TENÓRIO et al., 2009, p.7; CASTIBLANCO, 2010, p: 60-100, MARTINS, 2011 p. 46-79;
YAMAZAKI e YAMAZAKI, 2006, p.6-38.).
A Tecnologia Assistiva – (TA) é a área do conhecimento e de atuação que
fortalece serviços, recursos e estratégias que colaboram na resolução de dificuldades
funcionais das pessoas com deficiência e surdez na realização de tarefas. São
instrumento que promovem a igualdade de direitos, as oportunidades de aprender e
participar de situações de aprendizagem. Para as pessoas sem deficiências a tecnologia
torna as situações mais fáceis, mas para as pessoas com deficiência auditiva e surdez
torna as situações possíveis (SASSAKI, 2006, p.21-78).
As Tecnologias Assistivas promoveram mudanças na sociedade, atualmente é
uma área do conhecimento em crescente expansão, sua utilização é comumente
direcionada a inclusão social para desenvolver produtos e serviços que auxiliam no
cotidiano de pessoas com deficiências, assim como contribui para a vida de todos,
(BERSCH, 2006).
Neste âmbito, os ambientes interativos ou não interativos, contendo os
dicionários de língua de sinais/gestuais disponibilizados em Ambientes Virtuais de
Aprendizagem – AVA, são considerados uma tecnologia assistiva, ( BERSCH, 2007).
Os objetos de aprendizagem disponíveis nos ambientes virtuais de
aprendizagem deveriam ser acessíveis, ou seja, inteligíveis para os seus usuários, e
principalmente para os surdos. Torna-se necessário destacar que os conteúdos online
de língua de sinais são uma ferramenta interativa que promove a aprendizagem entre
os deficientes auditivos, surdos e ouvintes e uma tecnologia assistiva que propicia a
inclusão social, (PIVETTA, 2013).
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A surdez aqui tratada é definida como uma privação sensorial que interfere
diretamente na comunicação, alterando a qualidade da relação do indivíduo com o
meio, conforme o grau de perda da audição em um ou nos dois ouvidos
(BEVILACQUA& MORET, 2005, p: 05- 98; MORAES et al., 2001, p: 229-237, LEWIS et al.,
2010, p: 121-128.).
Atualmente, cerca de 260 mil brasileiros perdem a vida em decorrência de
doenças relacionadas a uma alimentação inadequada. O problema pode ter como
origem tanto a falta de nutrientes como o excesso de substâncias como sal, açúcar e
gordura. A alimentação saudável deve fornecer água, carboidratos, proteínas, lipídios,
vitaminas, fibras e minerais, os quais são insubstituíveis e indispensáveis ao bom
funcionamento do organismo. Sendo a saúde apoiada nos recursos sociais, pessoais e
não somente na capacidade física ou nas condições biológicas dos sujeitos,
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).
Frutas, legumes e verduras são ricos em: potássio, fibras, minerais e vitaminas,
(NUNES E BOTELHO, 2009, p. 20-45). Além disso, esses alimentos são compostos
bioativos, que exercem funções biológicas benéficas distintas. O consumo adequado
desses alimentos auxilia na prevenção e no controle da obesidade e, indiretamente,
contra outras doenças crônicas não-transmissíveis (diabetes, doenças cardíacas e
alguns tipos de câncer), cujo risco é aumentado pela obesidade, (GODIM, 2005, p.825827).
A escassez alimentar aliada ao baixo poder aquisitivo da população brasileira são
indicativos antropométricos de desnutrição, (HOFFMANN,1994, p.1-11). Para
solucionar os problemas nutricionais enfrentados pela população de baixa renda, o
Instituto Nacional de Nutrição e Alimentação (INAN), passou a utilizar o
aproveitamento total dos alimentos,

(NUNES E BOTELHO, 2009, p.20-45). Os

incentivos às mudanças de hábitos alimentares para a redução do risco de ocorrência
de doenças valorizam a produção e o processamento de alimentos com o uso de
recursos e tecnologias ambientalmente sustentáveis, (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).
Para melhorar o estado nutricional da população quanto ao controle dos
desperdícios, e a economia doméstica é sugerido a utilização de partes dos alimentos
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normalmente desprezadas, pois estas são as que contêm maior concentração de
nutrientes. Reaproveitar alimentos é uma das alternativas de preparações culinárias de
baixo custo e de combate à fome e à miséria, (SILVA, et al 2011, p.26-37).
A alimentação tradicional, rica em nutrientes, por muitas vezes
presentes em alimentos de baixo custo, vem se perdendo com o
passar do tempo, (...). Para resgatar os bons hábitos alimentares, que
privilegiam o aproveitamento das partes não convencionais dos
alimentos (cascas, folhas, semente e talos) e para contribuir com a
diminuição do desperdício, o aproveitamento integral dos alimentos
é uma ferramenta essencial para combater as transformações dos
hábitos alimentares e de suma importância para a sociedade (NUNES
E BOTELHO, 2009. p.23.)

O Brasil é um dos muitos países do mundo a ter uma política nacional Inclusão
social destinada a pessoas de todas as idades, dentro e fora do ambiente escolar, de
forma contínua, de acordo com as diferentes realidades buscando o exercício pleno da
cidadania e fomentar o resgate e o surgimento de novos valores tornando a sociedade
mais justa e sustentável, (DIAS, 2014, p. 491-500). Porém ainda temos muito que
caminhar em busca de práticas docentes exitosas, por isso este artigo tem como
propósito relatar as adaptações realizadas no jogo interativo para o ensino da pirâmide
alimentar, para os alunos surdos incluídos no ensino regular.
Os surdos não recebem a mesma quantidade de estímulos que um ouvinte,
embora a capacidade conectiva de ambos seja semelhante, (LORENZINI, 2004, p. 1156). De um modo geral todos os alunos surdos apresentam condições de
aprendizagem normal e ilimitada, porém essa acontece de maneira diferente. Na
concepção sócio-antropológica os surdos têm acesso diferente ao mundo em relação
aos ouvintes, pois com o “fato de não ouvirem, os surdos constituem seu
conhecimento de mundo através do canal visual-gestual, adquirem a língua de sinais
sem dificuldade e esta vai possibilitar o desenvolvimento tanto dos aspectos
cognitivos, como sócio emocional e linguísticos”. A aprendizagem do sujeito surdo
acontece de maneira mais lenta, dando a impressão de que eles possuem dificuldades
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de aprendizagem e muitos professores, acabam admitindo que o seu aluno surdo não
esteja aprendendo (SILVA & PEREIRA, 2003, p. 173-176).
A oficialização da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) só ocorreu em abril de 2002
abrindo espaço para uma maior socialização dos surdos, embora isso não garanta a
eles uma total integração na comunidade ouvinte, (BRASIL, 2002).
A educação inclusiva é uma proposta política educacional que visa não só a
integração social, mas também objetiva um movimento que transforme concepções
sobre a diversidade humana e a participação das pessoas, com deficiência ou não, em
uma sociedade em que todos sejam de fato cidadãos, (INÁCIO, 2007, p.1-11).

3. METODOLOGIA

O lúdico auxilia na aprendizagem e estimula a cooperação, o fortalecimento das
habilidades de aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a conviver, (PEREIRA
& BONFIM, 2009).
Sabendo disso, foram ministradas aulas teóricas e práticas sobre o tema pirâmide
alimentar a fim de esclarecer as dúvidas existentes com exposição de slides e com
aulas no laboratório de Ciências da escola. Estes recursos consistiram em quadro
branco, data show, apostila, jogos, alimentos e experimentos. O nosso objetivo era
comprovar que é possível atingir diferentes pontos cognitivos e reforçar o aprendizado
de alunos surdos e ouvintes com atividades lúdicas e utilização de ferramentas Web.
Utilizamos o jogo “Jogo da Pirâmide dos Alimentos” do site Zuzubalândia,
http://iguinho.com.br/zuzu/jogos.html, que reforçou a aplicação do conteúdo escrito
em apostila e fundamentou o aprendizado conforme a figura 1.
Os alunos foram separados em dupla e enquanto um componente apontava na
projeção a localização do alimento na pirâmide o outro tinha a função de levar estes
ao local indicado através do cursor do computador. Para que não houvesse desvio da
atenção, o monitor do computador foi coberto com uma folha de papel, para que os
alunos mantivessem o foco apenas na imagem do Datashow
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Figura 1: Apresentação do “Jogo da Pirâmide dos Alimentos”

Este jogo contabiliza os acertos e determina o tempo para a execução da
atividade, o que pode dar um parâmetro quanto ao entendimento do aluno diante dos
degraus da pirâmide alimentar.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Antes de iniciarmos as atividades do jogo, distribuímos aos presentes um pequeno
questionário, assim poderíamos certificar de que os níveis escolares e o conhecimento
sobre a pirâmide alimentar estavam compatíveis entre os participantes. Assim, para se
ter um parâmetro quanto ao entendimento do jogo didático entre os alunos surdos, o
mesmo também foi aplicado simultaneamente aos alunos ouvinte de diferentes idades
e níveis escolares. Para tal, contamos com dezesseis alunos surdos com idades entre
15 e 22 anos e oito alunos ouvintes presentes na Sala de Recursos com idades entre 15
e 25, conforme apresenta o gráfico 1.
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Fizeram parte desse trabalho cinco surdos alunos do sexto ano com idades
variando entre 16 a 20 anos; quatro alunos surdos do sétimo ano com idades de 15 a
18 anos; dois alunos surdos do oitavo ano com idades de 18 e 21 anos; um aluno surdo
do nono ano com idade de 18 anos; dois alunos surdos com idades de 18 e 22 anos e
quatro alunos ouvintes com 15 e 17 anos pertencentes ao primeiro ano do ensino
médio; dois alunos ouvintes com 16 anos do segundo ano do ensino médio; um aluno
ouvinte com 25 anos estudante do quarto ano do ensino médio; um aluno ouvinte com
24 anos com o ensino superior incompleto.
Como pode-se observar tem-se três gráficos: Um com o total de alunos e a divisão
surdos/ouvintes; outro com o nível escolar dos alunos surdos mostrando a
concentração no 1º grau; o terceiro gráfico com o nível escolar dos ouvintes.
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Devido à variedade de idade dos alunos surdos nas diversas séries escolares, não
encontramos uma maneira lógica de mostrar isto através de um gráfico comparativo
entre os níveis escolares dos surdos x ouvintes, porém podemos enfatizar a
concentração e o desnível no aprendizado, alunos de mesma faixa etária em níveis
escolares diferente.

Gráfico 1: Você tem conhecimento da pirâmide alimentar?
Questão 1

sim; Surdos;
87,5%

sim;
Ouvintes;
100,0%

sim
Não

Não; Surdos;
12,5%

Dos dezesseis (87,5%) alunos surdos, dois (12,5%) responderam que não
possuem conhecimento sobre a Pirâmide Alimentar, enquanto os oito ouvintes (100%)
responderam que possuem conehcimento.
Na visualização gráfica das respostas verificamos que 87,5% dos alunos surdos
e 100% dos ouvintes informaram que possuem conhecimento da pirâmide alimentar e
que os 12,5% dos alunos surdos que informaram não ter conhecimento da Pirâmide,
estes podem não ter entendido a questão, pois possivelmente não solicitaram auxílio
de um intérprete no momento da pergunta.
Inicialmente a aplicabilidade do jogo teve o intuito de avaliar de forma prática o
entendimento dos surdos quanto as posições dos alimentes frente a pirâmide
alimentar e associar cada degrau a sua importância para o organismo. Contudo,
durante a atividade alguns alunos tiveram dificuldades motoras para manusear o
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cursor do mouse no notebook, não podendo se realizar um parâmetro favorável
quanto à avaliação do projeto. Contudo, as dificuldades não se tornaram empecilhos
para eles, muito pelo contrário, isso deu os deu mais vontade de aprender a utilizar o
computador e mostrar o quanto aprenderam com todas as atividades, conforme a
figura 2 abaixo.

Figura 2: Foto da aluna manuseando o cursor do notebook para jogar

Figura 3: Foto do aluno indicando a posição dos alimentos
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Como parâmetro avaliativo, pudemos fazer o contrário, ao invés de contabilizar o
aluno que guiava os alimentos, contamos o número de acertos de quem indicava. Visto
que o próprio jogo conta um tempo máximo para o desempenho na partida. Assim
obtivemos uma média de 65 acertos por dupla.
O interessante é que durante as partidas, as duplas de “fora” não se continham, e
o tempo inteiro tentavam dar dicas para os jogadores da vez. Chegavam a ficar
irritados com os erros que ocorriam nas partidas. O jogo chamou tanta atenção dos
alunos que a aula já havia terminado e eles queriam continuar jogando.
O ponto positivo dessa atividade diferenciada, é que mesmo sem perceber
estavam atingindo o objetivo de construir o conhecimento alimentar, partindo do
princípio o entendimento já adquirido ao longo da vida e de indicar os alimentos nos
níveis da Pirâmide Alimentar de acordo com as necessidades do organismo humano.
Porém, sem a presença de um intérprete para explicar o jogo, este projeto não seria
possível, pois este jogo ainda não se encontra adaptado às necessidades de todos.
A utilização de recursos visuais nas atividades teóricas e práticas criaram uma
ponte conectiva mais resistente ao esquecimento futuro devido a vivência aplicada.
Esse jogo pode ser empregado normalmente em atividades com ouvintes, pois quanto
maior a exploração de recursos que ativem os receptores de informação individual,
maior o entendimento do aluno e consequentemente maior o aprendizado.
Autores como Fortuna, (2003); Campos et al., (2003), Souza et al, (2011) afirmam
que o lúdico auxilia na aprendizagem e estimula a cooperação, o fortalecimento das
habilidades de aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a conviver, bem
como estimular a aquisição do conhecimento. Afirmam ainda que o jogo colabora para
o crescimento pessoal, o desenvolvimento da atenção, curiosidade, interesse, iniciativa
e imaginação e social do aluno, ajuda na edificação de novas descobertas e coopera no
desenvolvimento da notoriedade do educando, (SOUZA, et al., 2011).
A aprendizagem baseada na pesquisa aliada às tecnologias de informação é
uma perspectiva inovadora. As fronteiras do conhecimento passou a ser socializada de
uma maneira que faz com que o homem possa refletir, conceituar, construir o
conhecimento de maneira autônoma (OLIVEIRA, 2008, p: 45-78). Porém para o surdo
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este processo precisa ser mediado, pois deparamos com a ausência de sites que
contemplem suas especifidades, ou seja, disponíveis em línguas de sinais/gestuais.
Atualmente, surgem grupos de pesquisa no Brasil com o intuito de suprir a
ausência de materiais direcionados a comunidade surda tomou como exemplo o grupo
de pesquisa da Drª. Vivian Rumjanek e colaboradores que utiliza a metodologia “midson” e desenvolve glossários científicos em formato multimídia abordando os temas
sistema imune e sangue (MARTINS, 2011, p. 46-79).
Também, Almeida e colaboradores (2012, p. 1-7), desenvolvem no campo da
Física materiais didáticos em formato multimídia utilizando o recurso de legendas em
LIBRAS, assim como animações e simulações para apontar o desenvolvimento dos
experimentos. Vale ressaltar que este material tem sido apontado como apropriado
para o processo de ensino-aprendizagem, pois implica na participação direta dos
alunos.
Um bom exemplo é o projeto Sinalizando a Física pela Universidade Federal do
Mato Grosso – UFMT, onde é desenvolvido um glossário em língua brasileira de sinais
contendo termos da mecânica, óptica, eletricidade, termodimânica e magnetismo,
todos organizados na perspectiva linguística da LIBRAS, logo podemos considerá-lo
como um material inclusivo (CARDOSO et al., 2010, p: 3-6).
Todos estes grupos de pesquisas vêem numa busca de suprir a carencia de
materiais didáticos que possam ser utilizados junto com os surdos e os ouvintes no
ensino regular procurando promover o debate acerca do papel social das instituições
educacionais e seu compromisso de ofertar uma educação justa e democrática para a
construção do conhecimento.
Pesquisando

no

Banco

Internacional

de

Aprendizagem,

(http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/), deparamos com uma realidade onde são
disponíveis ambientes virtuais para qualquer disciplina e área de conhecimento
destinados a todos os ciclos de ensino e em onze línguas orais sendo que nenhum
disponível nas línguas de sinais, isso comprova a relevância das atividades aqui
propostas podem auxiliar docentes no ensino de Ciências.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso do lúdico e das ferramentas da Web, nas aulas de Ciências foram
fundamentais para o excelente resultado desse trabalho; embora, o jogo escolhido
tivesse o apelo visual, não possuía informação em português ou em nenhuma língua
de sinais que ajudasse a compreensão do conteúdo trabalhado.
A velocidade aplicada no jogo também foi um fator que dificultou aqueles que
não tinham o domínio de informática. Assim sugerimos que os jogos tenham a
oportunidade de ter duas velocidades, para aqueles que estão na fase de iniciantes, ou
que já tenham o domínio da ferramenta do mouse. Podemos também mencionar que
apesar da informática fazer parte do mundo global, encontramos pessoas em escolas
públicas que só tem acesso a internet nas escolas, como os surdos desta escola onde o
jogo foi aplicado. Mesmo com toda dificuldade encontrada na realização da atividade
lúdica, foi possível a integração entre os alunos, a discussão sobre o que foi aprendido
e ainda um interesse de superar as dificuldades motoras ou culturais que se
apresentaram durante todo o processo
Essa prática estimula o aprendizado e consequentemente o desenvolvimento da
inteligência, pois a eles é dado um problema e as formas de resolvê-lo. Vale lembrar
que durante esse trabalho não só os surdos foram sensibilizados com as atividades,
mas também os ouvintes presentes nas aulas. Comprovando que o uso do lúdico nas
aulas ministradas serve para todos os tipos de alunos e escolaridade.
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