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RESUMO

ENSINO-APRENDIZAGEM DE ASTRONOMIA NA CULTURA SURDA: UM
OLHAR DE UMA FÍSICA EDUCADORA BILÍNGUE
AUTOR: Ellen Cristine Prestes Vivian
ORIENTADOR: André Ary Leonel
Nesta pesquisa temos como objetivo: ―Elaborar e analisar estratégias didático-metodológicas
que perpassam e potencializam o processo de ensino-aprendizagem de Física, considerando o
estudo de Astronomia na educação de alunos surdos ou deficientes auditivos‖. O intuito é de
responder o seguinte problema de pesquisa: ―Quais estratégias didático-metodológicas
perpassam e potencializam o processo de ensino-aprendizagem de Física considerando o
estudo de Astronomia para alunos surdos ou deficientes auditivos?‖ Neste viés, a investigação
fluiu em três fases. Na primeira fase realizamos uma revisão bibliográfica, em três dos
maiores eventos nacionais da área do ensino de Ciências e de Física, com a finalidade de
investigar o ensino-aprendizagem de Física para surdos no Brasil. Na segunda fase
elaboramos e implementamos um minicurso, com a intenção de investigar a percepção e
aceitação de surdos e ouvintes sobre a importância da Astronomia na educação de surdos. A
terceira fase envolveu a construção e implementação de uma sequência didática. Esta
sequência considerou uma transposição didática bilíngue e intercultural para o ensinoaprendizagem de Astronomia, enfatizando a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e cultura
surda; aliado ao uso de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) para a
construção da linguagem científica. Esta pesquisa foi realizada pela professora-pesquisadora
enquanto Física Educadora Bilíngue. Quanto aos objetivos, classificamos esta pesquisa como
descritiva e explicativa; de cunho qualitativo. Com base nos seus procedimentos técnicos,
pelo envolvimento da própria prática e a imersão com o meio de pesquisa, a definimos como
uma pesquisa-ação reflexiva. Nos apropriamos da análise de conteúdo como metodologia para
discussões dos resultados e análises. Com a investigação emergiram três categorias: iAstronomia e Libras: A construção do pensamento e da linguagem científica; ii- Recursos
didático-metodológicos e tecnológicos: adaptação e acessibilidade; iii- Desafios e
Potencialidades: Das estratégias as superações. Das reflexões e discussões podemos apontar
que para alunos surdos a visualização é parte marcante no seu processo de interação com o
meio. Neste caminho, a articulação entre Libras, cultura surda, Astronomia e TDIC com a
criação e divulgação de sinais para área possui grande potencial para aproximação de
educadores e educandos com os conceitos científicos. Ressaltamos que o propósito desta
pesquisa foi aproximar a Astronomia para que esses sujeitos pudessem sentir que estamos no
universo e que podemos questioná-lo, estudá-lo e vivenciá-lo. Com isso, as explorações
realizadas configuraram-se como estratégias fundamentais para que as educandas do grupo
investigado assumissem uma postura mais crítica emergente às questões relacionadas à
Astronomia, e atuassem como Astrônomas, investigando o universo.

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem de Física. Astronomia. Libras. Cultura Surda. TDIC.
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ABSTRACT

TEACHING-LEARNING ASTRONOMY IN THE DEAF CULTURE: A GLANCE
FROM A BILINGUAL PHYSICIST-EDUCATOR
AUTHOR: Ellen Cristine Prestes Vivian
ADVSOR: André Ary Leonel
In this research, we have as the objetive: ―The elaboration and analysis of didacticmethodological strategies that pass through and potentiate the teaching-learning process of
Physics, considering the study of Astronomy in the education of deaf or hearing impaired
students‖. The intention is to answer the following research problem: ―Which didacticmethodological strategies pass through and potentiate the Physics teaching-learning process
considering the study of Astronomy for students who are deaf or hearing impaired‖. With this
inclination, the study had three phases. In the first phase, we conducted a literature review, in
the three of the largest national events in the area of Science and Physics Education, with the
purpose of investigating the Physics teaching-learning process for the deaf in Brazil. The
second phase, we elaborated and implemented a short course, with the intention of
investigating the perception and acceptance by the deaf and the hearing around the importance
of Astronomy in the education of the deaf. The third phase encompassed the construction and
implementation of a didactic sequence. This sequence considered a bilingual and intercultural
didactic transposition for the teaching-learning of Physics, emphasizing Brazilian Sign
Language (Libras) and deaf culture; combined with the use of Digital Information and
Communication Technology (DICT) for the construction of scientific language. This study
was conducted by the teacher-researcher as a Bilingual Physicist-Educator. The qualitative
research was descriptive and explanatory. Given its technical procedures, the involvement of
practice, and the immersion within the means of research, we defined it as reflexive action
research. Content analysis was used as methodology for the discussion of results and
analyses. In the investigation, three categories emerged: i- Astronomy and Libras: The
construction of thought and of scientific language; ii- Didactic-methodological and
technological resources: adaptation and accessibility; iii- Challenges and Potentialities: From
strategies to overcoming difficulties. Through reflections and discussions, we can note that,
for deaf students, visualization takes on a prominent role in their process of interaction with
the environment. In this direction, linking Libras, deaf culture, Astronomy and DICT to the
creation and dissemination of signs for the area shows great potential for bringing educators
and the educated closer to scientific concepts. It is material to underscore that the purpose of
this research was to make Astronomy more appreciable for these subjects so that they can feel
that we are in the universe and that we can question, study and experience it. Thus, the
explorations undertaken can be understood as fundamental strategies so that the students of
the investigated group could take on a more critical perspective, emerging from the issues
surrounding Astronomy, and could work as Astronomers, investigating the universe.

Keywords: Teaching-Learning Physics. Astronomy. Libras. Deaf Culture. DICT.
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APRESENTAÇÃO

Pretendendo abordar sobre o ensino-aprendizagem de Astronomia na educação de
surdos, perpassamos os principais aspectos sociais, culturais e político pedagógicos vigentes,
consolidados e em construção nesse contexto. Delineamos discussões a respeito dos marcos
históricos, legais e culturais, que balizam os processos de educação bilíngue e inclusiva
brasileira.
A Astronomia é considerada um ramo da Física e uma das ciências primordiais na
construção humana que se difunde em diversas outras áreas de conhecimento, e contribui para
avanços científicos e tecnológicos (KEPLER; SARAIVA, 2014; NUNES 2017). A
astronomia possui potencial na instigação da curiosidade e constitui um campo conceitual
vasto e rico, principalmente na aproximação do observador ou aprendiz pelo contato visual. A
visão é o principal meio de interação do sujeito surdo com o meio (STROBEL, 2016) e em
Astronomia, com o universo.
Sobre surdez e deficiência auditiva, por muito tempo a sociedade acreditou que uma
pessoa com deficiência estaria melhor se mantida em um ambiente segregado (GOLDFELD,
1997). Essa concepção excludente se perpetuou por vários períodos históricos, mas com as
decorrentes lutas esse sistema preconceituoso e insatisfatório ganhou novos olhares e,
consequentemente, outras percepções socioculturais.
No final da década de 80, surgiu o chamado movimento mundial de inclusão tendo
como base o princípio de igualdade de oportunidades sociais e educacionais mais abrangentes.
Foi fundamentado na valorização da diversidade e no direito de todos os alunos frequentarem
a escola regular, tornando as diferenças parte do estatuto da instituição e enfatizando a adoção
de variadas propostas na construção da aprendizagem (SILUK, 2012). Incluir está muito além
de os alunos frequentarem o ambiente escolar. Mas será que isto acontece atualmente nas
escolas inclusivas brasileiras?
Também na Constituição Federal de 1988 é assegurado o princípio de igualdade
garantindo em seu Artigo 206, Inciso I, que: ―o ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola‖ (BRASIL, 1988).
Neste ponto, outra questão pode ser pensada: se a educação é para todos, por que é preciso
criar uma educação chamada de inclusiva? Subentendemos que há sujeitos excluídos, mas se
a educação é para todos com igualdade, então, com deficiências ou sem deficiências todas as
pessoas têm o direito de estarem incluídas.
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Com o repensar do contexto escolar e sua importância na vida de todas as pessoas se
iniciou um processo de modificação. Esse processo marcou um redesenho das escolas
públicas onde a educação para todos, o acesso e a permanência na escola constituíram o termo
chamado de Educação Especial. A Educação Especial traz a proposta de adaptar o meio
escolar para receber com dignidade a todos os perfis de alunos. Ou seja, o termo inclusão
implica um processo de modificação a fim de atender uma educação para todos.
Esse importante marco legal para educação inclusiva emergiu em 1994 com a
implementação da Declaração de Salamanca, que trata dos ―Princípios, Políticas e Práticas na
Área das Necessidades Educativas Especiais‖. A declaração reforça o compromisso com a
educação para todos de modo que atenda com integridade as necessidades socioeducacionais,
extrapolando as diferenças. Além disso, visa a necessidade e a importância de transformações
políticas, sociais, estruturais e tecnológicas principalmente no que tange às inovações na
prática pedagógica no sistema de ensino regular (BRASIL, 1994).
Para isto, as Diretrizes Nacionais de Educação Especial para a Educação Básica
aliadas à Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva,
preveem a garantia da oferta de atendimento em salas de recursos multifuncionais. Esse deve
ser realizado por professores especializados, em um espaço da escola onde se efetiva o
Atendimento Educacional Especializado (AEE). O AEE é direcionado para alunos com
necessidades educacionais especiais orientados por um professor com formação em Educação
Especial (BRASIL, 2001).
Em 2008, com o objetivo de adequar a escola a nova realidade de ensino, foi criado o
AEE. O objetivo era fornecer suporte para os alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, com propósito de facilitar o acesso ao
currículo. ―Serão denominados atendimento educacional especializado, compreendido como o
conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e
continuamente.‖ (BRASIL, 2011, s/p).
A sala é composta e estruturada com equipamentos, mobiliários, materiais didáticos e
tecnológicos que constituem o serviço de natureza pedagógica de acessibilidade. Assim, é
possível atender as diferentes necessidades com a finalidade de estimular e consolidar a
aprendizagem, suplementando ou complementando o processo de escolarização (SILUK,
2012).
A evolução tecnológica possui um sentido de facilitadora de tarefas cotidianas e
agiliza nosso desempenho em determinadas ações. Para uma pessoa com deficiência, as
tecnologias facilitam e auxiliam a promoção da inclusão e da dignidade dessas pessoas. São
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ferramentas que viabilizam a construção e o acesso ao conhecimento, permitindo a execução
de diversas atividades, possibilitando melhor mobilidade, controle de ambiente, acesso a
computadores, materiais digitais e para a comunicação.
Na década de 90, as atenções direcionaram-se para as barreiras de comunicação e
transporte, incluindo um universo de sujeitos, diferente dos que apresentam limitações
motoras. Instituiu-se, assim, um novo campo do saber dentro das tecnologias, a Tecnologia
Assistiva (TA). Esse termo é utilizado como identificador de um arsenal de recursos e
serviços didáticos e pedagógicos. São recursos que contribuem para potencializar as
habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida
independente e inclusão. Para educação de surdos podemos mencionar que as tecnologias,
especialmente as digitais, dispõem de softwares educativos, vídeos, fotos, simuladores,
dispositivos luminosos (SILUK, 2012) entre outros artefatos.
Ainda com relação às pessoas com deficiências, são considerados alunos com
deficiência e que possuem o direito ao acesso à sala de AEE todos os estudantes com
deficiências que acarretam em impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual,
mental ou sensorial. Enfim, circunstâncias que podem obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Conforme Siluk (2012), são
deficiências a deficiência mental, a deficiência física, a surdez, a deficiência auditiva, a
cegueira, a baixa visão, a surdocegueira ou deficiência múltipla, os alunos com Transtornos
Globais do Desenvolvimento que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento
neuropsicomotor e os alunos com altas habilidades/superdotação, que apresentam um
potencial elevado.
O termo deficiência não deve ser pensado com um olhar clínico, mas sim
sociocultural, ou substituído pelo conceito de diferença. Mas essa diferença não nos distingue
enquanto seres humanos. É neste viés em educação inclusiva, enfatizando uma reflexão sobre
surdez e deficiência auditiva, que esses aspectos precisam ser discutidos e repensados
constantemente. Não como uma deficiência, limitação ou impedimento, mas como uma
cultura e identidade própria do sujeito surdo que se distingue das vivências dos ouvintes
(STROBEL, 2016).
O conhecimento destas características é fundamental para a compreensão do processo
de construção do conhecimento, que se constitui em uma perspectiva gestual e visual
(QUADROS; PERLIN, 2007).
No Brasil, importantes consequências das lutas enfrentadas pelas comunidades
surdas ocorreram, como por exemplo, a fundação oficial do Imperial Instituto dos Surdos-
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Mudos em 1857, por Ernest Huet na cidade do Rio de Janeiro, atualmente chamado Instituto
Nacional de Educação de Surdos (INES). Essa foi a primeira instituição brasileira de ensino
para surdos, uma referência nacional nesse sentido e que possui grandes influências.
Mais de um século após, em 1987 foi fundada no Rio de Janeiro a Federação
Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS), uma instituição nãogovernamental, filantrópica, sem fins lucrativos, com caráter educacional, assistencial e
sociocultural. A FENEIS conta com setenta e sete entidades filiadas espalhadas pelo Brasil
(em junho/2001), três escritórios regionais (Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre) e
possui perspectiva de abertura de mais dois escritórios regionais: Teófilo Otoni/MG e
Brasília/DF.
Mesmo assim, somente em 2002 que a Libras foi reconhecida no país, sob amparo da
lei 10.436/2002 (BRASIL, 2002). A língua de sinais constitui-se como uma língua natural
sendo considerada como a primeira língua do sujeito surdo (GOLDFELD, 1997). Sob amparo
da lei nº 12.319 (BRASIL, 2002) foi regulamentada no ano de 2010 a profissão do Tradutor e
Intérprete de Língua de Sinais (Tils).
Com o reconhecimento dos direitos de acessibilidade linguística, estrutural, cultural e
didática, necessários para adaptação do ambiente escolar para atender os alunos incluídos
devemos enfatizar a cultura e características linguísticas dos alunos surdos como princípio
fundamental para sua integração e aprendizagem.
Nesta perspectiva, as escolas inclusivas ou bilíngues convêm garantir a atuação do
Interprete de Libras, do Instrutor de Libras, Professores Bilíngues e do Educador Especial
assim como o conhecimento da comunidade escolar sobre a cultura surda e da língua natural
do surdo (QUADROS, 2008).
Outro contexto em educação de surdos prevê a organização de ambientes bilíngues,
com escolas especializadas para educação de surdos ou aulas regulares ministradas em Libras,
conforme disposto na legislação e no Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2014, mais
especificamente em sua Meta 4 nos itens 4.7 e 4.13 que propõe:

4.7 Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais (Libras)
como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda
língua, aos(às) alunos(as) surdos e com deficiência auditiva de zero a dezessete
anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22
do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do sistema
braile de leitura para cegos e surdos-cegos. (...) 4.13. (...) garantindo a oferta de
professores(as) do atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou
auxiliares, tradutores(as) e intérpretes de libras, guias-intérpretes para surdos-cegos,
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professores de libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngues; (BRASIL,
2014, p. 56 e 57)

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência) (LBI) reforça esta configuração como um direito sobre a educação de surdos e
prevê o ensino-aprendizagem bilíngue em que a língua de instrução é a Libras. (BRASIL,
2015).
Para a educação de surdos, Quadros (2008) enfatiza a importância de investimentos
em propostas bilíngues e biculturais ou segundo Strobel (2016) interculturais. Na qual, esse
investimento no processo de ensino-aprendizagem prioriza a língua natural do surdo com a
imersão dos educadores sobre a cultura surda.
Sabemos que historicamente sujeitos surdos passaram por diferentes momentos de
exclusão social, cultural e educacional. Em diferentes países, a educação e integração de
surdos passaram por momentos difíceis e de grandes tensões. No Brasil, com os avanços
legais e sociais podemos mencionar o aumento da presença de alunos surdos nos espaços
escolares.
Com as crescentes lutas levantadas por comunidades surdas e pesquisadores da área,
muitas foram as conquistas que esses sujeitos alcançaram. Tanto em termos legais quanto de
reestruturação e modificação de espaços sociais, educacionais e ideais referentes às suas
formas de ser e de pensar.
Sendo recentes os principais direitos conquistados pelos sujeitos surdos, como
podemos perceber a educação para surdos atualmente? Será que esses estão incluídos ou
apenas frequentam os espaços escolares considerados como inclusivos? Como percebemos o
contexto da sala de aula bilíngue?
Considerando esses apontamentos, com a intenção de reconhecer sobre as
potencialidades e dificuldades enfrentadas na educação para estudantes surdos, esta pesquisa
visa apresentar uma investigação acerca do ensino-aprendizagem de Física, com ênfase em
Astronomia na educação de surdos e com o levantamento de uma proposta elaborada e
efetivada em um contexto de intervenções bilíngues.

I - TRAJETÓRIA ATÉ O PROBLEMA DE PESQUISA

Durante a graduação no curso de Licenciatura em Ciências Exatas Habilitação em
Física, na Universidade Federal do Pampa (Unipampa) no ano de 2014, tínhamos Libras
como disciplina obrigatória e contamos com o privilégio dessa ser lecionada por uma

18

professora surda. Entretanto, não havia a presença contínua de um Intérprete de Libras, o qual
acompanhou a professora por um curto período. Com isso, foi necessário grande esforço da
turma para conseguir estabelecer uma comunicação. Esse esforço também foi necessário por
parte da professora surda, que sabiamente nos permitiu explorar e vivenciar uma nova língua,
imergir e conhecer outra cultura.
Considerando as dificuldades e enfrentamentos que a turma e a professora passaram
durante o semestre foi solicitada a abertura de um edital interno para monitoria voluntária de
Libras, para os futuros semestres em que a disciplina seria ofertada. A exigência no edital foi
de um discente que tivesse cursado a disciplina com aprovação. Então, participei do edital e
fui selecionada para aprender e atuar como uma Intérprete de Libras. No decorrer de um
semestre, participei como monitora acompanhando a professora surda com turmas distintas e
alunos de diferentes cursos das áreas das Ciências Exatas e das Geociências.
Esse período foi um dos mais construtivos para minha formação acadêmica, com um
contato diário com a língua e com a cultura surda. Assim, tive a oportunidade de me
aprofundar em alguns referenciais teóricos e legislações específicas articulando-os com a
prática, que ainda estava nos primeiros momentos.
Também possibilitou algumas reflexões, como o pensar sobre a necessidade e a
importância da acessibilidade a todas as pessoas. Pude perceber que ações simples como
cartazes, placas, legendas e outros instrumentos visuais facilitam o acesso a informação para
sujeitos surdos ou com deficiências auditivas. Reconheci que uma deficiência ou surdez estão
longe de serem impedimentos ou problemas para a pessoa. As barreiras não estão no sujeito,
mas no meio que o sujeito se encontra. Logo, o meio é deficiente, não o sujeito.
Notei que para se estabelecer uma comunicação é necessário o empenho de ambos os
envolvidos no diálogo. No entanto, os ouvintes muitas vezes bloqueiam essa interação por
vergonha de não saberem a Libras ou por desinteresse em aprendê-la. Novamente, além de
serem instrumentos simples as ações também modificam o contexto. O conhecimento, mesmo
que básico, de Libras e da cultura surda, pode melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e
deve ser fundamental em órgãos públicos e instituições de ensino, que possuem como
principal função o atendimento de ―todos‖.
Neste sentido, são notáveis algumas iniciativas de municípios e estados com interesse
em repensar e proporcionar alternativas para tornar os locais públicos mais acessíveis, embora
ainda com muitas carências e fixados apenas na legislação.
Contudo, uma nova oportunidade em minha carreira profissional surgiu após a
conclusão da graduação. Foi através da abertura de um edital para concurso público para
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Professor Intérprete de Libras1, com um diferencial na nomenclatura que atribui um caráter de
docente a este profissional com o termo ―Professor‖. Na área de educação também se nomeia
como Intérprete Educacional2, pois a nomenclatura Professor Intérprete compilou em
especulativas confusões sobre a percepção e a atuação deste profissional em ambiente escolar.
Isso implicou não só em uma emergente oportunidade, mas um novo desafio. Para
assumir o mesmo, realizei um curso de capacitação específico para Intérprete de Libras.
Participei da seleção do concurso obtendo aprovação. Fui nomeada para o cargo em setembro
de 2015, e o exerço até o presente momento, com carga horária de vinte e duas horas
semanais. Dentre essas horas há um período destinado para planejamentos, estudos e reuniões.
Saliento que na rede municipal sou a primeira e única profissional efetiva para o referido
cargo e função.
Ao chegar na escola de Ensino Fundamental inclusiva encontrei três alunas3 dos anos
iniciais (uma surda e outra com deficiência auditiva) e finais (surda). Todas imersas no ensino
de Libras e que já haviam experimentado um breve contato com outra Intérprete de Libras
anteriormente. Essas três estudantes recebem Atendimento Educacional Especializado4 na
sala de AEE em turno inverso ao da aula regular. Contam também com uma Educadora
Especial que desempenha tanto o ensino de Libras quanto de Português, entre outros saberes
disciplinares e conhecimentos fundamentais no processo de educação dos sujeitos surdos. As
estudantes ainda estão em estágio de alfabetização e enfrentam algumas dificuldades com a
língua portuguesa escrita5.
Percebendo as dificuldades que os professores enfrentavam em sala de aula e
aproveitando-me, então, da condição de Intérprete Libras Educacional e com o consentimento
dos professores, investi na produção de materiais didáticos que apoiassem essas estudantes
nos conteúdos específicos, talvez ultrapassando as atribuições do Intérprete de Libras.
1

Formação exigida conforme Edital de Concurso nº 001/2015: Licenciatura de Graduação Plena na área da
Educação mais comprovante de aprovação no exame de proficiência em PROLIBRAS/MEC ou no mínimo 120h
de capacitação/formação continuada em Libras. Disponível em <http://www.saosepe.rs.gov.br/wpcontent/uploads/2015/03/EDITAL-CONCURSO-20151.pdf> Acesso em: 05 abr. 2017.
2
Abordamos o papel e atuação do Intérprete Educacional de Libras no ensino-aprendizagem de Física e do
Físico Educador no CAPÍTULO III.
3
As alunas são acompanhadas em sala de aula, em períodos alternados entre os turnos da manhã e tarde, nos
anos iniciais e finais do ensino fundamental apenas dois dias da semana, como a Intérprete possui apenas 22h
semanais, havendo extrema necessidade um Intérprete com acompanhamento integral as estudantes nos demais
dias.
4
Este atendimento compreende uma intervenção individual em encontros semanais com no máximo uma hora de
duração. Além disso, um encontro em grupo, também semanal, entretanto, seriam essenciais mais atendimentos
individuais no decorrer da semana.
5
As alunas estão em processo aquisição da Libras, primeira língua e de alfabetização da língua portuguesa
escrita, a qual é aprendido como segunda língua dos sujeitos surdos.
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Estas reflexões aliadas com a minha prática motivaram-me a transpor estes aspectos
sociais, culturais e linguísticos, a uma aproximação com minha área de formação que é no
ensino de Física. Neste caminho, considerando a Astronomia uma Ciência fascinante, e
percebendo um distanciamento das alunas sobre esse conhecimento, reconheci a necessidade
de apresentá-las ao universo com um olhar científico.
Assim, vislumbrando a possibilidade de extrapolar as atividades em sala de aula, no
primeiro semestre de dois mil e dezesseis (01/2016) elaborei e implementei um estudo
envolvendo tópicos básicos de Astronomia em Libras junto às três estudantes, na época com
idades entre 10 (anos iniciais, 4º ano) e 12 anos (anos finais, 7º ano). O estudou foi
direcionado para a criação de sinais provisórios e para proporcionar pela primeira vez a
participação em uma Feira de Ciências, tanto para mim enquanto uma Física Educadora
Bilíngue quanto para as alunas.
Devido aos obstáculos sociais e educacionais que os sujeitos surdos enfrentam, as
alunas em questão, além de estarem em estágio de alfabetização do Português escrito e terem
o ensino de Libras, não dominam com fluência a própria Libras nem a língua portuguesa.
Logo, a construção dos conceitos científicos constitui-se como um processo mais lento, pois
em geral a interação com o meio é fragmentada. Com isso, o estudo de Astronomia proposto
foi mais demonstrativo, pois seriam os primeiros contatos destas estudantes com o contexto
científico em ambiente bilíngue.
Apresentamos em uma pesquisa de nossa autoria Vivian e Leonel (2017) o relato
sobre o trabalho realizado, que retomamos brevemente aqui. Esse envolveu atividades
extraclasses com o estudo de Astronomia mediado em Libras, com uso das tecnologias e com
a participação da Educadora Especial6. Nestes estudos atuei no sentido de uma Física
Educadora Bilíngue, por possuir formação em Física e o conhecimento da Libras e da cultura
surda.
O estudo ocorreu em encontros, durante um semestre letivo (01/2016), e teve
conclusão com a participação das alunas na Feira de Ciências da Unipampa, onde realizei a
graduação. Esta universidade localiza-se em cidade próxima da escola de atuação.
As atividades começaram com a apresentação da proposta às alunas, do estudo sobre
os astros e seus sinais em Libras. O objetivo foi produzir um trabalho para a Feira de
Ciências, com o tema ―Astronomia em Libras‖. Nesse primeiro momento, utilizei uma sessão
de fotos em slides ilustrando a Terra e em seguida sua localização no sistema solar,
6

A Educadora Especial lecionava Libras para as alunas. Há uma articulação e diálogos com a Educadora
Especial que atua com as alunas surdas e deficientes auditivos na escola da professora-pesquisadora.
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expandindo para a Via Láctea. A intenção era que as alunas tivessem pela primeira vez uma
noção de espaço e de onde estamos. Seguindo essa perspectiva, parti para uma demonstração
com Google Maps/Earth da localização da cidade em que as alunas residem, onde seria a
Feira de Ciências e lugares que já visitaram, alterando com o sistema de zoom para que
percebessem as dimensões do globo terrestre e as posições desses ambientes.
Com isso, partimos para o estudo do sistema solar. Apresentei um vídeo que simulava
uma câmera se afastando lentamente de uma pessoa deitada sobre o solo terrestre, passando
pelo sistema solar até sumir na galáxia. Com isto, foram discutidas as diferentes posições
espaciais de cada objeto astronômico e a sua estruturação. Em seguida, mostrei outro vídeo
com a simulação do movimento dos planetas em torno do Sol. Discutindo o fenômeno, as
alunas demonstraram compreender a imensidão do espaço afirmando que uma pessoa era
extremamente pequena em relação à Terra. Ainda alertaram que os planetas próximos do Sol
completavam o ciclo mais rápido do que os planetas mais afastados.
Posteriormente, retomando as ilustrações do Sistema Solar analisamos cada planeta e
algumas peculiaridades, como a vida Terrestre. Foi um momento em que as alunas foram
desafiadas a pensar sobre a existência de seres vivos nos demais planetas estudados do nosso
sistema. Esse questionamento permitiu uma reflexão sobre as condições climáticas e
geográficas do nosso planeta e sua distinção dos outros; como as altas temperaturas próximo
do Sol, o diferente número de satélites que os planetas possuem, a vegetação, entre outras
características. Complementando o assunto, utilizei fotos impressas, e também analisamos
diferentes aspectos entre os planetas, satélites, Sol, estrelas e a existência de diversas galáxias.
Com o programa Stellarium realizamos observações de vários astros, tomando a Terra
como referencial e posteriormente a Lua, para que as alunas pensassem sobre as duas
perspectivas. Após, foi permitido que as mesmas manipulassem o programa e viajassem
virtualmente pelos planetas. Foi neste instante, ao tentar aproximar a visualização dos
mesmos, que uma das estudantes relatou que levaria muitos meses para chegar naquele
planeta com uma nave. Ou seja, ela conseguiu perceber que quanto mais longe o planeta
observado estivesse da Terra, mais tempo levaria para se alcançar o mesmo; levando a uma
relação não só espacial, mas também temporal.
Para concretizar todas as intervenções, as alunas representaram em desenhos os
aspectos mais significativos. Optei por esse método como melhor instrumento de exploração
de suas ideias. Lembrando que a língua portuguesa escrita ainda não é uma propriedade
linguística destas alunas, essa é uma etapa mais difícil para os surdos. Ao chegar nesse estágio
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retomei todos os conceitos e objetos estudados, e então atribuímos sinais7 conforme suas
particularidades.
Receberam esses sinais: Galáxia (usando VL para Via Láctea), Sistema Solar, Planeta,
Satélite Natural, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Stellarium. Com
exceção de Astronomia, Terra, Lua, Sol e Estrela que possuem sinais em Libras.
O envolvimento das estudantes no ato de atribuição de sinais foi surpreendente, pois
elas estavam atentas aos mínimos detalhes e apresentaram muita espontaneidade no momento
de criar um novo sinal para cada astro. No dia da Feira de Ciências, pude me surpreender com
as capacidades e as noções construídas pelo grupo. Elas conseguiram interagir, com minha
mediação, com o público em geral, explicando e muitas vezes tentando argumentar sobre o
estudo que haviam realizado. O trabalho recebeu destaque na Feira de Ciências 2016. O brilho
no olhar dessas estudantes ao receberem uma medalha dourada foi inexplicável.
O trabalho ocorreu a princípio de forma mais demonstrativa do que conceitual, pois as
alunas surdas e com deficiência auditiva encontravam-se em estágio de alfabetização da
escrita em Português e aquisição da Libras. Além disso, elas possuíram por pouco tempo um
Intérprete de Libras. Esse foi considerado o processo de iniciação com o mundo das ciências,
em que estas estudantes puderam participar ativamente, questionando, dialogando e
refletindo; não apenas assistindo. É importante alertar que sempre foi esclarecido e discutido
com as alunas que as imagens e representações virtuais utilizadas, sobre Astronomia, eram
apenas exemplificações e não se encontravam em proporções reais. O intuito desse
esclarecimento era evitar a construção errônea dos conceitos.
Em função dos avanços cognitivos, linguísticos e do pensamento científico que as
alunas demonstraram, o trabalho realizado me motivou a repensar o ensino-aprendizagem de
Física, bem como a atuação do Intérprete Educacional de Libras e do Físico Educador. Em
consequência, pensar a construção de uma nova proposta, com viés de uma continuidade e um
aprofundamento tanto no estudo de Astronomia quanto a respeito de cultura, linguagem e
cognição dos sujeitos surdos.
É inferindo sobre essas reflexões e ações, que nos encaminhamos ao problema de
pesquisa: ―Quais estratégias didático-metodológicas perpassam e potencializam o processo de
ensino-aprendizagem de Física, considerando o estudo de Astronomia, para alunos surdos ou
deficientes auditivos?‖ Esse levantou outras questões investigativas como: Quais
7

Discutimos e apresentamos os critérios envolvidos na criação de sinais para terminologias em Astronomia no
CAPÍTULO V, seção 5.6 da sequência didática proposta e implementada no segundo semestre de 2017
(02/2017).
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contribuições têm sido apresentadas pelas pesquisas, no ensino-aprendizagem de Física na
educação para surdos, e como tem se constituído a atuação do Intérprete de Libras e dos
Físicos Educadores? Como a Astronomia é percebida pela comunidade surda e ouvintes e
qual sua potencialidade para o ensino-aprendizagem de Física na educação de surdos? Quais
elementos estão implicados na construção da linguagem científica e na aquisição dos
conceitos, com a articulação de Astronomia e Libras? Como a utilização de recursos
tecnológicos viabiliza o processo de ensino-aprendizagem de Astronomia, para os sujeitos
surdos?
Considerando a intenção do problema de pesquisa apresentado, um dos diferenciais
que devemos evidenciar nesta proposta é a pesquisa sobre a própria prática, baseada nos
elementos da pesquisa-ação na perspectiva de uma Física Educadora Bilíngue.

II - ESCOLHA DO TEMA E JUSTIFICATIVA

Optamos pela abordagem de tópicos de Astronomia, percebendo seu papel histórico
e epistemológico na construção da Ciência e suas contribuições teóricas e tecnológicas no
mundo contemporâneo. Esse mesmo propósito pode ser pensado para o contexto pedagógico,
como um dispositivo para explorar o contato inicial com o universo científico.
Como os sujeitos surdos experimentam o mundo pelas suas experiências visuais, a
Astronomia possui grandes potenciais no sentido de favorecer esse fator. A Astronomia está
presente nas nossas vidas a todo instante, desde uma simples observação noturna sobre o céu
estrelado até a compreensão aprofundada sobre nossa relação com o cosmos. Da mesma
forma, é um assunto instigante e que promove a curiosidade nas pessoas. No contexto formal
da educação, o ensino-aprendizagem de Astronomia implica em estudar o universo baseado
em dados cientificamente tratados. Isto é, para além da observação intuitiva que naturalmente
faz parte do ser humano.
Neste sentido, o educador deve orientar e mediar ações que se aproveitem dessa
intuição, mas que provoquem com fatos e evidências cientificamente consolidados para
reconhecer a Ciência como uma construção humana, lógica e questionável.
Os alunos surdos têm o direito de conhecer a Ciência e de fazer parte dela, pois a
Ciência foi construída por todos e é para todos. Sabendo dos atrasos na aprendizagem desses
sujeitos – devido a um sistema social e educacional ainda falho, falta de apoio familiar,
discriminação entre outros aspectos – esta pesquisa visa promover e desvelar o ensinoaprendizagem de Física. Considerando, desse modo, a Astronomia articulada às tecnologias
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como meio para mediação de conceitos e para instigar a construção do pensamento científico
desses sujeitos.
III – ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Este documento está estruturado em 8 Capítulos. No Capítulo I apresentamos e
discutimos alguns pressupostos teóricos que fundamentam a pesquisa. Com uma reflexão a
respeito do contexto cultural, linguístico e cognitivo dos sujeitos surdos, sobre a
potencialidade do estudo da Astronomia aliada às tecnologias como recursos didáticometodológicos para o ensino-aprendizagem de Física dos sujeitos surdos.
O Capítulo II contém o desenvolvimento metodológico e organização da pesquisa.
Nesse capítulo, elaboramos as concepções metodológicas no que tange à descrição do
contexto desta investigação, retomamos o problema e apresentamos as questões investigativas
e os objetivos da pesquisa. Estão definidos nesse capítulo: a natureza investigativa, os
métodos de pesquisa e de análise de dados, e o desenvolvimento das ações práticas que
conduziram a investigação.
A investigação aconteceu em três fases. A primeira fase abordamos no Capítulo III.
Nessa, realizamos uma revisão bibliográfica em três dos maiores eventos nacionais da área do
Ensino de Ciências e de Física, sendo estes: o Simpósio Nacional de Ensino de Física
(SNEF), o Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências (ENPEC) e o Encontro de
Pesquisa em Ensino de Física (EPEF). A finalidade foi investigar o ensino-aprendizagem de
Física no Brasil para a educação de surdos e o papel do Intérprete Educacional de Libras e do
Físico Educador.
A segunda fase apresentamos no Capítulo IV. Investigamos a potencialidade e a
percepção pela comunidade surda sobre o estudo de Astronomia no processo de ensinoaprendizagem de Física para surdos, bem como as contribuições apresentadas pelas TDIC.
A terceira fase apresentamos no Capítulo V. Essa fase envolveu a construção de uma
proposta de sequência didática, considerando uma transposição didática para o ensinoaprendizagem de Astronomia para a cultura surda. Implementada pela educadora (professorapesquisadora), que é uma Física Educadora; mas atua profissionalmente como Intérprete
Educacional de Libras em uma escola inclusiva. Contamos com a colaboração de um grupo de
quatro alunas pertencentes à comunidade surda. Através de intervenções de ensino a
professora-pesquisadora atuou como uma Física Educadora Bilíngue.
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O Capítulo VI, destinamos para inferência dos resultados e análises; ainda sobre a
terceira fase da investigação. No Capítulo VII ilustramos um vocabulário de Astronomia
Bilíngue, com a relação dos sinais reconhecidos na área da Astronomia e dos sinais
provisórios construídos pelo grupo participante desta pesquisa. No Capítulo VIII, concluímos
a investigação com as considerações finais.
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CAPÍTULO I

FUNDAMENTANDO A PESQUISA

Para a construção de sistemas educacionais inclusivos as organizações das escolas
passaram a ser repensadas; o que intuiu uma mudança, não só estrutural como também
cultural. Considerar a cultura surda requer uma escola capaz de promover um ambiente
profícuo para o diálogo. Isto é, além de professores capacitados e/ou bilíngues e a presença
permanente do Intérprete de Libras, a escola e esses profissionais devem estar apropriados de
conhecimentos, competências e recursos didáticos e tecnológicos que promovam práticas
pedagógicas significativas e inclusivas para esse público.
Quanto ao ensino de Física para surdos, podemos mencionar que sua concepção
abstrata se torna irrelevante quando imersa em uma cultura que transita no mundo visual e
gestual, em meio ao oralismo dos ouvintes. Por isso, o uso de TDIC, um material didático
visual apropriado à condição linguística do surdo, oferece maiores subsídios no processo da
construção dos conhecimentos; especificamente neste caso, para o ensino de Astronomia.
Neste sentido, devemos refletir a respeito do contexto cultural e linguístico da
educação de surdos. Do mesmo modo, sobre uma aproximação entre a cultura surda com a
linguagem científica, considerando a relevância da Astronomia e o uso de recursos didáticometodológicos, com foco nas tecnologias para o processo de ensino-aprendizagem de Física
para os sujeitos imersos no contexto da escola inclusiva e/ou bilíngue.

1.1 CULTURA, PENSAMENTO E LINGUAGEM E NA EDUCAÇÃO DE SURDOS

Realizamos uma discussão em duas dimensões, a saber: primeiramente a respeito dos
aspectos culturais dos sujeitos surdos e posteriormente sobre o processo de formação do
pensamento científico. Com vistas a um enlace conceitual e teórico entre aspectos culturais
dos sujeitos surdos, para a construção do pensamento e da linguagem na aquisição de
conceitos científicos.

1.1.1 Cultura Surda: O sujeito surdo

A história sobre os sujeitos surdos retrata como essas pessoas eram consideradas pela
sociedade como pessoas não educáveis, primitivos de pouco intelecto, em comparação as
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pessoas de maioria ouvinte (ARANHA, 1995). A educação dos surdos passou por diferentes
épocas, desde a imposição da oralidade, a criação e aprendizagem de gestos mímicos, a
primeira escola para surdos e as escolas inclusivas. Tudo isso impulsionou a construção de
um novo olhar, centrado nos aspectos antropológicos que norteiam a cultura surda (SKLIAR,
1997).
Antes de abordarmos sobre cultura surda, reconhecemos que o conceito de cultura
ainda é diversificado e está em processo de construção. Strobel (2016) apresenta um suposto
ou plausível significado ao termo cultura como: uma herança que o grupo social transmite aos
seus membros pela aprendizagem e convivência, onde as gerações e sujeitos contribuem na
sua modificação, tanto do que é externo quanto o que temos dentro de nós. Sendo os
elementos mais importantes de uma cultura, as habilidades dos sujeitos com a construção de
sua identidade e o uso da linguagem nas produções coletivas do ser humano, não do homem
isolado.
Perlin (2004) aborda a cultura surda como uma questão de diferença e de identidade
própria, a qual se constitui como uma atividade criadora de símbolos e práticas distintas da
cultura ouvinte, uma forma de ação e atuação efetivamente visual e não auditiva. Mesmo com
a ausência de audição e do som, o surdo percebe o mundo através de seus olhos e da
expressão corpóreo-facial-bruta. Isto é, movimentos, vibrações e sensações. Como, por
exemplo, o estouro de um trovão ou a fumaça de um incêndio (STROBEL, 2016). Essa
peculiaridade de percepção do mundo envolve a forma como se comunicam, suas expressões
corporais, faciais e todos os meios que usam para se comunicar e interagir.
Entender a educação dos surdos ultrapassa concepções clínicas, audiológicas e de
reabilitação. Requer um conhecimento que aponte para as questões da diferença, da cultura e
da identidade cultural do surdo. Isto é, do seu pertencimento a uma cultura própria e da sua
interação em uma comunidade.
Strobel (2016) define dois conceitos importantes a respeito de cultura surda: o povo
surdo e a comunidade surda. O primeiro compreende um grupo de sujeitos surdos que
compartilham histórias, língua, costumes ou interesses semelhantes; mas não habitam um
mesmo território, ―ligados por um código de formação visual‖ (Idem, 2016, p. 42). Enquanto
o segundo, a comunidade surda, implica o compartilhamento entre esses sujeitos em um local
comum, no qual incluem-se os ouvintes que defendem os mesmos ideais sobre a cultura
surda. Resumimos que todo surdo é pertencente ao povo surdo, mas nem todo surdo pertence
a uma comunidade surda.
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O modo de os sujeitos surdos agirem e verem o mundo constitui-se como uma cultura
estrangeira para os sujeitos ouvintes. É preciso perceber e refletir sobre a surdez como uma
diferença que se constrói nas vivências cotidianas das comunidades surdas, sendo a distinção
mais evidente as características sociolinguísticas (STROBEL, 2016).

Os sujeitos surdos, com ausência de audição e do som, percebem o mundo através
de seus olhos e de tudo o que ocorre ao redor deles: desde os lábios de um cachorro
– que são demonstrados por meio dos movimentos de sua boca e da expressão
corpórea-facial bruta – até de uma bomba estourando, que é óbvia aos olhos de um
sujeito surdo pelas alterações ocorridas no ambiente, como os objetos que caem
abruptamente e a fumaça que surge. (STROBEL, 2016, p. 45)

Neste sentido, entendemos que as relações e o processo cognitivo do surdo acontecem
através das experiências com espaço. Essas relações são mediadas pelo seu instrumento
natural de comunicação, a língua de sinais como sua primeira língua, o que constitui o
―símbolo da surdez‖ (BRITO, 1993). Além de ser uma língua visual-espacial, articulada
através das mãos, das expressões faciais e do corpo (QUADROS; PELIN, 2007), é uma
língua plena e não um código artificial de comunicação. Dessa forma deve ser reconhecida,
como um direito dos surdos não uma concessão (SKLIAR, 1997).
Strobel (2016) complementa, ao afirmar que o povo surdo necessita de duas línguas
como meios de comunicação: a língua de sinais para discursos entre seus idênticos e a
segunda a língua para com os ouvintes.
Mas foi apenas em 2002 que, aqui no Brasil, a Libras tornou-se língua reconhecida;
amparada pela lei 10.436/2002 (BRASIL, 2002) que dispõe sobre a Libras regulamentada no
decreto 5.626/2005 (BRASIL, 2005). Atualmente, isso significa um avanço político e social
das comunidades surdas, marcado pela luta por igualdade de direitos, acessibilidade e
principalmente para fins educacionais. O Art.2º do mesmo, especifica como ―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 Libras‖. (BRASIL,
2005).
No contexto clínico, conforme o decreto nº 5.626/2005, é considerado deficiente
auditivo o indivíduo com perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou
mais; aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz
(BRASL,2005).

No entanto no contexto cultural, dentro do povo surdo, os sujeitos surdos não
diferenciam um ao outro de acordo com o grau de surdez, mas o importante para
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eles é o pertencimento ao grupo usando a língua de sinais e cultura surda.
(STROBEL, 2016, p. 29).

Strobel (2016) aborda, no contexto cultural, a surdez como uma identidade
naturalmente atrelada ao indivíduo, uma característica intrínseca e distinta dos indivíduos
ouvintes, tanto na forma como percebem o mundo quanto na sua língua e interação com o
meio
No contexto educacional, para a disseminação da Libras é prevista no Art. 3º deste
decreto a oferta da mesma como uma disciplina curricular. Essa deve estar inserida como
obrigatória nos cursos para formação de professores em nível médio e superior, nos cursos de
Fonoaudiologia, em instituições de ensino públicas do sistema estadual, federal ou municipal
e instituições de ensino privadas (BRASIL, 2005). O intuito é fornecer conhecimentos aos
professores sobre a Libras e a cultura surda, para atuarem no magistério.
Outro direito conquistado ocorreu com a regulamentação da Lei 12.319/10 em 2010,
que assegura a presença de Tradutores e Intérpretes de Libras, principalmente nas escolas
(BRASIL, 2010). Com a atual realidade, das escolas públicas possuírem surdos em diferentes
níveis de escolarização, seria impossível a garantia dos direitos e o processo de formação dos
estudantes sem esse profissional (QUADROS, 2004).
O papel do Intérprete Educacional de Libras ultrapassa a mediação da comunicação.
Ele é um instrumento para acessibilidade linguística e cultural do surdo, ou seja, incentivador
da permanência destes alunos no meio escolar (Idem, 2004).
Análogo, temos como conquistas legais, previstas no PNE 2014-2024 (BRASIL,
2014) e reforçadas pelo LBI (BRASIL, 2015), a importância e a necessidade do investimento
na formação, promoção e oferta de espaços de educação bilíngue no processo de ensinoaprendizagem dos surdos. Processo no qual prioriza-se a Libras como língua primária e a
língua portuguesa escrita como secundária para a alfabetização dos sujeitos surdos.
Incorporando, neste sentido, a presença de educadores bilíngues, imersos na língua e na
cultura surda, para o ensino-aprendizagem das diversas áreas de conhecimentos.
A cultura surda passou por diversos marcos históricos, desde a imposição de uma
cultura dominante (STROBEL, 2016) e oralista, até as recentes conquistas asseguradas pelas
lutas das comunidades surdas – principalmente nos aspectos legais. Com essas lutas,
atualmente, a presença de alunos surdos nas classes regulares é uma realidade comum. Os
avanços para o acesso e a inclusão dos alunos surdos nos ambientes educacionais condizem
com as importantes lutas históricas da comunidade surda. Lutas essas que continuam em
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discussão e necessitam ser repensadas, pois há muitos obstáculos a serem ultrapassados e
metas a serem alcançadas.
Nesse sentido, diferentes iniciativas devem ser pensadas e desenvolvidas para que
estes sujeitos tenham educação de qualidade e sejam incluídos no ambiente escolar e na
sociedade. Todas essas considerações são fundamentais quando nos dirigimos para o espaço
escolar e como pensar a sala de aula para alunos surdos. Os investimentos devem estar
voltados para a busca de melhores recursos de acessibilidade, como materiais didáticos e
tecnológicos a serem potencializados e adaptados no trabalho pedagógico (SILUK, 2012),
além de formação de professores e de Intérpretes de Libras.
A sociedade, composta por uma maioria de ouvintes, desconhece a cultura surda e que
há uma cultura própria dos surdos. Por isso são percebidos, pelo fato de não ouvirem ou
falarem oralmente, como pessoas que não interagem e não possuem vida social (STROBEL,
2016). É justamente sobre essa falta de conhecimento e informação, a respeito das
características dos sujeitos surdos, que a educação inclusiva vem modificando a integração
dessas pessoas e a sua percepção pela sociedade. A qual, dessa forma, passa a construir
relações e desconstruir preconceitos, principalmente no ambiente educacional, embora essa
caminhada ainda esteja nos primeiros passos.
Geralmente, as dinâmicas educacionais focam a língua oral e a escrita da mesma.
Então o aluno surdo, inserido no espaço educacional com ouvintes e sem os suportes
adequados, passa a se comportar como um deles perdendo sua identidade e cultura própria.
―O cultivo da linguagem e da identidade são, então, os elementos fundamentais de uma
cultura‖ (STROBEL, 2016, p. 23). Stumpf (2008) argumenta a respeito do papel da escola
inclusiva e o quanto essa tem falhado na inclusão dos alunos surdos, pois não se trabalha os
conteúdos (grade curricular) em proximidade a cultura surda. A autora nomeou essa
aproximação de conteúdos com a cultura surda como uma Pedagogia Surda.
A intenção aqui no Brasil é pensada na construção de uma Pedagogia Surda. A
perspectiva existente visa o direito e a oportunidade eminente de a criança surda ―viver sua
cultura desde sempre e que a Pedagogia Surda precisa estar presente o quanto antes possível
na realidade cotidiana da criança surda‖ (STUMPF, 2008, p18). Assim, é considerada como
uma estratégia na formação intelectual e social destes sujeitos. A promoção de aulas bilíngues
consiste em um ideal nas práticas educativas e constitui grande potencial na formação do
pensamento científico. Uma vez que a linguagem é a principal característica dentro de uma
cultura, é com a aproximação dialética entre cultura surda e cultura científica que teremos a
construção do pensamento científico.
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A reinvenção de uma nova história cultural e científica na educação caracteriza-se
como um desafio a ser enfrentado pelo povo surdo. Essa reinvenção implica no
reconhecimento, respeito e valorização das diferenças e da língua. Além disso, envolve a
emancipação dos sujeitos surdos da opressão ouvinista e a liberdade de evolução da
identidade cultural (STROBEL, 2016).
O fortalecimento da educação científica para os sujeitos surdos abrange dois caminhos
a serem trilhados com cautela. Um trata da recorrente importância da aproximação,
reconhecimento da existência e como se constitui a cultura surda pelos educadores; pois a
―cultura surda é o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo‖ (STROBEL,
2016, p. 29). Outro caminho, é a conscientização pelos educadores de como o pensamento e a
linguagem científica são construídos pelos e com os sujeitos surdos.
A cultura surda é intensa e ampla. Ela permeia como um ―sopro de vida ao povo surdo
com suas subjetividades‖ (STROBEL, 2016, p. 139) e podemos senti-la. Mesmo que existam
grupos sociais distintos, não vivemos isolados. No âmbito intercultural, a aproximação entre o
ouvinte e o surdo pode promover o engrandecimento da marca surda na vida social e
educacional, bem como o fortalecimento das relações nas comunidades surdas (STROBEL,
2016).
Neste viés, para uma aproximação intercultural, envolvendo uma Física educadora
bilíngue, com a Astronomia o aprofundamento e a imersão na cultura surda são fundamentais
no entendimento da construção do pensamento e da linguagem científica por esses sujeitos.

1.1.2 A construção do pensamento e da linguagem científica pela criança surda

A maneira como o surdo percebe, se expressa e interage no mundo não é inferior ou
menos complexa que a linguagem dos ouvintes. A linguagem é verbalização do pensamento,
e essa acontece tanto de forma oral quanto gestual (VIGOTSKI, 2001). Para os sujeitos
surdos, o processo de ensino-aprendizagem e da construção do pensamento e da linguagem
científica acontece similarmente aos ouvintes. Porém, como sabemos e vimos na seção
anterior (1.1.1), a distinção está na língua que se constitui com uso de sinais linguísticos e a
linguagem compreendida no universo visual.
Pensamento e linguagem possuem origens distintas, mas convergem com o
desenvolvimento do indivíduo. A linguagem está carregada de função comunicativa e
relaciona-se com as estruturas do pensamento (VIGOTSKI, 2001). Entretanto, inicialmente o
pensamento não é verbal e a linguagem não possui caráter intelectual; mas com a maturação o
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pensamento torna-se verbal e a linguagem racional, o que é um fator determinante no modo
que a criança aprende a pensar (VIGOTSKI, 2001, BAKHTIN, 2006).
Linguagem é um sistema articulado de signos e significados: ―todo signo é ideológico;
a ideologia é um reflexo das estruturas sociais (...) se a língua é determinada pela ideologia, a
consciência, portanto o pensamento, a ―atividade mental‖, que são condicionados pela
linguagem, são modelados pela ideologia‖ (BAKHTIN, 2006, p 16 e 17). Temos a semiótica
do pensamento e da linguagem. A semiótica investiga a construção e as relações ideológicas
dos significados (VIGOTSKI, 2001, BAKHTIN, 2006).
Consideramos a linguagem como recurso ideológico construído histórico, social e
culturalmente, é essencial na modelagem do pensamento do sujeito. Análogo, o pensamento é
transformado histórico, social e culturalmente pela criança através de palavras. A palavra é
uma unidade viva de significado que não se refere a um objeto isolado, mas a um sistema de
objetos; a palavra é uma generalização e a generalização é ―um ato verbal do pensamento‖
(VIGOTSKI, 2001, p 09).
Significado é uma construção social contextual e uma propriedade interna da palavra
dissolvida na consciência. Para Vigotski, (2001, p. 09) é com o significado que encontramos
―o nó daquilo que chamamos de pensamento verbalizado‖. Similar, a linguagem é uma
construção humana socialmente compartilhada. Sua significação flui nas relações sujeito
objeto e subjetividade; logo, os signos são mutáveis conforme compartilhados e acentuam-se
com o processo de ressignificação. Temos então uma dialética8 entre pensamento e
linguagem.
Na cultura surda condições sociais enfrentadas por estes sujeitos desfavorecem as
interações interpessoais, principalmente na linguagem e na aquisição de conceitos ‒ em
especial os científicos. Durante a escolarização, é elementar que estes sujeitos tenham a
oportunidade

de

desfrutar

de

ambientes

condicionados

às

suas

características

sociolinguísticas, para que a interação social não se construa de modo fragmentado, mas
generalizado.
De acordo com Strobel (2016, p 139) ―a cultura surda é transmitida de geração em
geração, através da língua de sinais (...) necessária para a construção da identidade do Ser
Surdo, sendo um traço do povo surdo, tornando possível a expressão das subjetividades‖. O
contexto social e cultural constitui importante fluxo no desenvolvimento cognitivo do ser
humano, o que envolve a conversão de relações sociais em funções psicológicas.
8

Apresentamos aqui o sentido de dialética com a função de estabelecer o diálogo argumentativo convergente
entre pensamento e linguagem.
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A socialização é o fator que impulsiona o desenvolvimento dos processos mentais
superiores, e correlacionada com as interações sociais encontra-se a aquisição dos
significados (MOREIRA, 2009/2016).

Para Lev Vygotsky (1896-1934), o desenvolvimento cognitivo não pode ser
entendido sem referência ao contexto social, histórico e cultural no qual ocorre. Os
processos mentais superiores (pensamento, linguagem, comportamento volitivo) do
indivíduo têm origem em processos sociais. O desenvolvimento desses processos no
ser humano é mediado por instrumentos e signos construídos social, histórica e
culturalmente no meio social em que ele está situado (MOREIRA, 2009/2016, p 19).

Esse processo flui por meio de atividades de mediação indireta, e é através da
mediação que se dá a internalização/apropriação, ou seja, a reconstrução interna de uma
operação externa, com base nas interações sociais e culturais do sujeito. Essa reconstrução
inclui instrumentos e signos articulados por meio da formação do pensamento e da linguagem,
sendo a fala importante para o desenvolvimento da linguagem (MOREIRA, 2009/2016).
Segundo Bakhtin (2006, p. 15) a ―fala está indissoluvelmente ligada às condições da
comunicação, que, por sua vez, estão sempre ligadas às estruturas sociais. (...) é o motor das
transformações linguísticas‖.
Moreira (2009/2016) complementa, afirmando que o uso de instrumentos instiga a
inteligência prática e a utilização de signos e sistemas de signos. Já a fala refere-se à
inteligência abstrata, sendo a linguagem o mais importante instrumento para o
desenvolvimento cognitivo. Essas inteligências convergem durante a construção interpessoal
e intrapessoal do ser humano.
Assumimos que instrumento é ―algo que pode ser usado para fazer alguma coisa‖
(MOREIRA, 2009/2016, p. 19). Para Bakhtin (2006, p 30) ―um instrumento pode ser
convertido em signo ideológico‖. Enquanto o signo é algo que significa alguma coisa, as
palavras e os sinais gestuais são signos linguísticos. Vigotski (2001) enfatiza o signo como
elemento fundamental de construção da relação do homem com o mundo.
Por intermédio de signos, Vigotski (2001) reconhece que o indivíduo assimila seu
comportamento do meio exterior posteriormente do meio interior. Ou seja, do interpessoal
para o intrapessoal; assimilando as funções psíquicas superiores como componentes
intrínsecas da relação do homem com o mundo, via discurso. O discurso é dinâmico e
modelado pela linguagem conforme as relações sociais, culturais e históricas dos indivíduos
(BAKHTIN, 2006).
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No processo de ensino-aprendizagem de surdos consideramos dois elementos como
fundamentais na aquisição dos conceitos científicos, segundo a perspectiva cognitivista de
Vigotski. Esses elementos são a mediação e o processo de interação entre conceitos
espontâneos e conceitos científicos na educação de surdos.
A mediação proporciona ao indivíduo a conversão das relações sociais em funções
psicológicas, com o processo de internalização (VIGOTSKI, 2001). Abrange a conexão
dialética e a semiótica de instrumentos e signos, essencialmente humana, na qual a linguagem
e, em particular, a palavra são essenciais. A palavra é o artifício privilegiado como um
elemento comum entre locutor e interlocutor, um elo do pensamento e linguagem, que está
sempre carregada ao conteúdo ou a um sentido ideológico (VIGOTSKI, 2001, BAKHTIN,
2006).
O mediador pode ser um objeto de mediação entre e com o sujeito. No ensinoaprendizagem o educador pode ser o mediador do processo. No ambiente bilíngue, esse
mediador deve apoiar-se nos recursos visuais e nos sinais gestuais. Em contexto inclusivo,
professores e intérpretes, como educadores, são mediadores. Então, deve haver o diálogo
desses profissionais na promoção da linguagem visual e gestual para a aquisição dos
conceitos.
A formação dos conceitos pela criança, no processo de ensino-aprendizagem, envolve
a mediação do professor e, de acordo com Vigotski (2001), flui entre dois esquemas
conceituais: os conhecimentos espontâneos e os conhecimentos científicos. Os conhecimentos
sistematizados pela criança antes da escolarização são denominados de conhecimentos
espontâneos; enquanto os conhecimentos que se integram aos espontâneos, e se aprimoram
conforme o indivíduo interage e se modifica, são denominados de conhecimentos científicos,
resultantes da aprendizagem (VIGOTSKI, 2001).
E como ocorre esse processo? Segundo Vigotski (2001), os conceitos espontâneos são
construídos pela criança conforme suas vivências e localizam-se nos estágios inferiores, em
que o sistema de conceitos da criança dispõe apenas de meios simples na descrição da
realidade empírica.
Conforme a criança evolui para os estágios superiores, onde localizam-se os conceitos
científicos, há uma transição entre a descrição para a explicação de um encadeamento de
fenômenos associados. Os conceitos científicos não passam por nenhum processo de
desenvolvimento, isto é, são absorvidos prontos mediante processo de compreensão e
assimilação; por exemplo, a criança aprendeu o que significa a palavra irmão vivenciando, já
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os conceitos científicos são apresentados e associados (VIGOSTSKI, 2001). Esse processo
inclui o primordial papel mediador e interativo do educador.
Esse é um ponto fundamental para a transição do conceito espontâneo para o alcance
do conceito científico. Implica na generalização e na consciência pela criança sobre o
conceito científico, desta vez articulado como um sistema de relações (VIGOSTSKI, 2001). A
conscientização ocorre quando a criança passa a descentralizar-se do seu domínio egocêntrico
e a realizar conexões e reconstruções de conceitos novos com os conceitos anteriormente
concebidos. Isto é, conexões entre conceitos espontâneos e conceitos científicos
generalizados. A generalização é um meio para o conhecimento científico e um reflexo da
transição a níveis mais sofisticados de abstração.
E sobre esse processo de transição, dos conceitos espontâneos aos conceitos
científicos, e na generalização ao aprimoramento do pensamento abstrato no âmbito do
ensino-aprendizagem consideramos dois fatores como fundamentais: a mediação do professor
e a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) ou Imediata.
A ZDP é definida por Vigotski (2001) como uma distância entre os estágios em que o
aluno possui capacidade de resolver problemas individualmente ou com a mediação do
professor. Quando individualmente, é denominado de nível de desenvolvimento cognitivo
real. Com a mediação do professor ou colaboração de crianças e colegas, em nível cognitivo
mais avançado, é denominado de nível de desenvolvimento potencial. Segundo o autor, essa
colaboração destaca a capacidade criadora da criança.
A ZDP é uma relação do potencial do processo de desenvolvimento e da
aprendizagem, que se transforma em funções que ainda não amadureceram, mas que estão em
fase de maturação e sofisticação. Representa a região na qual o desenvolvimento cognitivo se
transforma de modo dinâmico. Vigotski (2001) define que o desenvolvimento da criança
consiste na sua maturação mediante processos naturais; enquanto a aprendizagem baseia-se no
aproveitamento exterior das oportunidades, criadas pelo processo de desenvolvimento.
Os conceitos científicos evoluem sob as condições de processos educacionais e da
colaboração sistemática entre professor e a criança; nessa colaboração que ocorre o
amadurecimento das funções psicológicas superiores da criança (VIGOTSKI, 2001), com a
interação com adultos que possuem maior capacidade cognitiva apropriada.
A essa colaboração original entre a criança e o adulto – momento central do
processo educativo paralelamente ao fato de que os conhecimentos são transmitidos
à criança em um sistema – deve-se o amadurecimento precoce dos conceitos
científicos e fato de que o nível de desenvolvimento desses conceitos entra na zona
das possibilidades imediatas em relação aos conceitos espontâneos, abrindo-lhes
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caminho e sendo uma espécie de propedêutica do seu desenvolvimento.
(VIGOTSKI, 2001, p 244).

O ambiente escolar aprimora a formação dos conceitos científicos pela criança, com
base nos conceitos espontâneos. Neste sentido, na educação de surdos a formação dos
conceitos espontâneos e, consequentemente, dos conceitos científicos é fragmentada,
diferentemente de uma criança ouvinte sem comprometimentos cognitivos.
Devido à maioria das crianças surdas pertencer a famílias ouvintes, sua interação em
fase de desenvolvimento inicial é comprometida pelo meio em que está imersa.
Posteriormente, no período escolar em classes regulares, com contexto oralizado, a transição
aos conceitos científicos enfrenta barreiras devido à escassez nos conceitos espontâneos e no
distanciamento com os educadores, que não compartilham de uma mesma cultura e língua do
sujeito surdo. Vigotski (2001, p. 244) complementa, ao afirmar que: ―no mesmo estágio de
desenvolvimento encontramos na mesma criança diversos aspectos fracos e fortes dos
conceitos espontâneos e científicos (...) a fraqueza dos conceitos espontâneos está na
incapacidade de abstração‖.
O conceito científico inicia-se sobre o nível que o conceito espontâneo da criança
ainda não atingiu em seu desenvolvimento. O que vincula o desenvolvimento ao processo de
aprendizagem da criança é a ZDP (VIGOTSKI, 2001).
Os conceitos espontâneos envolvem uma construção natural e socialmente apropriada
pela criança, como experiências pessoais, enquanto os científicos são iniciados pelo discurso
com o professor. ―A relação dos conceitos científicos com a experiência pessoal da criança é
diferente da relação dos conceitos espontâneos (VIGOTSKI, p. 263)‖. O conceito espontâneo
é desenvolvido até que a criança conheça o significado e, posteriormente, possa identificar
uma palavra que o represente. O conceito científico é apresentado à criança primeiro com a
palavra que o representa, norteado de significações, e após são assimilados aos espontâneos
pela criança.
A formação dos conceitos científicos e espontâneos inicia-se quando a criança
assimila um significado ao termo novo e o vincula a um conceito científico. Vigotski (2001)
definiu essa formação dos conceitos como uma lei geral do desenvolvimento do significado,
onde se desenvolvem as palavras em que estão subordinados tanto os conceitos espontâneos
quanto os científicos (VIGOTSKI, 2001). Sendo o desenvolvimento dos conceitos científicos
um caminho trilhado sob orientação mediada pelo educador.
Neste viés, o cenário ideal é em um ambiente escolar bilíngue em que o mediador
domina cultura e língua do sujeito surdo. Logo a ZDP, que é o processo de transição dos
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conceitos espontâneos aos científicos com níveis elevados de abstração e generalização, é
facilitada e profícua à aprendizagem do sujeito. Entretanto, para que os conceitos naturais
sejam encorpados e sólidos, o contexto familiar da criança surda, analogamente, deve ser
bilíngue. Dessa forma a interação será de aproximação contextual, desde sua construção
individual inicial e continuará sofisticando suas funções psicológicas durante o processo de
escolarização.
É com ideal sobre este cenário, que focamos os estudos nesta investigação. Com base
nos pressupostos teóricos sobre cultura surda, linguagem e cognição, concluímos que entender
o universo do sujeito surdo e as potencialidades na construção do pensamento científico
requer conceber sua cultura, experienciada em elementos visuais e sua língua sobre o olhar
gestual, para aproximar-se do contexto em que está imerso.
Considerando a Astronomia como foco científico desta investigação, é preciso
pensarmos em uma aproximação capaz de dialogar a cultura da criança surda e seus conceitos
espontâneos com os conceitos científicos. Esse diálogo deve ser realizado de modo articulado
e visualmente operante no desenvolvimento cognitivo, a caminho da construção de conceitos
científicos generalizados.

1.2 ASTRONOMIA

E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO NA CULTURA SURDA

Consideramos que a Astronomia envolve um campo rico na produção e construção do
pensamento e da linguagem científica dos indivíduos. Portanto, possui fortes potenciais para
uma aproximação dessa ciência com a cultura surda, devido às suas abrangências visualmente
observáveis. Ademais, instrumentos tecnológicos são facilitadores que podem ser adotados no
processo de ensino-aprendizagem, como auxiliares na mediação do educador para a
compreensão de conceitos científicos, especialmente em Astronomia.

1.2.1 Astronomia no processo de ensino-aprendizagem científica na educação de surdos

As Ciências Naturais abrangem ramos da Astronomia, da Biologia, da Física, da
Química e das Geociências. Estudam diversos conjuntos de fenômenos naturais e geram
representações do mundo ao buscar compreensão sobre o Universo, o espaço, o tempo, a
matéria, o ser humano, a vida, seus processos e transformações (BRASIL, 1998).
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Neste sentido, a escolha para o ensino de tópicos de Astronomia partiu da
compreensão da sua concepção e constituição como Ciência, através do contexto histórico e
relevância social que esse estudo permite, mesmo que muitas vezes de forma sutil.
A investigação do universo e o estudo dos astros, que mais tarde denominou-se de
Astronomia, foi a atividade humana que deu início ao mundo das ciências. Ainda na préhistória as pessoas observavam e notavam a existência de mecanismos e ciclos específicos,
que se manifestavam e interferiam em suas atividades terrenas, em geral marcados pela
posição das estrelas. Foi nesse sentido, que os antigos puderam construir seu primeiro contato
com a noção de ciência (NOGUEIRA, 2009).
Horvath (2008) enfatiza que não sabemos definitivamente como os estudos
Astronômicos começaram, mas a maior evidência é provavelmente pela curiosidade humana
pelos céus. É na curiosidade e na imersão no desconhecido que se encontra a capacidade de
movimentar os saberes: ―o verdadeiro conhecimento é o que resulta divertido e satisfaz a
curiosidade das pessoas, enquanto pouco tem de divertido ―ficar por fora‖ somente ouvindo
uma série de termos e definições sem realmente entrar nos temas.‖ (HORVATH, 2008, p. 12).
Segundo Kepler e Saraiva (2014), o estudo da Astronomia fascina as pessoas desde
antigamente, pois a curiosidade para saber o que há além do que podemos enxergar sempre
foi algo inevitável à mente humana. É neste sentido que podemos pensar o porquê de se
estudar Astronomia. O universo é uma fonte de exploração e satisfação de muitas
curiosidades que satisfazem o ser humano, intelectualmente e tecnologicamente:

Nosso objetivo é utilizar o Universo como laboratório, deduzindo de sua observação
as leis físicas que poderão ser utilizadas em coisas muito práticas, desde prever as
marés e estudar a queda de asteroides sobre nossas cabeças, os efeitos do Sol sobre
as redes de energia e comunicação, até como funcionam os reatores nucleares,
analisar o aquecimento da atmosfera por efeito estufa causado pela poluição,
necessários para a sobrevivência e desenvolvimento da raça humana. (KEPLER;
SARAIVA, 2014, p. 21)

O espaço sempre foi muito movimentado, mas inspirava uma noção de ordem e de
mecanicismo. Foi neste sentido que os antigos puderam construir seu primeiro contato com a
noção de ciência. Ainda que de maneira primitiva, esse processo exigia a combinação de
observação e criação de hipóteses, fornecendo as bases para o desenvolvimento científico
moderno. A Astronomia instigou a percepção de que o mundo podia evoluir a partir de certas
regras pré-determinadas, acontecimentos padrões e leis da natureza (NOGUEIRA, 2009).
A Astronomia no Brasil surgiu de maneira semelhante ao restante do planeta, mas os
registros oficiais de observações no país datam 1500; entretanto, pesquisas mais aprofundadas
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nas origens desse estudo em território brasileiro exigiriam uma busca em tribos indígenas, que
provavelmente possuíam conhecimentos astronômicos (FARIA, 1987).
Na área do ensino-aprendizagem, em pesquisas realizadas por Langhi e Nardi (2009)
(2014), os autores perceberam investimentos e o sensível aumento em pesquisas que abordem
a Educação em Astronomia nas últimas décadas, tornando a temática uma preocupação
crescente nos últimos anos, em diversas pesquisas brasileiras. Sendo esse aumento mais
acentuado a partir de 2000, os mesmos apontam que talvez devido à influência da produção
dos documentos do Ministério da Educação como os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) (LANGHI; NARDI, 2014).
Em uma pesquisa a respeito do Ensino da Astronomia no Brasil, com a intenção de
estabelecer um panorama geral da educação em Astronomia, Langhi e Nardi (2009) destacam
que, na educação básica, a promoção do processo de ensino-aprendizagem de conteúdos de
Astronomia ocorre de modo reduzido e, muitas vezes, até nulo. Esses conteúdos são sugeridos
por órgãos e documentos oficiais, ou administrados por opção de educadores comprometidos
com sua formação continuada individual; tornando presente tópicos de Astronomia nas aulas
de Ciências ou de Física.
Langhi e Nardi (2009) afirmam que nas últimas décadas, referente às pesquisas em
ensino de Astronomia, foram produzidas mais teses e dissertações, desde 1973 (quando surgiu
o primeiro trabalho

neste sentido),

além

de trabalhos

de iniciação científica.

Consequentemente, um considerável volume de trabalhos vem sendo publicado em
periódicos; apresentados em eventos nacionais e internacionais da área, tais como o SNEF, o
ENPEC e o EPEF.
Como o foco desta pesquisa é a relação entre o ensino-aprendizagem de Astronomia
na educação de surdos, realizamos uma consulta nos sites oficiais no sistema de busca dos
anais desses três maiores eventos da área de ensino de Física; nas últimas edições dessa
década, no período de 2010 a 2018. Encontramos apenas três artigos que abordam o assunto:
um no XIX SNEF (2011) dos autores Menezes e Cardoso (2011), no XX SNEF (2013) dos
autores Santos, et. al. (2013) e outro no XXII SNEF (2017). Esse último sendo de autoria dos
pesquisadores Vivian e Leonel (2017)9. Evidenciamos, com essa busca, uma recorrente
necessidade de investimentos em pesquisas nesse sentido.10

9

O artigo apresentado por Vivian e Leonel (2017) é referente aos estudos de Astronomia realizados com o grupo
em 01/2016, como relatamos brevemente no item I - TRAJETÓRIA ATÉ O PROBLEMA DE PESQUISA.
10
Apresentamos o detalhamento desta busca nos anais do ENPEC, SNEF e EPEF com a revisão bibliográfica no
CAPÍTULO III.
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Segundo Bizzo (2014) há mais de 30 anos são publicados trabalhos acadêmicos sobre
Astronomia, que trazem uma abordagem sobre a compreensão desse tema por estudantes.
Esses estudos apresentam um conjunto de resultados que alertam para a necessidade de um
cuidado ao apresentar modelos e explicações conceituais, pois muitas vezes não são
percebidos com clareza por jovens aprendizes (Idem, 2014). É relevante que os educadores
alertem seus alunos dos erros de proporções, que são apresentados em livros didáticos, e sobre
o caráter artístico empregado em imagens gráficas de sistemas astronômicos.
De acordo com os PCNs para o Ensino Fundamental, ao contrário da tecnologia,
grande parte do conhecimento científico não é produzido com finalidade prática (BRASIL,
1998). Nesta perspectiva, pensando na Astronomia como a base da Ciência ―A Ciência
Moderna se inicia com os trabalhos de Copérnico, Kepler e Galileu (séculos XVI e XVII) na
Astronomia" (BRASIL, 1998, p. 24). Atualmente podemos perceber suas influências em
muitas áreas do conhecimento científico (NOGUEIRA, 2009) e na disseminação de diversas
tecnologias. Ainda conforme os PCN: ―Na história das Ciências são notáveis as novas teorias,
especialmente a partir do século XVI, quando começa a surgir a Ciência Moderna, cujos
resultados ampliam as relações entre Ciência e Tecnologia.‖ (BRASIL 1998, p. 24).
Mas, com a repartição do saber em formato disciplinar, as noções astronômicas
acabaram diluídas e sua presença no ensino perdeu a importância (NOGUEIRA, 2009). E
segundo os PCN, referentes ao sentido do aprendizado na área de Ciências, esse é iniciado no
Ensino Fundamental e deve ter continuidade no Ensino Médio. O estudo de Astronomia é de
grande importância na formação do pensamento científico (BRASIL, 2000), mas seu estudo
apenas é percebido nas aulas de geografia com as noções básicas sobre o sistema solar
(NOGUEIRA, 2009). Dessa forma, os alunos concluem o ensino fundamental sem ter acesso
a vários temas na área de Astronomia (NUNES, 2017).
Com a homologação da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em 2017,
esse constitui um documento com ―caráter normativo que define o conjunto orgânico e
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das
etapas e modalidades da Educação Básica‖ (BRASIL, 2017, p. 07). Com isso, o ensinoaprendizagem de Astronomia está indicado na área das Ciências da Natureza, como
competência e habilidade a ser construída durante o Ensino Fundamental. Conforme o
documento:

Competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e
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valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da
cidadania e do mundo do trabalho (BRASIL, 2017, p. 08)

A BNCC enfatiza uma forte relação da sociedade contemporânea com o
desenvolvimento científico e tecnológico. Além disso, define a área das Ciências da Natureza
ao longo do Ensino Fundamental, com um compromisso com o desenvolvimento do
letramento científico e de transformação da capacidade de atuação sobre o mundo, para o
exercício pleno da cidadania (BRASIL, 2017).
Neste sentido, a Astronomia apresenta-se na BNCC na área das Ciências da Natureza,
diluída na unidade temática Terra e Universo, desde os anos iniciais até os anos finais do
Ensino Fundamental. Envolve a compreensão de características estruturais dos sistemas
celestes e da sua dinâmica, bem como importantes relações geológicas na manutenção da vida
Terrestre (Idem, 2017).
Considera como objetos de conhecimento o estudo de: escalas de tempo (1º ano); o
movimento aparente do Sol no céu e o Sol como fonte de luz e calor (2º ano); características
da Terra, observação do céu e usos do solo (3º ano); pontos cardeais, calendários, fenômenos
cíclicos e cultura (4º ano); constelações e mapas celestes; movimento de rotação da Terra;
periodicidade das fases da Lua e instrumentos ópticos (5º ano); forma, estrutura e movimentos
da Terra (6º ano); composição do ar, efeito estufa, camada de ozônio, fenômenos naturais,
placas tectônicas e deriva continental (7º ano); Sistema Sol, Terra e Lua Clima (8º ano);
composição, estrutura e localização do Sistema Solar no Universo, Astronomia e cultura, vida
humana fora da Terra, ordem de grandeza astronômica e evolução estelar (9º ano) (Idem,
2017).
No ensino de Física, em especial de Astronomia, avaliamos que a apropriação do
conhecimento científico contempla um importante fator na construção da autonomia das
pessoas e da sua modificação cognitiva e atitudinal, através do pensar reflexivo e
questionador.

O trabalho científico é construído a partir de dúvidas, perguntas, observações
da natureza, elaboração de teorias e das conclusões que se podem tirar a partir da
comparação dos resultados da teoria com as experimentações e observações. É um
caminho árduo, que é trilhado por aqueles cujo dom principal talvez seja o de
questionar... Opiniões muitas vezes estão baseadas em certezas, enquanto é o
questionamento das certezas a fonte de inspiração para o desenvolvimento da
ciência. (ARANY-PRADO, 2017, p. 11)

Para a educação de surdos, o potencial que este estudo pode proporcionar merece
atenção. Nunes (2017) realizou uma pesquisa em que identificou fatores que dificultam o
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ensino-aprendizagem da Astronomia para na cultura surda. A autora averiguou que uma
parcela dos educadores não domina os conceitos referentes à Astronomia e, geralmente,
desconhecem o valor e riqueza conceitual da área como um elo na inter-relação entre outras
áreas científicas.
Aspectos levantados por Langhi e Nardi (2007), a respeito de uma investigação sobre
os principais erros conceituais cometidos em livro didáticos, apontam importantes resultados
para conscientização dos professores sobre o cuidado com discursos conceituais.
Os autores evidenciaram que muitos livros didáticos apresentam informações
incorretas com relação a diversos eventos e fenômenos astronômicos, tais como: Sobre as
estações do ano como decorrência da alteração na distância do Sol e da Terra; a Lua e suas
fases como consequências de eclipses formando sombras sobre a Lua com apenas sete fases;
movimentos e inclinação da Terra como se houvessem apenas dois, o de rotação e revolução;
constelações como se fossem agrupamentos de estrelas fisicamente muito próximas, estrelas
entre órbitas planetárias em figuras do sistema solar, por exemplo; dimensões
desproporcionais dos astros e órbitas planetárias, número de satélites e anéis muitas vezes há
omissões ou informações desatualizadas sobre a presença de anéis e sobre o número de luas
em vários planetas; pontos cardeais com erros nos procedimentos, aspectos históricos e
filosóficos relacionados com a Astronomia de modo controverso (LANGHI; NARDI, 2007).
Outros erros mensurados por Langhi e Nardi (2007) apontam para a comparação
indistinta entre Astronomia e astrologia, essa última uma pseudociência; que estrelas possuem
formato pontiagudo; que a Lua não possui movimento de rotação; que os alunos poderiam
observar em telescópios as nebulosas e galáxias coloridas; que meteoroide, meteoro,
meteorito, asteroide e cometa são os mesmos astros; incluem Plutão como um último planeta
do sistema solar, sem esclarecer que este foi reclassificado como planeta anão.
Atrelado a esses problemas, como abordamos inicialmente, o cuidado na
argumentação científica pelo educador deve estar respaldado sobre os conceitos
cientificamente consolidados. Para se evitar, dessa forma, a proliferação equivocada de
conceitos arbitrariamente banalizados e desprovidos de Ciência, principalmente no contexto
escolar.

As questões astronômicas estão relacionadas com o ambiente familiar cujas
concepções alternativas são incoerentes com as transmitidas no ambiente escolar.
Tanto os alunos Surdos como os ouvintes sofrem com essa ausência de sintonia
(NUNES, 2017, p. 36 e 37).
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O educador enquanto mediador, no processo de ensino-aprendizagem, deve contribuir
para a evolução dos conceitos espontâneos para os conceitos científicos de forma fiel ao
significado científico.
Nunes (2017) propôs, nesse sentido, que a aproximação com a cultura surda e a
Astronomia requer a construção de material didático e abordagens que derrubem as distorções
conceituais envolvidas na área, alicerçada no investimento profundo da língua de sinais para
promover o ensino-aprendizagem que rompa o abismo entre o surdo em relação com a
Astronomia. ―A inclusão do surdo não só é precária pela falta de professores bilíngues como
também pelo pouco conhecimento entre eles da Astronomia em parte devida, neste caso, a
falta de material didático à disposição‖ (NUNES, 2017, p. 38).
A Astronomia possui um grande potencial visual. Desde a constituição dos primeiros
povos enriquece a curiosidade humana; além de, atualmente, impulsionar o desenvolvimento
científico. Neste mesmo percurso, no âmbito escolar essa ciência proporciona aos alunos a
compreensão do universo e sua relação com o cosmos. Assim, para o sujeito surdo e como
sabemos, conforme Strobel (2016), a relação do surdo é visual. Então, a Astronomia dialoga
intimamente com a cultura surda e sua percepção de mundo através dos seus olhos.
Consideramos primordial que o educador, enquanto mediador, conheça e se aproprie
da cultura surda e de sua língua; para que a aproximação entre o sujeito surdo com os
conceitos científicos da Astronomia dialogue e contribua para a construção do pensamento e
da linguagem científica. Nessa vertente, pensamos que os instrumentos aliados às estratégias
didático-metodológicas auxiliam o educador nessa aproximação e viabilizam a aquisição dos
conceitos científicos. Assim, podemos considerar como uma estratégia fundamental o uso das
tecnologias, para que o processo de ensino-aprendizagem desses sujeitos flua.

1.2.2 Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação: Instrumentos de viabilização
na educação de surdos

O conceito de tecnologia é amplo. Lévy (1993) relaciona a cognição humana como
uma estrutura de redes complexas construídas coletivamente por fatores biológicos e técnicos,
sendo como uma herança dessas construções os métodos e as tecnologias, como: a língua, a
escrita e a inteligência (Idem, 1993). As criações humanas são tecnológicas.
Da interação dos sujeitos, da imaginação e de seu potencial caráter criador emergiram
(LÉVY, 1996) instrumentos e recursos sofisticados, como as tecnologias digitais incorporadas
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de realidade e inteligência virtual. Essas ampliam a relação do ser humano com a globalização
da informação e da comunicação, lançando a uma ressignificação cultural para uma cultura
digital.
Para Lévy (1996) o conceito de virtual apresenta, primeiramente, uma aparente
afinidade ao falso, ilusório ou imaginário; porém, esse envolve um campo profícuo e
poderoso nos processos de criação, e flutua sobre a presença física e imediata; não é
antagônico ao real, mas ao atual. O autor propõe que o conceito de virtual difere-se do
conceito de atual; não do real.
A virtualização e a atualização são conceitos divergentes, mas que dialogam enquanto
atividades humanas e coletivamente construídas. Segundo Lévy (1996, p. 17) ―a execução de
um programa informático, puramente lógica, tem a ver com o par possível/real, a interação
entre humanos e sistemas informático tem a ver com a dialética do virtual e do atual.‖ O
conceito de virtual emergiu como uma ruptura do espaço e do tempo; nesse viés, uma
realidade complexa, assim sendo uma realidade virtual (LÉVY, 1996). O imaginário, a
inteligência e o pensamento humano são realidades virtuais cognitivamente complexas.
A atualização é como um conjunto de fatores relativos com a solução de problemas
imediatos e concretos, conjecturando uma realidade atual. Lévy (1996, p. 16 e 17) define que
―a atualização é a criação, invenção de uma forma a partir de uma configuração dinâmica de
forças e de finalidades. (...) uma produção de qualidades novas, uma transformação das ideias,
um verdadeiro devir que alimenta de volta o virtual‖. Nesse ponto, chegamos a uma dialética
entre o virtual e o atual.
Essa nova relação do sujeito com seu espaço, mediatizada pelas realidades virtuais
com as tecnologias digitais, reinventou os contextos sociais e avançou para os espaços
educacionais; com uma perspectiva de potencializar as práticas didático-metodológicas e o
processo de ensino-aprendizagem. Nesse caminho, quando falamos em tecnologias digitais
podemos nos apoiar sobre as TDIC, e precisamos repensar a viabilidade das mídias em
educação.
As TDIC, como recursos de mídia em educação, abrangem instrumentos que
ultrapassam a simplicidade de uma ferramenta de manipulação. Consistem em uma
viabilidade prática e interativa. Segundo o PCN ―A associação entre Ciência e Tecnologia se
amplia, tornando-se mais presente no cotidiano e modificando, cada vez mais, o mundo e o
próprio ser humano.‖ (BRASIL 1998, p. 23). Sendo assim, um instrumento de modificação na
socialização humana (LÉVY, 1993).
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Em educação relaciona-se ao processo de ensino-aprendizagem mediatizada por
tecnologias digitais e mídias.

Nas últimas décadas grupos de pesquisa de diferentes partes do mundo ocidental
veem se dedicando ao desenvolvimento de estudos sobre tecnologias na educação,
considerado como um tema da ciência, que traz em seu bojo os conceitos de
pluralidade, inter-relação, abertura e intercâmbio crítico de ideias, concepções,
experiências e saberes advindos de distintas áreas de conhecimento, que se integram
com as tecnologias e interferem nos modos de pensar, fazer e se relacionar.
(ALMEIDA; SILVA, 2011 p. 3)

Variadas pesquisas de cunho internacional, focadas nas reconfigurações educacionais
sobre o uso de TDIC, são repensadas como meios para a promoção do acesso a informação
aliados à formação crítica pelos estudantes. Entretanto, somam-se muitas barreiras para a
implementação de recursos midiáticos no contexto escolar e pelos educadores em sua prática
pedagógica; como a escassez de tempo para planejamentos, falta de formação continuada e a
ausência de suporte técnico e instrumentos digitais com qualidade (LEONEL; SANTOS
ROSA; ROSA 2016), pela maioria das instituições públicas.
Considerando a Astronomia e uma aproximação dessa ciência com a cultura surda que
almejamos, concebemos que o investimento nas tecnologias, principalmente as digitais,
promoveu o empoderamento social do sujeito surdo.
Na educação, as TDIC contribuem como meios de viabilização para a aquisição de
conceitos científicos e na comunicação entre educador e sujeito surdo.

Stumpf (2008)

argumenta a respeito das opções de mídia e tecnologia digital para uma Pedagogia Surda com
o viés de:
Enfatizar o uso da tecnologia como ferramenta pedagógica de intervenção no
processo de comunicação escrita ou visual e interação social dos sujeitos envolvidos.
As tecnologias: vídeos, DVD, página de internet, blog, comunidade virtual, e-mail,
chat, webcam, escrita de Língua de Sinais, o celular com suas mensagens,
retroprojetores, a TV oportunizam e motivam essas participações. Podemos inferir
que as tecnologias referidas foram utilizadas como ferramentas pedagógicas surdas,
nas escolas pioneiras... Isto reflete na proposta de uso de tecnologias avançadas na
Pedagogia Surda. (STUMPF, 2008, p. 16).

Segundo Almeida e Silva (2011) o uso das TDIC na educação contribui para a
mudança das práticas educativas, envolvendo a elaboração de novas perspectivas tanto em
sala de aula quanto na ação pedagógica. Essas perspectivas se estendem nas relações entre
ensino-aprendizagem, nos materiais didáticos, na organização e representação das
informações por meio de múltiplas linguagens.
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A expansão das TDIC, principalmente através dos computadores e da internet, reflete
uma configuração social e uma cultura baseada em um modelo digital de pensar, criar,
produzir, comunicar, aprender e viver (ALMEIDA; SILVA, 2011). Na educação científica,
apresentam o potencial poder de transformação das relações entre o estudante e os conceitos
(LEONEL; SANTOS ROSA; ROSA, 2016).
Não é de hoje que a literatura aponta o potencial das TDIC para o ensino de ciências,
incluindo a Física. Isso é devido às possibilidades de comunicação, de organização e
disponibilização de objetos de aprendizagem; otimização do tempo, atualização curricular,
interação, colaboração e participação ativa dos estudantes no processo de ensinoaprendizagem; exploração das diferentes linguagens, simulações e observação de fenômenos
diversos e, de registros nas formas mais variadas possíveis; além das possíveis contribuições
para a formação científica e técnica, garantindo maior autonomia, capacidade de
comunicação, domínio e responsabilidade frente a situações concretas (ARTUSO, 2006;
MAIA, MENDONÇA e STRUCHINER, 2007; ESPÍNDOLA, 2010; LEONEL, 2013;
SANTOS, LEONEL e SCHWEDER, 2013; LEONEL, 2015).
Assim como Espíndola (2010), essa investigação assume a compreensão de que a
integração das TDIC não se reduz a seleção e uso, entre os diversos recursos tecnológicos
disponíveis atualmente, ―mas se realiza a partir de um processo de articulação das
potencialidades destas ferramentas aos conhecimentos e saberes dos professores no
desenvolvimento de possibilidades educativas para seus contextos de ensino‖ (Idem, 2010,
p.18). Também se fortalece com Moran et al. (2001), ao enfatizar que: ―Ensinar com as novas
mídias será uma revolução se mudarmos simultaneamente os paradigmas convencionais do
ensino, que mantêm distantes professores e alunos ...‖ (Idem, 2001, p. 63).
É nesse sentido que aplicativos e artefatos tecnológicos têm sido repensados, inseridos
ou adaptados às práticas educacionais, para que sejam eficientes ferramentas no processo de
ensino-aprendizagem (LEONEL; SANTOS ROSA; ROSA, 2016). Devemos trilhar os
mesmos caminhos quando nos referimos às práticas didático-metodológicas na educação para
sujeito surdos, e uma aproximação da cultura surda com a linguagem científica para uma
Pedagogia Surda baseada nas mídias.
Para minimizar os distanciamentos entre os educadores e alunos, no estudo da
Astronomia, sabemos que as apropriações de softwares são importantes ferramentas para
exploração de diversos fenômenos, difíceis ou impossíveis de serem reproduzidos
materialmente ou observados pelos estudantes. Pois muitos fenômenos astronômicos não
podem ser observados devido às grandes escalas espaciais e temporais, reforçando os

48

pressupostos de Lévy (1996) sobre o potencial da realidade virtual na ruptura das dimensões
do espaço e do tempo. No caso da Astronomia, quando incorporada com o uso de softwares,
possibilita que os estudantes viajem e interajam com o universo, imaginariamente,
perpassando realidades virtuais.
Para a educação de surdos, análogo à educação dos ouvintes, a relevância de uma
prática pedagógica aliada as TDIC para o ensino-aprendizagem são fundamentais. Podemos
apontar como estratégia didático-metodológica o enfoque sobre representações visuais, com
uso de softwares como os programas Stellarium e GoogleMaps/Earth, bem como de materiais
digitais, como imagens e vídeos com simulações computacionais11, fortalecidos por diálogos
e pela mediação do educador com o coletivo.
Neste viés, o ensino-aprendizagem de Astronomia, como primeiros contatos com a
ciência para crianças surdas e no envolvimento da mediação de um educador, necessita estar
respaldado nas TDIC e na cultura surda. Conforme Leonel et al. (2016, p. 8) ―o espírito
científico está presente na criança que pergunta, busca incansavelmente até conseguir sanar
sua curiosidade e compreender o que a rodeia‖.
Indicamos com esses pressupostos e fundamentação teórica promissoras perspectivas
para a educação científica para sujeitos surdos, assim como o estímulo da reflexão, do
reconhecimento de integração ao espaço e de sua participação questionadora no universo.
Abrem-se, assim, as portas para a imaginação e para a construção do pensamento e da
linguagem científica.

11

Apresentamos e discutimos sobre os artefatos e recursos tecnológicos na seção ―5.3 dos recursos didáticometodológicos e artefatos tecnológicos‖ da sequência didática no CAPÍTULO V.
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CAPÍTULO II

DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO: ORGANIZANDO A PESQUISA

Como forma de estruturar essa pesquisa, subdividimos as concepções metodológicas
tanto no que tange à descrição do contexto da pesquisa até o problema, como questões
investigativas e objetivos. Apresentamos a definição de sua natureza enquanto métodos de
pesquisa e de análise de dados, quanto do e o desenvolvimento das ações investigativas.

2.1 CONTEXTO DA PESQUISA
Esta pesquisa foi realizada pela educadora, que é a professora-pesquisadora.
Relembramos que a mesma atua profissionalmente como Intérprete Educacional de Libras
desde setembro de 2015, e possui formação em Licenciatura em Ciências Exatas com
Habilitação em Física. Teve oportunidade de se aprofundar em Libras durante a graduação, ao
acompanhar uma professora surda na universidade, através de monitoria voluntária. Após
conclusão da graduação, ela realizou cursos de capacitação em Libras e um específico para
Intérprete de Libras. Porém, ainda não possui certificação de proficiência na língua, pois essa
certificação foi ofertada pelo Ministério da Educação (MEC) até o ano de 2015.
Considerando esses aspectos acadêmicos e profissionais, de acordo com o propósito
da investigação sobre a própria prática, no viés da pesquisa-ação, definimos que a atuação da
professora-pesquisadora fluirá no viés de uma Física Educadora Bilíngue.
A investigação envolveu, além de uma revisão da literatura sobre a educação dos
surdos no Brasil e o estudo da relevância e aceitação do estudo de Astronomia pela
comunidade surda na primeira e segunda fase da pesquisa. Pois, neste sentido, também
investigamos a construção e implementação de uma proposta de sequência didática para o
ensino-aprendizagem de Física com um grupo de quatro alunas12; sendo uma aluna deficiente
auditiva, duas surdas, e uma Coda13 (Children of Deaf Adults). As estudantes possuem idades
entre 11 a 15 anos, do quinto e oitavo ano do Ensino Fundamental. Ainda estão em estágio de
alfabetização do Português escrito e aquisição da Libras, com exceção da aluna Coda.
Desenvolvemos, durante o segundo semestre letivo de 2017, intervenções de ensino12

Há casualmente somente meninas surdas ou com deficiência auditiva matriculadas na escola de atuação da
educadora (professora-pesquisadora) e que utilizam e possuem conhecimento da Libras, formando uma
comunidade surda, sendo este o critério para seleção e constituição do grupo para esta pesquisa.
13
Termo utilizado na cultura surda para definir os filhos ouvintes com pais surdos.
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aprendizagem com atividades expositivas, dialogadas e problematizadas em grupos de estudos
extraclasse. As intervenções ocorriam no período da tarde, em turno inverso para as duas
alunas que estudam nos anos finais (8º ano), e no período da Educação Física para as outras
duas que estudam no turno da tarde dos anos iniciais (5º ano).
Os estudos são direcionados para o ensino-aprendizagem de tópicos de Astronomia,
com a intenção de explorar o pensamento científico, crítico e questionador das estudantes e a
criação de sinais provisórios em língua de sinais para conceitos específicos desta área.
Das quatro alunas participantes, uma aluna (5º ano, 11 anos) caracteriza-se
clinicamente como deficiente auditiva, e identificamos de aluna A. Ela possui perda auditiva
bilateral e faz uso de aparelhos auditivos. Essa aluna apresentou melhores rendimentos no
sentido de sua fala, tanto oral quanto em Libras, mas ainda está em desenvolvimento
linguístico.
Duas alunas apresentam surdez profunda e uma delas realizou o implante coclear 14.
Essa aluna (5º ano, 11 anos), identificamos como aluna B. Após ser implantada, não
apresentou resultados satisfatórios na aquisição e construção da língua oral. Com relação a
Libras, demonstrou significativos avanços na comunicação e para o seu aprendizado em geral.
Inclusive com uma evolução na compreensão da linguagem Matemática.
A outra aluna (8º ano, 13 anos), com surdez profunda, apresenta dificuldades de
aprendizagem, com outras limitações associadas, mas clinicamente não diagnosticadas.
Denominamos como aluna C.
Embora no grupo tenhamos alunas surdas e uma deficiente auditiva, lembramos que
no contexto cultural, para Strobel (2016), os surdos não se diferenciam de acordo com o grau
de surdez.
A aluna Coda (8º ano, 15 anos), que denominamos de aluna D15, por pertencer a uma
família de pais e tios surdos, possui vivências envolvidas com a cultura surda; embora não
possua o domínio sobre a Libras, provavelmente pelas condições linguísticas dos seus
familiares basearem-se em sinais caseiros. Devido sua interação na cultura surda, essa
também é membro de uma comunidade surda. Por esses motivos, a participação desta aluna
no grupo de estudos é de fundamental relevância e aprendizado para os participantes
envolvidos nesta pesquisa.
Tratando-se das alunas surdas é natural que, por não terem oportunidade de acesso às
14

Dispositivo eletrônico neurossensor, parcialmente implantado em pessoas com surdez ou perda auditiva com o
objetivo de proporcionar a sensação fisiológica do som.
15
A aluna Coda (D) foi convidada a participar dos primeiros estudos sobre Astronomia realizados no primeiro
semestre de 2016 (01/2016), devido problemas com transporte escolar não foi possível.
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informações e ao conhecimento como aos demais alunos, devido à grande imposição da
cultura de maioria ouvinte que ainda prevalece no contexto social, este ainda se configura
como contato inicial com o universo científico. Assim, o estudo de Astronomia como uma das
áreas que mais instigaram o desenvolvimento científico, pode propiciar também a formação
científica e intelectual dessas estudantes.
Por não possuírem uma comunicação fluente, e pelas barreiras na interação social e
educacional no meio escolar, os conceitos espontâneos e conhecimentos prévios dos sujeitos
surdos a respeito de conceitos científicos ainda é limitado. Além disso, a pouca noção da
Libras pelas alunas, atrelada à ausência de sinais para muitos dos conceitos envolvidos, se
torna uma das maiores barreiras a serem enfrentadas no estudo proposto.
Assumimos, nesse estudo, que o fato de o grupo já ter vivenciado brevemente o estudo
de tópicos de Astronomia e construído alguns sinais (01/2016) constituiu-se como um
facilitador, para o aprofundamento conceitual da nova proposta efetivada pela educadora
(professora-pesquisadora).
A escola onde implementamos as intervenções caracteriza-se como inclusiva. Está
localizada na região urbana, pertencendo à rede municipal de São Sepé, Rio Grande do Sul
(RS). A escola conta com Ensino Fundamental desde Educação Infantil, anos iniciais, até os
anos finais do Ensino Fundamental. Conta com 36 professores (dentre eles professores da
educação infantil, dos anos iniciais e finais), incluindo duas Educadoras Especiais e uma
Intérprete de Libras (a professora-pesquisadora, que atuou como Física educadora bilíngue
nessa investigação).
São recebidos em média 400 alunos, sendo que destes aproximadamente 30 alunos são
atendidos na sala de AEE, equipada com diversos recursos didáticos, pedagógicos e
tecnológicos necessários.
A escola possui um laboratório de informática para uso dos alunos, com poucos
computadores em estado de uso eficiente. Mas essa sala ficou improvisada para o AEE
durante o primeiro semestre de 2017 enquanto a sala do AEE passou por reformas. A escola
possui uma biblioteca, uma sala de vídeo, refeitório, cozinha, banheiros e repartições comuns
como salas de aulas, uma sala de professores, secretaria, direção, coordenação pedagógica,
saguão e uma quadra de esportes que se encontra com problemas em sua infraestrutura.
Ainda possui outras carências que precisam ser atendidas, como a necessidade de um
Intérprete de Libras em tempo integral, um Instrutor de Libras (preferencialmente surdo) e um
Brailista. A escola não possui um laboratório de Ciências, e essa é uma realidade comum a
todas as escolas da rede municipal.
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A sala de AEE passou por reformas desde o começo do ano letivo de 2017. Isso afetou
o atendimento dos alunos que necessitam desse espaço; pois a sala ficou interditada e a escola
teve que improvisar, temporariamente, a sala de informática com alguns materiais do AEE
para manter o atendimento. No entanto, não foi possível adaptá-la com todos os materiais e
recursos necessários, ainda prejudicando o atendimento integral dos alunos.
Quanto à acessibilidade o ambiente escolar possui muitas falhas, como falta de rampas
a cadeirantes gerando limitações ao acesso do refeitório, à biblioteca e à quadra de esportes,
entre outros espaços. Foram realizadas algumas adaptações nos banheiros com a instalação de
um sanitário masculino e um feminino com rampa de acesso aos mesmos. Dispõe de sinal
luminoso em uma única sala de aula, para contemplar os alunos com surdez, mas nenhuma
das alunas surdas frequenta essa sala.
Apresenta outras precariedades, como: a má conexão com internet, a sala de
professores é inadequada e desconfortável, não há computadores específicos para os
professores trabalharem. Também não há ar condicionado, sendo que as demais repartições
públicas municipais todas contam com estes equipamentos instalados e em funcionamento,
revelando o descaso e indiferença da administração pública com o bem-estar e boas condições
de trabalho para os educadores.
Os professores possuem tempo destinado para horas de atividades e planejamentos. A
escola procura organizar momentos pedagógicos e reuniões periódicas, para promover o
diálogo entre os professores e decisões administrativas. Infelizmente, o município ainda não
cumpre com o pagamento do piso salarial para o magistério conforme estabelecido pela lei nº
11.738 (BRASIL, 2008). Isso causa muitos descontentamentos e problemáticas entre o corpo
docente, com fortes tensões com a administração pública e desmotivação dos profissionais da
educação. Porém, há indicativos de uma suposta efetivação dessa lei para o ano de 2018.
Contudo, a instituição é referência de inclusão no município. De acordo com o Projeto
Político Pedagógico (PPP) vigente (BRASIL, 2017/2019), há uma preocupação da instituição
com o atendimento e acolhimento dos alunos, tanto os que são incluídos quanto os que não
apresentam deficiências. Isto pode ser percebido no excerto:

A Escola possui um quadro de professores que atende as necessidades locais, com
profissionais da Educação Especial habilitados para as especificidades da demanda
na escola, pois temos um quadro discente bastante diversificado, isto é, alunos com
deficiência mental, visual, auditiva, física e transtorno global de desenvolvimento,
que frequentam a classe regular com Atendimento Educacional Especializado no
turno inverso. Em termos de organização administrativa, contamos com um trabalho
que busca a união e a participação mais efetiva dos pais em todas as atividades
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escolares, de forma a engrandecer o trabalho que está sendo feito pela escola.
(BRASIL, 2017/2019, p. 4).

De fato, a escola investe esforços tanto administrativos quanto financeiros, mesmo
com dificuldades e com pouco fomento da mantenedora, para promover o ensinoaprendizagem satisfatório, atendendo as necessidades sociais da comunidade escolar. Local
esse onde se faz ―necessário definir seu papel enquanto instituição formadora de pessoas
capazes de pensar, participar e criticar.‖ (BRASIL, 2017/2019, p. 5). Isso indica a importância
da ação conjunta, que envolva a comunidade escolar, onde ―os professores e funcionários (...)
veem a educação como uma ação conjunta, onde a escola e família devem procurar
transformar e aprimorar o crescimento do ser humano.‖ (BRASIL, 2017/2019, p. 6).

A comunidade escolar demonstra ter conhecimento quanto à realidade educacional,
vendo a educação como uma ação conjunta, onde escola e família devem procurar
uma urgente transformação, pois se percebe que vivemos em uma sociedade que
valoriza o consumo e a posse de bens materiais, gerando uma inversão de valores.
Assim, busca-se uma educação humanista, visando o desenvolvimento integral do
ser humano, pautada nos valores agregados ao conhecimento. (BRASIL, 2017/2019,
p. 4 e 5).

A instituição admite no seu PPP o caráter formador, preocupado com a transformação
do aluno: ―Ao invés da escola doutrinar os alunos para se tornarem obedientes e passivos é
preciso agir como agente transformador, onde é necessário definir seu papel enquanto
instituição formadora de pessoas capazes de pensar, participar e criticar.‖ (BRASIL,
2017/2019, p. 5). Entretanto, a escola mantém uma conduta conservadora, embasada em
princípios religiosos; o que nada tem a ver com não doutrinar seus estudantes.
A Constituição Federal assegura a respeito da Organização do Estado em seu Art. 19:
É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - estabelecer
cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou
manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança,
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. (BRASIL, 1988).

Hábitos religiosos não deveriam ser adotados em nenhuma instituição de ensino ou
órgãos públicos, pois tornam-se um ato de imposição sobre uma minoria. Impor um
seguimento religioso é excludente e um desrespeito à cultura e à diversidade; incoerente com
a formação de pessoas críticas e participativas; mas sim com a de pessoas obedientes; no
sentido passivo e de submissão à maioria opressora.
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Últimas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) no final de setembro 2017,
concluíram sobre o ensino religioso ministrado com natureza confessional16, o que pode
fragilizar a laicidade17 em sala de aula.
Há outro aspecto que envolve especificamente o quadro docente referente a
responsabilidade com a educação de qualidade. Mesmo com as instabilidades enfrentadas pela
classe e as rigorosas exigências administrativas, que muitas vezes sufocam a autonomia do
educador. Esse aspecto é o envolvimento da maioria dos professores que demonstram
responsabilidade com sua atuação docente fica explícito no próprio PPP da instituição:

Existe um grande vínculo professor/aluno. Os professores buscam novas tendências
que venham inovar a sua prática pedagógica docente a fim de agregar novos
conhecimentos e elementos, no sentido de proporcionar o pleno desenvolvimento
das habilidades e competências dos educandos. (BRASIL, 2017/2019, p. 7).

Tanto no PPP quanto na prática docente a fundamentação da instituição prioriza o
aluno como sujeito central na educação, procurando empenhar ações inovadoras. Mesmo em
meio às barreiras de um sistema fragmentado, enfatizam uma postura onde ―o professor deve
ser o facilitador da aprendizagem, percebendo os diferentes momentos vivenciados em classe
e criando estratégias adequadas a cada situação de ensino e de aprendizagem.‖ (BRASIL,
2017/2019, p. 8).
Nesse sentido, conhecer a realidade da escola revela os desafios do ―ser um educador‖
e do seu ―fazer pedagógico‖. Vivenciando e experimentando a prática docente, a realidade
emergente e as implicações que norteiam o processo de ensino-aprendizagem. Esse fazer é
amplo. Envolve desde as estruturas e espaços físicos do ambiente escolar até as relações entre
professores, alunas e comunidade escolar, em sua totalidade. A percepção de que a escola é
uma equipe que deve trabalhar junto possibilitou repensar, construir e reconstruir os saberes, a
respeito das atribuições e do papel do Intérprete Educacional na instituição.
Quanto a professora-pesquisadora, considerando a flexibilidade na prática desse
profissional enquanto Intérprete Educacional de Libras e, assumindo que a mesma possui uma
formação docente na área do ensino de Física; bem como, percebendo os enfrentamentos que
as alunas surdas vivenciam, chegamos novamente ao problema central dessa pesquisa. Assim
o retomamos nesse capítulo, junto com as questões investigativas e com os objetivos que
norteiam esta investigação.
16

Vinculado a diversas religiões. Mais detalhes acessar o portal de Notícias do STF. Disponível em
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357099> Acesso em 02 dez 2017.
17
Estado Laico considera a neutralidade religiosa no exercício político ou administrativo.
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2.1.1 Problema de Pesquisa

Quais estratégias didático-metodológicas perpassam e potencializam o processo de
ensino-aprendizagem de Física, considerando o estudo de Astronomia na educação de alunos
surdos ou deficientes auditivos?

2.1.1.1 Questões Investigativas

1ª - Quais contribuições têm sido apresentadas pelas pesquisas no ensinoaprendizagem de Física na educação para surdos, e como tem se constituído a atuação do
Intérprete de Libras e dos Físicos Educadores?
2ª - Como a Astronomia é percebida pela comunidade surda e ouvintes, e qual sua
potencialidade para o ensino-aprendizagem de Física na educação de surdos?
3ª - Quais elementos estão implicados na construção da linguagem científica e na
aquisição dos conceitos, com a articulação de Astronomia e Libras?
4ª - Como a utilização de recursos tecnológicos viabiliza o processo de ensinoaprendizagem de Astronomia para os sujeitos surdos?

2.1.2 Objetivos

2.1.2.1 Objetivo Geral

Elaborar e analisar estratégias didático-metodológicas, que perpassam e potencializam
o processo de ensino-aprendizagem de Física, considerando o estudo de Astronomia na
educação alunos surdos ou deficientes auditivos.

2.1.2.2 Objetivos Específicos

1º - Caracterizar as pesquisas realizadas na área e delinear as contribuições
apresentadas para o processo de ensino-aprendizagem de Física para surdos, e na
compreensão de como tem se constituído a atuação do Intérprete Educacional de Libras e do
Físico Educador.
2º - Investigar a aceitação da comunidade surda e de ouvintes, e quais as
potencialidades da Astronomia na educação de surdos.
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3º - Explorar quais elementos estão implicados na construção da linguagem científica
e na aquisição dos conceitos, com a articulação de Astronomia e Libras.
4º - Analisar a utilização de recursos tecnológicos que viabilizam o processo de
ensino-aprendizagem de Astronomia para pessoas surdas.

2.2 NATUREZA DA PESQUISA: ELEMENTOS DA PESQUISA-AÇÃO E DA ANÁLISE
DE CONTEÚDO

Antes de definirmos qual o tipo dessa pesquisa, é importante lembrar que essa
investigação foi pensada, estruturada e desenvolvida pela própria educadora, enquanto
professora-pesquisadora; que já se encontrava imersa no contexto a ser investigado há tempo
suficiente para conhecer os sujeitos participantes. Assim, investimos em situações de ensinoaprendizagem de Astronomia envolvendo estudantes pertencentes à comunidade surda.
Neste sentido, com base nos objetivos, podemos classificar essa pesquisa como uma
pesquisa do tipo descritiva e explicativa. As pesquisas explicativas podem ser uma
continuação da pesquisa descritiva. Nas pesquisas descritivas, o objetivo primordial está
baseado na descrição das características de determinado grupo ou fenômeno. Essas são
habitualmente realizadas pelos pesquisadores sociais, que estão preocupados com a atuação
prática e mais solicitadas por organizações como instituições educacionais (GIL, 2002).
É uma pesquisa do tipo explicativa por possuir uma preocupação central em identificar
os fatores que determinam e contribuem para a ocorrência dos fenômenos. ―Esse é o tipo de
pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê
das coisas.‖ (Idem, 2002, p. 42).
Considerando a própria prática, o envolvimento com o meio de pesquisa e com os
sujeitos participantes, definimos essa pesquisa com base nos seus procedimentos técnicos
utilizados, como uma pesquisa-ação ―em virtude de exigir o envolvimento ativo do
pesquisador e a ação por parte das pessoas ou grupos envolvidos no problema.‖ (GIL, 2002,
p. 55).
A pesquisa-ação, no sentido de situação social, é classificada como uma pesquisa do
tipo ativa; cujo interesse e intencionalidade é a clarificação de fatos, com a finalidade de
orientar uma ação para uma situação concreta. Visa contribuir, dessa forma, para alguma
mudança e a tomada de consciência, tanto dos investigados quanto do investigador dos
problemas e dos fatos que determinam esses problemas; para estabelecer os objetivos e as
condições da pesquisa, assim formulando os meios para enfrentá-los e superá-los
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(CHIZZOTTI, 2006).
Mas esta ação não ocorre aleatoriamente; ela acontece de forma planejada, com
entrelaçamento do caráter social e caráter educacional, ―a pesquisa-ação concretiza-se com o
planejamento de uma ação destinada a enfrentar o problema que foi objeto de investigação.‖
(GIL, 2002, p. 147). Isso implica a elaboração de um projeto que indique:

a) quais os objetivos que se pretende atingir; b) a população a ser beneficiada; c) a
natureza da relação da população com as instituições que serão afetadas; d) a
identificação das medidas que podem contribuir para melhorar a situação; e) os
procedimentos a serem adotados para assegurar a participação da população e
incorporar suas sugestões; e f) a determinação das formas de controle do processo e
de avaliação de seus resultados. (GIL, 2002, p. 147).

Ainda de acordo com Gil (2002), a pesquisa-ação apresenta uma distinção
significativa dos demais tipos de pesquisa no que diz respeito ao seu planejamento. Não
apenas com relação a sua flexibilidade, mas pela virtude de permitir a ação dos pesquisadores
e dos grupos interessados nos mais distintos momentos da pesquisa, fluindo em um constante
vaivém entre os ciclos. Movimento esse que é determinado pela dinâmica do grupo de
pesquisadores em seu relacionamento com a situação pesquisada, por isso que: ―se torna
difícil apresentar seu planejamento com base em fases ordenadas temporalmente.‖ (GIL,
2002, p. 143).
É neste ponto que devemos considerar outro aspecto importante a ser adotado pelo
pesquisador: a reflexão sobre a ação. Esse é um elemento que permite o pesquisador alterar,
incluir ou modificar suas ações e ordenações da pesquisa durante todo o processo da
investigação. Isso acontece de acordo com os acontecimentos e necessidades emergentes do
grupo, como forma de melhor responder ao problema de pesquisa.
Tripp (2005) traz uma visão na perspectiva de investigação-ação e aborda que o papel
da reflexão é essencial durante todo o processo investigativo. Esse se dá em ciclos, os quais o
autor definiu em quatro: ―planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma mudança
para a melhora de sua prática, aprendendo mais, no correr do processo, tanto a respeito da
prática quanto da própria investigação.‖ (TRIPP, 2005, p. 446). Nesse sentido, consideramos
que tanto a ação quanto a reflexão proporcionam modificações do pesquisador, do meio de
pesquisa, mudanças internas e externas no sentido de aprendizagem e construção humana.
Com isso, a pesquisa-ação não está restrita aos aspectos práticos, pois necessariamente
a mediação teórico-conceitual se torna presente ao longo de toda a pesquisa (GIL, 2002). Isto
é, a pesquisa-ação se dá sob uma ação constante entre os campos teóricos, conceituais com a
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prática; todos articulados pelo ato da reflexão sobre a ação, constantemente, no processo do
ser pesquisador. Desta forma, é um importante elemento que deve se fazer e estar presente
tanto no planejamento, implementação, descrição e avaliação da própria prática.
Quanto à natureza da pesquisa, de modo geral, o critério de representatividade dos
grupos investigados na pesquisa-ação é mais qualitativo que quantitativo. Isso ocorre, pois, os
sujeitos participantes são selecionados com base em características consideradas como mais
relevantes pelo pesquisador. Ou seja, mostra-se mais adequada para a obtenção de dados de
natureza qualitativa; o que é o caso da pesquisa-ação (GIL, 2002).
De acordo com Lüdke e André (1986), a pesquisa qualitativa é organizada em três
etapas: i) exploração: objetiva conhecer os aspectos da situação problemática a ser
investigada. Inclui o processo de coleta de informações, surgimento de variáveis e hipóteses,
que serão determinantes na sequência da pesquisa, interferindo de maneira significativa na
percepção dos fatos; ii) definição: a análise é sistemática, buscando interpretar os dados
coletados e seus principais enfoques e significados para a pesquisa; iii) descoberta: nesse é
possível concretizar a verificação das hipóteses e explicar, baseado na investigação, as
respostas encontradas.
Para Chizzotti (2006), em pesquisas de cunho social, a tendência para o termo
qualitativo implica na existência partilhada com as pessoas, fatos e locais para extrair desse
convívio os significados que são emergentes à sensível atenção do pesquisador. Por isso, de
acordo com a definição dada pelo autor, essa partilha deve ser de forma densa.
No que tange à análise qualitativa dos dados, buscamos contribuições na análise de
conteúdo; percebendo-a como um conjunto de estratégias de pesquisa, com o viés de buscar
um sentido para os documentos investigados (BARDIN, 1977).
A análise de conteúdo é uma técnica de investigação que tem a finalidade de
descrição, objetiva, sistemática e recorrente do conteúdo manifesto da comunicação
(BARDIN, 1977). Os diversos tipos de análise tratam de forma especial os documentos
transformados em textos. ―Para a teoria da comunicação, o conteúdo de qualquer
comunicação pode ser analisado, considerando o emissor, o receptor, a mensagem e o meio ou
canal usado para a mensagem.‖ (CHIZZOTTI, 2006, p. 114). Bardin (1977) apresenta a
análise de conteúdo, que consiste em um conjunto de instrumentos metodológicos em
constante aperfeiçoamento que abrangem discursos ou conteúdos diversificados voltados à
análise de comunicações.
Bardin (1977) explica que a análise de conteúdo se correlaciona com a linguística,
sendo a articulação entre estas dimensões a própria linguagem. O objetivo da linguística é a
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língua em seu aspecto coletivo e virtual, enquanto a análise de conteúdo é a palavra
considerando suas significações (Idem, 1977).
Ainda de acordo com Bardin (1977) este tipo de análise perpassa três etapas
fundamentais para o desenvolvimento metodológico da análise de conteúdo: i) pré-análise:
etapa de organização do material a ser pesquisado e utilizado para a coleta dos dados, que
podem auxiliar na formulação das hipóteses, compreensão do fenômeno e estabelecer o
corpus da investigação e indicadores, que definirão as regras para recorte de categorização,
codificação e no ensaio das técnicas de análise; ii) exploração do material: etapa de
administração das técnicas definidas no primeiro momento, com o aprofundamento na
investigação do material que compõe o corpus da pesquisa, que se orienta pelas hipóteses e
referencial teórico, surgindo dessa análise quadros de referências, a busca por sínteses
coincidentes e ideias divergentes; iii) tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação,
esse momento consiste na reflexão, intuição e nas operações estatísticas, na síntese, seleção
dos resultados e nas inferências e interpretação dos mesmos, estabelecendo relações com a
realidade e conexões das ideias.
Para tratar o material é necessário codificá-lo. Esse exige a transformação dos dados
brutos do texto através de recortes ou fragmentos (escolha das unidades), classificação e
agregação (escolha das categorias), que permitem atingir uma representação de conteúdo ou
de sua expressão (BARDIN, 1977). Assim, é fundamental saber por qual razão se analisa e se
explicita, permitindo assim, saber como analisar.
Relembramos que estruturamos esta investigação em três fases. A primeira fase
envolveu uma revisão bibliográfica. A segunda, uma investigação sobre o estudo de
Astronomia pra educação de surdos. A terceira, envolveu a construção e implementação de
uma sequência didática de astronomia para crianças surdas.
Neste caminho articulamos as etapas apontadas por Ludke e André (1986) com os
ciclos apresentados por Tripp (2005), as etapas propostas por Bardin (1977) e a escolha de
fragmentos e seleção de dados. Essa articulação perpassa as três fases que propomos à essa
investigação. Para melhor organização, sistematizamos em cada fase as contribuições da
pesquisa-ação aliadas à análise de conteúdo qualitativa, no decorrer da apresentação dos
capítulos. Descrevemos brevemente as três fases nos encaminhamentos investigativos.
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2.3 ENCAMINHAMENTOS INVESTIGATIVOS
Com o problema dessa pesquisa, suas questões norteadoras e objetivos ‒ e
pretendendo investigar e analisar as potencialidades e dificuldades enfrentadas, na educação
inclusiva no ensino de Física para estudantes surdos ‒ organizamos e efetivamos a pesquisa
em três fases investigativas.
Na primeira fase realizamos uma revisão bibliográfica, em três dos maiores eventos da
área do ensino de Ciências e de Física, com a finalidade de investigar o ensino de Física no
Brasil para a educação de surdos. A revisão bibliográfica teve a intenção de investigar as
pesquisas que têm se desenvolvido, no sentido da inclusão dos alunos surdos e deficientes
auditivos, e como tem se caracterizado o papel dos Físicos Educadores e dos Intérpretes
Educacionais de Libras atuantes nesses ambientes.
A busca por artigos foi efetuada através dos anais do SNEF, do ENPEC e do EPEF, no
período de 2010 a 2018. No que se refere à atuação dos professores de Física e Intérpretes de
Libras, levantamos uma abordagem na perspectiva reflexiva desses profissionais nos
contextos inclusivos ou bilíngues. E também sobre a importância do processo de construção e
apropriação de signos e da linguagem, na perspectiva científica, considerando o trabalho
conjunto e interativo entre professor de Física, Intérprete e aluno surdo.
Na segunda fase, investigamos a potencialidade e a percepção pela comunidade surda
sobre a abordagem do tema Astronomia Libras aliado ao uso de tecnologias, no processo de
ensino-aprendizagem de Física para surdos. Consideramos a elaboração e desenvolvimento de
um minicurso direcionado ao público surdo, intérpretes de Libras, alunos de graduação em
Licenciatura e professores (ouvintes).
O minicurso teve como objetivos: apresentar noções básicas de Astronomia,
informações sobre Cultura Surda e acessibilidade e aspectos para a integração social e
educacional; discutindo inclusão e o processo de ensino-aprendizagem de Física para surdos
com uma articulação mediada em Libras e o uso de tecnologias, considerando diálogos em
uma perspectiva gestual, visual e oral.
A terceira fase envolveu a construção de uma proposta de sequência didática,
considerando uma aproximação entre cultura surda e linguagem científica, para o ensinoaprendizagem de Astronomia na educação de surdos. A proposta foi implementada pela
professora-pesquisadora, que atuou como uma Física Educadora Bilíngue em uma escola
inclusiva, com a colaboração de um grupo de quatro alunas pertencentes à comunidade surda.
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A sequência didática envolveu intervenções planejadas para o ensino-aprendizagem de
Astronomia, durante encontros em grupos de estudos extraclasses. As estudantes convidadas a
participarem dessa pesquisa pertencem à comunidade surda e estão no Ensino Fundamental,
sendo duas delas nos anos iniciais e outras duas nos anos finais. Alertamos que três destas
alunas ainda estão em processo de alfabetização da língua portuguesa escrita.
Construímos e envolvemos ações sobre o estudo de tópicos de Astronomia básica
articulada em Libras. Pensando assim, como uma transposição didática à aproximação do
contexto cultural dos sujeitos surdos com a linguagem científica e dos conceitos em
Astronomia, considerando a construção de sinais para a área. O estudo contou com o apoio
das TDIC, com investimento em recursos facilitadores e artefatos de viabilização do processo
do ensino-aprendizagem de Astronomia.
Considerando a análise de conteúdo, como instrumento de análise utilizamos um
diário de bordo da educadora18 para registrar as impressões, reflexões e a descrição das
intervenções realizadas durante a pesquisa. Os encontros foram filmados19 somente para
garantir os registros e auxiliar a educadora nos posteriores relatos, no seu diário de bordo,
sobre as ações e expressões dos participantes nos atos discursivos. Acrescentamos como
demais instrumentos relevantes para a análise: os planejamentos, as apresentações 20, as
produções das alunas (desenhos e escritas)21; em busca de dar sentido e relacionar esses
elementos.

18

Apresentamos o diário de bordo da educadora na íntegra organizado após os planejamentos e apresentações
por encontros nos APÊNDICES.
19
Não consideramos as filmagens das intervenções como instrumentos de análise, este foi um recurso de auxílio
exclusivo para registros da educadora, portanto delegamos o diário de bordo da educadora como principal
instrumento de análise
20
Os planejamentos e as apresentações utilizadas para cada intervenção estão organizados por encontros e
apresentamos todos consecutivamente nos APÊNDICES.
21
Apresentamos os desenhos e escritas elaborados pelas alunas nos ANEXOS.
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CAPÍTULO III

ATUAÇÃO DO FÍSICO EDUCADOR E DO INTÉRPRETE DE LIBRAS NA
EDUCAÇÃO DE SURDOS PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DE FÍSICA: UMA
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este capítulo corresponde à primeira fase da investigação. Temos como principal
intuito responder a primeira questão investigativa levantada nesta pesquisa: Quais
contribuições têm sido apresentadas pelas pesquisas no ensino-aprendizagem de Física na
educação de surdos, e como tem se constituído a atuação do Intérprete de Libras e dos Físicos
Educadores? Com o objetivo de: Caracterizar as pesquisas realizadas na área, e delinear as
contribuições apresentadas para o processo de ensino-aprendizagem de Física para surdos, e
na compreensão de como tem se constituído a atuação do Intérprete Educacional de Libras e
do Físico Educador.
Para corresponder a essa questão investigativa e a esse objetivo específico, realizamos
uma revisão bibliográfica nos anais do Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF), do
Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências (ENPEC) e do Encontro de Pesquisa
em Ensino de Física (EPEF) no período de 2010 a 2018.

3.1 O QUE DIZEM ALGUNS PESQUISADORES DA ÁREA

Com o reconhecimento da Libras em 2002, o aumento da presença de alunos surdos
nas escolas inclusivas, entre outros marcos da educação de surdos, implicou também na
legalização da profissão do Tradutor e Intérprete de Libras. A profissão se oficializou somente
em 2010, sendo uma realidade não apenas nas escolas ou na área da educação; também em
outros espaços coletivos a presença desses profissionais ganhou atenção.
Na educação dos surdos é importante mencionarmos a atuação do Educador Especial,
do Instrutor de Libras, professores bilíngues ou dos professores das diferentes áreas do
conhecimento. São profissionais capazes de proporcionar a esses estudantes todos os direitos
de ensino-aprendizagem que colaborem para sua formação. Nesse coletivo inclui-se a atuação
do Físico Educador.
Nesse sentido, é relevante o investimento em pesquisas com reflexões sobre o papel do
Intérprete Educacional e sobre a nomenclatura atribuída pelo MEC, como professorintérprete, bem como sobre o papel dos educadores bilíngues e do ensino-aprendizagem de

64

Física, com um delineamento sobre os contextos inclusivos e bilíngues no processo de ensinoaprendizagem de Física na/para a educação de surdos.
Pagnez e Sofiato (2014) realizaram um estado da arte com o objetivo de delinear as
pesquisas na educação de surdo, em um período de 2007 a 2011, com foco nas produções
acadêmicas de dissertações e teses. Os autores se apropriam, como referência, da indexação
das produções no Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), que teve início em 1987. Verificaram que a produção, com base nas
palavras-chave educação de surdos e Libras, teve início no ano de 1994. Encontraram como
resultado, que no período de 1994 a 2011 obtivemos um levantamento de 679 pesquisas
relacionadas (PAGNEZ; SOFIATO, 2014).
Quanto aos autores da surdez, frequentemente utilizados como referencial teórico das
pesquisas, Pagnez e Sofiato (2014) encontraram maior número de citações de Vigotski e
Quadros nos cinco anos investigados; em relação a Skliar, começaram a partir do ano de
2008. No período delimitado entre 2007 a 2011 encontraram 349 produções, que estão
divididas em mestrado, mestrado profissional e doutorado. Perceberam também que a
quantidade de pesquisas de mestrado teve um crescimento da ordem de 100%. O número de
pesquisas de doutorado cresceu na ordem de 200%, mas apresentou oscilações e não foi um
crescimento contínuo (Idem, 2014).
Florentino, Junior e Marques (2015) com a intenção de verificar as abordagens das
pesquisas realizadas, no âmbito do ensino de ciências para educação de surdos, escolheram
como objeto investigativo as atas das nove edições do ENPEC, ocorridas entre 1997 a 2013.
Durante esses nove encontros do ENPEC foram apresentados 5.576 trabalhos. Desses,
somente 19 artigos estavam relacionados ao ensino de ciências na educação de surdos; e isso
correspondeu a menos de 0,5% do total, o que os autores consideraram uma temática pouco
explorada (Idem, 2015).
Nesta investigação, os autores Florentino, Junior e Marques (2015) também
perceberam que prevaleceram os trabalhos que apontam a produção de materiais didáticos
bilíngues para surdos e formação de professores. Isso enfatiza a formação inadequada de
professores para o atendimento desses alunos em escolas inclusivas.
Quanto à necessidade da criação de sinais esses autores notaram um entrave na
mediação dos conceitos científicos, pela ausência de termos específicos na língua de sinais.
Tratando da atuação do Intérprete de Libras, os trabalhos evidenciaram que há incoerências
no papel desse profissional no meio educacional. Outro fator percebido foi a dificuldade no
conhecimento dos conceitos científicos por esses profissionais, fator que dificulta a
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aprendizagem do aluno surdo. Referente aos materiais didáticos bilíngues para surdos, os
autores destacaram no levantamento que a utilização de recursos visuais favorece a
aprendizagem significativa desses alunos. Além disso, vislumbraram variadas propostas
envolvendo atividades experimentais e o uso de simulações (FLORENTINO; JUNIOR;
MARQUES, 2015).
Os autores concluem a investigação afirmando que há uma escassez de pesquisas
nessa área, e alertam para importância de estudos que investiguem e contribuam com novas
propostas educacionais; como estratégia de favorecer o acesso e permanência desses sujeitos
em escolas inclusivas (Idem, 2015).
Nessa mesma perspectiva, outras pesquisas têm se intensificado nessa temática. Seus
resultados e discussões levantadas também originam ideias e ações que vislumbram a
realidade das escolas inclusivas, as percepções dos Físicos Educadores e dos Intérpretes
Educacionais que atuam nestes contextos.
Oliveira e Benite (2015), investigaram as produções dos discursos estabelecidas
durante as aulas de Física. Assim, evidenciaram que mesmo havendo uma tentativa de os
professores investirem em materiais que favoreçam o aprendizado, em uma concepção gestual
visual com atividades práticas, e o empenho dos intérpretes em compreender os conceitos
físicos; a maior barreira que se estabelece nas narrativas está associada às questões
linguísticas, que fragmentam o compartilhamento dos signos que permeiam as relações entre
esses pares.
Segundo Vigotski (2001) e Bakhtin (2006) as interações com o meio são
fundamentais, tanto para formação do sujeito quanto para construção do conhecimento; a fala
possui uma natureza social, não individual, como geradora do entrelaçamento e das
internalizações que o sujeito sofre interna e externamente; através das interações sociais e do
compartilhamento dos signos linguísticos, que dão as condições para o fluxo significativo da
comunicação.
Oliveira e Benite (2015) também evidenciam, além das barreiras comunicativas nos
ambientes bilíngues, que o trabalho do Intérprete de Libras se apresentou indefinido; e há uma
complicação nos papéis entre o professor e o Intérprete. Com isso, os autores propõem
alternativas que podem contribuir nessas relações:

Nossos resultados permitem considerar, ainda, que o ensino de ciências só será
possível por meio da atuação conjunta entre professor e Intérprete de Libras, no
planejamento das atividades a serem desenvolvidas em sala de aula, e não somente
no desenvolvimento de métodos e técnicas. Ademais, o intérprete não é professor do
aluno surdo e não deve assumir a função de ensinar-lhe ciências. É preciso que o
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professor de ciências tenha a mínima noção de Libras, para que possa estabelecer
contato com o aluno surdo e possa, pelo menos, compreender suas dúvidas. Isso não
pressupõe que o professor deve ser intérprete, ou que o intérprete deva ser
substituído. Sabemos que o trabalho simultâneo Libras/português é inviável, e que o
professor é responsável pelo ensino e aprendizado, e o intérprete pela
interpretação/tradução. (OLIVEIRA; BENITE, 2015, p. 470).

É importante destacar que para se compreender o processo de ensino-aprendizagem,
sob uma concepção gestual e visual, os educadores necessitam reconhecer os aspectos
linguísticos e culturais desses alunos. Assim como o Intérprete também pode, e
provavelmente deva, se introduzir no estudo básico sobre os conceitos e definições científicas.
Mas para isso, por vezes esse profissional passa a transitar no campo pedagógico e
interpretatório, pois talvez sem essa transição o trabalho desse profissional torna-se
delimitado.
O papel do Intérprete de Libras apresenta algumas controvérsias no que diz respeito ao
seu perfil no ambiente escolar. As confusões sobre a atuação desse profissional na educação
são recorrentes da nomenclatura Professor Intérprete de Libras; por se tratar de uma profissão
legalmente recente e da sua formação para exercício de suas funções. Assim, a atuação desse
profissional ainda é confundida no ambiente escolar inclusivo e bilíngue.
O Intérprete Educacional de Libras pode ser denominado de professor Intérprete de
Libras22; devido ao explícito pelo MEC, nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica, em seu art. 8: ―IV – serviços de apoio pedagógico especializado, realizado,
nas classes comuns, mediante: (...) b- atuação de professores-intérpretes das linguagens e
códigos aplicáveis (...)‖ (BRASIL, 2001). Quanto ao papel do Intérprete na educação, muitas
vezes, suas funções perpassam o fazer interpretatório, incluindo uma ação docente em sua
atuação.
Vieira (2007) discutiu sobre a auto-representação do professor-intérprete e sobre as
implicações travadas com base nessa nomenclatura. Em seus resultados, com os intérpretes
entrevistados, a autora constatou que há uma aceitação pela maioria sobre esse profissional
poder assumir ambas as posições na educação de surdos. Porém há poucas orientações, em
documentos oficiais do MEC, referentes às funções e à formação acadêmica para a
nomenclatura pretendida.
A situação dos ―professores-intérpretes‖ no Brasil é peculiar, uma vez que ainda não
há cursos de nível superior para a formação que lhes é atribuída. Com a oficialização
22

Como mencionamos no item I - TRAJETÓRIA ATÉ O PROBLEMA DE PESQUISA, sobre a professorapesquisadora ao assumir profissionalmente o cargo de Professora Intérprete de Libras,
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da Lei de Língua Brasileira de Sinais (10.436/02) e sua regulamentação, através do
decreto 5626, pode-se dizer que há possibilidades de qualificar o trabalho destes
com cursos de formação superior, sendo esta uma das maneiras de se conhecer o
trabalho do intérprete de língua de sinais, já que a formação de todos os sujeitos
analisados se resume à Educação. Sendo usadas duas línguas, podem esses
professores ser classificados como bilíngues. Considerou-se relevante a
possibilidade de rediscussão da nomenclatura ―professor-intérprete‖ e a prática deste
profissional na educação de surdos, havendo a possibilidade de se criarem um
código de ética e a própria regulamentação do trabalho de professor-intérprete, caso
assim permaneça esta nomenclatura. (VIEIRA, 2007, p. iii)

Quadros (2004) admite que esse profissional é o mediador da comunicação; além de
apresentar fluência nas duas línguas envolvidas, também deve possuir formação na área de
educação. A maneira em que o papel dos intérpretes educacionais denominados como
professor-intérprete se constituiu na educação de surdos no Brasil é preocupante. Como se
esses profissionais devessem e pudessem atuar ―segundo a nomenclatura, em momentos
professor e em outros momentos intérprete, misturando as duas funções com consequentes
conflitos, tanto para eles próprios quanto para os alunos surdos.‖. (VIEIRA, 2007, p. 29)
Muitas vezes a função desse profissional é confundida na comunidade escolar. Essa
questão ainda requer reflexões quando se trata do Intérprete na educação básica, pois envolve
um fazer que ultrapassa interpretação a mediação da comunicação. Um fazer que perpassa os
campos pedagógicos e de interlocutor. Quadros (2004) argumenta que se pretende
―determinar que o intérprete assumirá somente a função de intérprete que em si já se basta e
caso seja requerido um professor que domine língua de sinais que este seja contratado como
tal.‖ (QUADROS, 2004, p. 61).
Referente ao contexto bilíngue, outros desafios são encontrados na prática dos
educadores. Em uma investigação, realizada por Santos e Freitas (2005), envolvendo relato da
atuação em sala de aula do Físico Educador Bilíngue, em uma escola especial para surdos
com propósito bilíngue; os autores demonstram que é favorável na ação docente o
conhecimento da Libras e das especificidades dos estudantes surdos, pois permite satisfazer
importantes fatores na efetivação do ensino-aprendizagem:

Como participo desta equipe de professores entre aqueles que são imersos em
LIBRAS, não enfrentava muitas dificuldades de articular, selecionar e improvisar os
conteúdos de física e matemática com suas atividades relacionadas. O único grande
desafio que acreditava enfrentar era o alto grau analfabetismo funcional entre os
alunos surdos que se manifesta como mais uma das graves sequelas do isolamento
social que trazem dos espaços de formação, tais como a escola e/ou igreja que
participavam e, também, na maioria das vezes na família. (SANTOS; FREITAS,
2005, p. 2).
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Essa pesquisa caracterizou um cenário de uma sala de aula bilíngue, em que o ensino
de Física flui em língua de sinais. Nesse cenário, o educador é um profissional com formação
na área disciplinar, que possui conhecimento tanto de cultura surda, língua de sinais e
conceitual teórico da disciplina a ser ministrada. No caso da Física, a função desse educador é
promover intervenções em Libras para proporcionar o ensino-aprendizagem sobre conceitos
científicos; considerando uma metodologia que privilegie abordagens com recursos e/ou
instrumentos visuais.
Entretanto, mesmo em ambiente bilíngue encontramos dificuldades. Como quando os
educadores desconhecem a língua natural do surdo ou sua cultura, como apresentado por
Vivas e Teixeira (2015). Quanto ao próprio aluno surdo, como vimos, as carências
linguísticas e conceituais configuram-se barreiras no processo de ensino-aprendizagem e na
prática do educador bilíngue.
Análogo, vários pesquisadores apontam a prevalência de fragilidades com a língua
portuguesa escrita pelos surdos. Essa fragilidade influi no papel do Físico educador bilíngue,
como um desafio na produção de registros discursivos textuais e na compreensão de conceitos
científicos (SILVA; KAWAMURA, 2013; BOTAN; CABRAL e CARDOSO, 2013).
O PNE 2014-2014 apresentou, neste sentido, a necessidade de ―apoiar a alfabetização
das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades, inclusive a alfabetização
bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade temporal‖ (BRASIL, 2014,
p 59). Menezes e Cardoso (2011 p. 09), sugerem ―a necessidade de se fazer um trabalho
diferenciado para alunos surdos, a partir de um ensino bilíngue, que implica (...) pertinência
de se utilizar a sua língua natural, a Libras, durante todo o processo de ensino-aprendizagem.‖
Esse seria o caminho mais profícuo na educação de surdos.
É previsto no PNE 2014-2024, o ensino-aprendizagem bilíngue como um direito
fundamental ao aluno surdo (BRASIL, 2014). Reforçado pela LBI em seu Capítulo IV, Artigo
28, Inciso IV que prevê: ―IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e
na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes
bilíngues e em escolas inclusivas.‖ (BRASIL, 2015, s/p).
Uma reflexão sobre surdez e deficiência auditiva se distingue das vivências dos
ouvintes. Suas experiências e língua natural são pautadas no universo visual, aspectos que
constituem a cultura e identidade própria do sujeito surdo. O reconhecimento destas
peculiaridades é fundamental no entendimento do processo de construção do conhecimento
destes sujeitos; que por conviverem e compartilharem de um mesmo ambiente, composto por
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maioria ouvinte, tem sua interação com o meio prejudicada, atrasando seu aprendizado
(SKLIAR, 1997; QUADROS; PERLIN, 2007; STROBEL, 2016).
A Lei 12.319/10 em 2010, assegurou a presença de Tradutores e Intérpretes de Libras,
principalmente nas escolas (BRASIL, 2010). Com isso, esse profissional se depara com
alunos que, muitas vezes, desconhecem a própria língua; decorrente do isolamento social e da
sua convivência com a cultura ouvinte. Então, como dizer que o papel do Intérprete é o de
interpretar e traduzir, se os sujeitos envolvidos não compreendem a língua?
No Art. 6o quanto às atribuições do tradutor e intérprete, referente à área de ensino é
disposto no item II:

II - interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades
didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis
fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos
curriculares; (BRASIL, 2010, s/p)

No entanto, esse documento não define papéis ou atribuições diferenciadas ao
profissional em contextos educacionais. A Lei trata das questões éticas, de formação e de
responsabilidades de maneira generalizada; identificando o intérprete como viabilizador ao
acesso. Ou seja, deixando lacunas para as evidentes indefinições no que se refere às escolas da
educação básica inclusivas.
No código de ética profissional do Intérprete, parte integrante do Regimento Interno
do Departamento Nacional de Intérpretes, da FENEIS, são dispostos 4 capítulos, intitulados:
Princípios fundamentais, Relações com o contratante do serviço, Responsabilidade
profissional e Relações com os colegas (QUADROS, 2004). Esses referem-se, de forma geral,
à atuação desse profissional.
Pode ser aceitável no viés da educação a denominação de Professor Intérprete?
Conforme Quadros (2004), o Intérprete que trabalha na área de ensino denomina-se de
Intérprete Educacional. É aquele profissional que faz a mediação da língua de sinais na
educação, e ―deverá ter um perfil para intermediar as relações entre os professores e os
alunos, bem como, entre os colegas surdos e os colegas ouvintes.‖ (QUADROS, 2004, p. 60).
Com a realidade das escolas públicas e particulares possuírem alunos surdos, em diferentes
níveis de escolarização, seria impossível atender às exigências legais que determinam o
acesso e a permanência na escola, respeitando suas especificidades sem a presença do
Intérprete (QUADROS, 2004).
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Rocha, Cozendey e Pessanha (2013) realizaram um estudo com o objetivo de perceber
o trabalho do Intérprete nas aulas de Física; onde constataram outro fator importante, que
deve ser considerado, tratando-se das interações discursivas entre Intérprete, professor e
aluno. Esse fator está intimamente relacionado ao nível de compreensão de Libras que estes
alunos possuem. Pois se o próprio aluno não conhece com plenitude sua língua materna, não
fará sentido o fazer tradutório do Intérprete. Destacam que ―de nada adiantaria o Intérprete
realizar as interpretações se o aluno desconhece a grande maioria dos sinais e da estrutura da
linguagem.‖ (ROCHA; COZENDEY; PESSANHA, 2013, p. 5), e complementam essa ideia
afirmando que:

Essa relação um tanto quanto conturbada entre professor e Intérprete somada à
dificuldade dos alunos com relação a Libras, acaba influenciando o trabalho do
último durante as aulas. A dificuldade dos alunos com relação a Libras influi de
forma efetiva no trabalho do Intérprete, pois muitos dos sinais não são de
conhecimento de seus alunos, assim o Intérprete precisa explicar o sinal para o
aluno, e enquanto isso a aula continua em seu fluxo habitual. (ROCHA;
COZENDEY; PESSANHA, 2013, p. 7).

Reconhecemos que o Intérprete necessitou transitar no campo pedagógico no
momento que ele percebe as carências linguísticas desses alunos, que ultrapassam o campo
conceitual. Isso lança sobre o Intérprete uma atitude de codocência e participação no ensinoaprendizagem dos alunos surdos. Além do mediador da comunicação, ele é um representante
da comunidade surda e conhecedor dos aspectos linguísticos; uma vez que, ao se manter um
profissional neutro e passivo, nesse caso específico, estaria privando seus alunos de
reconhecer a própria língua.
Em outro momento, Rocha, Cozendey e Pessanha (2013) relatam que a percepção do
Intérprete sobre as dificuldades com a Libras pelos alunos intuiu esse profissional a realizar
atividades extraclasse; onde ele explorava os conteúdos trabalhados durante as aulas
regulares, utilizando materiais por ele mesmo produzidos. Os autores destacam que as aulas
regulares são preparadas normalmente para os alunos ouvintes, e esse pode ser um aspecto
que induz o Intérprete a realizar as devidas transposições para estes. Com isso os autores
alertam que:

Pudemos observar que o Intérprete toma para si a responsabilidade pela
aprendizagem de seus interlocutores. Logo, vislumbramos a prática de um sujeito
que busca várias formas de ação, que vão muito além da interpretação das aulas,
para alcançar a aprendizagem de seus alunos. O ato de tomar para si tal
responsabilidade não isenta o professor da disciplina dessa responsabilidade, e a
necessidade de um trabalho conjunto entre Intérprete e professor se faz necessária
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para que uma real inclusão dos alunos com deficiência auditiva possa ocorrer.
(ROCHA; COZENDEY; PESSANHA, 2013, p. 8).

Rocha, Cozendey e Pessanha (2013) reconhecem as potencialidades dessa transição do
Intérprete pelos campos didático e pedagógico, com maior flexibilidade desse profissional no
ambiente escolar. Ainda afirmam que ―o trabalho do Intérprete não pode se resumir a mera
interpretação das aulas.‖ (Idem, 2013, p. 7). Diferentemente do que Oliveira e Benite (2015)
indicam sobre o Intérprete ser responsável unicamente pela tradução e interpretação dos
diálogos.
Embora as ideias de Oliveira e Benite (2015) convirjam com as de Rocha, Cozendey e
Pessanha (2013), no que tange à necessidade e à importância de um trabalho conjunto entre o
professor e o Intérprete, Quadros (2004) menciona que: ―diante destas dificuldades, algumas
experiências têm levado à criação de um código de ética específico para intérpretes de língua
de sinais que atuam na educação.‖ (QUADROS, 2004, p. 60).
Outro importante desafio, que se constitui dentro dos espaços bilíngues, refere-se à
falta de conhecimento das terminologias científicas pelos próprios intérpretes. Isso se
evidenciou nas pesquisas que investigam as ações que se desenvolvem em sala de aula.
Oliveira e Benite (2015) afirmam que ―o aprendizado dos conceitos científicos fica
prejudicado, já que o Intérprete não domina esses conhecimentos.‖ (OLIVEIRA; BENITE,
2015, p. 464). Pessanha, Cozendey e Rocha (2015) ao investigarem o compartilhamento dos
significados nas aulas de Física, em outra pesquisa referente ao uso de alguns sinais
específicos pelo Intérprete, indicam que para que esse profissional faça as devidas mediações
dos signos no seu sentido científico, se faz necessário que esse tenha o mínimo possível dos
conhecimentos conceituais da área.
Segundo as recomendações sobre o trabalho do Intérprete de Libras, Quadros (2004)
atenta para a agilidade cognitiva e os aspectos linguísticos e culturais que esse profissional
necessita dominar durante sua atuação:

Envolve um ato COGNITIVO-LINGUÍSTICO, ou seja, é um processo em que o
intérprete estará diante de pessoas que apresentam intenções comunicativas
específicas e que utilizam línguas diferentes. O intérprete está completamente
envolvido na interação comunicativa (social e cultural) com poder completo para
influenciar o objeto e o produto da interpretação. Ele processa a informação dada na
língua fonte e faz escolhas lexicais, estruturais, semânticas e pragmáticas na língua
alvo que devem se aproximar o mais apropriadamente possível da informação dada
na língua fonte. Assim sendo, o intérprete também precisa ter conhecimento técnico
para que suas escolhas sejam apropriadas tecnicamente. Portanto, o ato de interpretar
envolve processos altamente complexos. (QUADROS, 2004, p. 27).
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Quadros (2004) ressalta a complexidade que está envolvida na atuação do Intérprete
Educacional. A autora enfatiza que há uma necessidade do profissional em conhecer as
propriedades técnicas, que se instauram em diálogos e mediações comunicativas; nesse
sentido, propiciando qualidade no ato interpretativo.
Uma das possibilidades para a efetivação de um trabalho em conjunto emerge,
justamente, dessas barreiras linguísticas e incoerências nos papéis entre professor e Intérprete.
Com isso, a estratégia de criação de sinais é um meio para propiciar essa aproximação entre
os profissionais envolvidos com alunos surdos, e proporcionar uma contribuição na
divulgação de conhecimentos científicos no contexto linguístico, mediado pela Libras.
Nesse sentido, uma investigação com o objetivo de proporcionar formação docente e
inovações da prática pedagógica, desenvolvida por Almeidal et al. (2015), salienta que o
professor deve reconhecer as especificidades dos alunos. Envolvê-los em atividades
problematizadas e atividades experimentais se destaca enquanto metodologia, privilegiando a
compreensão e a participação dos alunos surdos em sala de aula. Os autores perceberam que a
criação de sinais específicos aos conceitos Físicos, que se diferem dos sinais usuais no
cotidiano, como uma proposta para amenizar as barreiras na comunicação representou
potencial, tanto na formação do professor como também facilitou o trabalho do Intérprete, e
proporcionou melhor compreensão dos conceitos pelos alunos.
As lutas das comunidades surdas possuem relevante marca no contexto histórico, com
relevantes conquistas sociais educacionais. Como o processo de inclusão ainda é recente e
está em transformação, há a necessidade de se intensificar pesquisas que viabilizem a
divulgação e o fortalecimento dos ideais de igualdade e acessibilidade, que garantem os
direitos dos sujeitos surdos. É propriamente no contexto inclusivo onde reconhecemos haver
grandes enfrentamentos.
O Intérprete de Libras é um dos importantes vetores no processo de inclusão e
acessibilidade linguística e cultural. Portanto, é preciso que se repensem as estruturas e a
postura desse profissional mediante o contexto educacional, para que o ensino-aprendizagem
seja contemplado com caráter eficiente na educação dos alunos surdos e deficientes auditivos.
Nesta perspectiva, Quadros (2004) reconhecendo essas, entre outras, divergências que se
instauram no que se refere às definições da profissão, afirma que:

As competências e responsabilidades destes profissionais não são tão fáceis de
serem determinadas. Há vários problemas de ordem ética que acabam surgindo em
função do tipo de intermediação que acaba acontecendo em sala de aula. Muitas
vezes, o papel do intérprete em sala de aula acaba sendo confundido com o papel do
professor. [...] O próprio professor delega ao intérprete a responsabilidade de

73

assumir o ensino dos conteúdos desenvolvidos em aula ao intérprete. Muitas vezes,
o professor consulta o intérprete a respeito do desenvolvimento do aluno surdo,
como sendo ele a pessoa mais indicada a dar um parecer a respeito. O intérprete, por
sua vez, se assumir todos os papéis delegados por parte dos professores e alunos,
acaba sendo sobrecarregado e, também, acaba por confundir o seu papel dentro do
processo educacional, um papel que está sendo constituído. Vale ressaltar que se o
intérprete está atuando na educação infantil ou fundamental, mais difícil torna-se a
sua tarefa (QUADROS, 2004, p. 60).

Com a atenção voltada ao trabalho do Intérprete, muitas vezes sua atuação além de
confundida é percebida de forma versátil nas escolas inclusivas. Isto é, se exige desse
profissional o envolvimento em uma ação que ultrapassa o ato de intermediar os diálogos e
assume compromissos com a educação dos alunos. Isso procede da tentativa de atender essa
demanda de estudantes, que por diversos fatores sociais, históricos e culturais foram
discriminados pela sociedade.
Nesse contexto, o Intérprete tornou-se o centro das expectativas de melhor atender,
garantir o acesso e a permanência desses sujeitos na escola. Sabemos que a inclusão requer a
atuação conjunta de diversos profissionais que se empenham nesse sentido, não unicamente
do Intérprete. Mas é coerente refletirmos que tratando de profissionais que lidam diretamente
com educandos, no caso do Intérprete Educacional deverá haver também uma preocupação
com foco no ensino-aprendizagem.

3.2 A REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: ENCAMINHAMENTOS

Considerando que o ano de 2010 foi marcado pela legalização da profissão do Tils,
realizamos uma revisão com a intenção de investigar as pesquisas que norteiam a educação
em Ciências e Físicas para alunos surdos, e identificar o papel desse profissional e dos Físicos
Educadores nesse contexto. Analisamos os anais de três dos principais eventos nacionais da
área de Ensino de Física e Ciências, no período de 2010 a 2018 sendo estes: o SNEF, ENPEC
e EPEF. Com um viés de encontrar nesses o maior número de pesquisas realizadas neste
sentido.
Como descrevemos sobre a análise de conteúdo, essa técnica propõe uma descrição
objetiva, baseada na organização sistemática e recorrente do conteúdo manifesto da
comunicação, sob um conjunto de estratégias ou instrumentos metodológicos na busca de um
sentido para os documentos investigados (BARDIN, 1977).
Neste viés, selecionamos os trabalhos por palavras-chave, a saber: Surdo, deficiência
auditiva, deficiente auditivo, surdez, cultura surda, Libras, Língua Brasileira de Sinais, língua
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de sinais, bilíngue, bilinguismo e Intérprete de Libras; constando estas no título, palavraschave ou resumo dos artigos publicados.
A procura foi realizada pelo sistema de busca dos anais, com exceção do XIX SNEF
de 2011, XXII SNEF de 2017 e do EPEF. Nesses, por não possuírem sistema de busca,
realizamos a revisão por linhas temáticas dos eventos, considerando as comunicações orais. A
falta de uma ferramenta de busca dificultou e demandou mais tempo para sua efetivação.
Sugerimos que seria eficiente uma melhor organização nas páginas e sistemas de busca destes
eventos, como incentivo aos pesquisadores interessados em revisões bibliográficas na área.
O corpus dessa revisão foi composto pelos trabalhos que continham relatos de
intervenções, ações pedagógicas e metodológicas, ou discussões que evidenciam uma
articulação a respeito do papel e da atuação do Físico Educador e do Intérprete Educacional
de Libras, no ensino-aprendizagem de Física para surdos. Somente os trabalhos que
continham essa condição lemos na íntegra e abordamos na sequência. Justificamos seguir esse
caminho, pois, como sabemos, os maiores enfrentamentos voltam-se ao contexto inclusivo.
Com a finalidade de organizar a apresentação desta revisão consideramos uma
aproximação sobre as técnicas de análises, com base nas as etapas da análise de conteúdo
qualitativa, propostas por Bardin (1997) e Lüdke e André (1986), temos: i) pré-análise e
exploração; ii) exploração do material e definição; iii) tratamento dos resultados e descoberta.
Assim estruturamos a revisão bibliográfica em três passos.
No primeiro passo, pré-analisamos e exploramos com a classificação dos artigos
conforme o evento, título e autores, para se ter uma noção geral das pesquisas. No segundo
passo, exploramos os materiais e definimos os artigos em áreas temáticas de acordo com as
intenções enfatizadas nas pesquisas. No terceiro passo, tratamos os resultados descobertos e
discutimos os trabalhos que pertencem ao corpus desta revisão em duas perspectivas de
reflexão: 1) Atuação Individualizada e 2) Atuação Conjunta. Como proposto por Bardin
(1977), para o tratamento do material é preciso classificá-los em categorias.

3.2.1 Primeiro Passo: Exploração e Classificação dos Artigos

Encontramos nesses eventos, utilizando as palavras-chave mencionadas, um total de
54 trabalhos. Enfatizamos que nem todos os artigos fazem parte do corpus desta revisão.
Distribuídos os artigos por evento, ano e quantidade poduzida, conforme apresentamos no
Quadro 1 a seguir.
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Quadro 1 – Artigos encontrados

Evento

Ano

Quantidade de Artigos

XIX SNEF

2011

3

XX SNEF

2013

9

XXI SNEF

2015

5

XXII SNEF

2017

4

VIII ENPEC

2011

8

IX ENPEC

2013

4

X ENPEC

2015

11

XI ENPEC

2017

8

XII EPEF

2010

00

XIII EPEF

2011

00

XIV EPEF

2012

2

XV EPEF

2014

00

XVI EPEF

2016

00

Total

54

Fonte: Autores.

Do Quadro 1 foi possível observar que houve 3 artigos no XIX SNEF (2011), 9
artigos no XX SNEF (2013), 5 artigos no XXI SNEF (2015), 4 artigos no XXII SNEF (2017),
8 artigos no VIII ENPEC (2011), 04 artigos no IX ENPEC (2013), 11 artigos no X ENPEC
(2015), 8 artigos no XI ENPEC (2017) e 2 artigos no XIV EPEF (2012).
Nos demais XII EPEF (2010), XIII EPEF 2011, XIV EPEF (2014) e XVI EPEF
(2016) não encontramos publicações com as palavras-chave mencionadas. Assim, foram
totalizados 54 trabalhos.
A partir desta primeira busca e organização sistematizamos os resultados conforme o
Quadro 2. Separamos os trabalhos encontrados por eventos, organizados por anais e em
ordem alfabética, por título com numeração e a autoria dos mesmos, para identificá-los.
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Quadro 2 – Relação de artigos e autores publicados

Evento/Ano

XIX SNEF
(2011)

Título

Autores

(01) O desenvolvimento de pesquisas
sobre ensino de física em Libras
realizadas pelo grupo de estudo e
pesquisa em educação de surdos
Édouard Houet

Taimara Passero,
Everton Botan, Fabiano
César Cardoso

(02) Planetário da gávea: ampliando a
visão cosmológica de alunos surdos
(03) Vídeos no ensino das leis de
Newton: uma proposta
Para o ensino inclusivo em turmas com
alunos com deficiência auditiva
(04) A aula inclusiva com o uso da
Língua Brasileira de Sinais e a
transmissão de significado
(05) A língua brasileira de sinais no
currículo dos cursos de licenciatura em
física do estado de minas gerais
(06) Elaboração e implementação de
um material didático para o ensino de
dinâmica para surdos

(07) Física divertida na educação
inclusiva
XX SNEF
(2013)
(08) Inclusão e o ensino de física: uma
proposta de criar Sinais no ensino da
Astronomia

(09) O papel do Intérprete de Libras
nas aulas de física

(10) O uso de vídeos didáticos
bilíngues em aulas de Física

Daniel Pimenta de
Menezes, Tereza
Fachada L. Cardoso
Sabrina Gomes
Cozendey, Márlon
Caetano Ramos
Pessanha, Maria da
Piedade Resende da
Costa
Márlon Caetano Ramos
Pessanha, Sabrina
Gomes Cozendey

(continua)
N° de
Artigos

3

Ezequiel Vilela,
Leandro Londero
Everton Botan, Iramaia
Jorge Cabral de Paulo,
Fabiano César Cardoso
Helena Libardi, Felipe
Fortes Braz, Maria
Juanna Lima Hermeto,
Deyvid Antônio
Eugênio, André
Chicrala, Ana Paula
Pedroso
Edna Menezes Santos,
Jadiane Oliveira de
Andrade, Niviane
Oliveira Santos, Celso
José Viana-Barbosa
Márlon Caetano Ramos
Pessanha, Sabrina
Gomes Cozendey,
Diego Marceli Rocha
Sabrina Gomes
Cozendey, Maria da
Piedade Resende da
Costa, Márlon
Caetano Ramos
Pessanha

9
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Quadro 2 – Relação de artigos e autores publicados

Evento/Ano

Título
(11) Práticas de ensino de Física para
alunos surdos em Escola com proposta
bilíngue
(12) Vídeos didáticos: instrumento de
ensino na perspectiva da inclusão de
alunos surdos em aulas de Física do
Ensino Médio
(13) A importância do pibid na
formação do professor especializado
no ensino de física para alunos surdos

(14) A Linguagem Científica e a
Língua Brasileira de Sinais: Estratégia
para a criação de Sinais
XXI SNEF
2015

(15) Inclusão no ensino de física:
ensino das qualidades fisiológicas do
som para alunos com deficiência
auditiva
(16) Levantamento dos elementos a
serem considerados no ensino de física
para surdos
(17) Sinais de libras para os conceitos
de massa e aceleração: testagem e
aceitação dos alunos surdos
(18) As pessoas surdas no Ensino de
Ciências – Uma revisão Bibliográfica

XXII SNEF
2017

23

(19) Concepções de uma licencianda
em física: obstáculos para o ensinoaprendizagem dos estudantes com
deficiência auditiva
(20) Ensino de Astronomia para a
educação de crianças surdas e
deficientes auditivos na perspectiva de
um Intérprete de Libras23

Autores
Jucivagno Francisco
Cambuy Silva, Maria
Regina Dobeux
Kawamura
Lucia da Cruz de
Almeida, Leandro
Santos de Assis, Ruth
Maria Mariani Braz,
Geisa Maria Souza
Nascimento
Wellison Dutra de
Carvalho, Vinicius
Martins Oliveira,
Emerson Luiz Gelamo
Lucia da Cruz de
Almeidal, Viviane
Medeiros Tavares Mota,
Jonathas de
Albuquerque Abreu,
Leandro Santos de
Assis, Ruth Mariani

(continua)
N° de
Artigos

5

Jederson Willian Pereira
de Castro, Helena
Libardi
Camila Gasparin, Sônia
Maria Silva Corrêa de
Souza Cruz, Janine
Soares de Oliveira
Jaqueline Santos
Vargas, Shirley Takeco
Gobara
Heloísa Almeida
Galdino Barbosa,
Katemari Rosa
Ingrid Aparecida da
Cruz, Helena Libardi
Ellen Cristine Vivian
Mendes Marques
Bolzan, André Ary
Leonel

Apresentamos um breve relato no item I - TRAJETÓRIA ATÉ O PROBLEMA DE PESQUISA.

4
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Quadro 2 – Relação de artigos e autores publicados

Evento/Ano

Título

Autores

(21) Os estudos sobre o ensino de
Física para deficientes visuais e
auditivos publicados nas atas do
―Simpósio Nacional de Ensino de
Física‖

Jefferson Felipe
Candido Perez, Leandro
Londero

(22) As dificuldades para o ensino de
Física aos alunos surdos em escolas
estaduais de Campo Grande-MS

Luiz Felipe Plaça,
Shirley Takeco Gobara,
Angela Antonia Sanches
Tardivo Delben,
Jaqueline Santos Vargas

(23) Ensino de Ciências & Educação
de Surdos: Primeiras aproximações de
um estudo em escolas públicas através
dos intérpretes de Língua Portuguesa e
Língua Brasileira de Sinais
(24) Formação continuada de
professores de Ciências: experiências
docentes na
educação inclusiva de surdos.

VIII
ENPEC
2011

(25) O aluno surdo nas escolas
regulares: dificuldades na inclusão
(26) Reflexões acerca da inclusão de
alunos com surdez em
aulas de Química
(27) Significação e Sentido no ensino
inclusivo de Física
mediado por intérpretes de Libras: uma
perspectiva Bakhtiniana
(28) Uma Visita a Museu e a
Possibilidade de Inclusão de Surdos

(29) Vídeos didáticos bilíngues no
ensino Inclusivo dos conceitos de Leis
de Newton

IX ENPEC
2013

(30) A educação inclusiva segundo os
graduandos do curso de Licenciatura
em Física, Matemática e Química da
Universidade Estadual de Roraima

Ana Cristina C. Ramos,
Sheila P. Cardoso,
Mariangela da S.
Monteiro

(continua)
N° de
Artigos

8

Walquíria Dutra de
Oliveira, Anna Maria
Canavarro Benite
Jaqueline Santos
Vargas, Shirley Takeco
Gobara
Juliana Lopes de
Almeida,
José Gonçalves Teixeira
Júnior
Márlon Caetano Ramos
Pessanha, Sabrina
Gomes Cozendey
Fernando Barcellos
Razuck, Erika
Zimmermann, Renata
Cardoso de Sá Ribeiro
Razuck
Sabrina Gomes
Cozendey, Maria da
Piedade Resende da
Costa, Márlon Caetano
Ramos Pessanha
Geanmi Anastácio
Pereira, Ivanise Maria
Rizzatti

4
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Quadro 2 – Relação de artigos e autores publicados

Evento/Ano

Título
(31) O trabalho do Intérprete de Libras
na Educação de Jovens e Adultos: um
estudo de caso das aulas de Física
(32) Sinais dos conceitos de massa,
aceleração e força para surdos na
literatura nacional e internacional
(33) Três Cenários do Ensino Bilíngue
de Química para Alunos Surdos no
Ensino Médio

(34) Acessibilidade cultural e educação
ambiental/patrimonial para surdos
através do uso de imagem no museu
(35) Análise das Concepções
Adquiridas sobre Balanceamento de
Reações Químicas: produção de
imagens feitas por alunos Surdos.
(36) Análise dos argumentos
produzidos por estudantes surdos em
uma atividade experimental sobre
Dinâmica
(37) Apropriação dos conceitos de
Força e Massa por Instrutores Surdos
X ENPEC
2015

(38) Avaliação do processo do Ensino
de Química Inclusivo na perspectiva da
aprendizagem do aluno surdo em três
escolas públicas de Boa Vista-RR
(39) Diagnóstico de Aprendizagem de
aluno surdo através de mapas
conceituais: Dificuldades e Limitações
(40) Ensino de Ciências & Educação
de Surdos: avaliação da formação
docente, formas de comunicação e
metodologias
(41) Ensino de Ciências na Educação
de Surdos nos Anais do ENPEC: 19972013

Autores

(continua)
N° de
Artigos

Diego Marceli Rocha,
Sabrina Gomes
Cozendey, Márlon
Pessanha
Jaqueline Santos
Vargas, Shirley Takeco
Gobara
João Paulo Stadler,
Marta Rejane Proença
Filietaz, Fabiana
Roberta Gonçalves e
Silva Hussein
Dirceu Mauricio van
Lonkhuijzen, Icléia
Albuquerque de Vargas,
Ângela Maria Zanon
Jomara Mendes
Fernandes, Ivoni
Freitas-Reis
Deise Benn Pereira
Vivas, Elder Sales
Teixeira
Jaqueline Santos
Vargas, Shirley Takeco
Gobara
Geanmi Anastácio
Pereira, Ivanise Maria
Rizzatti
Reginaldo A. Zara,
Camila P. E. Rieger
Sheila Pressentin
Cardoso, Ana Cristina
Costa Ramos,
Mariângela da Silva
Monteiro
Carla Patrícia Araújo
Florentino, Pedro
Miranda Junior,
Amanda Cristina
Teagno Lopes Marques

11
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Quadro 2 – Relação de artigos e autores publicados

Evento/Ano

Título

Autores

(42) Ensino de Ciências para alunos
surdos: uma tarefa do professor no
contexto bilíngue

Crittelli, B. A.,
Dominguez, C. R. C.

(43) Intervenção Pedagógica no ensino
de ciências para surdos: sobre o
conceito de substância
(44) Universidade, Escola e Esferas
Públicas: um espaço em construção
para o diálogo sobre Ensino de
Ciências na Língua Brasileira de Sinais
(45) A Intermediação do Ensino de
Química por meio do Intérprete de
Libras: Análise a partir da cidade de
Anápolis, Goiás

XI ENPEC
2017

(46) A mediação português-língua de
sinais de conceitos científicos em sala
de aula
(47) Ações pedagógicas e
epistemológicas nas interações
discursivas com um grupo de
estudantes surdos em uma proposta
bilíngue
(48) Aulas de ciências em uma escola
bilíngue de surdos em São Paulo:
possibilidades e desafios
(49) Concepções sobre surdez e a
formação do professor de Ciências no
contexto de um curso de difusão
(50) Educação Infantil e o diálogo de
comunicar ciências às crianças surdas
na cidade de Parintins/AM
(51) ENSINO DE QUÍMICA &
SURDEZ: Percepções, Reflexões e
Implicações do Processo de Inclusão
(52) Mapa conceitual semiestruturado
no ensino de conceitos químicos para
alunos surdos

(continua)
N° de
Artigos

Aline Prado de
Oliveira, Nislaine
Caetano Silva
Mendonça, Anna M.
Canavarro Benite
Fábio de Souza Alves,
Luis Mateus Silva
Souza, Suzi Mara
Rossini
Lidiane de Lemos
Soares Pereira,
Reginaldo Rodrigues
Santos, Newton da
Rocha Nogueira, Anna
Maria Canavarro Benite
Reginaldo A. Zara,
Graziela Cantelle de
Pinho
Carla Patrícia Araújo
Florentino, Pedro
Miranda Junior
Beatriz Crittelli Amado,
Celi Rodrigues Chaves
Dominguez
Juliana Renovato
Vizza, Josely Cubero,
Celi Rodrigues Chaves
Dominguez
Francisca Keila de
Freitas Amoedo, José
Camilo Ramos de Souza
Josenilson da Silva
Costa, Aline Andréia
Nicolli
Thalita G.C. Charallo,
Kátya R. Freitas,
Reginaldo A. Zara

8
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Quadro 2 – Relação de artigos e autores publicados

Evento/Ano

Título

Autores

XIV EPEF
2012

(53) A Língua Brasileira de Sinais na
formação de professores de Física:
Controvérsias curriculares
(54) Ocorrências de interações nas
aulas de Física envolvendo alunos com
surdez em escolas públicas de campo
grande

(conclusão)
N° de
Artigos

Ezequiel Figueiredo
Vilela, Leandro Londero
Jaqueline Santos
Vargas, Shirley Takeco
Gobara

2

54

Total
Fonte: Autores.

Com Quadro 2, percebemos o investimento dos pesquisadores da área de Ciências em
investigações voltadas para educação de surdos. Podemos notar que há muitos autores com
trabalhos publicados em comum e sucessivamente no decorrer dos eventos, revelando
pesquisas continuadas para a área.

3.2.2 Segundo Passo: Definição e Áreas Temáticas

No primeiro momento separamos os trabalhos por temáticas com uma leitura do
resumo; em alguns casos da metodologia desses. Definimos as temáticas por abrangência
proposta nos artigos encontrados. A saber: Astronomia, Mecânica, Acústica, Eletricidade,
Conceitos Diversos, Ciências, Biologia, Química, Investigações, Formação de Professores,
Produção Didática, Escola Especial ou Escola Bilíngue e Espaços de educação não formal.
Classificados conforme o Quadro 3.
Quadro 3 – Distribuição dos artigos por temáticas de pesquisa
(continua)
Física

TEMÁTICA
Astronomia

24

Mecânica

ARTIGOS
(02), (08) e (20)24
(03), (10), (19) e (29)
(04), (27)
(06), (36)

ESPECIFICAÇÕES
Estudo da Terra, Sistema Solar e Universo
Leis de Newton
Velocidade e Aceleração
Dinâmica

Artigo publicado pelos autores pesquisadores Vivian e Leonel (2017). Apresentamos breve relato do mesmo
em I - TRAJETÓRIA ATÉ O PROBLEMA DE PESQUISA.
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Quadro 3 – Distribuição dos artigos por temáticas de pesquisa
(continua)

Acústica

ARTIGOS
(17)
(32)
(37)
(15)

Eletricidade

(46)

Física

TEMÁTICA

(07)
(11)
Conceitos
Diversos

(12)

(14)

Ciências
Biologia
Química

(23), (24), (40), (41),
(42), (44), (49), (50)
(39)
(43)
(42) e (48)
(33) e (47)
(35)
(26), (38), (45), (51) e
(52)
(01)
(32)
(05)
(09) e (31)
(45)

Investigações

(46)
(16), (18), (21) e (41)
(22)
(23)

ESPECIFICAÇÕES
Leis de Newton, massa e aceleração e força
Massa, aceleração e força
Força e Massa
Fisiologia e estudo do som
Corrente elétrica, tensão elétrica, gerador
elétrico ou fonte de tensão, força eletromotriz
de um gerador, circuito elétrico, resistência,
resistor, voltímetro, amperímetro, ohmímetro
e multímetro
Misturas, soluções, pressão, tensão,
movimento circular, princípios de
conservação distribuição de massa
Inércia, gravidade, corrente elétrica e óptica
Dilatação Térmica, propagação de calor,
condução térmica, condutores elétricos e
queda dos corpos
Condutores, isolantes térmicos, condução e
dilatação térmica superficial, contração e
dilatação térmica do ar, queda dos corpos e
leis de Newton
Ensino de Ciências
A Ciência na disciplina de Física
Substância
Ensino de Biologia
Ensino Bilíngue de Química
Balanceamento e Reações Químicas
Ensino-Aprendizagem de Química
Projeto Sinalizando a Física
Divulgação sobre criação de sinais
Discussões legais sobre a inserção da
disciplina de libras no currículo da
licenciatura
Análise sobre a prática do Intérprete de Libras
Análise sobre o perfil do Intérprete de Libras
Investigação sobre as transmissões de
conceitos pelo Intérprete de Libras
Levantamento bibliográfico
Análise de legislação e entrevistas com
Intérpretes, professores e coordenador sobre
as dificuldades enfrentadas
Políticas públicas inclusiva, com entrevistas
com Intérpretes
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Quadro 3 – Distribuição dos artigos por temáticas de pesquisa
(continua)
TEMÁTICA

ARTIGOS
(25)

(30)

(33)

(37)

(19) e (38)
Investigações
(40)

(42)

(44)

(50)

ESPECIFICAÇÕES
A inclusão de um aluno surdo através da
observação de aulas e entrevistas com o
professor, intérprete, coordenador e com o
aluno
Levantamento quali e quantitativo junto aos
acadêmicos dos últimos semestres dos cursos
de Licenciatura em Física, Matemática e
Química, sobre a capacitação de graduandos
para atuarem com educação inclusiva
O processo de ensino-aprendizagem do
ensino bilíngue para surdos em escola
especial e escola inclusiva através de
entrevistas
Análises das concepções de instrutores surdos
sobre os conceitos de força e massa, através
de uma intervenção fundamentada na
perspectiva histórico-cultural de Vygotsky
Diagnóstico acerca dos problemas de alunos
surdos relacionados ao processo de ensinoaprendizagem.
Pesquisa acerca da formação docente e
discussão das práticas educacionais no ensino
dos alunos surdos. Com uso de questionário,
aplicado a 35 professores.
Estudo a respeito de como os professores de
Ciências, inseridos no contexto de uma Escola
de Educação Bilíngue para estudantes surdos,
trabalham com a heterogeneidade de cenários
em sala de aula.
Análise dos elementos da teoria da ação
comunicativa de Jürgen Habermas para
discussão de inclusão escolar com: a
Universidade, a Escola e as Esferas Públicas.
Contribuições acerca do processo de ensino e
aprendizagem de crianças surdas na Educação
Infantil, com enfoque no Ensino de Ciências
em duas escolas regular e especial no
Município de Parintins/AM. Através de
observação sistemática, observação
participante e entrevista semiestruturada com
as professoras.
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Quadro 3 – Distribuição dos artigos por temáticas de pesquisa
(continua)
TEMÁTICA

ARTIGOS

(51)

(53)

(54)

(07), (08), (13), (26)
(12)
Formação de
Professores

(14)
(24)
(37)
(49)

Produção
Didática

(01), (17), (32)
(03), (10), (12) e (29)
(06)
(07)
(08)
(11)
(14)
(34)
(35)

Escola Especial
ou Escola
Bilíngue

(39) e (52)
(02)
(11), (19), (36), (43) e
(48)
(37)
(33) e (50)

ESPECIFICAÇÕES
Investigar as percepções de professores,
intérpretes de Libras e de estudantes ouvintes
acerca da inclusão de surdos em aulas de
Química e suas implicações para os processos
de ensino e de aprendizagem. Através de
questões semiestruturadas.
Análise de como a Libras está inserida na
estrutura curricular dos cursos de Licenciatura
em Física do Brasil.
Verificar as interações que podem ocorrer
entre o aluno com surdez, o professor de
Física e o intérprete, além do papel desses
sujeitos no processo de inclusão do aluno
surdo. Através de Observações.
Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência (PIBID)
Parceria entre universidade e escola com
grupo de licenciandos
Grupo de Extensão Universitária
Formação continuada para professores da
escola regular
Estudos com grupo de instrutores surdos
Analisar o desenvolvimento das concepções
sobre surdez para futuros professores de
Ciências da Natureza
Criação de sinais
Vídeos
Laboratório
Adaptação de experimentos
Criação de sinais, maquetes e experimentos
Tecnologias e Criação de Sinais
Criação de sinais e vídeos
Criação de Sinais e Material de Apoio
Experimentos, uso de imagens, construção de
modelos com bolinhas de isopor e produção
de desenhos
Mapas Conceituais
Envolvimento de alunos de escola para surdos
Intervenções em escola para surdos
Participação de um grupo de instrutores
surdos
Investigação em escola inclusiva e escola
especial
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Quadro 3 – Distribuição dos artigos por temáticas de pesquisa
(conclusão)
TEMÁTICA

ARTIGOS
(02)

Espaços de
educação não
formal

(28)

(34)

ESPECIFICAÇÕES
Apresentar aos professores do Ensino Médio
uma pesquisa desenvolvida com alunos
surdos, com visitação do Planetário da Gávea
Visitação de um grupo de alunos surdos do
Ensino Médio a uma exposição museológica
científica, acompanhados por uma guia surda
e seus professores.
Possibilidades de utilização das imagens no
museu, de forma acessível. Para que
futuramente interessados no estudo do acervo
do museu e na língua de sinais possam utilizálos como fontes de ensino e pesquisa.

Fonte: Autores.

Com o Quadro 3 podemos observar, com uma visão geral, às diferentes abordagens
levantadas nos trabalhos encontrados e algumas especificidades de cada pesquisa (Quadro 2).
Enquadraram-se nas respectivas temáticas: Astronomia com 3 artigos, Mecânica com 11,
Acústica com 1, Eletricidade com 1, Conceitos Diversos com 4, Ciências com 10, Biologia
com 2, Química com 8, Investigações com 25, Formação de Professores com 9, Produção
Didática com 16, Escola Especial ou Escola Bilíngue com 9 e Espaços de educação não
formal com 3 artigos; sendo que vários destes trabalhos puderam ser relacionados à mais de
uma temática.
Notamos que há poucos trabalhos direcionados ao ensino-aprendizagem de
Astronomia, evidenciando a importância na intensificação de pesquisas nessa área. Além
disso, a maioria dos trabalhos pude ser considerada de cunho especificamente investigativo,
com sentido de maior divulgação teórica do que prática com relatos de experiências em sala
de aula.
Igualmente, encontramos poucas publicações que ilustram o processo de ensinoaprendizagem de Física em Escolas Especiais ou Escolas Bilíngues. As pesquisas, com
enfoque em ambientes bilíngues, revelaram maiores significações na produção de
conhecimento científico na educação dos surdos. Entretanto ainda são poucas as pesquisas
com contextos bilíngues. Há um número maior de publicações referentes aos contextos
inclusivos e, como percebemos nas pesquisas apresentadas na área, foram nesses espaços que
encontramos maiores tensões.
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As temáticas Mecânica e Ciências apresentaram maiores atenções nestas pesquisas, e a
Produção Didática também se mostrou significativa. Isso implicou na preocupação com
adaptação e acessibilidade dos conceitos para alunos surdos, principalmente com a criação de
sinais.
Esta etapa possibilitou caracterizar e identificar as pesquisas realizadas na área, e
delinear as contribuições apresentadas para o processo de ensino-aprendizagem que tem se
constituído nas pesquisas na educação de surdos; respondendo parcialmente a primeira
questão investigativa levantada no início deste capítulo.
Posteriormente, selecionamos os trabalhos que pertenciam ao corpus desta revisão, os
quais discutimos em duas perspectivas que emergiram durante a investigação: 1) Atuação
Individualizada e 2) Atuação Conjunta. Nessas descrevemos brevemente e discutimos a
atuação do Físico Educador e do Intérprete Educacional nas aulas de Física nessas pesquisas.

3.2.3 Terceiro Passo: Atuação Individualizada e Atuação Conjunta

Com a classificação dos trabalhos em temáticas (Quadro 3), identificamos as pesquisas
realizadas com foco no ensino-aprendizagem de Física na educação de surdos. Assim,
definimos que esses referem-se a várias questões de ensino e pesquisa sobre inclusão de
alunos surdos, tanto no ensino de Física quanto de outras áreas científicas.
Após a identificação das pesquisas com a leitura do resumo e, em alguns casos, da
metodologia, consideramos que os artigos que possuem uma intenção de cunho investigativo
sobre pesquisa em educação de surdos. Alguns não mencionam a presença do Intérprete,
enquanto outros apenas citam de forma geral que houve a participação desse profissional; mas
como um auxiliar ou assessor dos alunos ou dos professores em momentos específicos, sem
enfatizar sua atuação. Esses últimos não serão discutidos aqui, pois não pertencem ao objetivo
central desta revisão.
Como afirmamos as maiores tensões revelaram-se nos espaços inclusivos, e como o
corpus está delimitado à atuação do Físico Educador e do Intérprete Educacional de Libras, no
ensino-aprendizagem de Física para surdos, constituem-se como objetos dessa revisão os
trabalhos: (04), (06), (07), (08), (09), (12), (13), (14), (15), (17), (19), (22), (25), (31), (36),
(39) e (54). Assim foram totalizados 17 artigos, que evidenciam relatos com ações
envolvendo ambos profissionais no ensino de Física para alunos surdos.
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Alguns trabalhos que apresentavam a mesma autoria, geralmente, eram provenientes
de uma mesma pesquisa. Para esses, procuramos discutir consecutivamente para facilitar a
compreensão a respeito das investigações levantadas nos mesmos.
Reforçamos a ideia de que nem todas as pesquisas envolvem necessariamente
intervenções em sala de aula. Em alguns casos eram entrevistas com professores, intérpretes e
alunos, observações de pesquisadores ou intervenções realizadas por membros externos ao
contexto escolar, principalmente no caso de formação de professores. Mas todos com o viés
de ilustrar o cenário prático desses profissionais e estudantes surdos. Neste sentido, com esses
trabalhos podemos refletir em duas relevantes perspectivas, que permeiam a atuação desses
profissionais no contexto de sala de aula inclusiva.
A primeira perspectiva denominamos de 1) Atuação Individualizada. Estabelecemos a
mesma com a percepção do Intérprete em efetivar a transposição didática e mediar os
conceitos físicos lançados pelo professor, sem haver prévias discussões ou estudos em
conjunto. A segunda perspectiva, denominamos de 2) Atuação Conjunta. Essa, estabelecemos
a partir da percepção do envolvimento conjunto e participativo de ambos profissionais, no
sentido de promover o processo de inclusão e de ensino-aprendizagem de Física. Temos
então:

3.2.3.1 Atuação Individualizada

Definimos 10 trabalhos neste eixo, (04), (07), (09), (13), (19), (22), (25), (31), (36) e
(54). Nestes, discutimos os principais obstáculos que se estabelecem na articulação dos
conceitos Físicos da língua portuguesa para Libras, e sobre um papel, geralmente,
individualizado tanto do professor quanto do Intérprete de Libras. Essa situação, na maioria
dos casos, delega ao próprio Intérprete de Libras, na falta de sinais específicos, adaptar e
definir os melhores sinais e, às vezes, sinônimos com sinais do cotidiano em Libras para o
contexto mais próximo do termo científico. Ou seja, intuindo o profissional a realizar as
transposições didáticas.
Ressalta-se também a necessidade de o Intérprete em possuir uma formação adequada,
para que possua o mínimo de conhecimentos específicos da área das ciências. Outra questão
que se enfatiza diz respeito à importância de que o professor exerça sua função de explicar os
conceitos, independentemente de se estar na turma inclusiva ou não, ou de contar com a
presença do Intérprete; além do seu desconhecimento da estrutura da Libras e da cultura
surda.
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Estas rupturas na atuação tanto do professor quanto do Intérprete geram uma
fragmentação dos significados. Isso prejudica o aprendizado do aluno surdo e a internalização
dos conceitos através do diálogo, conforme os pressupostos teóricos sobre pensamento e
linguagem de Vigotski (2001) e da significação de Bakhtin (2006).
Uma das principais funções do Físico Educador é representar a comunidade científica;
e a do Intérprete representar a comunidade surda e mediar as comunicações entre os sujeitos.
Se tratando do compartilhamento de significados, que é assumido com complexidade, não só
o professor faz uso da transposição didática em sala de aula, como também se torna uma
imposição na atuação do Intérprete, que almeja uma melhor troca de significações e do
processo de comunicação entre os pares. Embora, muitas vezes, o Intérprete seja o único a
interagir diretamente com o aluno surdo ou deficiente auditivo, havendo uma ruptura na
relação entre o professor e o aluno. Por isso que algumas dessas pesquisas, como (04),
sugerem que haja uma manifestação do aluno surdo e uma percepção maior sobre a atuação
do Intérprete.
O trabalho (07) que envolvia o processo de formação de professores com a atuação de
licenciandos, torna clara a necessidade de enquanto docente também possuir conhecimento
em Libras. O fato de desconhecerem a mesma, de o Intérprete que acompanhava as ações não
possuir domínio conceitual de ciências e a falta de sinais específicos tornaram as intervenções
fragmentadas. Isso permitiu os autores concluírem que há grandes dificuldades no trabalho
com deficientes auditivas, por possuírem características linguísticas diferentes das dos
ouvintes.
Os artigos (09) e (31), que são de mesma autoria, possuem uma abordagem a respeito
de um mesmo Intérprete de Libras. No entanto o (09) trata-se de entrevistas com esse
profissional; enquanto o (31) parte de entrevistas e da observação dos pesquisadores sobre as
aulas de Física, focando na atuação do Intérprete que estava em início de carreira, segundo os
autores.
No trabalho (09) foram relatadas as impressões de um Intérprete quanto a sua atuação.
E esse evidenciou um obstáculo, que muitas vezes não é entendido ou percebido pelo
professor de Física, sobre o quanto o aluno surdo conhece Libras e o quanto essa carência no
conhecimento dos sinais e dos signos utilizados dificulta o aprendizado. O que mais uma vez
exigiu que o próprio Intérprete confeccionasse materiais didáticos e realizasse a transposição
didática; para primeiramente ensinar a esse aluno o significado do sinal e, posteriormente, as
definições físicas e conceitos atrelados ao novo signo linguístico.
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Com isso há uma função que ultrapassou a de Intérprete, mas os autores consideraram
como necessária. No (09), o Intérprete ainda afirmou que reconhece que o material por ele
preparado pode conter ainda alguns erros conceituais, pois muitas vezes não há um trabalho
conjunto com o professor.
Já na pesquisa do artigo (31), os autores constataram que há uma grande dificuldade
do Intérprete, com relação ao domínio dos sinais específicos ligados ao conteúdo físico.
Percebeu-se, assim, que o trabalho do Intérprete vai além da interpretação das aulas, em que
ele assume para si a responsabilidade pela aprendizagem dos alunos. Evidenciando,
novamente, que a formação do Intérprete para atuar em diferentes disciplinas não é o
suficiente para que o mesmo consiga conhecer sinais específicos de cada área. Por mais que
esse se especialize, sua prática e a comunicação dependem do quanto os alunos surdos
conhecem Libras.
Além disso, ainda no trabalho (31) notamos que o professor de Física se preocupou em
explanar os conteúdos, apresentando as definições e conceitos sem dialogar com o Intérprete.
Esse, por não possuir o conhecimento específico de Física, acabou na tentativa de realizar
uma transposição didática para aproximar os alunos, usando informações equivocadas,
devido, talvez, à ausência de sinais e do conhecimento dos alunos sobre a Libras. Ou seja, o
Intérprete tentou as estratégias que provavelmente poderiam contribuir com esses estudantes.
Os autores ainda concluem que a presença do Intérprete é fundamental para a inclusão de
alunos deficientes auditivos ou surdos; mas que os professores não estão preparados para
trabalharem com estes sujeitos. Assim, o Intérprete, assume a responsabilidade pela
aprendizagem; o que não isenta o professor da disciplina.
O trabalho (13) envolveu formação de professores. Levantou um extremo agravante
que implica não só na falta de conhecimento conceitual do Intérprete, mas também do próprio
professor de Física; somado à transmissão de significados pelo Intérprete, que não possuía
conhecimentos mínimos da área. Isso gerou erros conceituais mais graves ainda. Ou seja, a
presença do Intérprete se faz fundamental; mas ao mesmo tempo tem se tornado também, em
alguns casos, um limitador do aprendizado científico.
A pesquisa do artigo (19) consistiu em uma monitoria voluntária de física para
estudantes do Ensino Médio, no Centro de Educação e Apoio às Necessidades Auditivas e
Visuais (CENAV). Com relatos dos estudantes, observações e estudos teóricos os autores
revelaram que uma das maiores dificuldades para os estudantes surdos estava relacionada à
resolução de problemas e à compreensão de conceitos. Mesmo fluentes em Libras, os alunos
não dominavam a língua portuguesa escrita e enfrentavam barreiras por não conseguirem

90

acompanhar o professor e Intérprete de Libras simultaneamente. Além disso, os estudantes
não entendiam alguns sinais técnicos utilizados e o Intérprete fazia muita datilologia devido à
ausência de sinais. Os autores concluíram que o professor poderia adaptar suas aulas com
recursos visuais, e que deveria haver um diálogo entre o professor e o intérprete antes das
aulas serem ministradas.
O artigo (22) possui alguns autores em comum ao (17), (25) e (54). Esses últimos de
mesma autoria, sendo que o (17) não discutiremos nesta categoria. Porém, o (17) sucede das
pesquisas realizadas no (22), (25) e (54), nesses buscaram investigar, em um primeiro
momento, quais seriam as dificuldades dos professores, dos alunos e dos Intérpretes
enfrentadas no ensino de Física, no contexto inclusivo. Com isso, são apresentadas, na
pesquisa seguinte (17), estratégias didáticas envolvendo a criação de sinais, que possam
contribuir com sentido de ultrapassar essas dificuldades.
Os autores vislumbraram através de entrevistas, no trabalho (22), o despreparo do
professor de Física para ensinar os conceitos como principal dificuldade; em vista que
desconhecem a estrutura da linguagem da pessoa surda, transferindo ao Intérprete a
responsabilidade pela aprendizagem sendo que esse não domina os termos físicos. Isso mostra
um cenário equivocado, onde se acredita que para a inclusão de alunos surdos basta colocá-los
em escolas regulares com apenas um intérprete, como determina a legislação brasileira a
partir de 1988. Sob o ponto de vista das oportunidades e igualdades para aprendizagem,
percebemos que do modo que esses alunos estão sendo atendidos, a inclusão não está
ocorrendo.
Ainda no (22), os autores percebem que o conflito e a confusão sobre papel do
professor e do Intérprete estão no fato de o aluno surdo depender de uma representação visual.
E isso cabe ao professor ou talvez ao intérprete, que deve traduzir ou representar um conceito
abstrato na forma de uma imagem, figura ou esquema visual.
Então, quem deveria elaborar e construir ou adaptar estratégias e a transposição
didática, o professor ou o Intérprete? Os autores (22) afirmam que quem deve transformar o
conceito abstrato em visual é o professor.
Neste sentido podemos conjecturar que os dois são responsáveis pela educação do
aluno surdo. Professores e Intérpretes de Libras, enquanto educadores, necessitam trabalhar
conjuntamente para definir e delinear as estratégias didático-metodológicas. Como exemplo,
propomos que não é suficiente o professor apresentar uma imagem só pela imagem e seu
potencial visual, ela tem que ter uma afinidade ao contexto desse aluno. Isso se dá com o
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conhecimento do que é a cultura surda e de como o surdo percebe o mundo, assim teremos
uma aproximação intercultural.
Na pesquisa realizada no artigo (25), considerando observação de aulas e entrevistas,
os autores perceberam que o intérprete, além de acompanhar o aluno em todas as matérias,
não domina os conteúdos de física; dificultando a compreensão dessa matéria. E que o
professor desconhece Libras e também não planeja suas aulas pensando no aluno surdo.
Embora esse apresente exemplos visuais, a falta de sinais específicos e do conhecimento
científico do Intérprete complica e prejudica o aprendizado do aluno. Concluem que a escola
não favorece o desenvolvimento das potencialidades cognitivas do aluno, desarticulada do
que as leis brasileiras sugerem sobre inclusão.
A pesquisa (54) teve como objetivo verificar as relações, através de observações, com
o foco nas interações entre o professor e o aluno surdo e do professor com o Intérprete, além
do papel desses sujeitos no processo de inclusão. Confirmaram que apenas o intérprete
interage efetivamente com esses alunos, e pouco colabora para que eles interajam com
pessoas que não sabem Libras. Enquanto o professor transfere a esse profissional a
responsabilidade pelo ensino-aprendizagem desses alunos. Os autores sugerem que não
existem relações sociais que, de fato, favoreçam plenamente o desenvolvimento e a inclusão
social dos alunos surdos; percebendo uma forte relação presente entre o Intérprete com o
aluno que acompanha.
Também observaram, ainda no (54), que os intérpretes estão exercendo o papel do
professor, e julgaram que o professor não está preparado para se comunicar com o aluno
surdo. Perceberam nesta pesquisa que a maioria dos professores, embora demonstrando
interesse em dar uma aula que o aluno surdo pudesse entender e participar, não buscaram
meios para melhorar esse processo de interação entre ele e o aluno, ou entre ele e o intérprete,
e para de fato contribuir para aprendizagem.
Tanto no (22), no (25) quanto no (54) as críticas estão mais voltadas para
desconhecimento do professor sobre as especificidades do aluno surdo, e por parte do
Intérprete com relação aos conceitos físicos. O (22) e o (25) reforçam também a crítica para a
falta de sinais e signos em Libras para os conceitos Físicos.
O trabalho e atuação do Intérprete de Libras não é a única solução para inclusão e
aprendizado do aluno surdo. O Intérprete compõe apenas um dos profissionais envolvidos no
processo de inclusão. Devem ser repensadas tanto a sua atuação quanto a dos demais
profissionais, para que não seja também mais um problema na educação desses sujeitos, mas
sim um facilitador no contexto educacional.
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Na pesquisa do artigo (36), o objetivo era investigar os argumentos dos estudantes
surdos em uma atividade experimental. Com isso, perceberam que os alunos não conseguiram
argumentar. Nesse, a atuação do intérprete ficou mais como de acompanhante dos alunos,
sendo que o papel do professor ganhou maiores atenções. Os autores evidenciaram o
descompromisso dos professores, em investir em metodologias adequadas para a
especificidade viso-espacial do surdo. Esses alegam a falta de um laboratório como
justificativa para ausência do uso de experimentos, ou outra atividade baseada no visual. Os
autores consideram que muitos estudantes lembraram o conteúdo, mas não possuíam uma
compreensão dos conceitos; o que fez com que eles não aprofundassem na discussão, por isso
não evoluindo para uma argumentação.
Embora o Intérprete não tenha ganhado foco neste trabalho (36), a atuação do
professor deixou em evidência um ponto crítico no cenário inclusivo; que está justamente no
desconhecimento do professor sobre as necessidades dos alunos incluídos. Por isso, a
responsabilidade não deve recair apenas nesse profissional, assim como não deve ser delegada
apenas ao Intérprete. Novamente nos deparamos com a grande necessidade de uma atuação
conjunta entre os professores, Intérpretes de Libras e o apoio da escola, para que o processo
da inclusão se consolide no caso da pessoa surda.

3.2.3.2 Atuação Conjunta

Classificamos para esse eixo sete trabalhos, sendo: (06), (08), (12), (14), (15), (17),
(39). Percebemos que as pesquisas e trabalhos que envolveram produção de materiais
didáticos, de experimentos, de criação de sinais e formação de professores com participação
de licenciandos, integraram uma participação mais ativa entre professor de Física e Intérprete
de Libras com os alunos surdos ou deficientes auditivos. Embora em alguns destes trabalhos o
Intérprete tenha participado apenas de alguns momentos (06), ou apenas como mediador da
comunicação e colaborador (08), (12), (14), (15) e (17). Mas reconhecemos que sua atuação
foi mais percebida como integrador das ações, com trabalho em equipe, onde os profissionais
envolvidos, inclusive os professores de Física, possuíam conhecimento da cultura e da língua
do sujeito surdo.
O trabalho (06) traz uma abordagem acerca da elaboração e implementação de um
material didático com a utilização de experimentos. O processo contou com a participação de
Intérpretes em momentos específicos da pesquisa. Os autores evidenciaram as dificuldades

93

dos alunos surdos com a língua portuguesa e dos professores em lidar com as diferenças na
estrutura linguística.
A pesquisa (08) teve intenção de apresentar uma relação entre o cotidiano e o Ensino
da Astronomia, através de um experimento e construção de uma maquete, com objetivo de
criar sinais para essa área e contribuir na educação de alunos surdos. A implementação foi
conduzida por bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID),
que contaram com o apoio de um Intérprete para comunicação. Os autores notaram o quanto
os alunos surdos são detalhistas e atentos às características visuais no ato de criarem sinais.
Consideraram, então, que é imprescindível que outros pesquisadores possibilitem a seus
alunos surdos a criação de sinais, para que futuramente tenhamos um número significativo de
sinais para Física.
A investigação do artigo (12) é direcionada à formação de professores, contando com
o acompanhamento e colaboração do Intérprete como assessor dos licenciandos e dos alunos
surdos. O intuito foi de construir vídeos didáticos legendados em Libras, além do uso de
experimentos e recursos multimídia. Os autores informam que esses demonstraram-se
adequados e promotores da participação dos alunos surdos. Perceberam que a familiarização
dos licenciandos com a Libras facilitou e contribuiu para a interação entre professor e aluno
surdo, e que a atuação do intérprete e o conhecimento do professor na língua de sinais são
fundamentais. Mesmo com a intermediação do intérprete, o processo de ensino é facilitado se
o professor sabe fazer uso da Libras.
O artigo (14) apresentou uma pesquisa realizada com o objetivo de contribuir na
formação inicial de um grupo de licenciandos de Física, e proporcionar a compreensão do
processo de inclusão e educação de surdos. Usaram como estratégias a criação de sinais com
uso de vídeos bilíngues, contando com a participação do intérprete nos estudos. Os autores
apontaram que a obrigatoriedade de inserção da disciplina de Libras no currículo dos cursos
de formação de professores e a presença de tradutores/intérpretes em classes com alunos
surdos são iniciativas válidas; porém, insuficientes à participação e à efetiva aprendizagem
desses alunos em aulas de Física.
O artigo (15) tratou de uma sequência didática, com a utilização de um software e com
a colaboração do Intérprete. Evidenciamos, nas ideias dos autores, que o processo de inclusão
requer a participação de todos os profissionais. Enquanto professor, deve-se investir em um
processo mais participativo do ensino-aprendizagem; não apenas no sentido de lecionar Física
enquanto o Intérprete interpreta, mas com envolvimento e imersão na língua e na cultura.
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No trabalho (17) percebemos uma atuação mais conjunta entre os profissionais.
Lembramos que esse seguiu do diagnóstico levantado nos artigos (22) e (25), discutidos na
categoria anterior, sobre as dificuldades enfrentadas. Nessa investigação houve o trabalho
cooperativo. O aluno, o professor e o Intérprete tiveram, através da criação de sinais, a
oportunidade de aprender a cultura do sujeito surdo e a linguagem científica, para
apropriarem-se de sinais mais semelhantes do significado dos conceitos físicos que
necessitam ser interpretados. Isso é, para o aluno, um facilitador da internalização dessa
linguagem, favorecendo a aproximação do professor com esses sujeitos e, do Intérprete com o
meio científico.
O artigo (39) apresentou uma perspectiva direcionada para educação superior; e não
para escola básica, como nos demais artigos discutidos nas duas categorias. Esse aborda sobre
a avaliação, considerando o uso de mapas conceituais na disciplina de Física no curso de
Ciência da Computação. Os autores inferem que a avaliação deve ocorrer durante todo o
processo, continuamente, com o auxílio e acompanhamento do Intérprete. Afirmam que o
professor deve contar com o apoio desse profissional na correção das provas, devido ao seu
conhecimento da Libras, facilitando a compreensão do professor sobre os sentidos da escrita
do aluno surdo. O Intérprete não possuía formação na área da Física, mas professor e
Intérprete traçavam estratégias de avaliação da evolução do aluno. Além disso, o professor
deve saber que o desempenho linguístico do aluno não é considerável na avaliação.
A estrutura da linguagem é cultural e representa a cultura própria do surdo. Logo,
professor e Intérprete devem atuar conjuntamente em todo o processo, inclusive na avaliação;
pois o professor atua como conhecedor dos termos científicos, compartilhando esses
conhecimentos com os saberes do Intérprete, que atua como conhecedor da língua e da cultura
dos sujeitos surdos.
Com as ideias de Vigotski (2001), refletimos que o trabalho coletivo, que flui entre os
indivíduos, potencializa as trocas de significados e conduz a uma descentralização do eu
individual. Dessa forma, proporciona a construção do eu coletivo e do pensamento
compartilhado; que ilustram a concepção de um objetivo comum que é o ensinoaprendizagem dos alunos e propiciam o novo, que é a construção do conhecimento pelo
grupo.
Essa etapa possibilitou inferir sobre uma compreensão de como tem se constituído a
atuação do Intérprete Educacional de Libras e dos Físicos Educadores; respondendo
parcialmente a primeira questão investigativa desta pesquisa, apresentada no começo deste
capítulo.
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3.3 AS PESQUISAS EXPLORADAS: CONTRIBUIÇÕES E CONSIDERAÇÕES

A oficialização e regulamentação da profissão do Tils é recente. Mas percebemos que,
nos últimos anos, têm se fortalecido produções de pesquisas e trabalhos envolvendo práticas
em sala de aula inclusiva, na educação básica. Essas produções procuram refletir sobre o
papel do Físico Educador e do Intérprete Educacional, como também de investir em ações que
contribuam para o ensino-aprendizagem dos alunos surdos ou deficientes auditivos.
Dos artigos analisados, poucos mencionaram o uso da nomenclatura Professor
Intérprete de Libras, mesmo assim sabemos que esse termo é atribuído a esse profissional e
gera confusões no ambiente escolar.
Independentemente da nomenclatura, o intérprete em ambiente educacional, muitas
vezes, assume um papel de codocente. Isso não significa que o profissional deva ser o único
responsável com o ensino-aprendizagem do aluno surdo; mas requer considerar e perceber o
Intérprete, no sentido de que ele também deve possuir noções dos conteúdos específicos e ter
liberdade para efetuar as transposições didáticas, como modo de aproximação científica com a
cultura surda.
O Intérprete Educacional de Libras necessita participar dos estudos pedagógicos com
o professor da disciplina, que é o sujeito responsável por dominar os conceitos específicos.
Além disso, o professor também precisa conhecer sobre cultura surda e ter noções da Libras.
Reconhecemos que houve, em muitos momentos, uma transposição didática nesse sentido nos
artigos que encontramos; e provavelmente caracterizou-se como uma necessidade que se
impôs ao Físico Educador e ao Intérprete Educacional de Libras. Isto é, a ambos como
educadores.
O intérprete não é o professor regente da aula, mas inferiu-se a ele como outro
educador que pode e, positivamente, deve contribuir no processo de ensino-aprendizagem e
inclusão dos alunos surdos. Isso é uma tarefa difícil e desafiadora ao profissional; pois com a
estrutura disciplinar na educação atual, o Intérprete geralmente acompanha os alunos surdos
em distintas disciplinas curriculares e dificilmente o profissional possuirá domínio conceitual
de todas as áreas.
Assim nos questionamos: como é possível um único profissional possuir domínio
conceitual entre os diferentes saberes? Logo sugerimos duas possibilidades: A primeira, em
um panorama educacional ideal, seria uma formação e a atuação por áreas de conhecimento
por parte do Intérprete, que facilitaria sua ação interpretatória e nas transposições didáticas
emergentes ao contexto inclusivo, bem como a formação dos professores sobre cultura surda e
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Libras. Quanto à segunda possibilidade, podemos afirmar que com uma expansão e um
fortalecimento de escolas bilíngues para surdos, teríamos a educação com equidade e
qualidade para esses sujeitos.
Mesmo quando a atuação dos profissionais era percebida nas pesquisas como
conjunta, os envolvidos não tinham suas funções totalmente esclarecidas a respeito dos seus
papéis em sala de aula. Algumas vezes nem era mencionado como e qual era o real papel do
docente de Física e do Intérprete de Libras, embora atuassem em conjunto.
As práticas que favoreceram para efetivação de um trabalho conjunto, e que se
configuraram com grande potencial construtivo no processo de inclusão dos sujeitos surdos, e
do vínculo entre o professor, aluno, intérprete e dos conceitos científicos estão diretamente
relacionados às abordagens que envolvam esses personagens em atividades diferenciadas,
como a produção de material didático e a criação de sinais.
Quanto à prática do Intérprete Educacional notamos, nos artigos investigados, que esse
profissional necessitou explorar e perpassar pelo campo pedagógico e, consequentemente,
atuar como um docente. Não como uma obrigação de ensinar o aluno surdo, no sentido de
ultrapassar sua função de interpretar, mas interferindo e contribuindo com processo de ensinoaprendizagem.
Além de estar mais próximo do aluno surdo, o Intérprete conhece sua cultura e língua
podendo contribuir no seu aprendizado de forma positiva; desde que possua conhecimento das
especificidades conceituais que pretende interpretar. Lembrando que o Intérprete é de
Libras/Português, e também está próximo da língua e da cultura dos alunos e professores
ouvintes. Esse profissional não é específico do aluno surdo, ele é um profissional da escola,
comprometido com o ensino-aprendizagem de todos. Assim como o aluno surdo não é
responsabilidade do Intérprete, mas da escola.
Como as maiores críticas estão voltadas à falta de conhecimento de Física pelo
Intérprete, a atuação do Físico Educador também deve ultrapassar a função de lecionar
enquanto o Intérprete faz a interpretação e uma transposição didática, estando aberto para
fazer uma atuação em conjunto com o Intérprete. O professor igualmente deve tentar se
aproximar desses sujeitos (aluno surdo e Intérprete de Libras), pois possui a mesma
responsabilidade de educador desse aluno. De outra forma, não se poderia considerar como
uma sala de aula inclusiva.
Com base nos artigos encontrados, não ficou explícito se haviam horários para
planejamento, para os professores e o Intérprete dialogarem e construírem suas práticas
conjuntas. Nem quanto à disponibilidade de materiais e recursos didáticos oferecidos pelas
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escolas. Como é possível a inclusão acontecer, se os professores e intérpretes possuem poucos
recursos e tempo para planejamentos e estudos?
É preciso reforçar que não estamos condicionando a culpa ou delegando os problemas
educacionais aos Físicos Educadores ou ao Intérprete Educacional de Libras. Sabemos que o
sistema educacional brasileiro desfavorece os docentes, no sentido de desvalorização salarial,
desrespeito profissional, superlotamento nas salas de aulas, cargas horárias excessivas sem
momentos para planejamentos e estudos, falta de investimentos e fomentos dos órgãos
públicos na estrutura escolar, materiais didáticos e tecnológicos; além de pouco ou nenhum
incentivo financeiro para a capacitação e a formação continuada de professores.
É o próprio sistema da educação brasileira que muitas vezes bloqueia a ação docente.
Em legislação há fortes indicativos para inclusão e uma educação para todos; mas os
investimentos governamentais ainda são insuficientes, além de não atingirem integralmente e
positivamente a realidade das escolas brasileiras consideradas inclusivas. A inclusão que
queremos ainda não acontece na maioria das escolas que temos. Quando ela acontece, é por
conta de um esforço homérico dos professores e intérpretes envolvidos, que apesar das
condições oferecidas, disponibilizam do seu tempo particular e às vezes de investimentos
próprios para garantir a inclusão desejada.
A inclusão dos alunos surdos ou deficientes auditivos no ambiente escolar requer,
além dos investimentos governamentais, um possível trabalho de codocência do Intérprete,
uma proximidade entre o professor com os alunos e tempo para planejamentos conjuntos. Há
também uma recorrente necessidade de se investir na formação desses educadores, para que
tenham o conhecimento da cultura, da língua e de uma percepção da Física no contexto visual.
Do mesmo modo na capacitação dos Intérpretes, para que tenham oportunidade de se
aperfeiçoarem nos aspectos técnicos e conceituais da Física.
A respeito do papel do Físico Educador em sala de aula bilíngue, em que os conceitos
são ministrados em língua de sinais, encontramos algumas evidências que revelam este
cenário. Nas pesquisas que intuíram essa atuação, constatamos que o fato de o professor
conhecer as singularidades culturais e a língua materna dos alunos surdos favoreceu a prática
dos educadores e o processo de ensino-aprendizagem.
Mesmo com a intervenção de um educador bilíngue e com aulas em Libras, existiram
barreiras enfrentadas pela falta de conhecimentos prévios e o desconhecimento linguístico dos
próprios alunos surdos, de acordo com os artigos elucidados. Nesses artigos, também
constatamos que as propostas bilíngues envolveram, especialmente, a produção de materiais
didáticos e criação de sinais.
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Concluímos que será fortalecendo a comunicação entre a linguagem científica e a
Libras, em uma atuação conjunta dos professores e intérpretes ou com a promoção de
ambientes bilíngues, que estaremos potencializando a construção de significados e do
conhecimento pelos sujeitos surdos.
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CAPÍTULO IV

ARTICULAÇÃO SOBRE ASTRONOMIA, LIBRAS E TDIC: ACEITAÇÃO E
POTENCIALIDADES PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DE FÍSICA NA
CULTURA SURDA

Este capítulo corresponde à segunda fase da investigação, na qual temos o intuito de
responder a segunda questão investigativa: Como a Astronomia é percebida pela comunidade
surda e ouvintes e qual sua potencialidade para o ensino-aprendizagem de Física na educação
de surdos? Tendo assim, como objetivo: Investigar a aceitação da comunidade surda e de
ouvintes e quais as potencialidades da Astronomia na educação de surdos.
Discutimos neste as possibilidades e a aceitação da Astronomia em Libras, e as
contribuições apresentadas pelas TDIC no processo de ensino-aprendizagem de Física para
surdos.

4.1 ASTRONOMIA, LIBRAS E TDIC: UMA ARTICULAÇÃO POSSÍVEL NA
EDUCAÇÃO DE SURDOS

Admitimos, sob nossa fundamentação teórica, e reconhecemos, com nossas primeiras
investigações durante a primeira fase com a revisão bibliográfica, que o conhecimento da
Libras e da cultura surda, tanto por professores bilíngues quanto por professores e intérprete
de Libras em atuação conjunta, é indispensável para o planejamento de estratégias didáticometodológicas para o ensino-aprendizagem; assim como, para a inclusão e a permanência dos
sujeitos surdos na escola.
Quanto às abordagens de Astronomia, podemos afirmar que o uso de TDIC e
articulação visual, com recursos virtuais como imagens, vídeos e os softwares, bem como a
adaptação de conceitos e a criação de sinais em Física favorecem o processo de ensinoaprendizagem. São ferramentas que despertam o interesse dos envolvidos, possibilitando
maior compreensão acerca dessa temática.
Neste sentido, com o intuito de investigar e contribuir para o ensino-aprendizagem de
Física, especialmente para área da Astronomia na educação de surdos, elaboramos e
implementamos um minicurso em Libras aliada ao uso de TDIC. Oferecemos o minicurso
durante a VII Semana Acadêmica da Licenciatura em Ciências Exatas (SALCE) e I Semana
Acadêmica Integrada da Unipampa, campus Caçapava do Sul/RS, em novembro de 2016.
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Contamos no minicurso com a presença e a participação de um grupo de 15 pessoas.
Entre elas dois surdos, integrantes e representantes da comunidade surda (Intérpretes de
Libras atuantes e em formação), licenciandos do curso de Ciências Exatas e professores da
rede pública de ensino das esferas municipal, estadual e federal; formando, assim, um público
heterogêneo.
Considerando a diversidade do público participante do minicurso, tivemos como
principais elementos para discussão: apresentar noções básicas de Astronomia, informações
sobre cultura surda e acessibilidade e aspectos para a integração social e educacional. Em
geral, discutimos nesse minicurso sobre inclusão, bilinguismo e o processo de ensinoaprendizagem de Física e de Astronomia para a educação de surdos.
Para essas discussões, seguimos os pressupostos teóricos até aqui apresentados. A
articulação do minicurso ocorreu mediada em Libras e com o uso de TDIC, considerando
diálogos em uma perspectiva gestual, visual e oral.
Começamos o minicurso apresentando e ensinando alguns sinais básicos para
comunicação em Libras, como o alfabeto datilológico, identificação pessoal e cumprimentos.
A pretensão era que os ouvintes pudessem ter um contato com a língua e, consequentemente,
possibilitar uma comunicação entre os mesmos com os surdos. Com isso, abordamos aspectos
culturais e linguísticos e legais na educação de surdos.
Em sequência, houve uma explicação sobre alguns conceitos e objetos astronômicos.
Para isso, utilizamos slides com fotos, vídeos e as representações dos astros em língua de
sinais, além do uso de sinais que foram criados durante os estudos realizados com o grupo de
alunas surdas e pela educadora (professora pesquisadora) em 01/2016.
Para finalizar o minicurso, apresentamos e discutimos a importância da criação de
sinais e do uso de TDIC no ensino-aprendizagem de Física. Escolhemos dois softwares de
Astronomia para manipulação, sendo eles Stellarium e Celestia25. Então realizamos
explorações com os softwares, para que os participantes interagissem com os programas e
experimentassem suas potencialidades.
O minicurso serviu como embasamento teórico e prático sobre estratégias didáticometodológicas para que os participantes pudessem manifestar, posteriormente, em um
questionário, as suas percepções, motivações e possíveis sugestões e reflexões para o ensinoaprendizagem de Astronomia na educação de surdos.
25

Discutimos sobre as características do Stellarium no CAPÍTULO V, item 5.3 da sequência didática. Sobre o
Celestia este é um software para simulações espaciais tridimensionais e de acesso livre para download. Mais
informações acessar o wbsite, disponível em: <https://celestia.space/> 2 nov. 2016.
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4.1.1 Astronomia, Libras e TDIC: em busca de percepções

Bardin (1977) define que a análise de conteúdo consiste em instrumentos
metodológicos, que abrangem discursos relacionados com a análise de comunicações. Nesse
viés, estruturamos um questionário online como instrumento para análise das concepções dos
participantes. Esse foi respondido após a realização do minicurso. Enviamos um e-mail aos
participantes contendo a apresentação dos slides e um convite para que respondessem ao
questionário online, que se constituiu como principal meio de percepção da aceitação dos
participantes sobre a temática.
Como poucos se manifestaram, reenviamos uma segunda solicitação, também por email, para que mais pessoas respondessem o mesmo. Ao final, alcançamos um total de seis
participações, as quais identificamos como Participante A, B... (PA, PB...): PA, PB, PC, PD,
PE e PF.
O questionário foi composto por treze questões, sendo dez dissertativas e três
objetivas, conforme mostramos no Quadro 4. O elaboramos através da ferramenta
―formulários‖ Google, disponível na rede.
Quadro 4 – Questionário de avaliação.
(continua)
Avaliação sobre Tópicos de Astronomia em Libras aliado a TDIC
1) Você considera que o minicurso contribuiu com o seu entendimento acerca da cultura
surda? Descreva de que forma.
2) Entre os aspectos abordados acerca da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e da Cultura
Surda, quais você considera mais significativos para sua formação acadêmica ou prática
docente?
3) Você considera que o minicurso contribuiu com o seu entendimento no que se refere ao
Ensino de Física para pessoas surdas? Descreva de que forma.
4) Quais tópicos de Astronomia articulados com Libras tiveram maior relevância na sua
formação ou ação docente? Por quê?
5) Referente a manipulação dos softwares Stellarium e Celestia, destaque os potenciais que
estes oferecem enquanto recursos para o Ensino de Astronomia?
6) Sobre o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), em sua
opinião, quais são as principais potencialidades e possibilidades para o Ensino de Física e
na Educação de Surdos?
7)Pensando na contribuição do minicurso para a sua formação, que nota você atribui, entre
1 e 5, sendo 01 a nota mínima e 05 a nota máxima, para os seguintes pontos: Organização
do minicurso, Tópicos de Astronomia abordados, Tópicos relacionados a cultura surda, Uso
dos aplicativos Stellarium e Celestia, Tópicos relacionados ao ensino de física para pessoas
surdas.
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Quadro 4 – Questionário de avaliação.
(conclusão)
Avaliação sobre Tópicos de Astronomia em Libras aliado a TDIC
8) No que tange as questões abordadas no minicurso, como você avalia a relevância das
mesmas: Ensino de Astronomia, Cultura Surda, Uso de aplicativos no ensino de Física para
surdos, Uso das TDIC para o ensino de Física. (Irrelevante, Relevante, Muito relevante)
9) Na sua opinião qual foi a maior contribuição do minicurso?
10) Você considera que o minicurso atingiu suas expectativas?
11) Você considera que o curso deixou a desejar em algum aspecto? Qual(is)?
12) Você teria interesse em fazer outro minicurso sobre este tema?
13) Quais tópicos gostaria que fossem abordados caso fosse oferecido outro minicurso?
Fonte: Autores.

Relembramos que de acordo com Bardin (1977), na análise de conteúdo qualitativa,
para o tratamento do material precisamos transformar os dados brutos do texto através de
recortes (escolha das unidades) ou fragmentos, classificação e agregação (escolha das
categorias). Neste caso, o texto refere-se às repostas dos participantes ao questionário, e os
fragmentos conferem as falas de maior relevância com nosso objetivo para esta fase da
investigação. Isso revela um sentido da comunicação em relação à segunda questão
investigativa que nos propomos discutir.
Nesse sentido, analisamos e sistematizamos as respostas às questões de avaliação em
quatro perspectivas que definimos a priori; por apresentarem maior recorrência nas perguntas
e maior proximidade com o problema e objetivo dessa fase da investigação. A saber: 1)
Cultura Surda, Libras e Astronomia no Ensino de Física 2) Tópicos de Astronomia para
Surdos, 3) TDIC no Ensino de Física para surdos, 4) Ensino de Física para Surdos. Nessas
perspectivas discutimos a aceitação e as potencialidades da articulação entre Astronomia,
Libras e TDIC para a educação de surdos.

4.1.2 Astronomia, Libras e TDIC: Aceitação e potencialidade na educação de surdos

Com o questionário de avaliação (Quadro 4), percebemos e reconhecemos as reflexões
e implicações da comunidade surda e de ouvintes sobre a articulação de Astronomia, Libras e
de TDIC como possibilidades e estratégias didático-metodológicas para a educação dos
surdos. Abordamos sucessivamente em quatro perspectivas os apontamentos e contribuições
levantados pelos participantes PA, PB, PC, PD, PE e PF.
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4.1.2.1 Cultura Surda, Libras e Astronomia no Ensino de Física

Na primeira perspectiva notamos que a apresentação sobre aspectos culturais e
linguísticos dos sujeitos surdos instigou o interesse dos participantes.
PA, PB, PC e PE relataram acreditar que o conhecimento dessas especificidades
contribui para o ensino-aprendizagem de Física e também agregou um diferencial, tanto na
formação inicial dos licenciandos quanto para a prática docente dos professores presentes.
Dessa forma, instigou a elaboração de estratégias didático-metodológicas que possam
promover a inclusão e permanência dos sujeitos surdos na escola.
Nos discursos de PA e PB também evidenciamos o desconhecimento da cultura e da
língua própria dos surdos. Mas notamos que ambos reconhecem a necessidade de
compreender as especificidades como um fator a ser potencializado e presente na ação
docente. Vejamos no excerto a seguir:

PA: Eu desconhecia muitas coisas, agora já estou mais segura, vou saber como agir
na sala de aula. Considero mais importante que o professor tenha conhecimento
sobre a língua, pois na sala de aula pode ter alunos que necessitem de uma atenção
especial, deve também saber aplicar os conhecimentos de uma forma mais fácil de
ser compreendida.
PB: Com certeza contribuiu muito, exemplo a cultura e alguns costumes que eram
desconhecidos por mim, a maneira de se comunicar usando de outros recursos além
dos sinais. A comunicação por sinais é algo normalmente deixado de lado e tão
pouco visto e incentivado durante a graduação que ficou visível que todos devem
investir pelo menos um pouco. (Respostas dos participantes ao questionário em
novembro de 2016)

Para os participantes PC e PE, o contato com os surdos é fundamental para a
comunicação e a proposta do minicurso possibilitou a compreensão de que existe e de como é
a cultura surda. Do mesmo modo, reconheceram que há potenciais possibilidades para o
ensino-aprendizagem de Astronomia, com a utilização de recursos tecnológicos digitais como
estratégias que viabilizam e favorecem o ensino-aprendizagem de deficientes auditivos e
surdos. Como mostramos no próximo excerto:

PC: A participação neste minicurso me proporcionou um melhor entendimento
acerca da cultura surda, pois neste tive contato com a Língua Brasileira de Sinais
aprendendo a me comunicar com este público, como também, pude aprender como
utilizar recursos como softwares para ministrar aulas de astronomia possibilitando
a assimilação do conteúdo para deficientes auditivos e surdos. A comunicação
através da LIBRAS e maneiras de proporcionar o conhecimento, tanto para surdos
quanto para qualquer outro tipo de público com deficiências, é de extrema
importância para formação acadêmica e prática docente, uma vez que, o professor
busca proporcionar a inclusão entre os demais.
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PE: Contribui para o meu conhecimento e curiosidade acerca da Libras e
Astronomia. Acredito que uma complementa a outra e quanto mais contato com os
surdos fluentes em Libras melhor o aprendizado. (Respostas dos participantes ao
questionário em novembro de 2016)

De modo geral, os participantes perceberam a importância do conhecimento da cultura
e língua materna dos surdos, como elementos necessários na efetivação do processo de
integração e inclusão desses sujeitos. Como evidenciado por Quadros (2008) e Strobel (2016),
a inclusão do sujeito surdo deve estar pautada no respeito à diversidade e aceitação da
diferença, por meio de estratégias que não imponham uma cultura, mas que as aproximem.
Tantos anos de preconceito e exclusão social somente serão apagados com essa
aproximação de ambas culturas, além de muito esforço conjunto e trabalho individual da
comunidade surda brasileira composta por ―surdos e ouvintes comprometidos com o sonho de
um futuro melhor para todos‖, salienta Ramos (2008, p. 2) na apresentação da obra Estudo de
Surdos III.
4.1.2.2 Tópicos de Astronomia para Surdos

Sobre essa perspectiva, os participantes PA, PB e PC concordaram que o tema é
relevante para o ensino de Física para surdos. Também destacaram que a criação de sinais,
para representar os significados e identificar os corpos celestes, é uma estratégia que contribui
na compreensão e explicação dos conceitos para esses sujeitos. A criação de sinais é uma ação
necessária para o ensino-aprendizagem de Física na educação de surdos (VARGAS;
GOBARA 2013, 2015a, 2015b; SANTOS et al., 2013, PASSERO; BOTAN; CARDOSO,
2011).
PA: Os símbolos foram criados para que o aluno soubesse do que o professor
estava se referindo. (...) assim fica mais fácil a compreensão.
PB: No momento que foi explicado as distâncias e todos os sinais articulados achei
que fosse impossível, mas foi impressionante.
PC: Possuíram grande relevância para minha formação, uma vez que, como
futuramente atuarei como docente na área da física será necessário que domine
estes conteúdos. (Respostas dos participantes ao questionário em novembro de
2016)

Com as falas do PB vimos que há uma impressão equivocada, mas recorrente, sobre o
ensino-aprendizagem de Física para alunos surdos, com uma visão utópica sobre as
possibilidades para sua efetivação. Entretanto, conseguimos apresentar e provocar os
participantes sobre as possibilidades e potenciais estratégias didático-metodológicas na
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educação científica para surdos.
Como apontou Strobel (2016), os ouvintes têm dificuldades em entenderem como os
surdos compreendem o mundo. Por isso, como afirmou o PB, sua primeira reação ao ser
confrontado com as estratégias visuais foi o surpreendimento de que é possível aproximar-se
da cultura do sujeito surdo considerando sua língua e suas vivências de modo visual.
Percebemos que a articulação de Astronomia em Libras proporcionou diversas
possibilidades de explorar conceitos físicos, e se constituiu um diferencial para a formação
dos participantes, que conheceram diferentes estratégias para contribuir com a educação dos
surdos. Adaptar e atribuir sinais, mesmo que provisórios, em Astronomia e Física garante
potencial para compreensão dos conceitos.
Com as barreiras na comunicação e diálogo, que ocorrem devido à distinção
linguística e cultural, reconhecemos que o processo de adaptação conceitual implica
considerar a língua natural do sujeito surdo e sua cultura. Na ausência de sinais específicos
dos conceitos científicos dessa língua, a criação de sinais contempla uma importante
estratégia para promover o ensino-aprendizagem de Física.
Quanto ao estudo de Astronomia,

reconhecendo sua relevância histórica

epistemológica para a educação científica, os resultados obtidos no questionário reafirmam e
elucidam os apontamentos referendados nos documentos propostos pelo MEC. Isso atribui à
Astronomia, entre outros ramos das Ciências Naturais, um caráter gerador de ―representações
do mundo ao buscar compreensão sobre o Universo, o espaço, o tempo, a matéria, o ser
humano, a vida, seus processos e transformações‖ (BRASIL, 1998, p. 23).

4.1.2.3 TDIC no Ensino de Física para surdos

Quanto à terceira perspectiva, os participantes PA, PB, PC, PD e PF relataram que o
maior potencial das mesmas é a visualização dos fenômenos, principalmente no caso dos
surdos que necessitam da linguagem visual, além de proporcionar maior interatividade e
compreensão.

PA: O uso de softwares e aplicativos, pois acho que é mais fácil eles estarem
visualizando.
PB: Facilitam e possibilitam uma melhor visualização e interatividade.
PC: Grande potencial para visualização dos fenômenos (...) e assimilação dos
conteúdos. Contribui, ensinando a manusear ferramentas que possibilitam o ensino
de física para pessoas surdas. (Respostas dos participantes ao questionário em
novembro de 2016)
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Para PD “o uso de tecnologias é bom em qualquer tipo de ensino na atualidade.”
(Resposta do participante ao questionário em novembro de 2016). Ou seja, além de ser uma
emergência na atualidade, as potencialidades das tecnologias devem ser repensadas e
envolverem todo âmbito educacional (ALMEIDA; SILVA, 2011). O participante PF
complementou essa ideia, reconhecendo que as tecnologias são artefatos promissores para o
envolvimento do surdo com os conceitos.
PF: Conhecimento das mídias e tecnologias de uso da Física que podem ser
utilizadas para maior compreensão dos aspectos relativos ao ensino da disciplina,
na qual os surdos podem ser beneficiados (...). Estes softwares permitem que se
tenha a riqueza de detalhes visuais através do 3D, além de exibir informações e a
exploração do universo, informações dos corpos celestes, observação de estrelas,
constelações, planetas, aglomerados como se fossemos viajantes do espaço (...) a
possibilidade de visualizar a informação prestadas com a riqueza dos detalhes, que
às vezes, só com o uso da língua não é possível. (Resposta do participante ao
questionário em novembro de 2016)

Os softwares para o ensino-aprendizagem de Astronomia demonstraram capacidade de
interação dos sujeitos com os fenômenos e o potencial apontado por Lévy (1996), de romper
barreiras de espaço e tempo, bem como vislumbrando o aspecto cultural. Assim, softwares
são fundamentais para a percepção do surdo que é através da linguagem baseada no campo
visual.
4.1.2.4 Ensino de Física para Surdos
Referente à última perspectiva, os participantes PB, PE e PF relataram desde a
carência do domínio dos conceitos físicos até a importância de repensar as ações didáticas e
metodologias, quando se pensa na educação inclusiva para surdos.
PB: O professor deve se preocupar em transformar o conteúdo em algo que aluno
sempre possa entender. A aprendizagem sobre a língua, e de como adaptar esses
tópicos para ensinar os alunos.
PE: Acho difícil a área da Física e isso me faz querer aprender mais.
PF: Todo e qualquer conteúdo de aprendizagem e conhecimento pode e deve ser
assunto a ser trabalhado com os surdos, desde que estejam acessíveis (profissionais
sensíveis, qualificados e dispostos a aprender sempre, uso da Língua materna para
o ensino - LIBRAS, Intérprete de libras, utilização de recursos visuais, utilização de
mídias e tecnologias adequadas). (Respostas dos participantes ao questionário em
novembro de 2016)

É preciso investir na transformação da prática de professores e de Intérpretes de Libras
com a oferta de formação continuada, envolvendo esses profissionais com a língua e a cultura
surda. Do mesmo modo, envolver os intérpretes com um contato maior entre os conceitos
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específicos da área. Análogo, é preciso que haja a disponibilização de materiais didáticometodológicos e tecnológicos para contribuir na atuação desses educadores.
Em ambientes inclusivos o professor da disciplina e o Intérprete são atuantes. Nesse
sentido, ambos profissionais são educadores. Além disso, as adaptações de conteúdo e
linguística são dependentes de um trabalho conjunto, que possibilite essas articulações e
favoreça a comunicação científica com o estudante surdo.
Com isso, o uso de estratégias diferenciadas deve ser parte do trabalho do professor e
integrado com o intérprete. O professor da disciplina deve estar atento às especificidades dos
alunos e procurar atendê-los com objetividade, respeitando e reconhecendo suas necessidades
como parte fundamental do processo de ensino-aprendizagem.
Ainda na perspectiva 4), outro aspecto que evidenciamos foi a importância do domínio
da Libras, seja pelo intérprete em um ambiente inclusivo ou com professores bilíngues, no
caso de classes que priorizem o bilinguismo. Segundo o participante PE: “Ter o profissional
que domine a Língua de Sinais para que seja o mediador da comunicação ou docente domine
a sua disciplina e Libras” (Resposta do participante ao questionário em novembro de 2016).
O participante reforçou o conhecimento da língua materna do surdo, bem como o bilinguismo,
como forma de potencializar o ensino-aprendizagem de Física para pessoas surdas.
Concordando, dessa forma, com os apontamentos de Menezes e Cardoso (2011) sobre a
educação bilíngue no ensino de física e para a formação integral do surdo.
Esse é um dos importantes aspectos para uma abordagem educacional bilíngue e
intercultural, como apontam Quadros (2008), Strobel (2016) e Nunes (2017). Nesta
perspectiva, PF referiu-se sobre a acessibilidade como forma de respeito aos sujeitos surdos e
afirmou que:
PF: Considero que o minicurso, estando acessível em LIBRAS contribuiu para a
compreensão da temática abordada, possibilitando aos surdos presentes e aos
ouvintes fluentes em LIBRAS, o entendimento do assunto, a participação e a
reflexão do tema. O minicurso ao utilizar-se de elementos da cultura surda
(prioridade na utilização de elementos visuais, uso da LIBRAS para
desenvolvimento da oficina, mediação através de Intérpretes de Libras e respeito
aos surdos) teve enorme êxito em seu objetivo. (Resposta do participante ao
questionário em novembro de 2016)

Em outros relatos, os participantes alegaram que uma das contribuições do minicurso
foi proporcionar a participação do público surdo durante o minicurso, segundo PE: “ter
oportunizado este momento incluindo os surdos, pois geralmente só se pensa nas pessoas
ouvintes”. (Resposta do participante ao questionário em novembro de 2016). As atividades ou
eventos públicos são propostas, em sua maioria, pensando apenas no público ouvinte. Ao
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incluirmos pessoas surdas no minicurso promovemos uma melhor aproximação entre a
comunidade surda local e ouvintes.
Quanto à relevância dos elementos investigados na questão 08 — Ensino de
Astronomia, cultura surda, uso de aplicativos no ensino de Física para surdos e uso das TDIC
para o ensino de Física — é possível conferir que a maioria dos participantes consideraram
que se tratam de elementos de muita relevância.
Gráfico 1 – Relevância para os participantes com relação aos itens da questão 08 do Quadro 4.

Fonte: Autores.

Percebemos um destaque com relação ao ―uso das TDIC para o ensino de Física‖, o
qual foi considerado muito relevante por 100% dos participantes. Os participantes também
afirmaram que gostariam de ter outras oportunidades para aprofundamento, tanto de
Astronomia quanto sobre a cultura surda, para melhor qualificação profissional e da prática
docente.
Revelamos que essa articulação é uma temática que requer maiores investimentos,
pois a proposta do minicurso promoveu significativas reflexões de surdos e de ouvintes sobre
o potencial da articulação entre Astronomia, Libras e TDIC no processo de ensinoaprendizagem de Física na cultura surda.
4.2 ASTRONOMIA, LIBRAS E TDIC: CONSIDERAÇÕES DA COMUNIDADE SURDA E
DE OUVINTES
Os participantes consideram o tema Astronomia de grande relevância para o ensinoaprendizagem de Física para pessoas surdas, devido à temática possibilitar uma abordagem
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que pode ser discutida tanto no contexto histórico quanto em uma perspectiva atual. Além
disso, instiga a curiosidade e o interesse pela Ciência, a formação científica e uma atitude
questionadora dos sujeitos.
Análogo, defendem que o uso das TDIC, além de viabilizar a educação para a cultura
surda, facilita a apresentação dos fenômenos e a percepção visual dos conceitos envolvidos e
colaboram com a prática docente, contribuindo com o processo de ensino-aprendizagem de
Física. Também contribuem para a compreensão do conteúdo pelo aluno surdo e com a
abordagem realizada pelo educador.
Contudo, o Celestia não demonstrou muita eficiência em sua interface, pois em
diversos momentos o programa falhou ao receber determinados comandos, impedindo a
visualização do fenômeno e desmotivando os participantes. Assim, optamos que na
continuidade de nossas investigações, para a terceira fase, não utilizaremos esse instrumento
como recurso tecnológico potencial.
É evidente que há grande necessidade e um dever do docente em conhecer sobre a
língua e a cultura surda, como forma de se aproximar do aluno surdo e de potencializar o
diálogo e interação. Além disso, ficou explícita a importância de se investir na capacitação de
Intérpretes de Libras, no que diz respeito à alfabetização científica e tecnológica, bem como
na formação de professores, para o reconhecimento a respeito da cultura surda e Libras.
O uso de estratégias diferenciadas, como a adaptação e criação de sinais, o
conhecimento da Libras e da cultura surda aliados às tecnologias e outros recursos visuais, se
demonstraram promissoras, segundo as observações dos participantes.
Esses recursos possibilitam que o aluno participe da aula; não apenas presente no
ambiente, mas interagindo com igualdade. Essa é uma das principais características a serem
repensadas e investigadas para a verdadeira integração e inclusão dos sujeitos surdos, tanto
em escolas inclusivas bilíngues quanto na sociedade em sua totalidade.
Neste caso, enfatizamos que a Ciência é uma construção humana, colaborativa,
política e histórica, e não um privilégio para poucos. Portanto, deve ser acessível para todos
os sujeitos.
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CAPÍTULO V

SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA ENSINO-APRENDIZAGEM DE ASTRONOMIA:
UMA PROPOSTA PARA EDUCAÇÃO DE SURDOS

Este capítulo corresponde à terceira e última fase de nossa investigação. Apresentamos
uma proposta de sequência didática, desenvolvida e implementada pela educadora
(professora-pesquisadora) com um grupo de quatro alunas do Ensino Fundamental: aluna A
(com deficiência auditiva, do 5º ano, 11 anos), aluna B (possui surdez profunda e implante
coclear, do 5º ano, 11 anos), aluna C (tem surdez profunda e apresenta dificuldade de
aprendizagem, do 8º ano, 13 anos) e aluna D (a aluna Coda, do 8º ano, 15 anos).
Como percebemos, com a fundamentação teórica e com a revisão bibliográfica, o
processo de ensino- aprendizagem de Física requer uma interação intercultural e bilíngue, seja
com a atuação de educadores bilíngues ou sob uma atuação conjunta entre professores e
Intérprete de Libras. Do mesmo modo, ao investigarmos a percepção dos surdos sobre a
relevância de abordagens de Astronomia aliada à TDIC para cultura surda, reconhecemos que
essa articulação é profícua e instigante para a construção da linguagem científica na educação
de surdos.
Nesse sentido, visamos com esta proposta de sequência didática contribuir para o
processo de ensino-aprendizagem do grupo sobre Astronomia, considerando estratégias
didático-metodológicas, bem como, explorar o pensamento científico, crítico e questionador
das estudantes, considerando também a criação de sinais provisórios em língua de sinais para
conceitos específicos desta área.
Em concordância à investigação apresentada por Nunes (2017), para aproximar a
Astronomia dos sujeitos surdos é preciso o investimento na construção de materiais didáticos
bilíngues. Além disso, as abordagens mediadas pelos educadores devem estar respaldadas no
conhecimento da língua de sinais, para promover o ensino-aprendizagem minimizando as
distorções conceituais e as distâncias entre o surdo em relação com a Astronomia.
Nesse âmbito, com base nos elementos da pesquisa-ação, retomamos os apontamentos
de Tripp (2005) sobre a importância da reflexão durante os quatro ciclos do processo
investigativo: planejamento, implementação, descrição e avaliação de mudanças da própria
prática. Este capítulo circunda reflexões sobre pressupostos teóricos e práticos do
planejamento à implementação.
Para o planejamento, pensamos que para a elaboração, a estruturação e,
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posteriormente, a implementação de uma sequência didática precisamos reconhecer e
conceber as principais peculiaridades presentes no contexto a ser desenvolvido, bem como as
dos sujeitos relacionados. É importante aprofundar-se na realidade e apropriar-se dessa. ―Os
professores devem ganhar consciência de que não é possível educar no sentido concreto —
não abstrato ou ideológico — sem partir da realidade e sem estar sempre a ela vinculada.‖
(VASCONCELLOS, 2009, p. 105).
É necessário considerarmos a aproximação bilíngue e intercultural como uma
transposição didática, adjacente ao contexto linguístico e cultural dos surdos (QUADROS,
2008; STROBEL, 2016). De mesmo modo, sobre a construção do pensamento científico
(VIGOTSKI, 2001) para a educação de surdos e da importância da Astronomia na instigação
da curiosidade sobre o universo (KEPLER; SARAIVA, 2014; HORVATH, 2008), aliada às
tecnologias como recursos didático-metodológicos, que subsidiem aspectos abstratos e
conceituais (LÉVY, 1993,1996) do tema com relação às práticas pedagógicas, propiciamos,
com base nos pressupostos teóricos já levantados e discutidos, meios e condições acessíveis e
com equidade para a construção de conhecimentos pelo grupo.
A transposição didática para a educação de surdos, de que falamos, consiste e
necessita de uma adaptação de conteúdos e dos conceitos que venham a convergir com o
contexto cultural. Para essa transposição, o Físico Educador, no contexto bilíngue, precisa
conhecer e se apropriar da cultura e da língua dos sujeitos surdos. Como é definido por
Quadros (2008), trata-se de uma educação bilíngue e intercultural; e conforme aponta Stumpf
(2008), requer a promoção da Pedagogia Surda. Essa, para que possamos repensar como os
conceitos científicos da Astronomia são aproximados das experiências dos sujeitos surdos,
baseadas nas vivências visuais sobre o universo.
Uma sequência didática pode ser considerada por Vasconcellos (2009) como um
projeto de ensino-aprendizagem, o qual classificou como o trabalho didático do professor em
sala de aula e pode ser subdividido em um plano geral em planejamentos específicos. O autor
ainda destaca que a definição de projeto de ensino-aprendizagem, não apenas de ensino,
implica de uma fundamentação dialética, de uma relação intrínseca e de dependência entre os
dois conceitos (Idem, 2009).
Esta sequência didática implica em uma proposta para o ensino-aprendizagem de
Astronomia na educação de surdos. E almejamos promover inovações, tanto para comunidade
surda quanto para divulgação da Astronomia. No decorrer das atividades e de todo o processo,
este estudo contribuiu para a formação científica, crítica, construção de noções de
Astronomia, reconhecimento e desenvolvimento da linguagem tanto gestual quanto oral, da
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Libras, e da língua portuguesa escrita.

5.1 DESENVOLVIMENTO GERAL

As atividades desta sequência didática foram realizadas em grupos de estudos,
organizados por encontros, em um total de 15 com a participação na Feira de Ciências e a
Visitação ao Planetário. Foram implementados semanalmente contando com uma hora (1h) de
duração, em período extraclasse no turno da tarde, realizados na biblioteca da escola.
Estruturamos

as

intervenções

através

de

recursos26

didático-metodológicos.

Considerou-se instrumentos pedagógicos e tecnológicos, como: material impresso (fotos,
textos curtos), apresentações em slides (com fotos, textos conceitos, vídeos ou simulações
entre outros), Globo Terrestre, atividade experimental, uso de computadores (para realização
de pesquisa pelo grupo), vídeos, Google Earth/Maps e softwares voltados para o estudo da
Astronomia, como o Stellarium.
O foco deste estudo incluiu seis tópicos: 1) Introdução à Astronomia: o que é e o que
estuda; 2) Astros que compõem o Universo: principais objetos e corpos que o compõem; 3)
Foguetes, satélites artificiais e telescópios: O que são, como funcionam e para que servem? 4)
Estrelas e Sol: nascimento, vida e morte das estrelas; 5) Sistema Solar: composição e
características; 6) A Terra e Lua: Estrutura, peculiaridades e vida terrestre. Para estruturação
destes tópicos consideramos como embasamento teórico e conceitual de Astronomia, as obras
de Kepler e Saraiva (2014) e de Horvath (2008).
Os conceitos foram planejados pela Física Educadora Bilíngue (professorapesquisadora), que efetuou as transposições didáticas direcionadas para cultura surda. As
transposições foram baseadas sob uma perspectiva gestual e visual, para promover a
comunicação e interação das estudantes com os conceitos científicos. Assim, os conceitos
foram apresentados em Libras e, em alguns momentos, na língua portuguesa escrita e
contaram com apoio de tecnologias.
Com isso, todos os encontros partiram de tópicos escolhidos pela educadora,
considerando sua experiência e conhecimento do meio. Esses tópicos seguiram acompanhados
de uma problematização ou questões iniciais, discussões, apresentação dos conceitos e sinais
em Libras já oficializados na área da Astronomia, bem como, com a exploração e construção
26

Alguns recursos materiais foram disponibilizados pela escola, tais como: material impresso (utilizamos a
impressora e folhas de ofício do AEE), Globo Terrestre, computadores (alguns dos notebooks do AEE). O
transporte do grupo para Feira de Ciências e para o Planetário da UFSM foi disponibilizado pela Secretaria
Municipal de Educação.
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de novos sinais provisórios, como forma de contribuir tanto para a comunidade surda quanto
para divulgação da Astronomia.
Os registros e a avaliação das intervenções ocorreram durante e ao final de cada
encontro, realizados através da observação e reflexão da educadora sobre os discursos
(postura, participação, envolvimento) proferidos pelas alunas nos diálogos. A avaliação
também contou com a elaboração de desenhos pelas estudantes, tendo em vista que as alunas
ainda não dominam a língua portuguesa oral ou escrita com exceção da aluna Coda. Além
disso, redações de pequenos textos, em conjunto com a educadora, foram construídas para
estimular o processo de representação textual, construção e aquisição da linguagem das
alunas.
Como produto dos estudos, além a atribuição de sinais, foi confeccionado pelo grupo
um Jogo de Astronomia Bilíngue constando o nome dos objetos astronômicos em português,
sinal em Libras e imagem representando os mesmos em peças separadas. Enfatizamos que o
jogo não é o instrumento a ser pensado como um recurso de memorização, mas como um
meio adequado e instigante para o ensino-aprendizagem e a divulgação de Astronomia.
Considerando o grupo de alunas em questão e os pressupostos teóricos a respeito da cultura
surda, esse recurso proporcionou um potencial para trabalhar a construção da linguagem e dos
conceitos científicos.
Propusemos e realizamos este estudo com o intuito de oportunizar às alunas, além do
conhecimento de Astronomia e de Libras, a participação em uma Feira de Ciências e a
visitação orientada a um Planetário. Ambas foram organizadas por universidades federais
localizadas em cidades próximas ao município da escola frequentada pelo grupo.

5.2 METAS GERAIS

Adotamos nesta sequência didática como principais contribuições do estudo com o
decorrer das atividades e de todo o processo:
A formação científica e crítica para a aprendizagem de Astronomia das alunas.
O desenvolvimento, aquisição e construção da linguagem científica, bem como da
Libras, Português e escrita com a produção dos desenhos, textos ou frases, com o jogo e com
os diálogos problematizados.
O reconhecimento da imensidão do Universo, da posição e localização no Sistema
Solar e no espaço com uso dos softwares. Também, das características dos astros e
particularidades como a vida e vegetação terrestres, através das discussões e dos materiais
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visuais (imagens, vídeos e slides).
A compreensão de eventos astronômicos e as influências no dia a dia, como duração
dos dias, meses e anos (movimento dos planetas). E também, a identificação das mudanças e
causas de fenômenos astronômicos, como as quatro estações do ano, entre outros.

5.3 RECURSOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS E ARTEFATOS TECNOLÓGICOS

Para organizar as apresentações visuais, usando o PowerPoint, material impresso,
simulações ou filmes, foram selecionadas imagens e vídeos na rede. Alertamos que
desconsideramos os conteúdos textuais das páginas onde eram encontradas. As mesmas não
seguiram escalas astronômicas, no entanto, as alunas foram esclarecidas sobre essa questão.
Alertamos sempre as estudantes que representações visuais em Astronomia são
exemplificações visuais para que possamos perceber o universo. Assim como apontaram
Langhi e Nardi (2007), sobre a importância da intervenção consciente do educador no ensino-

aprendizagem de Astronomia, com o olhar crítico sobre o uso de recursos visuais
desproporcionais ou artisticamente alterados.
No ensino-aprendizagem de Astronomia para surdos, é importante ser assumido pelo
professor que as imagens e vídeos (com simulações computacionais) constituem-se apenas de
representações visuais; podendo assim, haver dificuldades para encontrar imagens fiéis às
condições dos astros ou dos fenômenos astronômicos.
Nem sempre as fotos publicadas na rede são naturalmente reproduzidas. Muitas vezes,
as imagens aparecem com muitos efeitos alterados virtualmente por programações
computacionais. De acordo com Langhi e Nardi (2007), algumas imagens aparecem com
exageros artísticos ou totalmente fora de escala. Outras passam a ilusão de o universo ser um
plano estático, podendo confundir o aprendiz e induzi-lo a uma percepção equivocada,
principalmente com relação aos planetas no sistema solar. Esses, de modo geral, são expostos
alinhados e com linhas, explicitamente demarcando as órbitas e o trajeto do movimento de
revolução dos planetas ao redor do Sol.
Buscamos as imagens, prioritariamente, no sistema de busca da galeria de imagens
publicadas pelo website oficial da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos
Estados Unidos (Nasa: National Aeronautics and Space Administration)27. Somente quando

27

Website oficial da Nasa disponível em: <https://www.nasa.gov/> Acesso em: 5 jul 2017.
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não encontramos a imagem pretendida para a intervenção utilizamos o sistema de busca por
imagens disponível no website do Google.
Outros materiais, que os alunos surdos possam além de visualizar também manipular,
como o Globo Terrestre e a atividade experimental, possibilitam uma interação mais próxima
dos estudantes aos fenômenos. Podemos pensar em atividades concretas e demonstrativas
como uma importante ação didático metodológica, que contribui para a observação dos
conceitos teoricamente estudados (SÉRÉ; COELHO; NUNES, 2003).
Softwares para Astronomia são relevantes meios para exploração dos estudantes, pois
muitos fenômenos astronômicos não podem ser observados devido às grandes escalas
espaciais e temporais. Assim como exposto nas ideias de Lévy (1996), sobre a importância da
realidade virtual como meio de perpassar conceitos abstratos, independente de meios físicos e
imediatos. E é nesse sentido que artefatos tecnológicos, como o Google Maps/Earth e o
programa Stellarium, contribuem para o ensino-aprendizagem de Astronomia.
O Google Maps/Earth28 não é uma ferramenta específica para ambientes de ensinoaprendizagem. No entanto, esse pode ser adaptado para o estudo de Astronomia. Segundo o
website do programa, esse possui ferramentas de zoom e sistema de visualização via satélite,
entre outros recursos de mapeamentos geográficos mais complexos.
Com o Google Maps, você e seus alunos podem tornar-se exploradores e cartógrafos
com facilidade. O Google Maps é uma maneira divertida e visual de ajudar os
alunos a entender conceitos de geografia, leitura de mapas, localização e medição de
distância. Além de usar o Google Maps para ensinar os fundamentos do
mapeamento, como latitude e longitude, você pode inspirar estudantes a investigar o
mundo e a pensar espacialmente... O Google Earth oferece uma variedade de
maneiras de interagir e explorar o mundo, o oceano e além. (Fonte: Website Google
Maps/Earth,
disponível
em:
<https://www.google.com/help/maps/education/learn/index.html> Acesso em: 10
jul. 2017)

O maior potencial constitui-se no destaque visual que o programa investe, pois há a
possibilidade de o usuário viajar virtualmente para qualquer lugar do nosso planeta. Também
disponibiliza imagens com alta resolução e qualidade. Sendo assim, é fundamental, nesse tipo
de programa, o papel de provocador e a postura problematizadora que o professor atribui à
ferramenta.
O programa Stellarium29, segundo dados do website, é um software voltado para o
estudo da Astronomia. É destinado à simulação e observação de eventos Astronômicos.
28

Website Google Maps/Earth, disponível em: <https://www.google.com.br/earth/learn/index.html> Acesso em
10 jul. 2017
29
Website Stellarium, disponível em: <http://www.stellarium.org/pt/> Acesso em 8 jul. 2017.
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Permite simular um planetário e é um software livre, ou seja, de código aberto para o
computador. Ele mostra um céu realista em três dimensões igual ao que se vê a olho nu, com
binóculos ou telescópio. Disponibiliza informações dos astros e também possui ferramentas
para lidar com imagens, como chuva de meteoros, controle de tempo e zoom. Possibilita
configurá-lo para qualquer data e horário, permitindo viajar virtualmente no tempo e
revelando a configuração do céu de qualquer época. Possibilita que o usuário realize ajustes
personalizados, para inserir as coordenadas geográficas do local onde mora ou de onde deseja
visualizar o céu, inclusive alterando a posição para ambientes como Marte, Lua e Oceanos
Ainda com base em seu website, o programa oferece interface em diversos idiomas.
Apresenta um banco de imagens com mais de 600.000 estrelas; ilustrações das constelações
de onze diferentes culturas; imagens de nebulosas (catálogo Messier completo); atmosfera,
nascer e pôr-do-sol muito próximos ao real; planetas do sistema solar e seus satélites, eclipses
solares e lunares; dentre outros.
Segundo Longhini e Menezes (2010, p. 436):
As possibilidades de exploração desse software são inúmeras, tornando-o um
valoroso objeto de ensino e de aprendizagem para o ensino de Ciências, Geografia e,
mais especificamente, no campo da Astronomia... Ao se constituir como uma
ferramenta aberta e de múltiplas possibilidades, propicia ao professor criar desafios
ou questões para explorar temáticas relativas à Astronomia.

O programa em si não oferece situações problematizadas prontas, ou efeitos que
bastam ser acionados e imediatamente compreendidos pelos estudantes; não é esse o seu
sentido para o viés educativo. Tudo deve ser proposto pelo educador, que planeja uma
simulação ou situação problema de um fenômeno ou efeito astronômico e lança o desafio para
os estudantes. Então assim, os auxilia na manipulação e acompanha durante todo o processo,
questionando, orientando e lançando novas provocações conforme as ações dos alunos.
É nesse processo que o educador deve ter cuidado para que o tempo de manipulação
não seja ocioso; pois isso afeta a atenção dos alunos e os desestimula, fazendo com que
percam o interesse em participar e interagir com o software. Esse também possui algumas
limitações, como a impossibilidade de mover os astros e visualizar com mais precisão
nebulosas ou galáxias. Também não há configuração para modo de observação externa do
sistema solar
Contudo, o programa possui flexibilidade de estratégias que podem ser
problematizadas pelo educador e discutidas com os alunos, explorando principalmente o
caráter dialógico e visual para a educação de surdos.
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5.4 ESTRUTURA DOS PLANEJAMENTOS DAS INTERVENÇÕES

Previamente antes de cada encontro foram elaborados, pela educadora (professorapesquisadora), planejamentos30 que sistematizam as intervenções, a pretensão de apresentação
e os conceitos estudados por encontros. Lembrando que efetuamos 15 encontros, nomeados
de 1º Encontro a 15º Encontro, todos com um planejamento que seguiram um modelo
explícito a seguir. Somente os encontros destinados à preparação e participação na Feira de
Ciências (6º e 7º Encontro), confecção do Jogo de Astronomia Bilíngue (12º e 13º Encontros),
visitação ao planetário (14º Encontro) e o de encerramento (15º Encontro) seguiram outra
estrutura, ordem de planejamento e envolvimento das alunas e da educadora
Os planejamentos seguem um modelo cuja estrutura consta de: um título, uma breve
descrição sobre o que será apresentado e discutido, os recursos que serão utilizados para
apresentação do assunto e conceitos às alunas, os tópicos conforme sequência adotada, o
objetivo do encontro, os estudos e atividades, uma lista com a referência das imagens,
programas ou vídeos utilizados como recursos para a posterior apresentação às alunas e as
referências bibliográficas.
Na etapa dos estudos e atividades referentes às intervenções, esses serão divididos e
organizados em quatro momentos. No primeiro momento serão realizadas problematizações
ou perguntas iniciais, para instigar os conceitos espontâneos e conhecimentos prévios das
alunas, além de indicarmos quais os conceitos e o assunto a serem abordados no encontro.
Nesse momento é apresentado o objetivo da intervenção. No segundo momento haverá a
discussão conceitual, com descrição, caracterização e reflexões sobre os conceitos. Nesse
momento, novas problematizações podem ser levantadas e discutidas durante a explanação
das ideias.
O terceiro momento é o de retomada das questões iniciais onde o aprendiz, após passar
pelo segundo momento, pode ter condições lógicas para responder integralmente ou
parcialmente os questionamentos levantados. Inclusive, formulando suas próprias indagações
sobre o assunto estudado.
O quarto momento não necessariamente deve estar no final, pois é o momento de
registro e avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Os registros são considerados tudo
aquilo que foi manifestado pelo aluno durante a intervenção, sejam suas falas ou escritas.
Enquanto a avaliação se caracteriza pelo uso de alguns instrumentos solicitados pela
30

Os planejamentos bem como as apresentações e os relatos de todas as intervenções serão consecutivamente
apresentados nos Apêndices do 1º ao 15º Encontro.
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educadora, que, no caso em questão, foram os desenhos e pequenos textos que as alunas
produziram.
Esperávamos, com essa estrutura, a flexibilização da atuação da educadora e uma
potencialização do diálogo entre o grupo. Escolhemos a realização de problematizações e as
retomadas com o intuito de provocar debates e a apropriação conceitual pelas alunas. As
avaliações progressivas também compilam um instrumento de instigação dos conceitos
espontâneos e conhecimentos prévios, bem como facilita a percepção pela educadora sobre o
aprimoramento do pensamento científico pelas estudantes.

5.5 TÓPICOS DE ASTRONOMIA

Os tópicos escolhidos para desenvolvimento desta proposta partem dos pressupostos
teóricos a respeito da cultura surda, linguagem e cognição. Utilizamos uma transposição
didática que respeite as especificidades e aproxime a Astronomia destes sujeitos,
considerando também os pressupostos práticos da educadora. Essa, enquanto educadora
atuante com esse público e já imersa no contexto da pesquisa possui, através de suas vivências
com as alunas, um conhecimento a respeito do nível cognitivo e de desenvolvimento que as
mesmas se encontram. Assim, conhece os principais aspectos que podem e necessitam ser
estimulados, trabalhados e desenvolvidos com essas estudantes.
Estes tópicos, listados a seguir, conduziram a abordagem de cada intervenção. Foram
apresentados e discutidos de maneira problematizada com as alunas e dialogados em Libras.
São estes: 1 Introdução à Astronomia: o que é e o que estuda; 2 Astros que compõem o
Universo: principais objetos e corpos que o compõem; 3 Foguetes, satélites artificiais e
telescópios: O que são, como funcionam e para que servem?; 4 Estrelas e Sol: nascimento,
vida e morte das estrelas; 5 Sistema Solar: composição e características e 6 A Terra e Lua:
Estrutura, peculiaridades e vida terrestre.
O tópico ―1 Introdução à Astronomia: o que é e o que estuda.‖ escolhemos com o viés
de apresentar uma noção geral do que é Astronomia, sua natureza intrigante, imensidão,
alguns corpos celestes e nossa localização nesse infinito. Para que, assim, possam perceber
que também fazemos parte do universo e que a Astronomia é uma ciência que tem como
objeto puro de investigação a observação desse Universo (KEPLER; SARAIVA, 2014).
Essa apresentação gera é uma possível estratégia para provocar as alunas, despertarlhes curiosidade. Pois é a curiosidade que será capaz de movimentar esse tópico para os
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seguintes, uma vez que conforme Horvath (2008) a curiosidade humana é a propulsora da
investigação astronômica
Com isso, definimos para o segundo tópico ―2 Astros que compõem o Universo:
principais objetos e corpos que o compõem‖. Esse permite um aprofundamento do tópico
anterior, com o entendimento da diversidade de corpos celestes e onde nos encontramos no
espaço, além de proporcionar uma reflexão da possibilidade da existência de outros planetas
semelhantes ao nosso e inclusive habitáveis.
Em sequência, optamos por definir o tópico ―3 Foguetes, satélites artificiais e
telescópios: O que são, como funcionam e para que servem?‖, com o intuito de proporcionar
um entendimento sobre os instrumentos que o ser humano desenvolveu e construiu para,
assim, melhorar sua observação e satisfação sobre os mistérios do espaço.
Nesse tópico, pretendemos levantar uma discussão acerca das contribuições para as
telecomunicações, com o uso dos satélites artificiais, e a relevância que nos garante em nosso
cotidiano. Investindo, assim, em uma reflexão sobre nossas limitações físicas e instrumentais
para observação do céu, com uma breve visão histórica do surgimento dos telescópios, como
estes funcionam e foram constituídos. Dessa forma, as estudantes poderiam perceber uma
aproximação entre a Astronomia e as tecnologias, como essas são dinâmicas, se modificam e
transformam a sociedade.
Nessa mesma perspectiva, apresentamos a importância histórica e atual que a
construção de foguetes possibilitou ao ser humano; não só tecnologicamente, mas
culturalmente, onde a conquista do espaço tornou-se fascinante e intrigante para o imaginário.
Os três primeiros tópicos foram abordados com caráter mais demonstrativo, para que
as alunas pudessem primeiramente se familiarizar e reconhecer a Astronomia e seu caráter
científico. Posteriormente se deu uma fase conceitual nos tópicos 4, 5 e 6, com a intenção de
aprofundar e intensificar o envolvimento com conhecimento específico da área.
O tópico ―4 Estrelas e Sol: nascimento, vida e morte das estrelas‖ adotamos com a
intenção de voltar para o estudo mais específico dos astros mais conhecidos pelas pessoas e
mais próximos de nossas experiências visuais, pois somos abastecidos de luz por uma estrela,
o Sol, que é a nossa fonte de energia (KEPLER; SARAIVA, 2014). Neste sentido, é
importante primeiramente compreender como evoluem as estrelas e o nosso Sol, para saber
sobre a origem do nosso Sistema Solar.
Faremos nesse tópico o estudo da origem e diversidade de estrelas. Perfazemos assim,
um estudo sobre as nebulosas, constelações e do processo de fusão nuclear que ocorre no
interior das estrelas, para que, assim, possa ser compreendido que o nosso Sol não estará
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infinitamente brilhando e iluminando nosso planeta.
Com o tópico 4, damos continuidade. Considerando a nossa Estrela, o Sol, partiremos
para o estudo do tópico ―5 Sistema Solar: composição e características‖. Definimos esse
tópico com objetivo de proporcionar uma compreensão do sistema ao qual pertencemos, as
distinções de cada planeta (como os gigantes gasosos, as luas e anéis), como o movimento de
translação, superfície e temperatura; antecedendo os conceitos que serão aprofundados sobre
o planeta Terra no tópico sucessor.
O tópico ―6 A Terra e Lua: Estrutura, peculiaridades e a vida terrestre.‖ adotamos
como último assunto a ser estudado. Delimitamos esse item à compreensão sobre a ―nossa
casa‖ a Terra, onde usufruímos dos seus recursos para sobreviver. Nesse tópico abordamos
sobre as fases da lua, eclipses, os dias, noite e ano, os movimentos da Terra, as quatro
estações do ano e como ocorrem. Provocamos as alunas a refletirem sobre a principal
distinção que a Terra possui dos demais planetas estudados, no caso a presença da água.
Concluímos os estudos retomando a ideia de imensidão, onde somos apenas um pontinho azul
no cosmos, e da possibilidade de vida além do nosso planeta.
Abordamos cada tópico em uma sequência de encontros como dispomos a seguir: Os
tópicos ―1 Introdução à Astronomia: o que é e o que estuda.‖ e ―2 Astros que compõem o
Universo: principais objetos e corpos que o compõem‖ apresentamos juntamente no 1º
Encontro. No 2º Encontro retomamos e aprofundamos as discussões do tópico 2. O tópico ―3
Foguetes, satélites artificiais e telescópios: O que são, como funcionam e para que servem?‖
discutimos no 3° e 4º Encontros; sendo que o 3ª Encontro direcionamos aos estudos dos
telescópios e satélites artificiais, enquanto o 4º Encontro apontamos para o estudo sobre
foguetes.
No 5º Encontro realizamos uma revisão dos tópicos 1, 2 e 3, e seguimos para a
construção de sinais aos conceitos que necessitarem ser criados em língua de sinais. O 6º
Encontro programamos para preparação e organização dos estudos para participação das
alunas na Feira de Ciências. Essa efetivamos no 7º Encontro, sendo o título e o tema do
trabalho divulgados na Feira de Ciências pelas estudantes: ―Divulgando Astronomia em
Libras‖.
O tópico ―4 Estrelas e Sol: nascimento, vida e morte das estrelas‖ abordamos no 8º
Encontro. O tópico ―5 Sistema Solar: composição e características‖ apresentamos no 9º
Encontro. O tópico ―6 A Terra e Lua: Estrutura, peculiaridades e a vida terrestre‖ no 10º
Encontro e no 11º Encontro.
O 12º e 13º Encontros reservamos para a confecção do Jogo de Astronomia Bilíngue
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(em Libras e Português). Fizemos uma revisão e discussões sobre os corpos celestes e termos
já estudados, assim como, outra sequência de atribuição de sinais aos astros e conceitos ainda
não oficializados e amplamente divulgados em Libras. O 14º programamos para a visitação ao
Planetário.
Para o 15º realizamos um encerramento com uma intervenção discursiva, em que as
alunas foram provocadas com indagações que instigassem seus conhecimentos construídos ao
longo de todo o processo de intervenções e estudos. Dessa forma foi possível revisar e
finalizar os estudos de Astronomia com brincadeiras, através do jogo elaborado pelo grupo.
Essa organização pode ser melhor compreendida com a Quadro 5, que apresentamos a
seguir:
Quadro 5 – Sequência de tópicos por encontros

Encontro
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15°

Tópico
1
2
3

Descrição
Astronomia: o que é e o que estuda
Astros que compõem o Universo: principais objetos e corpos
que o compõem
Foguetes, satélites artificiais e telescópios: O que são, como
funcionam e para que servem?

1
2
Revisão e construção de sinais
3
Preparação e organização dos estudos para participação das alunas na Feira
de Ciências
Feira de Ciências: Divulgando Astronomia em Libras
4
Estrelas e Sol: nascimento, vida e morte das estrelas
5
Sistema Solar: composição e características
6
4
5
6

A Terra e Lua: Estrutura, peculiaridades e a vida terrestre
Revisão, confecção do Jogo de Astronomia Bilíngue e
construção de sinais
Visitação ao Planetário
Encerramento: Revisão com dia de jogos

Fonte: Autores.

Como as alunas são iniciantes, adotamos esta sequência pensando em possibilitar uma
noção geral sobre o espaço, percorrendo assim, a construção dos conhecimentos em ciclos de
estudos; onde os conceitos anteriormente vistos foram retomados em vários momentos,
conforme avançávamos no estudo de novos conceitos. Por isso, escolhemos começar por uma
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apresentação sobre o que Astronomia investiga e abordagens desde onde estamos localizados
na galáxia, passando por cada sistema celeste e conceitos norteadores, até retornarmos para
discussões sobre a Terra.
Começamos as intervenções sempre com uma apresentação geral dos conceitos,
seguida de problematizações e provocações. Posteriormente, com a apresentação conceitual
dos tópicos selecionados, seguida de diálogo para facilitar a participação ativa das estudantes
e propiciar maior interação. Finalizamos as intervenções com a retomada dos problemas
inicialmente apresentados, abrindo oportunidade e espaço para as alunas reexplorarem os
estudos.
É neste sentido que, com o decorrer dos estudos e com a imersão das alunas nos
principais conceitos envolvidos, teremos os momentos para criação e atribuição de sinais
provisórios, em língua de sinais, para os objetos astronômicos, conceitos e corpos celestes que
ainda não possuem sinal específico, consolidado e divulgado em Libras.

5.6 CONCEITOS NORTEADORES E A CRIAÇÃO DE SINAIS ÀS TERMINOLOGIAS
ASTRONÔMICAS
Considerando os pressupostos teóricos, acerca dos critérios lexicais31 para a criação de
sinais, e os procedimentos metodológicos elaboramos uma relação semântica32 das
terminologias33 específicas da área da Astronomia. Exploramos os conceitos com o grupo no
decorrer das intervenções, conforme os tópicos estipulados na seção 5.5 deste capítulo. O
intuito foi conhecer desafios linguísticos a serem enfrentados pelo grupo, para posteriormente
apresentarmos os conceitos às alunas. Para assim, adaptarmos os sinais aos termos já
existentes na Libras, quando necessários, e construirmos novos sinais aos termos que ainda
não possuem sinais difundidos ou oficializados em Libras.

31

Lexical indica um vocabulário. Todas as línguas possuem um inventário de palavras que estão disponíveis
para seus falantes, o inventário denomina-se léxico (MARTINHO, 2007, p. 72).
32
Semântica é a área de estudo do significado na linguagem (QUADROS, PIZZIO; REZENDE, 2008, p. 02).
33
Para os especialistas das diversas áreas, que lidam diretamente com um conjunto de termos, do qual depende a
comunicação precisa, a terminologia é um instrumento, que se apóia em conceitos e denominações
correspondentes (...). No caso dos profissionais que se dedicam a trabalhos de documentação, descrição, criação
ou compilação de termos, a terminologia é um campo de estudos, ao mesmo tempo meio e finalidade.
(MARTINHO, 2007, p. 41). Em sentido estrito, a Terminologia refere-se a uma disciplina científica que estuda
sistematicamente a rotulação e a designação de conceitos de diversos campos dos saberes relativos às atividades
humanas, ou seja, estuda os termos e os conceitos empregados nas línguas de especialidade (LIMA, 2014, p. 75).
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5.6.1 Critérios na criação de sinais: Pressupostos teóricos

A área científica ainda carece de terminologias apropriadas na língua de sinais. Isso
interfere diretamente na prática de professores, Intérprete de Libras e no processo de ensinoaprendizagem. Nessa direção, a criação de sinais emergiu como uma estratégia profícua na
construção de terminologias específicas para área científica. Pesquisadores na área das
Ciências estão investindo em pesquisas que indiquem caminhos sobre a criação de sinais e
suas potencialidades.
Em uma pesquisa realizada por Kuhn (2014), que envolveu criação de sinais para
terminologias técnicas da área da Engenharia da Produção, o processo de elaboração dos
sinais contou com a participação de um grupo de Instrutores surdos. Foi realizada uma seleção
dos termos técnicos em bibliografias específicas. Posteriormente, a apresentação dos termos
ao grupo, a exploração conceitual para compreensão dos significados e finalizou-se com a
criação de sinais e produção de vídeos com os mesmos. Também foram apresentados
indicativos sobre a necessidade de uma posterior validação dos sinais constituídos pela
comunidade surda.
Para a criação e elaboração dos sinais foram considerados por Kuhn (2011) aspectos
da estrutura gramatical da Libras, com foco nos cinco parâmetros, a saber: Configuração de
Mão (CM), Ponto de Articulação (PA), Movimento (M), Orientação ou Direção (O/D) e
Expressão Facial ou Corporal (EF/EC). Na Libras os sinais são formados a partir desses
parâmetros. Os comparamos como partes constituintes de um sinal. No nível morfológico34
eles podem ter significados, chamados morfemas (FELIPE, 2007).
Quem primeiro percebeu os parâmetros internos dos sinais foi William Stokoe (1960),
que é considerado o pai da linguística da língua de sinais americana (QUADROS; PIZZIO;
REZENDE, 2009).
Os cinco parâmetros são apresentados por Felipe (2007)35 como: A CM são as formas
das mãos e podem ser marcadores de gênero (animado: pessoa e animais / inanimado: coisas).
O PA é o lugar onde posicionamos, que podem tocar alguma parte do corpo: cabeça, mão
tronco ou estar em um espaço neutro vertical (do meio do corpo até a cabeça) e horizontal (à
frente do emissor), pode ser uma marca de concordância verbal com o advérbio de lugar. O M
34

Morfologia é o estudo da estrutura interna das palavras (faladas ou sinalizadas), ou seja, das unidades mínimas
com significado (morfemas) e todos os aspectos relacionados a elas (sua distribuição, classificação, variantes,
etc). Envolve, também, os processos de formação e derivação das palavras. (QUADROS; PIZZIO; REZENDE,
2009, p. 26).
35
Felipe (2007) se baseia nos estudos de William Stokoe (1960) para a apresentação dos cinco parâmetros e em
outros autores que trataram dos parâmetros não manuais em língua de sinais nas últimas décadas.

125

pode ser uma raiz verbal, a alteração na frequência do movimento, podendo ser: uma marca
de aspecto temporal, um advérbio de modo, um intensificador. Já a O/D consiste em uma
concordância número-pessoal, um advérbio de tempo.
EF/EC são marcações não-manuais feitas simultaneamente com os sinais ou com toda
a frase (Idem, 2007). As EF/EC gramaticais no nível da sintaxe36 indicam determinados tipos
de construções, como sentenças na forma afirmativa, exclamativa, interrogativa, negativa ou
imperativa, por exemplo (QUADROS; PIZZIO; REZENDE, 2008). No nível morfológico
EF/EC estão relacionadas a grau e apresentam escopo sobre o sinal que está sendo produzido
(Idem, 2008). A EF/EC possuem função adjetiva, pois podem ser incorporadas ao substantivo
independente da produção de um adjetivo (Idem, 2008). Esses adjetivos estão associados ao
grau de intensidade e os substantivos incorporam o grau de tamanho (Idem, 2008).
Na área da Física, Vargas e Gobara (201337, 2015a) apresentaram uma pesquisa sobre
a criação de sinais para os conceitos de massa, aceleração e força. Os critérios adotados por
estes autores no processo de criação de sinais envolveram três etapas. Cada etapa contou com
a participação de diferentes grupos. A primeira etapa envolveu Instrutores surdos, um ouvinte,
Intérpretes de Libras para a criação de sinais; na segunda somente um Instrutor e Intérprete na
filmagem; já a terceira envolveu intérpretes e alunos surdos, para testagem e aceitação dos
novos sinais (VARGAS; GOBARA, 2013, 2015a).
Dentre os critérios no processo de criação ou adaptação dos novos sinais, Vargas e
Gobara (2013, 2015a) realizaram um levantamento dos conceitos, com uma busca das
terminologias em dicionários internacionais. Após a busca e seleção, os sinais foram
apresentados ao grupo e estudados. Para a criação dos sinais, os participantes igualmente
consideram os parâmetros da Libras, com enfoque especial à familiaridade contextual do
conceito no cotidiano dos participantes (Idem, 2013, 2015a).
Importantes contribuições para criação de sinais na área da Física decorreram do
projeto ―Sinalizando a Física‖38 (CARDOSO; BOTAN; FERREIRA, 2010; CARDOSO;
CICOTT, 2010; CARDOSO; PASSERO, 2010). De acordo com a pesquisa apresentada por
Passero, Botan e Cardoso (2011), com o intuito de contribuir para o ensino-aprendizagem de
36

Sintaxe é a área de estudo que analisa a combinação das palavras para a formação de estruturas maiores
(frases) (QUADROS; PIZZIO; REZENDE, 2008, p. 02).
37
Encontramos durante a revisão bibliográfica, conforme CAPÍTULO III artigos sobre pesquisas referentes a
criação de sinais em Física, dentre eles Vargas e Gobara (2013) e (2015b) para os conceitos de massa, força e
aceleração. Artigos (17) e (32) conforme Quadro 2.
38
Encontramos durante a revisão bibliográfica, conforme CAPÍTULO III artigos sobre pesquisas referentes ao
projeto Sinalizando a Física, bem como os três volumes para os vocabulários em língua de sinais para
terminologias da Física. Detalhes sobre o projeto podem ser consultados nas Referências ou no endereço
eletrônico: Disponível em < https://sites.google.com/site/sinalizandoafisica/home> Acesso em out 2016.
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Física intermediado em Libras na educação de surdos, o Grupo de Estudo e Pesquisa em
Educação de Surdos Édouard Houet, com o auxílio da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Mato Grosso, iniciou suas atividades em 2008. Esse projeto visou a elaboração e
divulgação de materiais didáticos (livros e vídeos), na perspectiva de promover progressos na
educação de surdos no Brasil.
Muitas pesquisas apontaram para a carência de sinais relacionados às terminologias
em Física, e essa foi a primeira divergência encontrada pelo projeto. Com isso, passaram a
investir em pesquisas na procura de resoluções das dificuldades relacionadas ao diálogo
científico em sala de aula (PASSERO; BOTAN; CARDOSO, 2011).
Como resultados do projeto ―Sinalizando a Física‖, os autores construíram três
volumes para vocabulários nas áreas de Mecânica (CARDOSO; BOTAN; FERREIRA, 2010),
Eletricidade e Magnetismo (CARDOSO; CICOTT, 2010) e Termodinâmica e Óptica
(CARDOSO; PASSERO, 2010), divulgados na rede em formato digital39.
Para a elaboração dos vocabulários foram realizadas pesquisas, em livros didáticos do
Ensino Médio e Superior, sobre as terminologias específicas das componentes curriculares de
Física. Posteriormente, realizaram buscas de sinais em dicionários impressos ou virtuais
(online) correspondentes em língua de sinais, brasileira e estrangeiras (PASSERO; BOTAN;
CARDOSO, 2011).
A criação dos sinais foi realizada pelos próprios autores (CARDOSO; BOTAN;
FERREIRA, 2010; CARDOSO; CICOTT, 2010; CARDOSO; PASSERO, 2010) e os critérios
de escolha dos sinais, existentes aos termos ou seus sinônimos em língua portuguesa, foram
baseados na facilidade e no conforto de sua execução. Além de considerar a busca por
garantir a maior relação possível entre o sinal e seu respectivo conceito científico, para
minimizar compreensões errôneas com base no formalismo teórico da Física. Aos sinais não
encontrados na literatura, os pesquisadores criaram novos sinais que têm como referência a
Libras, as línguas de sinais estrangeiras e a correspondência com os conceitos e fenômenos
físicos (PASSERO; BOTAN; CARDOSO, 2011).
Especificamente na área da Astronomia, Santos et al. (2013)40 apresentaram uma
proposta de criação de sinais. Primeiramente constataram, através da comunidade surda e do

39

Os três volumes com os vocabulários estão disponíveis em formato digital no endereço eletrônico: Disponível
em <https://sites.google.com/site/sinalizandoafisica/vocabularios-de-fisica> Acesso em out 2016.
40
Encontramos um artigo durante a revisão bibliográfica, conforme CAPÍTULO III, definido como (08)
(Quadro 2) intitulado: ―Inclusão e o Ensino de Física: Uma proposta de criar sinais no Ensino da Astronomia‖.
Disponível em: <http://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/snef/xx/sys/resumos/T0016-2.pdf> Acesso em: 15 set.
2017.
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dicionário de Libras, a ausência de sinais na área da Física e, principalmente, em Astronomia.
Então, investiram na criação de sinais considerando como critério fundamental a relação entre
o cotidiano e o ensino da Astronomia. Para isso, os autores apropriaram-se de recursos
visuais, desenvolveram um experimento sobre as fases da Lua e construíram uma maquete
sobre o sistema solar.
A participação dos alunos envolvidos na ocasião foi de modo mais interativo. Na
medida em que criavam novos sinais, os autores evidenciaram o aspecto detalhista dos alunos
surdos durante a criação de novos sinais para os planetas do sistema solar, como para:
Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno (SANTOS et al. 2013).
Lembramos que Terra já possui sinal em Libras.
Inferimos que na área da Física, com ênfase em Astronomia, encontramos poucas
pesquisas com abordagens sobre criação de sinais. Notamos que os critérios fundamentais,
adotados por pesquisadores nessa área científica, basearam-se na aproximação dos sujeitos
surdos com os conceitos. Análogo, declaramos que é imprescindível para cultura surda que
novos sinais, conferidos às terminologias específicas, sejam criados por membros
representantes

da

comunidade

surda

e

representantes

da

comunidade

científica

conjuntamente. Esse é um requisito fundamental para criação ou adaptação de sinais.
Com esses pressupostos teóricos, elaboramos uma adequação dos critérios para
criação de sinais supracitados em pesquisas correlatas, com os encaminhamentos dispostos
para esta investigação conforme os procedimentos metodológicos.

5.6.2 Critérios na criação de sinais: Procedimentos metodológicos

Baseando-nos nas pesquisas relacionadas ao processo de criação de sinais, seguimos
cinco procedimentos como critérios para a criação de sinais para a viabilização da construção
de um Vocabulário de Astronomia Bilíngue41.
No primeiro procedimento, buscamos os sinais correspondentes às terminologias
específicas. Listamos, a partir de uma prévia seleção, os principais conceitos que envolvessem
o estudo de Astronomia básica, principalmente nas obras de Kepler e Saraiva (2014) e
Horvath (2008). Isso foi feito simultaneamente ao processo de sistematização dos tópicos a
serem explorados durante as intervenções propostas nos 15 Encontros (Quadro 5).
Posteriormente efetivamos uma busca de sinais correspondentes na literatura em Libras,
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Apresentamos o Vocabulário de Astronomia Bilíngue no CAPÍTULO VII.
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disponíveis na forma impressa ou digital (online), semelhante às pesquisas dos autores
elencados na seção 5.6.1 deste capítulo.
Para o segundo procedimento, realizamos uma organização das terminologias em
Astronomia. Os conceitos e objetos astronômicos previamente selecionados e que exploramos
na sequência de encontros, para posterior apropriação, criação ou adaptação de sinais pelo
grupo, foram: Aglomerados, Anéis, Asteroide, Astronomia, Astros, Atmosfera, Buraco
Negro, Céu, Cinturão de Asteroides, Cometa, Constelação, Corpo Celeste, Cosmos, Eclipse,
Espaço, Estações do Ano, Estrela, Foguete, Fusão Nuclear, Galáxia, Gasoso, Google
Maps/Earth, Gravidade, Grupo Local, Inverno, Júpiter, Lua, Marte, Mercúrio, Meteorito,
Meteoro, Mundo, Nasa, Nebulosa, Netuno, Órbita, Outono, Planeta Anão, Planeta, Planetário,
Plutão, Poeira, Primavera, Satélite Artificial, Satélite Natural, Saturno, Sistema Solar, Sol,
Stellarium, Telescópio, Temperatura, Terra, Universo, Urano, Vênus, Verão, Via Láctea.
Os conceitos: Galáxia (usando VL para Via Láctea), Sistema Solar, Planeta, Satélite
Natural, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Stellarium já receberam
sinais. Lembramos que esses foram construídos pelo grupo participante desta pesquisa
durante os estudos realizados no primeiro semestre letivo 01/2016, conforme relatamos na
trajetória até o problema de pesquisa.
Acreditamos que os sinais construídos aos termos acima citados, por terem emergido
do contato do grupo com os conceitos de Astronomia até a consolidação de um sinal
específico, apresentam-se familiares aos sujeitos envolvidos. Nesse sentido, decidimos manter
os mesmos nesta sequência didática. Do mesmo modo, ao analisarmos os sinais construídos
na investigação de Santos et al. (2013), para os planetas do sistema solar, percebemos grande
potencial na interação dos participantes, segundo afirmações desses investigadores. No
entanto, não consideramos favorável a inserção dos sinais propostos pelos autores para esta
sequência didática, pois os contextos dos sujeitos surdos e educadores envolvidos
diferenciam-se dos sujeitos surdos e da educadora desta proposta.
As demais terminologias, pesquisamos em seis dicionários de Libras, sendo eles: um
dicionário online (ACESSIBILIDADE BRASIL, 201142), dois volumes enciclopédicos
ilustrados trilíngues (CAPOVILLA; RAPHAEL, 2006, 2008) e três volumes do projeto
―Sinalizando a Física‖. Esse último, como mencionamos, reúne vocabulários com os sinais
em Libras para as terminologias utilizadas no ensino de Física, divididos pelas áreas
temáticas: Mecânica (CARDOSO; BOTAN; FERREIRA, 2010), Eletricidade e Magnetismo
42

Dicionário
online
Acessibilidade
Brasil
(2011).
<http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3/> Acesso em: 02 jun. 2017.

Disponível

em:
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(CARDOSO; CICOTT, 2010) e Termodinâmica e Óptica (CARDOSO; PASSERO, 2010),
dedicados à comunidade surda e educadores da área de Física. Embora nenhum dos volumes
desse projeto sejam direcionados para Astronomia, buscamos nesses alguns conceitos como
atmosfera, fusão nuclear, gravidade e temperatura.
Com a consulta nos dicionários mencionados, encontramos sinais em Libras para:
Astronomia, Céu, Cometa, Estações do Ano, Eclipse, Estrela, Foguete, Gasoso, Gravidade,
Inverno, Lua, Mundo, Outono, Planeta, Poeira, Primavera, Sol, Telescópio, Temperatura,
Terra, Universo, Verão. Esta relação pode ser observada no Quadro 6.
Quadro 6 – Relação de conceitos encontrados nos dicionários

Conceito ou
objeto
Astronômico
Astronomia
Céu
Cometa
Estações do Ano
Eclipse
Estrela
Foguete
Gasoso
Gravidade
Inverno
Lua
Mundo
Outono
Planeta
Poeira
Primavera
Sol
Telescópio
Temperatura
Terra
Universo
Verão

Acessibilidade
Brasil (2011)
X
X
X
X
X
X
X

Dicionários encontrados
Capovilla;
Cardoso; Botan;
Raphael, (2006,
Ferreira; Cicott; Passero
2008)
(2010)
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

Fonte: Autores.

A denominação em Libras para Terra, Mundo, Planeta e Universo é sinalizada com
semelhança nos dicionários consultados. Percebendo que não se tratam de um mesmo corpo
celeste, nem possuem os mesmos significados conceituais, e considerando que a utilização de
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um único sinal para denominar os mesmos pode causar obstáculos, como já havia sido criado
pelo grupo um sinal para Planeta (01/2016) foi sugerido nas intervenções a construção de um
novo sinal para o termo Universo.
Assim, sinalizamos Mundo e Universo com o mesmo sinal atribuído pelo grupo para
identificar o termo Cosmos. Mantivemos o sinal de Terra, mas para Planeta o sinal construído
pelo grupo é distinto ao apresentado nos dicionários consultados. Foi criado, pelo grupo, para
os termos Astros e Corpo Celeste um único sinal por serem conceitualmente semelhantes.
Também realizamos uma busca no website do INES utilizando as palavras Astronomia
em Libras no sistema de busca. Encontramos na rede um vídeo43 elaborado pela equipe da TV
INES. Esse apresentou um sinalário de Astronomia em Libras realizado no Planetário da
Gávea. Contém os sinais para vários dos astros já estudados e construídos pelo grupo durante
os primeiros estudos (01/2016). Com isso optamos por manter os sinais provisórios criados,
em vista que desconhecíamos desse sinalário e por não encontrar nos dicionários consultados.
Notamos que alguns sinais apresentaram semelhanças aos sinais criados pelo grupo nos
estudos anteriores (01/2016). Também nos apropriamos do sinal para espaço e para satélite
utilizado pela equipe do INES. No entanto, adaptamos o sinal apresentado para satélite ao
sinal de satélites artificiais, diferenciando-o de satélites naturais.
O terceiro procedimento envolveu a exploração dos conceitos pelo grupo durante as
intervenções, conforme a sequência apresentada no Quadro 5. Atentamos que esse
procedimento se subdividiu em dois ciclos: i) apresentação e estudos: os conceitos eram
inicialmente explorados e discutíamos os significados, com apoio em recursos visuais e
diálogos em Libras; ii) retomada e criação ou adaptação de sinais: retomamos debates sobre
principais significados e características dos conceitos; visando a apropriação conceitual pelas
estudantes para posteriormente atribuirmos sinais aos termos.
As atribuições ocorreram, especificamente, no 5º Encontro, antes da apresentação do
grupo na Feira de Ciências, bem como nos 12º e 13º Encontros, com a construção do jogo de
Astronomia Bilíngue. Todo esse processo aconteceu com o estudo e aprofundamento
conceitual dos tópicos de Astronomia, bem como com a imersão das estudantes no significado
dos termos.
Na perspectiva das alunas, foram consideradas, no processo de criação e adaptação dos
novos sinais, as características visuais peculiares dos astros ou fenômenos, semelhante ao
destacado por Vargas e Gobara, (2013) (2015a) e Silva et al. (2013). O principal critério
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Vídeo disponível no Website <http://tvines.ines.gov.br/?p=2756> Acesso em: 09 de jul. 2017.
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inclinou-se à familiaridade contextual do conceito no cotidiano das estudantes, bem como aos
aspectos visualmente mais atraentes à percepção delas. Como de acordo com Passero, Botan e
Cardoso (2011), os sinais constituíram-se baseados na facilidade e no conforto de sua
execução. Assim, com a intenção de proporcionar autonomia e liberdade na manifestação das
estudantes, as EF/EC foram intensas e marcantes no processo.
Na perspectiva da Educadora, consideramos os pressupostos teóricos sobre cultura
surda (STROBEL, 2016) para a criação e adaptação de sinais. Sabemos que as alunas estão
em processo de aquisição da língua materna e, portanto, não possuem aprofundamento sobre
estruturas gramaticais da Libras. Nesse caminho, a mediação da Educadora proporcionou a
orientação das alunas e, posteriormente, um delineamento lexical com base nos parâmetros no
nível morfológico da Libras na construção dos sinais (QUADROS; PIZZIO; REZENDE,
2008, 2009; FELIPE, 2007), corroborando com os critérios adotados nas pesquisas de Kuhn
(2011) e Vargas e Gobara (2013).
Com a busca nos dicionários, as terminologias encontradas foram apresentadas e
estudadas pelo grupo. Com o decorrer dos encontros durante as intervenções, somente na
ausência dos sinais específicos nos dicionários consultados, foram criados e adaptados novos
sinais de acordo com o significado emergente. Em caso de existir um sinal com divergências
entre o significado do conceito, ou sinais incomuns a termos distintos, os mesmos foram
adaptados de acordo com o conhecimento científico, da cultura surda e da percepção da
educadora (professora-pesquisadora) segundo sua prática, juntamente ao grupo de alunas.
Para o quinto, e último, procedimento efetuamos a gravação em vídeo44 e imagens dos
sinais criados pelo grupo. A intenção foi contribuir na divulgação dos sinais para
terminologias de Astronomia em Libras, para a educação de surdos. E também, para possíveis
provocações de investigadores interessados na área a desenvolverem pesquisas mais
avançadas sobre os resultados dispostos.

44

Os vídeos sinalizando os termos em Astronomia, bem como o vídeo referente à interpretação realizada para a
sessão no Planetário seguem em um CD.
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CAPÍTULO VI

ASTRONOMIA NA EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS SURDAS: IMPLICAÇÕES E
REFLEXÕES
Nesse capítulo concluímos a terceira e última fase de nossa investigação, com vistas
na apresentação dos resultados e das análises. Ademais, os resultados tiveram suas origens
nos diversos instrumentos45 utilizados ao longo da investigação, relembrando que eram: a)
diário de bordo da educadora; b) planejamentos; c) apresentações; d) produções das alunas
(desenhos, escritas e discursos).
Neste caminho, reconhecendo o conteúdo manifestado e construído durante a terceira
fase desta investigação, e com um olhar reflexivo sobre os variados percursos que
perpassaram esta pesquisa (do período de estruturação da sequência didática para abordagem
de Astronomia até a consequente ramificação dessa nos instrumentos supracitados, que
proporcionaram a coleta de dados), apresentaremos os resultados e análises norteadoras de
todo o envolvimento e ações, que construímos com o grupo pesquisado.

6.1 SISTEMATIZANDO A APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E ANÁLISES
Conforme destacamos, sobre o caráter da pesquisa-ação incorporado a essa
investigação é baseada nos quatro ciclos propostos por Tripp (2005), os quais são, para
relembrar: o planejamento, a implementação, a descrição e a avaliação das mudanças a
respeito da prática e da investigação. Considerando que a reflexão é uma circunstância
essencial em todo esse processo investigativo.
Assim, com o capítulo anterior (V) abordamos a respeito do planejamento e da
implementação da proposta de sequência didática. Após sua efetivação nos inclinamos neste
capítulo (VI) à descrição e à avaliação das mudanças, que perpassaram os sujeitos e o meio
investigado.
Nessa fase correlacionamos as três etapas da análise de conteúdo, conforme Bardin
(1977), com as três etapas descritas por Lüdke e André (1986) sobre a pesquisa qualitativa.
Com isso, temos uma aproximação entre essas técnicas, que são pertinentes na organização
desta fase da investigação. Revendo as etapas de ambas as técnicas de análises e comparando-
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Todos os instrumentos estão incluídos na Dissertação e seus conteúdos podem ser conferidos nos
APÊNDICES ou nos ANEXOS.

134

as, temos: i) pré-análise e exploração; ii) exploração do material e definição; iii) tratamento
dos resultados e descoberta (BARDIN, 1977; LÜDKE; ANDRÉ, 1986).
A primeira etapa i) ocorreu durante a imersão da educadora, na perspectiva de
professora-pesquisadora, no meio a ser investigado. A imersão ocorreu após a tomada de
conhecimento teórico, através de uma leitura das bibliografias da área, da percepção da
pertinência e relevância do estudo de Astronomia como tema adotado na pesquisa, até a
construção da sequência didática e escolha dos materiais para coleta e análise dos dados.
A segunda etapa ii) ocorreu com a efetivação da proposta, vivência dos fatos e
experimentação da realidade no meio escolar. Essa etapa nos possibilitou a organização dos
materiais utilizados durante a pesquisa e coleta dos dados. Assim, assumimos que é nessa
etapa que nos direcionaremos para a sistematização da análise, pois voltaremos nossa atenção
para os instrumentos de coleta de dados. Com esses poderemos formular hipóteses e
compreender os fatos e os fenômenos, estabelecendo o corpus da investigação e os
indicadores para categorização.
Por isso é preciso considerar a essência de cada instrumento e o que eles têm a falar
com o decorrer da investigação. São esses instrumentos que nos responderão o problema
central desta pesquisa, nos intuindo para a terceira etapa dessa fase da investigação. Nesta iii)
teremos o objetivo de explicar a realidade encontrada e construída na investigação,
concebendo todos ciclos propostos da pesquisa-ação.
Direcionando o olhar aos instrumentos utilizados para obtenção de dados e para
análise temos: a) diário de bordo; b) planejamentos; c) apresentações; d) produções das alunas
(desenhos, escritas e discursos). Os mesmos fornecem elementos fundamentais a serem
observados e destacados.
a) No diário de bordo da educadora: nesse encontramos o relato das intervenções, os
registros de suas impressões, angústias, enfrentamentos, metodologias, estratégias de ensino e
explanação conceitual, bem como reflexões sobre sua prática, sua postura educadora e sobre a
participação e aprendizagem das alunas. Também os diálogos das estudantes, a interação entre
o grupo e do grupo com a educadora. Encontramos neste instrumento sua relação com os
planejamentos previamente preparados, e como ocorreram as apresentações e a maneira que
os recursos foram utilizados. Consideramos este instrumento como o principal elemento na
produção e coleta dos dados. As unidades de significados (BARDIN, 1977) foram extraídas
em sua maioria desse documento.
b) Nos planejamentos: estes apresentam a estrutura pensada e construída pela
educadora, a escolha e a ordem de exploração de conceitos e as metodologias e estratégias.
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Evidenciamos nestes documentos a relação entre o planejado e o efetivado, comparando
planejamento e o relatado no diário de bordo. Também podem ser elencados os potenciais da
estrutura planejada em conformidade com o efetivado, para o processo de ensinoaprendizagem das alunas e na atuação da educadora.
c) Nas apresentações: nessas constam os recursos utilizados e descritos no
planejamento, bem como as tecnologias e outros materiais didático-metodológicos adotados
para a exploração conceitual e que foram manipulados pelo grupo. Também as contribuições
ou obstáculos gerados, tanto para a educadora quanto para as educandas em relação com o
descrito no diário de bordo.
d) Nas produções das alunas: nessas percebemos o papel da intervenção da educadora
na produção de discursos coletivos, envolvidos nas falas das estudantes e com as
problematizações e avaliações constantes. Do mesmo modo a percepção da compreensão
conceitual científica que as alunas exteriorizaram em desenhos e escritas, transcrevendo seus
conceitos espontâneos e conhecimentos prévios, reconstruídos do meio abstrato para o
concreto.
Estabelecendo um diálogo entre os quatro instrumentos, a análise dos dados seguiu
para uma sucessão de sondagens (no sentido de uma releitura com enfoque crítico) dos
conteúdos manifestos nos instrumentos, em três instantes de leitura.
Na primeira sondagem inclinamos um olhar para os conceitos envolvidos, focando em
como foram planejados, apresentados e, principalmente, como foram relatados pela
educadora. Do mesmo modo, observando as produções das alunas e como foram percebidas
ou compreendidas por elas. Com essa sondagem evidenciaremos a interação do grupo com os
conceitos para construção da linguagem científica.
Na segunda sondagem dos instrumentos, direcionamos a atenção para os recursos
didáticos e tecnológicos considerando, assim, a estrutura adotada nos planejamentos e como
foi efetivada (segundo os relatos no diário de bordo da educadora). Também, as ferramentas
ou materiais, e como essas foram utilizadas na apresentação as estudantes. Assim revelamos
artefatos que favoreceram e viabilizaram a compreensão de Astronomia pelo grupo.
Por último, em uma terceira sondagem direcionamos o olhar para as estratégias e
metodologias. Exploramos, nesse momento, os anseios relatados pela educadora e suas
reflexões sobre situações conflitantes, para atingir as metas da proposta. Apontamos os pontos
mais relevantes no processo de ensino-aprendizagem e indicamos fatores de maiores tensões e
dificuldades do grupo no processo. Nessa sondagem exploramos os principais avanços na
prática da educadora e na compreensão de Astronomia pelas alunas.
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6.2 DA SISTEMATIZAÇÃO ÀS CATEGORIAS DE ANÁLISE
Com os instrumentos de análise, percebemos a existência de um diálogo articulado
com as três leituras para sondagens. Os documentos foram capazes de evidenciar realidades
afins quando abordamos o processo de ensino-aprendizagem. Consideramos estas como a
prática e atuação docente, articuladas à interação e envolvimento dos aprendizes.
Com isso, observamos o envolvimento da educadora atuando em um ambiente
bilíngue. Vemos as dificuldades, enfrentamentos, desafios e potenciais refletidos de seus
planejamentos, abordagens, relatos e reflexões sobre sua própria prática, bem como sobre uma
percepção da participação das alunas durante o processo de ensino-aprendizagem. Também
vemos as relações com o ensino-aprendizagem de Astronomia construídas pelo grupo com
uma visão mais profunda e crítica. Essa visão também se aplica sobre as estratégias didáticometodológicas e tecnológicas empregadas ao estudo. Do mesmo modo, podemos refletir sobre
o envolvimento e o processo da aquisição e construção dos conceitos pelas educandas.
Com isso, é possível afirmarmos que o corpus da investigação se encontra centrado na
relação entre essas duas perspectivas, a qual definimos como: ―O processo de ensinoaprendizagem de Astronomia na cultura surda: estratégias didático-metodológicas.‖
Estabelecemos o corpus desta investigação articulando os elementos de cada
instrumento com as três leituras de sondagem e, do mesmo modo, aproximando as duas
perspectivas com a terceira e a quarta questões investigativas46 já apresentadas, para
relembrar: Quais elementos estão implicados na construção da linguagem científica e na
aquisição dos conceitos, com a articulação de Astronomia e Libras?; e como a utilização de
recursos tecnológicos viabiliza o processo de ensino-aprendizagem de Astronomia, para os
sujeitos surdos?
Relembrando que os objetivos dessas são: Explorar quais elementos estão implicados
na construção da linguagem científica e na aquisição dos conceitos, com a articulação de
Astronomia e Libras; e analisar a utilização de recursos tecnológicos que viabilizam o
processo de ensino-aprendizagem de Astronomia, para pessoas surdas
Chegamos assim as três categorias de análise que foram emergentes dessa
sistematização: A primeira categoria definimos como: 1) Astronomia e Libras: a construção
da linguagem científica. A segunda categoria: 2) Recursos didáticos e tecnológicos: adaptação
46

Lembramos que a primeira e a segunda questões investigativas discutimos, consecutivamente, durante a
revisão bibliográfica sobre a atuação dos Físicos Educadores e dos Intérpretes de Libras na educação de surdos,
apresentada no CAPÍTULO III e com a investigação sobre Astronomia em Libras articulada ao uso de
tecnologias para a cultura surda no CAPÍTULO IV.
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e acessibilidade. E a terceira categoria: 3) Desafios e Potencialidades: das estratégias as
superações. Com uma articulação entre as categorias delineamos a realidade vivenciada pelo
grupo, em ambiente educacional, em torno de indicativos ao problema de pesquisa.
6.3 ENSINO-APRENDIZAGEM DE ASTRONOMIA NA CULTURA SURDA: A
CONSTRUÇÃO DO PENSAMENTO CIENTÍFICO, RECURSOS E ESTRÁTEGIAS
DIDÁTICO-METODOLÓGICAS
Apresentamos neste segmento as categorias de análises emergentes, com os resultados
extraídos dos instrumentos. Especialmente, fragmentos coletados como unidades de
significados do diário de bordo da educadora, com uma conversação analítica, considerando
um diálogo com os teóricos abordados sobre cultura surda, pensamento e linguagem,
Astronomia e tecnologias para a educação de surdos. Tivemos como propósito satisfazer os
objetivos específicos das questões investigativas e elucidar o objetivo preponderante ao
problema de pesquisa.
6.2.1 Astronomia e Libras: A construção do pensamento e da linguagem científica
Essa categoria emergiu durante a primeira sondagem, cujo olhar direcionamos aos
conceitos. Nesse sentido, essa categoria abrange uma discussão com objetivo de responder a
terceira questão investigativa dessa pesquisa: Quais elementos estão implicados na construção
da linguagem científica e na aquisição dos conceitos com a articulação de Astronomia e
Libras? Com o objetivo de: Explorar quais elementos estão implicados na construção da
linguagem científica e na aquisição dos conceitos com a articulação de Astronomia e Libras.
Desde antes de começar o primeiro encontro, é possível percebermos, no relato da
educadora, uma preocupação com a construção conceitual pelo grupo47. Mostramos esta
afirmação no excerto abaixo:

Como um estudo sobre Astronomia já foi inicialmente trabalhado no primeiro
semestre do ano de 2016 (01/2016), com um viés unicamente demonstrativo, as
alunas já possuem alguns conhecimentos a respeito do assunto e alguns sinais já
foram criados pelo grupo ou adaptados a temática. Com isso, espero que favoreça a
efetivação da nova proposta para o segundo semestre do ano de 2017 e que
consigamos avançar da demonstração dos astros para o envolvimento mais
conceitual. (Relato extraído do diário de bordo da educadora, antes do 1°
Encontro).

47

Quando nos referimos ao grupo, estão incluídas a educadora e as quatro alunas conjuntamente.
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A educadora assumiu que o estudo que realizou com o grupo no ano anterior,
(01/201648) distintamente ao da nova proposta (02/201749), não teve aprofundamento
conceitual; pois o foco era uma demonstração sobre o universo e os astros com uma visão
inicial da Astronomia. Com isso, considerou que as alunas teriam alguns conhecimentos
prévios ou conceitos espontâneos já sistematizados, além dos constituídos a partir de suas
observações diárias, para que pudessem avançar para a contemplação dos conceitos
astronômicos.
A preocupação com o estímulo às discussões conceituais intuiu a educadora em
utilizar problematizações como estratégias dialógicas. As intervenções partiam de
problematizações que, conforme os planejamentos, ocorriam no 1º momento. Após as
discussões conceituais, no 2º momento planejado, as intervenções partiam para uma retomada
dessas problematizações no 3º momento.
Com isso, constatamos que essa estratégia, que envolvia questionamentos em todos os
encontros, foi adotada com a finalidade de privilegiar o diálogo e contribuir na interação entre
o grupo com os conceitos astronômicos. Conforme afirmam Vigotski (2001) e Bahktin
(2006), a linguagem encontra-se carregada de função comunicativa e articula-se com as
estruturas do pensamento.
Com o primeiro encontro, notamos que a educadora lançou uma problematização
inicial. Esta primeira questão foi: “- O que é Astronomia?” (Frase extraída do planejamento
para o 1º Encontro em 26.06.2017). Reconhecemos que o questionamento levantado pela
educadora não fluiu em tom de problematização. Uma problematização deve instigar o
interesse e curiosidade dos estudantes, deve ser apresentada de modo contextualizado para
que aproxime os sujeitos da situação questionada. Esse é um dos fatores pelo qual inferimos a
falta do retorno das alunas sobre a pergunta inicial.
As expectativas da educadora não foram contempladas imediatamente na primeira
indagação levantada às alunas, pois era esperado pela educadora que as estudantes
discursassem a respeito. Podemos observar, na transcrição do relato, a primeira ocasião em
que a educadora se deparou com essa problemática:

(...) as quatro alunas responderam que seriam as estrelas, o Sol, a Lua e uma delas
(C) respondeu também que seria a Terra. (...) ainda não percebem uma distinção
entre o conceito e a dimensão da Astronomia e dos diferentes astros estudados pela
área. Com isso questionei se eram iguais Terra e Lua e Sol e elas pensaram um
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pouco e com tom de dúvida disseram não ser a mesma coisa, mas não tinham
certeza em tal afirmação. (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 1°
Encontro em 26.06.2017).

Mesmo não se tratando de um assunto distante ou desconhecido das alunas, pois o
estudo de Astronomia pertenceu à realidade do grupo em um momento anterior, elas não
foram capazes de articular de modo generalizado sobre o conceito de Astronomia.
De acordo com Vigotski (2001), existe um sistema de relações e de generalidade para
cada momento da generalização. Nesse sistema encontram-se os conceitos gerais e os
particulares, e há um movimento de interdependência entre eles. Esses conceitos se
modificam durante o desenvolvimento da criança e dos conceitos inferiores para os
superiores: ―todo conceito pode ser designado por uma infinidade de meios por intermédio de
outros conceitos‖ (Idem, 2001, p. 364). Assim, evidenciamos no processo de generalização
uma exemplificação realizada pelo autor, em uma investigação em que a criança reconheceu
as palavras mesa, cadeira e sofá, mas não assimilou a palavra mobília (Idem, 2001).
No caso das estudantes elas reconheceram as palavras estrelas, o Sol, a Lua e
conseguiram assimilar a palavra mais geral, que é a Astronomia. Mas não conseguiram, neste
momento, elaborar uma explicação mais fundamentada e associativa sobre o conceito; apenas
realizaram uma descrição coletiva de palavras. Para Vigotski (2001, p. 9) ―A palavra nunca se
refere a um objeto isoladamente mas a todo um grupo ou classe de objetos. (...) toda palavra já
generaliza e, em termos psicológicos é (...) uma generalização.‖. As alunas não tinham muitos
conhecimentos prévios ou conceitos espontâneos que proporcionassem a elas uma articulação
e argumentação a respeito. Esses somam-se aos primeiros indícios do isolamento social que
experienciam.
Essa dificuldade das alunas em compreenderem problematizações envolvendo termos,
fenômenos ou conceitos científicos foi constante, e evidenciamos um dos principais
problemas enfrentados no grupo: a comunicação. Podemos observar essa afirmação com o
seguinte excerto:

(...) ao serem questionadas sobre a presença das estrelas durante o dia, as alunas
não conseguiam responder, talvez porque não entendiam a pergunta ou realmente
não haviam pensado sobre isso antes, pois suas expressões faciais mostravam tanto
dúvida quanto curiosidade (...) Ao retomar as questões iniciais, não percebi muita
mudança em suas concepções (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do
1° Encontro em 26.06.2017).
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O não entendimento das alunas sobre as problematizações compete à falta de sistemas
de signos articulados (BAKHTIN, 2006) e internalizados pelas estudantes. Essas
circunstâncias geraram aflições para a educadora e se prolongaram durante muitas das
intervenções. Dificilmente a educadora conseguiu potencializar a construção da linguagem
científica, utilizando problematizações verbalizadas (em língua de sinais e com uso de
recursos visuais) ou como veículo de interação para o grupo, como vemos:

(...) questionei novamente onde estava o planeta Terra, o que percebi grande
confusão das alunas. Elas não sabiam o que deveriam responder, apontavam para o
globo que estava sobre a mesa e indicavam a cidade que estávamos; ao invés de
responder onde o planeta em sua totalidade se encontrava. Essa situação foi
preocupante, pois as alunas já viram em outros momentos, mesmo que brevemente,
onde é nossa localização, mas não conseguiam associar a pergunta com as
informações que já tinham sido apresentadas a respeito (Relato extraído do diário
de bordo da educadora, do 2° Encontro em 03.07.2017).

Semelhantemente, na participação da Feira de Ciências quando um avaliador, que era
uma pessoa desconhecida das estudantes, questionou-as sobre o que elas aprenderam sobre o
universo, a educadora interpretou para as alunas do seguinte modo: “o que elas aprenderam
ao estudarem Astronomia e sobre o que há no espaço” (Relato extraído do diário de bordo da
educadora, do 7° Encontro em 26.08.2017). Essa interpretação foi realizada pela educadora,
com a perspectiva de facilitar a compreensão do questionamento do avaliador pelas
estudantes. Porém, as alunas não entenderam diretamente a questão, ou não conseguiram
formular um discurso argumentativo que respondesse adequadamente à pergunta do avaliador.
De acordo com os relatos da educadora, explicitamos que esse acontecimento a
inquietou: “Percebo a dificuldade em argumentarem, mesmo elas conhecendo os sinais
utilizados, pois foram explorados pelo grupo.”. (Relato extraído do diário de bordo da
educadora, do 7° Encontro em 26.08.2017). Era pretendido pela educadora que as alunas
fossem capazes de dialogar. Talvez um sujeito incomum tenha interferido no posicionamento
discursivo das alunas.
Neste sentido a mediação da educadora foi constantemente necessária na provocação
das alunas: “Durante as apresentações de cada aluna foi necessário intervir com
questionamentos, para provocá-las a irem além da indicação do sinal ou a leitura do que
havia no pôster. (...)” (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 7° Encontro em
26.08.2017). Com a mediação da educadora houve positivas modificações nas posturas das
alunas, que conseguiram sutilmente dialogarem com o público.
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Revelamos o quanto a dificuldade argumentativa das estudantes interfere na
exteriorização conceitual. Semelhante aos resultados apresentados por Vivas e Teixeira
(2015), os quais concluíram em uma pesquisa, com um grupo de alunos surdos usuários da
Libras, que os alunos não conseguiram atingir argumentação articulada, mas uma descrição de
fenômenos com base em afirmações coletivas.
Os autores atribuíram essas complicações ao aprendizado tardio da língua materna,
Libras e, posteriormente, da língua portuguesa escrita. Além disso, mesmo envolvendo o
contexto de uma sala de aula bilíngue, outro agravante apontado pelos autores se deu ao fato
de alguns dos educadores em Física desconhecerem a cultura e língua dos alunos surdos
(VIVAS; TEIXEIRA, 2015); distinto do perfil da educadora desta pesquisa.
Como nesta investigação a profissional é uma Física Educadora Bilíngue, que conhece
a cultura surda e os termos científicos, realizou-se uma interpretação com conceitos mais
familiares as estudantes, para tentar facilitar a compreensão. Além de transposições didáticas
para aproximar os conceitos das alunas durante as intervenções.
Nunes (2017) aponta para importância do profundo conhecimento sobre a Libras.
Assim como Quadros (2008) e Strobel (2016) complementam, ao afirmarem que não é
suficiente somente o conhecimento da língua de sinais, é necessário conhecimento e
proximidade com a cultura surda. Como elucidamos, conhecer a língua e a cultura surda é
conceber o jeito que o sujeito surdo compreende o mundo e o modifica (STROBEL, 2016).
Contudo, reconhecemos notoriamente que a educadora começou a se deparar, nos
primeiros contatos das alunas, com a proposta para a revelação de noções referentes ao espaço
como algo movimentado e dinâmico. Mas isso ainda não foi o suficiente para que as alunas se
sentissem integrantes desse espaço dinâmico, pois não demonstraram indícios para essa
premissa. Pareceu às alunas que nós terrestres estamos apenas a observar o universo.
Conforme relatado no diário de bordo:

(...) chegamos aos asteroides, meteoros, meteoritos e retomando então o que seriam
os cometas (...) a aluna B, percebendo talvez, o tamanho da rocha e o possível
impacto que causaria na Terra (Figura 1.22), questionou se era perigoso colidir no
planeta e todos morrerem, ao responder que sim, fez uma expressão de espanto e
comentou que ficou com medo e achava perigoso. Ou seja, ela conseguiu perceber a
dinâmica do espaço, que também era uma das intenções desta intervenção. (...)
notei que não possuem uma noção de serem componentes do Universo, como
objetos também imersos no cosmos e integrantes dele. Elas consideram o espaço
visível, assim o observam como algo externo, baseadas no movimento do céu
aparente apenas. (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 1° Encontro
em 26.06.2017).

142

No decorrer dos encontros, as alunas foram demonstrando algumas compreensões de
que os corpos celestes formam conjuntos de astros, que constituem outros agrupamentos
maiores: “Ao mostrar a foto que simulava a futura colisão de Andrômeda com a Via Láctea,
(...) percebi que desta vez consideraram que a Terra estava ali em uma das Galáxias na
imagem, pois comentaram que se isso acontecesse, iríamos morrer.” (Relato extraído do
diário de bordo da educadora, do 2° encontro em 03.07.2017). Então, quando os conceitos
estavam implícitos em representações visuais, observamos que as alunas compreendiam os
fenômenos astronômicos e suas consequências para nossa existência na Terra, desta vez,
conseguindo imaginarem-se como integrantes do cosmos. As representações visuais
contribuíram no processo da imaginação.
Ao serem provocadas pela educadora a redigirem um texto sobre nossa localização no
espaço, as alunas escreveram somente pequenas frases e com pouca estrutura ou interligações
verbais, como evidenciamos nos fragmentos a seguir:

A: Terra, Lua, Sol, Sistema Solar, Centro, Planeta, Água, Brasil, Rio Grande do Sul,
São Sepé, Galáxia Via Láctea. (Frase escrita pela aluna A em 03 de julho de 2017).
B: Terra foguete foi Lua menina procurar viu para Terra, onde Terra? No Sistema
Solar Terra para São Sepé, Via Láctea. (Frase escrita pela aluna B em 03 de julho
de 201).
C: Lua, Sol, Centro Sistema Solar, Terra (Frase escrita pela aluna C em 03 de julho
de 2017 - 2° Encontro).

Consideramos natural que tenham dificuldade com a língua portuguesa escrita, em
vista que estão em estágio de alfabetização. Conforme Vigotski (2001), a linguagem escrita
possui maior necessidade de abstração que a falada, pois acontece sem um interlocutor e isso
é infrequente nas vivências de uma criança. O interlocutor é imaginário e localiza-se entre a
criança e uma folha de papel em branco. Como define o autor, é uma linguagem-monóloga.
Assim, para uma criança surda em aquisição da Libras e em alfabetização da escrita é
um processo de maior complexidade, devido ao aprendizado geralmente tardio da língua
materna e, posteriormente, da língua portuguesa escrita. Complementamos que ―a linguagem
externa aparece na evolução antes da interna, a escrita (...) aparece depois da linguagem
interior, já pressupondo a sua existência‖ (VIGOTSKI, 2001, p. 316). Consideramos que o
sistema articulado de signos, para a aquisição da linguagem interior, ainda está em construção
para as alunas.
Mesmo com essa barreira na linguagem constatamos a imaginação das alunas e
indícios de alguns conceitos espontâneos, como com a relação de água no planeta Terra e de
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viagens espaciais como com a conquista da Lua. Podemos reconhecer essa afirmação ao
observamos os desenhos das alunas e no registro do diário de bordo da educadora:

(...) percebi que elas ainda possuem uma ideia de estrela com pontas triangulare.,
Apenas uma das alunas (B), atentou para o Sistema Solar com elementos além de
planetas, desenhando um o Cinturão de Asteroides, embora localizado na região
próxima à Terra; isso talvez pelo seu espanto de uma possível colisão. (Relato
extraído do diário de bordo da educadora, do 1° Encontro em 26.06.2017).

Com o primeiro desenho solicitado pela educadora (Desenhos50 1A, 1B, 1C e 1D - 1°
Encontro em 26.06.2017) verificamos a presença de diversos astros, representados em um
fundo branco ou incolor. Notamos que as alunas não possuíam noções de dimensões ou
posição dos astros, ou talvez tentaram representar um modelo tridimensional.
Todas as alunas ilustraram nesses desenhos estrelas entre as órbitas, um dos erros
presente em imagens de alguns livros didáticos segundo Langhi e Nardi (2007). Entretanto, a
educadora não apresentou imagens com esse modelo de representação. Os desenhos também
continham meias Luas, geralmente próximas ao Sol e com mesmo tamanho. Se a escrita ainda
é um obstáculo para as estudantes, com os desenhos percebemos um estímulo mais intenso da
imaginação e exploração de conceitos espontâneos.
Porém, as constantes barreiras na comunicação com o grupo geraram angústias na
prática da educadora. Mas também denotamos que foi um fator importante no repensar da sua
ação docente, na motivação e busca por estratégias visuais que contribuíssem na instigação
dos conceitos espontâneos das educandas e viabilizassem o diálogo e interação entre o grupo,
para proporcionar debates sobre Astronomia. Revelamos esses indicativos em outros registros
da educadora:

Ao olhar a Figura 1.5 (...), as alunas ficaram muito intrigadas com o que eram
aquelas “coisas” rodeando a Terra (vários satélites), (...). Ao finalizar a
explicação, uma delas (B) comentou que seriam eletricidade. Isso me causou
contentamento, pois não esperava essa resposta tão espontânea da aluna, mesmo
não sendo exatamente este o significado, provavelmente por falta de conhecer outro
sinal mais específico a aluna utilizou o sinal que representasse o mais próximo do
que queria comentar, (...) possui noção da existência de ondas eletromagnéticas.
(Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 1° Encontro em 26.06.2017).

Nesse trecho percebemos que a linguagem das alunas se apresentou de modo
fragmentado, embora revelando um conceito espontâneo sobre ondas eletromagnéticas. Em
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outros encontros também percebemos outro conceito espontâneo, em que as alunas atribuíram
o termo ―muito forte‖ para explicar o fato de o Sol estar no centro do nosso Sistema Solar.
Talvez a aluna não soubesse um sinônimo verbal ou um sinal que representasse o que gostaria
de expressar naquele momento.

(...) chamei a atenção de que o Sol também é uma estrela e mostrei que estava no
centro. Eentão perguntei por que o Sol estava no centro e a aluna A comentou que o
Sol era “muito forte”. Esse termo forte me impressionou, não esperava que
levantassem alguma hipótese a respeito, a forma como falou passou uma impressão
de relação com o tamanho do astro aos demais presentes no Sistema Solar.

De acordo com Vigotski (2001), a transição dos conhecimentos espontâneos para os
científicos ocorre com o processo de ensino-aprendizagem, considerando a mediação do
educador e colaborando para internalização e para a formação dos conceitos pela criança.
O termo ―muito forte‖ também emergiu nos comentários das alunas para detalharem o
funcionamento de um foguete: “explicando brevemente o funcionamento básico de um
foguete. Aluna B comentou que levou um susto, que seria “muito forte”, quando sinalizei o
momento da decolagem.” (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 4° Encontro
em 07.08.2017). Consideramos que o termo relacionado a ―força‖, indicado pelas alunas,
apresentou uma aproximação indireta com seu significado conceitual. Há uma relação com os
fenômenos que instigaram as alunas a realizarem essa comparação.
Notamos outro conceito espontâneo perceptível nos comentários da aluna, que intuiu
uma compreensão de velocidade: “(...) a aluna B falou, com sentido de brincadeira, que
devido à subida ser muito rápida a pele do rosto seria empurrada para trás (...)” (Relato
extraído do diário de bordo da educadora, do 4° Encontro em 07.08.2017). Esse excerto nos
mostrou uma percepção imaginária pelas alunas sobre ação e reação, assim como sobre as
consequências da velocidade e do deslocamento de um corpo.
Também apresentaram um reconhecimento de distâncias: “a aluna A perguntou se as
outras estrelas estavam longe, afirmei que sim, e a aluna B perguntou se seriam mais de mil
quilômetros, nisso confirmei que era muito mais que mil quilômetros (...)”. (Relato extraído
do diário de bordo da educadora, do 8° Encontro em 04.09.2017). Percebemos uma noção
envolvendo afinidade numérica da aluna com a dimensão espacial. Esses são tênues
indicativos da construção dialética da linguagem matemática e científica convergindo no
processo de ensino-aprendizagem.
Constatamos esta relação em outro momento, ao estudarem sobre o sistema solar: “As
alunas se espantaram com a grandeza do número para a distância da Terra ao Sol. Mesmo
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ainda não possuindo noções sobre unidades de medidas em geral, elas conseguiram perceber
que seria longe.” (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 9° Encontro em
11.09.2017). Como a linguagem matemática similarmente está em construção, trabalhar
escalas ou grandezas numéricas sucedeu de modo indicativo e sutil no propósito de instigar o
raciocínio lógico.
Sobre características ambientais em consonância ao cotidiano, as alunas também
levantaram apontamentos intrigantes. Constatamos que as alunas conseguiram articular um
conceito espontâneo, baseado no cotidiano (VIGOTSKI, 2001), a fatores singulares da vida
Terrestre: “(...) a aluna B, indicando Júpiter questionou se havia ar naquele planeta, mas se
referindo com sentido de ar respirável.” (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do
9° Encontro em 11.09.2017). As falas das alunas frequentemente empolgaram a educadora,
que se surpreendeu com a manifestação das alunas e por conseguir instigar os conceitos
espontâneos das estudantes, mesmo com as dificuldades de comunicação envolvidas.
Conforme Vigotski (2001), os conceitos espontâneos são essenciais na ressignificação e
transição aos conceitos científicos, bem como para a generalização aos conceitos ainda
inexplorados.
Encerrando os estudos sobre o sistema solar, em intervenções mais avançadas, um
novo texto foi solicitado às alunas. Com esse percebemos grandes progressos, tanto em escrita
quanto na apropriação de significados pelas estudantes:
Poderíamos morar em outro planeta do Sistema Solar? Por quê? Não porque tinha
muito frio ar, perto Sol muito quente, o foguete foi na lua pode ir mais não pode
morar na lua, o Marte tinha muito frio não tem ar, o lua muito escuro hora 00:00,
na terra tem muito pedra, perto na lua terra, estrela igual do Sol, Sol tem luz,
Netuno demorar muitos anos velho. (Texto redigido pelas alunas A, B e C em 11 de
setembro de 2017 – 9º Encontro)

O progresso na elaboração e estruturação do texto revelou maior nível de abstração e
evolução da linguagem interior. Essa interiorização contribui na escrita e, consequentemente,
para a internalização, a reconstrução interna entre conceitos espontâneos para conceitos
científicos mais sofisticados e, possivelmente, generalizados, sendo esse processo de
reconstrução um significativo avanço na ZDP das alunas (VIGOTSKI, 2001).
Reconhecemos que esse fragmento de texto acima envolveu a mediação da educadora
na provocação e orientação das palavras, que aliadas aos estudos antecedentes
proporcionaram a reorganização de uma ideia pelo grupo, conforme relato da educadora:
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(...) percebi que, mesmo que ainda com pouca estrutura textual e discursiva, as
alunas demonstraram a necessidade da reflexão que faz parte do processo de
escrever. (...) O envolvimento coletivo do grupo potencializou a construção de uma
ideia em conjunto e da reflexão. (Relato extraído do diário de bordo da educadora,
do 9° Encontro em 11.09.2017).

Houve uma articulação entre os debates sobre o sistema solar levantados entre o
grupo, com a posterior exteriorização dos conceitos espontâneos das alunas, em formato
escrito, indicando igualmente relações com conceitos científicos em construção.
Quanto ao estudo sobre foguetes, as alunas também demonstraram possuir alguma
informação desse instrumento astronômico. Esse, de alguma forma, pertencia ao contexto das
estudantes e as influenciou positivamente a relacionarem os foguetes com as viagens
espaciais, como vemos a seguir:

Na sequência, questionei para que servia um foguete e no que ele era usado. A
aluna B respondeu que era para ir na Lua, então perguntei se o homem já esteve na
Lua, ela respondeu que sim e balançou a cabeça com entonação de certeza. (...)
aluna C também afirmou que o foguete era usado para ir na Lua. Em seguida a
aluna B perguntou se o foguete servia apenas para ir na Lua, se não dava para ir
nas estrelas. (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 4° Encontro em
07.08.2017).

Em especial, foi marcante a abordagem que se referiu a viagem para a Lua e outros
astros, pois conhecimentos espontâneos emergiram dessa relação. Conforme solicitado pela
educadora, notamos nas escritas das alunas o estabelecimento do que compreender por
instrumentos astronômicos, como objetos para ―olhar‖, remetendo a perspectiva de
observação espacial:

Terra menino olhar telescópio, viu foguete, foguete foi Lua homem caminhar Lua
lento” (Frase redigida pela aluna B em 21 de agosto de 2017 - 6° Encontro). As
alunas não conseguiram escrever além de uma frase, mesmo assim considero um
grande avanço; lembrando que não dominam a língua portuguesa escrita. (Relato
extraído do diário de bordo da educadora, do 6° Encontro em 21.08.2017).

Percebemos com o excerto acima um conceito espontâneo, em que as alunas
enfatizaram o termo ―lento‖ para explicarem a locomoção de uma pessoa em solo lunar. Isso
nos remeteu a pensar na possibilidade de relação indireta ao significado de gravidade. Talvez
essa relação tenha sido influenciada pelas comparações levantadas pela educadora, em
intervenções anteriores. Conforme o excerto a seguir, constatamos a primeira tentativa de
discutir sobre o conceito de gravidade:
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Comentei também da necessidade de usar uma roupa diferente para caminhar na
Lua, e que também não conseguiríamos nos locomover da mesma forma, sendo mais
lento. Aí tentei falar sobre a gravidade. Isso não foi fácil nem ficou muito claro,
mas foi possível comentar que haveria diferença no caminhar na Terra e caminhar
na Lua. (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 2º Encontro em
03.07.2017).

Dentre os conhecimentos explicitados pelas alunas notamos os conceitos cotidianos.
Conforme Vargas e Gobara (2015b), os conceitos cotidianos são aqueles que os sujeitos
formam a partir da interação da experiência do sujeito com seu mundo, como uma abstração
elementar. Esses são denominados conceitos espontâneos por Vigotski (2001), e que vão se
sofisticando a maiores níveis de abstração, que assim, denominou de conceitos científicos. Os
conceitos científicos são construídos em meio às interações estabelecidas na sua forma mais
elaborada, principalmente no ambiente escolar (VARGAS; GOBARA, 2015b).
A partir de construções históricas de grupos culturais distintos ao do indivíduo a
apropriação requer uma ação mediada. ―É através da apropriação (internalização) dessas
construções sócio-históricas e culturais, via interação social, que o indivíduo se desenvolve
cognitivamente.‖ (MOREIRA, 2009/2016, p. 19). Na construção do pensamento científico a
internalização está articulada à interação com o meio científico.
Neste sentido, e retornando à discussão sobre os estudos de instrumentos astronômicos
pelo grupo, encontramos um obstáculo substancial no direcionamento a marcos históricos,
que foram mais especificamente discutidos com referência aos objetos espaciais artificiais,
como os telescópios, os foguetes, entre outros. História e atualidade constituíram uma vasta
dicotomia contextual para as alunas. Não houve sentido e significados potencialmente
interessantes aos olhares das estudantes.
Debates dessa dimensão mostraram-se de difícil harmonização ao grupo. As
estudantes ao visualizarem as imagens questionaram se era "velho‖. Revelaram assim, que
compreendiam se tratar de assuntos remotos, mas não entenderam a relevância histórica para
o contexto delas. As alunas expressaram nitidamente não estarem confortáveis com a
abordagem.
Supostamente, a percepção e a inter-relação de sentirem-se como sujeito histórico
estão desconexas das vivências das alunas. Provavelmente, consequências do isolamento
sócio linguístico que sofrem no meio escolar inclusivo e familiar, ambos de maioria ouvintes,
que inibiu essa percepção subjetiva. De acordo com Strobel (2016), a expressão das
subjetividades do ser surdo e de sua cultura é transmitida pela língua de sinais nas suas
relações sociais.
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Essa situação foi desconfortável e impactou negativamente a educadora, que além de
enfrentar a escassez de conhecimentos prévios e conceitos espontâneos, devido à
fragmentação linguística e a privação social que as estudantes sofreram, empenhou-se na
construção da linguagem científica, demandando uma construção de significados às
nomenclaturas científicas. Dar essas significações se desvelou como algo ocioso ao
entendimento das estudantes, como verificamos no relato da educadora:
“O momento mais preocupante foi quando percebi que não estavam muito
interessadas no contexto histórico e questionaram se demoraria esta intervenção.
Pois isso revela que a abordagem não estava atrativa e talvez não tinha muito
significado para elas.” (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 3°
encontro em 10.07.2017).

De mesmo modo, constatamos que apenas a aluna D, que é uma Coda, apreciou as
discussões e tentou se inteirar sobre a temática durante esta intervenção. Isso nos possibilitou
reconhecer que assuntos históricos são difíceis de serem representados em imagens, devido ao
seu caráter mais abstrato e recorrente da esfera imaginária. Logo, esses não ficaram próximos
da cultura dos sujeitos surdos.
As estudantes identificaram-se com os telescópios e sua finalidade, como podemos ver
nos desenhos (Desenho 3A, 3B, 3C e 4D – 3º Encontro em 10.07.2017). Elas ilustraram
telescópios dentro de um ambiente fechado, com exceção do 3C, apontando para o céu escuro
e com várias estrelas, ainda triangulares, e com uma estrela mais perto do instrumento,
indicando que esse é uma ferramenta de aproximação do ser humano com os astros.
Embora tenham representado lentes no interior dos telescópios nestes desenhos, pouco
assimilaram sobre o seu funcionamento, e não demonstraram compreender os diferentes tipos
de lentes ou espelhos utilizados nos telescópios refratores ou refletores. As dificuldades
preponderantes para a construção da linguagem científica implicaram na complicação do
progresso conceitual histórico e científico.
Comparando os primeiros desenhos (Desenhos 1A, 1B, 1C e 1D - 1° Encontro em
26.06.2017), com informação espacial, e os demais percebemos que a representação de
coloração azulada ao céu foi atribuída pelas estudantes com mais ênfase quando ilustravam
situações em solo terrestre, como nos desenhos para telescópio (Desenho 3A, 3B, 3C e 4D –
3º Encontro em 10.07.2017 ) e para representar a Nasa (Desenho 15B – 15º Encontro em
06.11.2017). Essa recorrência evidência a dificuldade de as alunas imaginarem-se fora do
sistema Terra e Lua e como seres também imersos no cosmos. Com exceção do desenho 4C
(4º Encontro em 07.08.2017), para ilustrar um foguete, e do desenho 10B (10º Encontro em
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18.09.2017), para ilustrar um eclipse, que também continham informações espaciais. Esses
desenhos, em intervenções mais avançadas, revelaram modificações nas percepções das
estudantes B e C sobre o imenso e escuro universo.
Similarmente, inferimos que para as alunas o reconhecimento e identificação de
fundamentos, como: sobre o Sol ser uma estrela com formato esférico, a evolução estelar e a
inserção de conceitos mais específicos como de gravidade, fusão e buracos negros;
configuraram-se em processos de maior complexidade. Isso ocorreu, pois, o nível de
abstração envolvido aliado aos poucos conhecimentos prévios e à articulação entre conceitos
espontâneos para conceitos científicos pelas alunas constituíram-se em muitas barreiras.
Provavelmente, as alunas não tenham conseguido assimilar e se apropriar totalmente destes
termos.

Percebi que os conceitos de fusão nuclear, buraco negro e o processo evolutivo de
uma estrela se configuraram abstratos e distantes das alunas; não havendo total
compreensão da principal característica deste astro. Contudo, quanto ao Sol elas
demonstraram maior familiaridade e isso é importante para que possam entender o
nosso Sistema Solar e a relação dessa estrela com o nosso planeta (...). (Relato
extraído do diário de bordo da educadora, do 8° Encontro em 04.09.2017).

Vigotski (2001, p. 10) contribui nesse sentido, ao inferir sobre o significado como
parte inalienável da palavra e pertencente ao âmbito da linguagem e do pensamento; logo
―sem significado a palavra não é palavra mas som vazio‖. Mesmo com as alunas conhecendo
a estrutura do sistema solar, as características da nossa Estrela Sol e os motivos de se localizar
ao centro do sistema, percebemos que ainda não foram suficientes para o grupo extrapolar
alguns conhecimentos do senso comum ao estudarem o movimento dos astros.

(...) questionei ela (B), se a Lua girava ao redor da Terra. Ela respondeu que não
girava; então perguntei se ela estaria fixa sempre no mesmo lugar e ela afirmou que
sim e que a Terra estaria girando (...) apresentei a ela o movimento da Lua em
torno do próprio eixo e relatei que ela demorava 29,5 dias realizando os dois
movimentos, em torno de si e da Terra. Em seguida ela questionou se o Sol girava
em torno de si e por que o Sol não girava em torno da Terra também... Nisso falei
que ele girava em torno de si, mas por ser muito massivo ele estava no centro do
Sistema Solar. Com isso, apenas os planetas e suas luas que por serem menos
massivos que Sol estavam girando em torno do astro, além deste possuir maior
gravidade (usando o sinal do projeto Sinalizando a Física) (CARDOSO; BOTAN;
FERREIRA, 2010). A aluna acenou com a cabeça e sinalizou que havia
compreendido. (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 10° Encontro
em 18.09.2017).

Quanto às características das estrelas, e o reconhecimento pelas alunas de que o Sol
também é uma estrela, percebemos nos desenhos produzidos pelas alunas que as estrelas são
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pontiagudas em formato triangular, enquanto o Sol foi representado de forma arredondada e
sempre amarelo intenso: “Solicitei então que desenhassem uma estrela, como elas percebiam
que seria. As três alunas desenharam com formato triangular. Ou seja, mesmo elas aceitando
o Sol como uma estrela (...)” (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 8°
Encontro em 04.09.2017). Com a continuidade das intervenções essas relações começaram a
surtir significações para as alunas:

(...) questionei o que era uma estrela? Nisso a aluna A disse que era colorida (...) a
aluna B apenas sinalizou que brilhavam. Perguntei então se o Sol também era uma
estrela? Elas se olharam e a aluna A afirmou com muita certeza que sim, as demais
afirmaram com tom de dúvidas. Nisso a aluna A olhou para as colegas e tornou a
confirmar. Assim a aluna B, pensou uns instantes e também afirmou que seria uma
estrela. Aproveitei o momento de dúvida e perguntei por que era uma estrela, elas
falaram que era porque brilhava. Com isso perguntei se a Lua também era estrela, e
a aluna B falou que não. Então perguntei de novo por que não seria uma estrela e
ela respondeu que não era porque era cinza e sem luz; para minha surpresa, pois
esperava que associasse ao brilho, mas não. (Relato extraído do diário de bordo da
educadora, do 8° Encontro em 04.09.2017).

As noções que as alunas possuem para caracterizar alguns corpos celestes ou
fenômenos, como o caso das estrelas, ainda são ingênuas, mas conferem aos conceitos
espontâneos que possuem e conseguem relacionar a novos conceitos, como ao afirmarem
sobre o brilho, a coloração e sobre a distinção entre uma estrela e a Lua, sendo que a primeira
é capaz de emitir luz própria e a segunda reflete a luz proveniente do Sol. Mas com o decorrer
das discussões, e ao usar comparações visuais de diferentes imagens que representam estrelas
incluindo o Sol, observamos que houve uma reflexão da educadora a esse respeito com as
estudantes.

Com a Figura 8.10, com comparativo de estrelas, ilustro para as alunas as
diferentes cores e tamanhos que as estrelas podem apresentar, (...). Como elas já
haviam visualizado a imagem, prossegui comentando que as azuis possuíam maior
massa e eram mais quentes, já as vermelhas seriam com menor massa e mais frias
que as azuis, e tinham as estrelas branco amareladas, como o nosso Sol. Mas todas
tinham temperatura muito elevada (usei o sinal criado pelo Projeto Sinalizando a
Física) (CARDOSO; PASSERO, 2010), embora variassem de estrela para estrela.
(...) Usando um dos desenhos produzidos inicialmente pelas alunas, o coloquei ao
lado da Figura 8.10 e perguntei, se o desenho se parecia com uma das estrelas e
elas responderam que não, (...), que o desenho não era de uma estrela de verdade,
mas sim de brincadeira, segundo as alunas. Não há problemas que elas considerem
o desenho com um formato que quiserem, pois a imaginação não possui um formato
padrão. No entanto elas se deram conta que uma estrela na sua forma concreta
seria muito diferente do que desenharam e isso foi um indicativo positivo neste
encontro referente à visão mais científica do astro. (Relato extraído do diário de
bordo da educadora, do 8° Encontro em 04.09.2017).
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Nos desenhos para representarem estrelas (Desenho 8A, 8B e 8C – 8º Encontro em
04.09.2017), solicitados no início da intervenção pela educadora, as alunas A, B e C
representaram uma estrela com um modelo triangular. Em sequência e ao final das
abordagens e discussões entre o grupo sobre o nascimento, vida e morte, ou seja, sobre a
evolução estelar, a educadora solicitou um novo desenho ao lado da estrela inicialmente
desenhada pelas estudantes. Com isso, a aluna B e C representaram estrelas esféricas, com
coloração azul e outra vermelha consecutivamente, já a aluna A ainda manteve formato
triangular.
As alunas associaram as discussões e conseguiram comparar conscientemente suas
visões sobre uma estrela, partindo de conceitos espontâneos a conceitos científicos de modo
lúdico. Com relação ao excerto acima e aos desenhos para ilustrarem estrelas, observamos
uma mudança na percepção das alunas B e C sobre o formato cientificamente aceito para
representarem uma estrela.
Segundo Langhi e Nardi (2007) a percepção equivocada sobre o formato das estrelas
como triangulares e pontiagudas é frequente, e reforçado por alguns livros didáticos que
propagam esse erro. Portanto, é necessário e importante o papel do Físico Educador na
transposição de conceitos com caráter conceitual científico da Astronomia no contexto
escolar.
Alguns conhecimentos são oriundos do senso comum, baseados na observação
imediata, não reflexiva. Nesse caso, apenas focado no movimento aparente como um
observador fixo no solo terrestre. Isso também ocorreu ao não compreenderem o movimento
de rotação e translação da Terra:

(...) com as imagens na sequência (Figura 11.2; Figura 11.3), questiono as alunas
“-Por que temos o dia e a noite?”, “-Por que temos inverno e verão durante o
ano?”. As três tiveram grande dificuldade para compreender o que era perguntado.
Uma delas, (A), respondeu que a noite era para dormir e que durante o dia
estaríamos acordados, que primeiro tínhamos o dia e depois à noite. Mesmo assim,
questionei por que isso acontecia e elas não souberam explicar, tão pouco sobre o
inverno e o verão. (...) A aluna B, questionou em que momento seria à tarde, pois
apenas me referi à noite e ao dia. Então refiz a demonstração, mostrando a elas que
conforme o planeta girava e a iluminação do Sol ia diminuindo, passávamos pelo
período da manhã, tarde e finalmente à noite (Relato extraído do diário de bordo da
educadora, do 11° Encontro em 25.09.2017).

As alunas apresentaram uma breve noção de que há um evento que proporciona o que
chamamos de dia e noite, e uma relação com o cotidiano. Um conceito espontâneo
simplificado, mas relevante e necessário no avanço para linguagem científica. E como
mencionamos anteriormente, as dificuldades de entendimento das alunas sobre questões
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problematizadoras, levantadas pela educadora, foram constantes bloqueios na produção do
diálogo entre o grupo, mesmo com o uso de imagens ou outros recursos visuais.
Relativo aos fenômenos causados pela revolução da Terra ao redor do Sol, mesmo
com as alunas já reconhecendo que há um movimento que rege os fenômenos terrestres e que
os astros não estão estáticos no espaço, a educadora encontrou uma nova barreira:

Comentei sobre a importância de conhecer as estações para o plantio ou colheita de
determinados alimentos, usando a laranja como exemplo, pois essa é mais
comumente colhida no período do inverno aqui no Sul. Aparentemente as alunas
não perceberam ou compreenderam o que significavam as estações do ano,
diferente do que esperava. Provavelmente foi à primeira vez que viram como
ocorriam esses fenômenos. Isso revelou o quanto é fragmentado o processo de
aprendizagem dos alunos surdos, pois certamente isso foi apresentado nas aulas
regulares, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Entretanto direcionado
para os alunos de maioria ouvintes em uma perspectiva oral. (Relato extraído do
diário de bordo da educadora, do 11º Encontro em 25.09.2017).

O estudo das estações do ano está integrado aos conteúdos programáticos das aulas
regulares do Ensino Fundamental. Diferentemente de outras questões sobre Astronomia, que
pouco integram os currículos escolares. Assim, era presumido pela educadora que as alunas
possuíssem, além de conceitos espontâneos, os conceitos científicos a respeito. No entanto,
elas não distinguiram esse fenômeno em quatro eventos e se referiam apenas a inverno e
verão. Mais adiante conseguiram reconhecer a existência da primavera, por possuir uma
característica visualmente agradável e marcante, que são as flores.
Neste momento, vimos que houve uma tentativa da educadora em relacionar o
fenômeno com algo do contexto das estudantes. Mesmo assim, para a assimilação das alunas,
o exemplo utilizado pela educadora não foi o suficiente. O papel da reflexão da educadora foi
relevante, pois ela percebeu que provavelmente as alunas presenciaram o estudo das estações,
mas não na língua de sinais ou de modo visual. Isso gerou um distanciamento das estudantes
com os conceitos que envolvem esse fenômeno.
Reconhecemos que houve imensuráveis dificuldades na comunicação das alunas e um
pensamento ainda ingênuo em diversas situações, relacionados à compreensão de fenômenos
considerados simples. Essa concepção ingênua envolveu a percepção simplificada das alunas
sobre o movimento dos astros e suas consequências diárias, como da ocorrência do dia e a
noite, das fases da Lua e das estações do ano.
Como afirma Nunes (2017, p. 36) ―a dificuldade de ensinar Astronomia para os alunos
surdos não está apenas nos conceitos de Astronomia que são os mesmos encontrados para os
alunos ouvintes.‖ O senso comum associado à observação imediata é um elemento natural nas
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vivências dos alunos surdos, assim como na dos ouvintes. Porém, é reforçado negativamente
pela ausência de conceitos espontâneos e conhecimentos científicos. Novamente notamos
estas implicações no excerto abaixo:

(...) perguntei se elas sabiam por que enxergávamos o céu azul durante o dia, elas
não apresentaram nenhuma hipótese. Então perguntei qual era a cor do céu, elas
disseram que era azul. Com isso retornei a perguntar por que era azul; a aluna A
disse que era porque tinha que ser azul. Então indaguei as alunas que cor ele era a
noite a aluna B relatou que também era azul. Retornei para a Figura 11.10, apontei
para a foto e perguntei se ela estava vendo azul na imagem; ela comentou que não
era azul, mas sim preto. Percebi que estavam com dificuldades para se expressarem
e que faltavam muitos conhecimentos prévios das alunas para que conseguissem
formular argumentos. (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 11°
Encontro em 25.09.2017).

A reflexão e os questionamentos são elementares para formação do conhecimento
científico de qualquer sujeito, e esse conhecimento se constrói alicerçado nesses pilares.
Como pudemos ver no excerto acima, as alunas talvez nunca tenham se auto questionado
sobre um fenômeno que observamos diariamente. Isso nos revelou o quanto o isolamento
social e a falta de interação dos sujeitos surdos com o meio afetaram diretamente a postura
reflexiva e a compreensão científica.
Quanto ao conceito de gravidade, esse se caracterizou em uma barreira para a
educadora. O mesmo é fundamental na Astronomia e integrou vários temas no decorrer das
intervenções. Sobre a relação do Sol e sua localização central no nosso Sistema Solar,
reconhecemos que houve fragilidades na abordagem do conceito; pois a educadora
percebendo as carências linguísticas das alunas, considerou que seria de difícil assimilação
nas primeiras intervenções, conforme relatado abaixo:

(...) discuti com elas que seria por ser um corpo massivo, com massa muito maior
do que de todos os planetas junto. No entanto não consegui incluir o conceito de
gravidade e não sei se será possível discutir o mesmo, pois não senti que haviam de
fato compreendido a questão da massa do Sol. (Relato extraído do diário de bordo
da educadora, do 2º Encontro em 03.07.2017).

Atentamos que a educadora demonstrou, em diversas situações, a preocupação com os
termos que usaria, para melhor contribuir com a discussão e significação dos conceitos. Como
já discutimos, uma primeira tentativa de introduzir o conceito aconteceu de maneira implícita,
norteando os significados sem mencionar o termo específico de gravidade.
Com o avançar das intervenções, a educadora ainda sentiu que as alunas não haviam
compreendido sobre gravidade, e então apresentou outra tentativa de tornar acessível o
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entendimento da mesma, com uma comparação mais cotidiana. Isso não estava previsto no
planejamento deste encontro, mas as circunstâncias lançaram a educadora a repensar e
modificar a discussão. Isso revela a reflexão sobre suas ações como tentativas de tornar
acessível à compreensão conceitual às alunas:

Ainda não percebi que tenham compreendido o conceito de gravidade. Para
exemplificar, mesmo que ainda basicamente, usei dois livros e os larguei em queda
livre sobre uma mesa, e disse que eles caiam porque eram atraídos pela gravidade e
assim ocorriam com o gás nas nebulosas e na formação das estrelas. (Relato
extraído do diário de bordo da educadora, do 8° Encontro em 04.09.2017).

Percebemos que o detalhamento de informações e de significados conceituais foi mais
aprofundado e articulado nos planejamentos. Atribuímos a essa ocorrência que havia
dificuldades para a educadora argumentar sobre signos abstratos, por vezes, sem sinais
específicos para representar e conceituar determinados termos. Assim, remetendo a educadora
em traçar caminhos adversos aos previstos nos planejamentos e modificações contextuais nas
intervenções.
Nas intervenções, ocorriam oportunos ajustes nas falas da educadora para acessibilizar
as informações, com a inclusão ou exclusão e alterações sequenciais de elementos prescritos
nos planejamentos. É durante o envolvimento educador-aluno que se constitui o diálogo.
Dessa relação e da relação entre os planejamentos e da intervenção, notamos que isso
implicou em sucessivas necessidades de alterações programáticas segundo o relato da
educadora:

Percebendo que geralmente, nem todos os conceitos estipulados nos planejamentos
são atendidos, ainda assim penso ser melhor elaborar um planejamento detalhado e
mais amplo, do que se arriscar com um planejamento resumido e uma intervenção
com tempo ocioso, devido à falta de organização ou de assuntos previstos no
planejamento. (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 5º Encontro em
14.08.2017).

De acordo com a estrutura dos planejamentos, os conceitos foram descritos no 2º
momento. Ao compararmos com os relatados no diário de bordo da educadora, verificamos
que a efetivação deste momento ocorria geralmente mais resumida e com menos
aprofundamento conceitual do que era proposto. Pois, durante a intervenção a educadora
percebendo as tensões na compreensão conceitual pelo grupo e como interagiam, nem sempre
conseguia dar a entonação científica pretendida. Isso era reforçado pelas barreiras linguísticas
envolvidas no grupo, bem como pela ausência de conceitos espontâneos e científicos das
estudantes para articulação ao que seriam novos conceitos e termos científicos.
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Referente ao conceito de fusão nuclear, uma primeira conversação sobre o seu
significado foi apresentada no seguinte relato: “o gás nas nebulosas e na formação das
estrelas, ele era atraído por essa gravidade e isso gerava uma força interna na estrela, para
tentar explicar a força, a pressão causada e que o processo era do interior para o exterior da
estrela.” (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 8° Encontro em 04.09.2017).
Posteriormente a educadora apresentou a definição, mas não se convenceu de que
havia sido objetiva em suas falas. O mesmo ocorreu ao introduzir o conceito de buraco negro:

Com as imagens Figura 8.8 e Figura 8.9, expliquei que a forma que a estrela
termina sua vida depende de sua massa. Se ela não for muito massiva irá explodir e
se tornar uma pequena esfera fria, mas se for muito massiva ela poderá se
transformar em um buraco negro. Não havendo sinal específico, sinalizei indicando
que seria algo esférico e escuro, capaz de atrair outras estrelas e a luz. Elas
ficaram impressionadas, mas não senti que haviam compreendido. (Relato extraído
do diário de bordo da educadora, do 8° Encontro em 04.09.2017).

Em vista da concepção ingênua das alunas, como sobre o formato das estrelas,
somados à ausência de conceitos espontâneos e significação, a inserção dos conceitos de
fusão nuclear e buraco negro podem ter sido precipitados pela educadora. Talvez não fosse o
momento adequado para esta colocação. Segundo Arany-Prado (2017), a importância do
estudo das estrelas relaciona-se quimicamente com as nossas origens.
Neste sentido, a compreensão de fusão nuclear envolve conhecimentos acerca de
estrutura atômica e elementos químicos, e isso não compõe a realidade das alunas ainda. Para
compreender o buraco negro são necessários conhecimentos sobre massa, gravidade, evolução
estelar. Uma transposição didática nessas condições foi desafiadora, tanto para a educadora e
quanto para a assimilação pelas estudantes.
Percebemos que a educadora possuía alguns receios quanto ao erro na introdução de
conceitos abstratos, por não haver sinais que os representassem imediatamente. A educação
como atividade humana está predisposta a erros, mas os erros indicam progressos quando
percebidos e ressignificados.
Atribuímos as dificuldades de dialogar das alunas e as barreiras na compreensão de
conceitos e/ou fenômenos abstratos a três condições principais: a falta de domínio linguístico
pelas alunas, poucos conceitos espontâneos e escassez e/ou o desconhecimento de sinais
específicos para estruturação discursiva e argumentativa das alunas.
A primeira e a segunda condição temos, conforme destacado por Santos e Freitas
(2005), pela ausência ou pouca interação dialógica com o meio em que estão inseridas, de
maioria ouvinte. O maior desafio na construção da linguagem científica e na aquisição dos
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conceitos se deve ao isolamento social. ―A internalização (reconstrução interna) de signos é
fundamental para o desenvolvimento humano, mas para isso o ser humano tem que passar a
compartilhar significados já aceitos no contexto social (...)‖ (MOREIRA, 2009/2016, p. 20).
Com a interação social, os significados fluem e podem ser apropriados pelos indivíduos, além
de envolvidos e correlacionados aos signos compartilhados. Esse processo é fundamental para
que aconteça a formação semiótica do pensamento científico (Vigotski, 2001).
Neste viés, pensar sobre o movimento aparente dos astros é uma percepção totalmente
visual, mas também faz parte de discussões triviais no cotidiano das pessoas, porém, no modo
oralizado. Percebemos esse mesmo conflito no relato seguinte:

Quanto às constelações (Figura 1.13), não associaram o Cinturão de Órion às
famosas Três Marias. Percebi que não demonstraram nenhuma relação de
afinidade com essa informação que é popularizada no contexto social. Isto é, não
fazia parte do contexto das alunas. (Relato extraído do diário de bordo da
educadora, do 1° Encontro em 26.06.2017).

Semelhantemente notamos as consequências da ausência de interação social, ao
apresentar sobre o que seria a Nasa; um termo popularizado no contexto social, mas que
também não pertencia ao contexto das alunas: “(...) ao surgimento da Administração
Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (Nasa), indicando o ano do
acontecimento (1958). As alunas não demonstraram já possuir alguma noção sobre o que
seria a Nasa” (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 4° Encontro em
07.08.2017). As Três Marias e Nasa não eram signos pertencentes ao contexto das alunas e,
com isso, não faziam sentido.
No sentido cognitivista, Moreira (2009/2016, p. 20) afirma com base no estudo das
obras de Vigotski, ―determinados signos não significam nada (a rigor, não são signos) para
um indivíduo que jamais teve oportunidade de captar significados para tais signos em
interações sociais.‖ Algumas palavras do contexto social dos ouvintes não interagem com o
contexto social dos surdos.
Mesmo participando de coletivos sociais, os sujeitos surdos podem estar isolados ou
excluídos pelo diferencial envolvido nestes meios, à comunicação. Pois, esse é um dos vetores
nas relações humanas e que, de acordo com Vigotski (2001), atribui sentido e significação à
construção social dos conhecimentos espontâneos e da linguagem científica.
O isolamento social em meio familiar e escolar implicam na fragmentação dos
conhecimentos prévios, tornando tardio o domínio conceitual de assuntos específicos, como
os de Astronomia, mesmo que presentes visualmente no contexto dos surdos. O processo de
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construção do conhecimento científico e a aprendizagem dos alunos surdos, em meio familiar
e escolar não bilíngue, são prejudicados ao conviverem em ambientes oralistas com pouca
interação gestual dialógica (SKLIAR, 1997; QUADROS; PERLIN, 2007; STROBEL, 2016).
A terceira condição que gerou conflitos na abordagem científica foi a falta de sinais
específicos. Como enfatizado por vários autores, entre eles Florentino, Junior e Marques
(2015) e Almeidal et al. (2015), uma estratégia na solução desta problemática seria a criação
de sinais específicos aos conceitos Físicos, que se diferem dos sinais usuais no cotidiano.
Além disso, o desconhecimento linguístico pelo aluno surdo e pelo professor ou o científico
pelo intérprete, conforme já evidenciado por Rocha, Cozendey e Pessanha (2013), também
bloqueia o processo de ensino-aprendizagem.
Estas três condições referentes à construção da linguagem entre o grupo formaram
ocasiões conflitantes para a educadora, que em diversos momentos teve dificuldade em
perceber a construção da linguagem científica e aquisição dos conceitos fluírem. Isso afetou o
diálogo no grupo e a ascensão do debate demonstrativo para o aprofundamento teórico
conceitual de Astronomia.
Percebemos sobre o papel reflexivo da educadora, frente à curiosidade manifestada
pelas alunas, que o diálogo foi uma prioridade no processo de ensino-aprendizagem para
proporcionar a interação do/entre grupo com os conceitos.
O problema dominante na construção da linguagem científica, no coletivo envolvido
nessa investigação, conferiu-se ao atraso na aquisição da Libras e, consequentemente, da
língua portuguesa escrita das alunas surdas (B e C) e com deficiência auditiva (A), reforçando
barreiras na articulação discursiva.
Compreendemos também que mesmo se tratando do envolvimento e atuação da Física
Educadora Bilíngue, que articula tanto os conhecimentos científicos quanto sobre cultura
surda, o compartilhamento dos significados ficou prejudicado pela falta do domínio
linguístico e dos conhecimentos prévios das alunas.
Presumindo uma situação ideal e mais ampla, onde há um Intérprete de Libras com
formação específica na área da Física e um Físico Educador Bilíngue (ambos profissionais
engajados com os conceitos científicos e na cultura surda e atuando em conjunto), podemos
afirmar que ainda poderão existir dificuldades ou barreiras na construção do processo de
ensino-aprendizagem dos alunos surdos devido às falhas na comunicação. Uma vez que o
contexto social e a origem familiar dos sujeitos surdos, em caso de familiares ouvintes,
também precisam ser transformados para que a integração e a linguagem sejam plenamente
atingidas e reconstruídas na escolarização.
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Para Vigotski (2001) a linguagem é mais ampla que a comunicação, incorporando
elementos como a cognição e o pensamento concreto e abstrato. Em sua maioria, os sujeitos
surdos identificam-se com o concreto, sendo que o pensamento abstrato e do imaginário é
mais complexo. Entretanto, o abstrato é fundamental na construção do conhecimento, em
especial o científico, onde a argumentação constitui-se um pilar na externalização e
generalização desse conhecimento e do pensamento.
6.2.2 Recursos didático-metodológicos e tecnológicos: adaptação e acessibilidade
Essa categoria emergiu durante a segunda sondagem ao focarmos nos recursos,
ferramentas e metodologias envolvidas nas intervenções. Com isso, nessa categoria
orientamos uma discussão com objetivo de responder a quarta e última questão investigativa
desta pesquisa: Como a utilização de recursos tecnológicos viabiliza o processo de ensinoaprendizagem de Astronomia para os sujeitos surdos? Com o objetivo de: Analisar a
utilização de recursos tecnológicos que viabilizam o processo de ensino-aprendizagem de
Astronomia para pessoas surdas.
Constatamos que o recurso visual enfatizado pela educadora foi a utilização de
imagens (em slides no PowerPoint ou impressas), que acompanharam as apresentações de
todas a intervenções. Suas preocupações voltaram-se para o cuidado da seleção de imagens
mais fiéis aos conceitos. Sabemos que em Astronomia essa não é uma tarefa fácil, pois as
imagens podem ser completamente desprovidas de escalas e acrescidas de informações
artisticamente modificadas. Como apresentado e discutido por Langhi e Nardi (2007), sobre o
uso inadequado de algumas imagens disponíveis em livros didáticos. Denotamos tal
preocupação da educadora nesse sentido no relato a seguir:

As dificuldades encontradas enquanto professora foram associadas à organização e
escolha das imagens mais adequadas, pois, as mesmas podem não representar a
informação que se pretende, gerar confusões conceituais e até mesmo erros,
principalmente quando não obedecem a escalas. Isso foi uma tarefa desgastante e
que proporcionou muitas preocupações. (Relato extraído do diário de bordo da
educadora, do 1° Encontro em 26.06.2017).

A escolha por imagens entre outros recursos visuais partiu do reconhecimento de que
o surdo percebe o mundo de modo visual (STROBEL, 2016). Logo, nem sempre devemos
considerar durante a comunicação somente a linguagem verbal, que são tanto palavras quanto
os sinais gestuais para Vigotski (2001). Pois em discursos de intenção abstrata podemos nos
apoiar em meios visuais, como as imagens, como artifício fundamental para a conscientização
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e familiarização dos conceitos pelos sujeitos surdos. Principalmente quando esses sujeitos
estão em processo de aquisição da sua língua materna, a língua de sinais.
A compreensão do mundo que os cerca e seus significados têm maior privilégio no
que é visualmente percebido ou vivenciado pelo sujeito surdo. Conforme relato a seguir,
percebemos a afinidade do surdo com o visual:

(...) com a Figura 2.11, as alunas demonstraram grande espanto com a Terra vista
da Lua. Inclusive questionei onde estava a Lua e elas perceberam na imagem que
havia a Lua e a Terra de outra perspectiva. Levantaram algumas curiosidades a
respeito, por verem que havia um carrinho sobre o solo lunar, queriam saber se era
possível ir até a Lua, se podiam morar lá. Essas perguntas abriram espaço para
discutir com elas que não havia ar nem água na Lua como aqui na Terra, no que
perguntei onde tinha água e elas afirmaram com muita certeza que era na Terra.
Embora pareça óbvio, isso não era tão evidente para elas anteriormente. (Relato
extraído do diário de bordo da educadora, do 2° Encontro em 03.07.2017).

Nesse caso, o uso de imagens pela educadora foi promissor, pois a imagem
apresentada foi capaz de proporcionar intuições relevantes para a formação de um
pensamento curioso e questionador. Igualmente, favoreceu uma conversação entre o grupo e a
reflexão de uma simples característica, como por exemplo, sobre a presença de água em solo
lunar e terrestre, que segundo a educadora essa informação seria óbvia e simples, mas não
para as estudantes até aquele momento.
Notamos similarmente que o recurso visual instigou a curiosidade das estudantes e
proporcionou o diálogo que, aliado ao conhecimento da Libras e da cultura surda pela
educadora, estabeleceu os primeiros indícios para uma aproximação bilíngue e intercultural
entre o grupo e do grupo com os conceitos científicos.
Reconhecemos que a língua de sinais se caracteriza como elemento marcante dos
sujeitos surdos (STROBEL, 2016). Percebemos que no estudo sobre o sistema solar as alunas
possuíram dificuldades para lembrarem o termo em Português dos nomes planetas. No
entanto, os sinais que atribuíram, bem como a estrutura do Sistema Solar, que foi visualizado
em diversos estágios das intervenções e de modo mais concreto, facilitaram a compreensão
das alunas:

Em seguida perguntei como elas poderiam organizar o Sistema Solar e solicitei que
movessem as imagens na mesa. (...) A aluna B organizou com todos os astros
alinhados, confundindo apenas a posição de Mercúrio, como último planeta antes
de Plutão e inverteu a ordem de Urano e Netuno. (Relato extraído do diário de
bordo da educadora, do 9° Encontro em 11.09.2017).
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O recurso visual com imagens aliado à língua de sinais demonstrou-se oportuno para a
memorização organizacional da posição dos astros, e acreditamos que essa característica foi
marcante na percepção das alunas.
Correspondentemente, constatamos que muitas imagens empolgavam as alunas e,
ocasionalmente, provocavam o imaginário devido às imagens apresentarem enfoques
artísticos, como a maioria das representações visuais manipuladas em Astronomia. Vemos
isso no excerto após:

(...) chegamos aos asteroides, meteoros, meteoritos e (...) cometas (...) Elas acharam
as imagens muito bonitas, a aluna B, percebendo talvez, o tamanho da rocha e o
possível impacto que causaria na Terra (Figura 1.22), questionou se era perigoso
colidir no planeta e todos morrerem (...) (Relato extraído do diário de bordo da
educadora, do 1° Encontro em 26.06.2017).

Mesmo as imagens sendo estáticas, as alunas percebiam o dinamismo e imensidão dos
corpos celestes. Elas associaram as representações nas figuras com propósito perigoso ou
hostil à vida terrestre, pois conseguiram reconhecer-se como sendo seres infinitamente
menores e, possivelmente, imersos no espaço; o que conforme Vigotski (2001) constituem
conceitos espontâneos. Vemos novamente essa recorrência no próximo fragmento:

Ao mostrar a foto que simulava a futura colisão de Andrômeda com a Via Láctea,
elas ficaram surpresas e comentaram que era uma imagem bonita. Percebi que
desta vez consideraram que a Terra estava ali em uma das Galáxias na imagem,
pois comentaram que se isso acontecesse, iríamos morrer. (Relato extraído do
diário de bordo da educadora, do 2° Encontro em 03.07.2017).

Nesse viés, notamos igualmente que se tratando de elementos estáticos o uso de
imagens apresenta algumas limitações e pode gerar confusões ou distorções conceituais. O
cuidado na seleção de representações conceituais em imagens foi um atributo difícil para a
educadora; pois para o surdo, como sujeito visual, ínfimos detalhes que parecem obsoletos ou
imperceptíveis para os ouvintes podem ser maximizados. E isso pode ocorrer positivamente
ou negativamente, em paralelo com a intencionalidade didática e científica pretendida pelo
educador.
Isto ocorreu em situações distintas em que as imagens não representaram o que a
educadora propunha, mas significou o que as alunas estavam dispostas a observar. Como no
caso da imagem para representar o universo observável:

(...) ao olhar a representação do Universo Observável (Figura 5.1) (B) questionou o
que seriam aqueles raios roxos. Expliquei que a cor não era real, somente uma
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forma de exemplificar como seria todo o Universo, mas que apenas parte dele
podemos observar. (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 5°
Encontro em 14.08.2017).

A característica salientada pela estudante foi a coloração e não a abstração da imagem.
Nesse mesmo viés, uma imagem foi utilizada pela educadora na tentativa de proporcionar
uma reflexão com o grupo a respeito dos efeitos visuais, que são manipulados
tecnologicamente para expor a coloração nos astros e que variam conforme os instrumentos
empregados. Mas a ideia não transcorreu na direção esperada pela educadora:

(...) perguntei qual era a cor do Sol, a aluna A queria apontar na imagem (Figura
8.2) em qualquer ponto. Talvez o efeito colorido a confundiu, ou não entendeu a
pergunta. (...) expliquei que a imagem foi tirada com diferentes tipos de lentes e
luzes (seria complicado falar em comprimentos de onda ou frequência) para
enxergar o Sol em distintas colorações. (Relato extraído do diário de bordo da
educadora, do 8° Encontro em 04.09.2017).

A percepção é subjetiva, ou seja, cada indivíduo aceita e reconhece as informações em
consonância com as suas vivências, conhecimentos tácitos, ideologias construídas no
transcorrer de suas experiências.
Podemos verificar essa recorrência no uso de artifícios como analogias pela
educadora: “mostrei a analogia da evolução estelar com o crescimento e vida de uma pessoa
(Figura 8.14), mas não achei que esta imagem contribuiu para compreensão de tal
processo.”.

(Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 8° Encontro em

04.09.2017). Para a educadora provavelmente a analogia aproximaria as alunas do fenômeno,
mas involuntariamente a imagem representou passividade e desconexão ao contexto das
estudantes.
Igualmente notamos o papel da subjetividade no relato das alunas para uma mesma
imagem. Em uma imagem de comparações de escalas e características de estrelas, a aluna
Coda (D) assimilou rapidamente as significações e o fundamento implícito na imagem.
Entretanto, a mesma imagem não contribuiu para aluna que possui dificuldades de
aprendizagem:

Na imagem que representava três estrelas azuis (Figura 5.6) comparadas ao Sol, as
alunas fizeram expressão de espanto. Principalmente a aluna D, que relatou como o
Sol era pequeno e, observando a outra imagem que há um comparativo do Sol com
a Terra (Figura 5.7), ela (D) notou que a Terra seria menor ainda. (...). Entretanto,
a aluna C não compreendeu que seriam estrelas, pois estão acostumadas com um
Sol sempre em tom de laranja que lembra o fogo na maioria das imagens e isso a
confundiu, sinalizando que seria a Terra (Relato extraído do diário de bordo da
educadora, do 5° Encontro em 14.08.2017).
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A aluna C assimilou ao objeto astronômico que talvez possua maior familiaridade. No
caso, objeto astronômico foi a Terra, que inclusive notamos ser esse o astro de maior
representatividade e recorrência em seus desenhos ou falas, pois seus conhecimentos
espontâneos apresentam relações com esse astro.
Análogo, temos que a abstração é um elemento cognitivo fundamental na
compreensão de conceitos científicos e para a generalização, corroborando aos apontamentos
de Vigotski (2001). Esse processo configurou-se complicado, pois ao explicitar e significar
conceitos abstratos visualmente, na ausência de conceitos espontâneos e conhecimentos
prévios, esses conceitos podem se tornar intrincados na prática da educadora e na
compreensão das alunas.

Mostrando a Figura 8.9 perguntei como poderia sinalizar e a aluna C tentou
representá-lo indicando como uma luz que estaria entrando em uma esfera. Ou seja,
houve dificuldade para as alunas identificarem o que era um buraco negro. (Relato
extraído do diário de bordo da educadora, do 8° Encontro em 04.09.2017).

A observação da aluna nessa situação focou no aspecto imediato da imagem, sem
correlações com as discussões anteriormente pautadas sobre os conceitos norteadores dos
buracos negros. O mesmo aconteceu para representação de fusão nuclear: “Mostrei a imagem
(Figura 8.7) que seria para exemplificar o termo para fusão, (...) a aluna B respondeu que
aquela imagem parecia água.” (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 12°
Encontro em 16.10.2017). Consecutivamente a essa fala, a aluna reformulou sua afirmação e
reelaborou um novo comentário afim, com o significado de fusão nuclear. Como discorremos
na categoria antecedente, esses termos constituíram uma exploração conflitante por
inconsistência nos recursos visuais disponíveis, exigências cognitivas e do pensamento
abstrato mais complexo.
Semelhantemente, ao mostrar uma imagem da galáxia observada de um ângulo atípico
às alunas, o recurso tornou-se um bloqueio e não um acesso à informação almejada pela
educadora:
(...) quando chegou à Figura 1.10, as alunas não entenderam que representava uma
Galáxia observada de outro ângulo, e mesmo esclarecendo isso de diferentes
maneiras, não senti que elas realmente tenham compreendido tal imagem. Seria
necessário algo concreto para que manipulassem. (Relato extraído do diário de
bordo da educadora, do 1° Encontro em 26.06.2017).
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Em determinadas situações, a manipulação do concreto constitui-se mais promissora
para compreensão pelo sujeito surdo. Igualmente, outra situação que gerou conflitos
percebemos com o uso de uma imagem para representar a simulação de uma colisão de
galáxias:

(...) (Figura 2.7) (...) Uma dúvida muito intrigante foi levantada pela aluna B, que
questionou se tinha vento nas Galáxias fazendo com que girassem até colidirem.
Respondi que não havia vento no espaço, a aluna B fez uma expressão de
compreensão, mas também de surpresa. Além de ser uma curiosa percepção dela,
isso me deixou intrigada. Será que estavam associando a um furacão, ou apenas
seria uma hipótese dela para explicar a colisão das Galáxias? (Relato extraído do
diário de bordo da educadora, do 2° Encontro em 03.07.2017).

O fenômeno da colisão de galáxias não é comumente presenciado, diferentemente de
furacões. Talvez esse foi um conceito espontâneo que a aluna possuía e o relacionou
incoerentemente devido à semelhança de efeitos, ou apenas foi uma coincidência e, assim,
emergiu a sua curiosidade sobre a presença de ar no espaço.
Evidenciamos que a educadora não conseguiu identificar o principal conflito para
poder subvertê-lo naquele instante. Posteriormente, uma simulação em vídeo foi utilizada
como método para visualização do fenômeno. Conferimos que essa demonstrou-se mais
eficiente.
No planejamento da intervenção sobre esse fenômeno estavam prescritos o uso de dois
vídeos com simulações, sendo um deles sobre a colisão de Andrômeda e Via Láctea, mas
outros fatores impediram que os mesmos fossem apresentados as alunas: “problemas técnicos
ocorreram com os vídeos que, devido à falha na conexão, também não abriram”. (Relato
extraído do diário de bordo da educadora, do 2° Encontro em 03.07.2017). Como apontam
Leonel, Santos Rosa e Rosa (2016), problemas técnicos são um dos fatores que inibem os
educadores no investimento em TDIC na educação.
Contudo evidenciamos que a educadora optou por adiantar a apresentação desses
vídeos para outro encontro, com propósito de revisar os conceitos com as estudantes.
Podemos ver as contribuições de um destes vídeos no excerto abaixo:

(...) apresentei o Vídeo 2.1 - Colisão Via Láctea e Andrômeda, as alunas
demonstraram-se impressionadas com o efeito causado na simulação. A aluna B
comentou que era muito rápido. Expliquei que na verdade não, que aquele era um
exemplo e apontei para o tempo que estava passando ao lado da tela do monitor do
notebook, alertando que levaria muitos anos para o fenômeno ocorrer. A aluna D,
perguntou se iríamos poder morar na nova galáxia após a colisão, comentei que
talvez alguém vá morar, mas não nós, pois como será um futuro distante não
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estaremos mais aqui. Ela sorriu empolgada e afirmou achar legal essa simulação.
(Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 5° Encontro em 14.08.2017).

A imaginação das alunas foi instigada com a modelagem virtual. Elas interligaram o
fenômeno com as consequências com a nossa existência na Terra, indicando possíveis
indícios da relação de que somos integrantes do cosmos e não apenas observadores externos.
O modelo virtual dinâmico foi mais produtivo que uma imagem, pois conseguiu provocar as
alunas a repensarem o fenômeno e a exporem novas intuições a respeito. Nesse momento
percebemos que o modelo virtual foi mais interativo e proporcionou uma convergência
dialética entre o virtual e o atual, como descrito por Lévy (1996).
Similar, para evolução estelar o uso de analogias e comparativos de dimensões com
imagens, como afirmamos, não foi oportuno. Mas com a simulação em vídeo a reação das
alunas foi diferente e as impactou significativamente, pois demonstraram reconhecer as
proporções fenomenológicas desse evento astronômico:
(...) apresentei o Vídeo 8.1 – Evolução Estelar, e alertei as estudantes que seria
para que visualizassem como acontecia o processo de evolução de uma estrela e
qual era a consequência. Elas ficaram surpresas e pediram para reproduzir
novamente. Uma das alunas (B) comentou que sentiu “medo” ao ver a simulação,
pois ficou muito entusiasmada. (Relato extraído do diário de bordo da educadora,
do 8° Encontro em 04.09.2017).
Apresentei o Vídeo 8.2 – O tamanho do Universo 2 e avisei elas que seria um vídeo
para que percebessem qual seria o tamanho comparativo entre as estrelas e outros
astros. Elas se entusiasmaram com as imagens do vídeo, afirmando que eram muito
grandes as estrelas e solicitaram que apresentasse novamente, (...). (Relato extraído
do diário de bordo da educadora, do 8° Encontro em 04.09.2017).

Consideramos que esses dois vídeos citados foram complementares às imagens e às
discussões sobre as estrelas entre o grupo. Para situações ou fenômenos com maior nível de
abstração a apropriação dos significados é facilitada, indicando a escolha desses recursos pela
educadora como promissores meios de acessibilidade na cultura surda.
O uso de vídeos com simulações de efeitos ou fenômenos astronômicos também
proporcionaram emoções, pois são eventos que raramente podemos presenciar no cotidiano.
Esses recursos extrapolaram a monotonia do que é diário para o surpreendimento do novo e
inusitado.
Os vídeos, como recursos visuais dinâmicos, contribuíram para que as alunas
pudessem experimentar além da sala de aula e do ambiente escolar virtualmente. Novamente
lançando as alunas a perceberem-se como pequenos seres, imersos no universo em
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movimento. Conforme as ideias de Lévy (1996), a realidade virtual tem a capacidade de
perpassar o espaço e o tempo sob uma nova realidade.
Com a simulação (Vídeo 2.2) a aluna B comentou como era pequena a pessoa que
estava deitada no chão e como era longe, conforme o sistema de zoom afastava-se
do solo terrestre. As demais alunas também ficaram impressionadas, esperando os
novos astros que iam surgindo. Conforme a simulação prosseguia, indicavam com
os dedos alertando umas às outras para que todas olhassem. (Relato extraído do
diário de bordo da educadora, do 2° Encontro em 03.07.2017).
(...) apresento o Vídeo 4.1 como exemplo de um lançamento. As alunas ficaram
impressionadas com o mecanismo e com a força causada pela explosão para que o
foguete subisse. (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 4° Encontro
em 07.08.2017).

Dos recursos visuais concretos, como experimentos e jogos ou objetos para
manipulação, evidenciamos grande potencial, pois as imagens, por serem instrumentos
estáticos, podem falhar na representação de alguns elementos que expressam maior
dinamismo. Como mencionamos no caso da galáxia desenhada em outro ângulo, essa exigiria
um modelo manipulável para que as alunas pudessem compreender.
Da escolha da educadora pelo globo Terrestre, acreditamos que foi o instrumento mais
simples adotado em suas intervenções. Esse viabilizou conversas sobre a localização, como:
“Seguimos para as imagens (Figura 4.2; Figura 4.3) que ilustravam uma representação da
Segunda Guerra Mundial e da disputa armamentista travada entre os Estados Unidos e
antiga União Soviética. Usei o globo Terrestre para indicar onde seriam os dois países (...)”.
(Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 4° Encontro em 07.08.2017). Aceitamos
que o globo Terrestre é um recurso de demonstração eficiente para o reconhecimento de
localização das estudantes.
Neste caso, o encontro relativo ao fragmento de texto explicitado acima, tratou-se de
uma abordagem histórica. Como inferimos na categoria anterior, as discussões históricas
foram conflitantes entre o grupo. Desse modo, não seria eficiente a educadora apresentar uma
imagem apenas dos países envolvidos se as alunas não percebessem onde encontravam-se os
mesmos, do mesmo modo as influências indiretas envolvidas entre esses países na conquista
do espaço.
O globo Terrestre, equivalentemente, oportunizou o reconhecimento da própria
localização das alunas: “Peguei então um globo Terrestre e o mostrei, perguntando o que era
aquele globo. Ao responderem que era a Terra, perguntei onde estamos; então começaram a
relatar, que estávamos na Terra, em São Sepé, Brasil. (...). (Relato extraído do diário de
bordo da educadora, do 2° Encontro em 03.07.2017).
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Embora consideremos óbvio que o globo Terrestre seja um demonstrativo do nosso
planeta, o questionamento pela educadora intuiu uma sondagem sobre os conceitos
espontâneos das alunas. Isso por conhecer as consequências das implicações linguísticas das
alunas no entendimento de conceitos aceitos como simples no meio ouvinte, que podem ser
distintos dentro da cultura surda. As alunas conseguiram interpretar o objeto, o que aquele
objeto representava e encontrarem-se nele ao manipularem o mesmo.
Inferimos que o uso do globo terrestre se constituiu como um recurso demonstrativo,
mas também proporcionou um contato dinâmico das estudantes com o objeto. O mesmo foi
adaptado para a manipulação de situações práticas, que possibilitaram além do
reconhecimento da localização:

(...) partimos para a demonstração do movimento de rotação da Terra, (...). Usando
a lanterna e adotando como referência o Brasil (no Globo Terrestre), mostrei que a
parte iluminada pelo Sol seria dia. Girei no sentido anti-horário lentamente até que
o Brasil estivesse do outro lado, ficando oposto à iluminação solar (luz da lanterna)
para representar a chegada da noite. A aluna B, questionou em que momento seria
à tarde, pois apenas me referi à noite e ao dia, então refiz a demonstração (...)
usando a bolinha para representar o Sol e com o globo Terrestre, indicando que a
Terra não estava alinhada, mas apresentava uma inclinação em relação a sua
orbita em torno do Sol. Mostrei como ocorria o movimento de revolução e as
consequências disso com as quatro estações, (...). (Relato extraído do diário de
bordo da educadora, do 11° Encontro em 25.09.2017).

O globo Terrestre, aliado a outros materiais, contribuiu na visualização e na
manipulação dos movimentos de rotação e revolução da Terra e suas consequências, como a
percepção das estações do ano e da ocorrência do dia e da noite. Nesse caso, favoreceu a
atuação da educadora como meio de explanação dos eventos. Mas análogo, a demonstração
possibilitou o levantamento de dúvidas no grupo.
Parece-nos simples a premissa de que temos o turno da manhã, tarde e noite
sequencialmente estabelecidos, mas para uma das alunas a relação dos períodos de iluminação
solar com a rotação terrestre não era evidentemente explícita. Nessa direção, conferimos a
atividade prática como meio acessível tanto à educadora quanto às alunas e que favoreceu a
visualização do fenômeno.
Nos desenhos 11A, 11B e 11C (11º Encontro em 25.09.2017), para representar a
rotação da terra e a ocorrência dos dias e noites, a aluna A apresentou um detalhamento
marcante sobre esse fenômeno. Ela representou a Terra com uma divisão ao meio, sendo um
lado da Terra totalmente cinza e escrito noite e outro lado com pintura colorida escrito dia.
Porém não incluiu o Sol em seu desenho, mas demonstrou compreender que com a
iluminação solar temos o dia e, consequentemente, o outro lado do nosso planeta não estará

167

iluminado e teremos a noite. Já a aluna C tentou replicar o experimento em seu desenho,
ilustrando a Terra e uma lanterna ao lado. Houve maiores dificuldades pela aluna C em
abstrair os conceitos envolvidos no experimento.
No estudo sobre as fases da Lua, vimos que a atividade prática provocou em uma das
estudantes uma postura mais ativa, e do mesmo modo os materiais concretos despertaram a
curiosidade, como vemos no excerto:

Ao ver as bolinhas que seriam utilizadas, ela afirmou que seriam a Terra e a Lua e
perguntou para que usaríamos aqueles objetos e se a lanterna seria o Sol. Com os
questionamentos e expressões faciais dela notei que os instrumentos sobre a mesa
instigaram a curiosidade da aluna. (...) por iniciativa própria tomou novamente os
materiais da demonstração, ligando a lanterna, largou a mesma sobre a mesa com
a luz posicionada em direção as bolinhas de isopor e começou a refazer a
demonstração (...) (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 10°
Encontro em 18.09.2017).

A demonstração e manipulação de atividades experimentais foram mais interativas e
promoveram debates mais dinâmicos entre o grupo: “A atividade experimental conduziu as
alunas a um momento de descontração, que era uma das intenções‖ (Relato extraído do
diário de bordo da educadora, do 6° Encontro em 21.08.2017). A relação dinâmica e interativa
do grupo são fortes indicativos de uma aproximação bilíngue e intercultural.
As atividades práticas instigaram igualmente a curiosidade: “(...) as quatro alunas
perceberam o experimento que estava preparado ao lado e começaram a perguntar o que era
aquilo, com expressões de curiosidade”. (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do
6° Encontro em 21.08.2017). No estudo da Astronomia, a curiosidade é uma fonte primordial
e relevante vertente para a construção humana e científica (KEPLER; SARAIVA, 2014;
HORVATH, 2008).
Constatamos que o uso de experimentos indicou um propulsor motivacional nas
alunas, pois a empolgação e a constante curiosidade com os materiais e a manipulação prática,
relatadas pela educadora, apontam para as possibilidades de as alunas nunca terem
presenciado ou manipulado uma atividade experimental de cunho científico, como vemos no
excerto:
(...) enchi o balão posicionei no início do cordão e o soltei. Dessa vez funcionou e
elas, contentemente comemoraram e pediram para fazer mais uma vez,
comemorando (...) comentaram ser muito legal. (...) as alunas falaram que
gostariam de levar o experimento para Feira de Ciências (...). (Relato extraído do
diário de bordo da educadora, do 6° Encontro em 21.08.2017).
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A atividade foi visualmente agradável e divertida para as alunas. Para Horvath (2008),
o verdadeiro aprendizado resulta do divertido e da atuação interativa dos envolvidos. As
alunas demonstraram grande desenvoltura na participação da Feira de Ciências, conforme os
relatos da educadora.
Percebemos que mesmo com as limitações argumentativas das alunas, notoriamente a
estudante B conseguiu expressar o funcionamento de um foguete: “explicou ao público que o
ar sai com força e a força empurra o balão para frente, igual o foguete, que quando explode
é empurrado para cima com a força.” (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do
7° Encontro em 26.08.2017). De modo simples e ainda resumido, a aluna considerou os
conceitos da ação e reação e da força envolvida para o movimento do instrumento, através da
manipulação do experimento. Indicativos da construção de conceitos científicos (VIGOTSKI,
2001).
A educadora não fez referência pontual sobre terceira lei de Newton para explicar o
funcionamento de um foguete, conforme previsto no planejamento para tal intervenção.
Mesmo já tendo abordado sobre esse cientista remotamente nas discussões históricas em
encontros anteriores, provavelmente desconhecia um sinal para indicar quem seria Newton. E
pela escassez de conhecimentos prévios das estudantes, supomos que introduzir apontamentos
sobre as leis não seria relevante, e por isso a educadora omitiu.
A omissão da educadora nessa situação não foi empecilho na compreensão do
fenômeno pelas alunas, e acrescentamos que esse experimento teve êxito na viabilização e
acessibilidade de conceitos abstratos
Dos jogos construídos com o grupo, conferimos que esse recurso contribuiu
consideravelmente na interação e no processo de ensino-aprendizagem através do brincar.
Segundo a educadora: “As alunas se descontraíram, conseguiram interagir e se envolver com
a brincadeira.” (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 15° Encontro em
06.11.2017). As atividades com esse perfil aproximaram a educadora das estudantes e
favoreceram os debates sobre Astronomia. Constatamos essa alegação na reflexão da
educadora, durante uma intervenção com uso de jogos. No excerto a seguir temos:

O modelo dessa atividade, em que as alunas tiveram mais liberdade na ordem e nas
discussões, foi mais descontraído. As estudantes se envolveram com o estudo,
apresentaram mais interesse em participar e interagir, tanto com os conceitos
quanto entre elas e comigo. Elas brincavam entre elas, disputando quem explicaria
mais sobre o astro e quais astros gostariam de explicar. Eu também me senti mais
próxima das alunas e descontraí junto a elas; isso fortaleceu o diálogo neste
encontro. (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 12° Encontro em
16.10.2017).
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A aproximação educadora-alunas fortaleceu o diálogo e a dialética do processo de
ensino-aprendizagem. O processo aliado às ações ativas entre ambos os sujeitos envolvidos,
seja pelo brincar e se divertir, correspondentemente aproximou o grupo dos conceitos
astronômicos, potencializando a construção da linguagem científica.
A manipulação dos conceitos e das representações visuais pelas próprias estudantes
tornou-se um veículo de acessibilidade para o grupo conjuntamente. A atuação da educadora
foi facilitada pelos recursos concretos, e a participação das alunas foi estimulada através de
uma mediação indireta da educadora, que orientou as discussões. Percebemos isso nas falas da
educadora, ao relatar que atividades desse tipo proporcionaram uma potencial reflexão entre o
grupo:
(...) entreguei as figuras dos astros do Sistema Solar às alunas e espalhei os mesmos
sobre esse tecido. (...) partimos para a caracterização dos astros, (...) optei por
deixar cada aluna selecionar uma ficha com a descrição dos astros e discutir (...). O
envolvimento coletivo do grupo potencializou a construção de uma ideia em
conjunto e da reflexão. (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 9°
Encontro em 11.09.2017).

Análogo, consideramos que o protagonismo das alunas na construção do Jogo de
Astronomia Bilíngue, com a exposição dos sinais que construíram conjuntamente à
educadora, lançou as estudantes a se reconhecerem como sujeitos ativos e explorarem com
mais afinidade os conceitos científicos:

(...) elas olharam o jogo completo e se espantaram com a quantidade de peças. Mas
ao perceberem minhas fotos nas imagens, sinalizando os astros com os sinais que
elas estudaram e construíram, ficaram extremamente surpresas e contentes;
contaram que era muito legal e que ficou bonito o jogo. (Relato extraído do diário
de bordo da educadora, do 13° Encontro em 23.10.2017).

Com as simulações online e softwares, percebemos que esses recursos subsidiaram e
apoiaram a educadora na produção dos diálogos com as estudantes. A visualização dinâmica
de eventos astronômicos somente foi viável considerando esses recursos. Similares aos vídeos
com simulações, os recursos de simulações online e softwares proporcionaram a observação
de fenômenos que não podemos perceber a olho nu, ou experimentalmente na sala de aula.
As relações humanas com sistemas informáticos ou realidades virtuais independem de
espaço e tempo e contribuem no processo de reinvenção subjetiva e coletiva das pessoas.
Novamente, corroborando com o fundamento teórico de Lévy (1996), sobre a dialética entre o
virtual e o atual.
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Sobre o Google maps/earth, notamos que esse recurso foi adotado pela educadora com
uma função complementar ao globo Terrestre, considerando uma modelagem virtual com o
intuito de reconhecimento e localização. Concordamos que esse recurso se constituiu mais
interativo e recorrente ao contexto das alunas. Podemos mensurar essa afirmação no excerto
seguinte, em que o grupo foi desafiado a manusear o mesmo:

(...) partimos para a manipulação do Google Maps/Earth. Primeiro mostrei às
alunas à cidade em que estávamos, sendo que elas identificaram isso rapidamente.
Posteriormente perguntei se elas sabiam onde estava Santa Maria, uma cidade
vizinha à que elas residem e estudam, elas não sabiam ao certo onde poderia ser.
Então utilizando a barra de localização e alterando para modo de visualização
satélite, solicitei que a aluna A colocasse o nome da cidade no campo para
localização e acionasse o mesmo. Com isso o programa indicou onde seria a
cidade. Elas expressaram espanto ao ver o mapa se deslocando. Ao chegar à cidade
selecionada mostrei à aluna onde poderia acionar o zoom, sendo que a mesma
prontamente realizou o comando e elas visualizaram mais de perto a cidade,
comentando que acharam longe. Elas também perceberam, ao afastar o zoom,
algumas das outras cidades próximas como o município de Formigueiro. Depois a
aluna B queria saber onde era Florianópolis, (...) Com timidez e um pouco de
dificuldades a aluna realizou o comando; usando o zoom, aproximou da cidade e
comentou achar muito legal. Por fim a aluna C, da mesma forma localizou Porto
Alegre. As três alunas puderam manipular o software e este momento foi de muita
descontração e entusiasmo. (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do
11° Encontro em 25.09.2017).

Mesmo o programa sendo do conhecimento das estudantes, elas necessitaram da
mediação da educadora para manipulação do mesmo, com instruções sobre os comandos para
localização, pois não sabiam como executar os mesmos e sentiram-se inibidas com a
manipulação individual.
As alunas conseguiram perceber noções de distância e proporcionalidade, ao alegarem
o advérbio longe na visualização das cidades. Análogo às intuições temporais levantadas pelas
alunas, como constatamos anteriormente, com o uso de simulações com o vídeo da colisão de
duas galáxias em que a aluna observou a passagem dos anos no monitor. Relação entre os
conceitos espontâneos com os conceitos científicos em construção (VIGOTSKI, 2001).
Sobre a revolução dos planetas, as alunas também se impressionaram com o período
que demoraria para um planeta completar o ciclo ao redor do Sol. Constatamos que essa
relação foi possível com a discussão prévia da educadora com o grupo sobre o movimento dos
planetas ao redor do Sol, posteriormente complementando com a simulação:

(...) a simulação online do movimento de revolução dos planetas, (...) questionaram
onde estava Netuno, pois ficaram intrigadas com o período de revolução deste.
Então focalizei naquele planeta e elas comentaram que seria muito demorado e
sinalizaram que seria muito velho, não no sentido da idade do planeta, mas pela

171

percepção de que aquele tempo seria muito longo e levaria muitos anos. (Relato
extraído do diário de bordo da educadora, do 9° Encontro em 11.09.2017).

Revelamos que as estudantes estão construindo as noções de dimensões astronômicas
ao conseguirem perceber grandezas espaciais imensas, e que o período para ocorrência de
fenômenos astronômicos demanda um critério temporal ínfimo. Estas premissas requerem o
artifício da imaginação na compreensão dessas condições na Astronomia. Essas percepções
perpassam sobre os conceitos espontâneos para a aquisição de conceitos científicos, como
descrito por Vigotski (2001). Isso é explicitado nos relatos da educadora: ―Notei que elas
estão percebendo e já possuem uma noção de grandezas, talvez pelo cuidado que tenho
assumido nas escolhas de imagens para levar as alunas em cada intervenção.”. (Relato
extraído do diário de bordo da educadora, do 6° Encontro em 21.08.2017).
Com o programa Stellarium, infelizmente a educadora enfrentou barreiras na
articulação desse software com as estudantes. Como apontam Leonel, Santos Rosa e Rosa
(2016), muitas são as barreiras para a implementação de recursos midiáticos no contexto
escolar e na prática pedagógica dos educadores.
Neste caso a barreira partiu da compreensão das estudantes sobre a finalidade prática
do Stellarium. A interface do programa não constituiu um sentido racional às alunas que, além
de desconhecerem totalmente o recurso, não se sentiam à vontade na manipulação e com a
finalidade do mesmo.

(...) apresentei a simulação no programa Stellarium. (...) Mostrei a elas a janela
virtual e comuniquei que representava a cidade onde estávamos, mas elas não
conseguiram entender isso com o software. As alunas não associavam que o mesmo
mostrava o céu da cidade delas, pois não entendiam a paisagem do campo ao fundo
(...). (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 9° Encontro em
11.09.2017).

Em uma nova intervenção que exigiu a utilização do programa, a ideia da
representação local ainda estava confusa para as alunas. Vimos que a educadora necessitou
esforçar-se para que as estudantes pudessem reconhecer a interface do Stellarium, pois a
contribuição primordial do software está consolidada no poder de observar o céu local. No
relato da educadora, vemos os recursos que usou para exemplificar essa condição:

(...) expliquei que a paisagem era falsa, um exemplo apenas, mas o céu e as
posições das estrelas seriam exatamente como poderíamos ver da cidade que
estamos. Para que ela pudesse compreender melhor, indiquei onde estava o Sol e
mostrei a ela no próprio software que a posição coincidia. A aluna B fez uma
expressão como se desta vez tivesse entendido que o programa mostrava o céu na
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cidade que estávamos (...). (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do
10° Encontro em 18.09.2017).

Conforme Espíndola (2010), a integração das TDIC se realiza com um processo de
articulação das potencialidades dessas ferramentas com os saberes dos educadores, para o
desenvolvimento de possibilidades educativas com os seus contextos de ensino. Sendo o
software um recurso inusitado e inexplorado pelas alunas, compreendemos que a primeira
conexão das estudantes com o Stellarium desencadeou uma excentricidade.
Além de não entenderem a interface do programa, equivalentemente desconheciam os
métodos de operação dos comandos. Neste caminho a educadora mediou os primeiros
contatos das estudantes com o programa, para que pudessem se adaptar com o novo recurso e,
sobretudo, visualizarem o evento pretendido. Como verificamos no estudo das fases da Lua
no excerto a seguir:

(...) com o Stellarium já configurado, (...) indiquei para aluna B os comandos que
seriam dados, para que ela percebesse o que é e como a simulação ocorreria. Em
seguida, informei a ela que seria necessário avançar os dias, e pedi que observasse
a Lua. Até esse momento eu estava manipulando o software, mas após avançar 5
dias solicitei que ela seguisse com o comando. Ela (B) ficou um pouco tímida e com
receio de mexer, não conseguiu de imediato alterar a data, sendo necessário
mostrar novamente como poderia fazer este comando. Ao conseguir, ela observou
atentamente o astro e ao finalizar perguntei o que ela achava a respeito do trajeto
da Lua no céu, se ela realmente estava parada sempre na mesma posição; ela
respondeu que não, com tom de muita certeza. (...) Retornamos para o Stellarium,
(...), mostrei para a aluna onde ela poderia aproximar a visualização da Lua (...)
Ela não se sentiu muito confiante e não conseguiu realizar o comando para zoom na
primeira tentativa, mas deixei que tentasse quantas vezes fossem necessárias, pois
somente manipulando o software ela aprenderia os comandos e suas funções.
Assim, a aluna repetiu umas seis vezes, mas conseguiu realizar a tarefa (...). (Relato
extraído do diário de bordo da educadora, do 10° Encontro em 18.09.2017).

Mesmo sendo difícil assimilar a interface do programa, o Stellarium foi profícuo na
observação de eventos dinâmicos como o do movimento aparente da Lua. A realidade virtual
pretendida com o Stellarium foi potencial. Consideramos a dificuldade na compreensão do
programa devido à maior exigência no empenho para abstração e imaginação pelas
estudantes. Conforme Lévy (1996), uma ruptura na conexão do virtual com o atual.
Semelhantemente, as simulações possibilitadas nesse software instigaram a
formulação de hipóteses pelas alunas: “mostrei a chuva de meteoros. A aluna A falou que era
muito lindo o efeito, já a aluna B questionou se era perigoso morrer, com sentido de uma
grande colisão na Terra (...).”. (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 9°
Encontro em 11.09.2017). Atrelamos o termo ―morrer‖, explicitado pela estudante, como um
conceito espontâneo em consonância com o mecanismo movimentado e dinâmico do espaço,
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e a capacidade de reconhecimento de que estamos no cosmos; não como seres isolados ou
independentes.
Percebemos no desenho 10B (10º Encontro em 18.09.2017), elaborado pela aluna B
para representar um eclipse após o estudo das fases da Lua e eclipses, que o uso de imagens e
da atividade prática aliadas ao uso do Stellarium contribuíram na compreensão sobre esse
fenômeno. Houve um reconhecimento que a ocorrência de eclipses é causada por uma
aparente sobreposição da sobra dos astros, quando observados de um determinado local em
solo terrestre. Pois, ainda de acordo com o desenho e com a pintura atribuída pela estudante
em sua representação, apenas parte do astro permaneceu em meio ao espaço totalmente azul
escuro.
Do mesmo modo, notamos em comparação a desenhos anteriores que as estudantes
construíram uma percepção sobre o formato esférico da Lua. Pois tanto a aluna B, demonstrou
no desenho 4B (4º Encontro em 07.08.2017) para ilustrar um foguete em viagem para Lua, e
novamente no desenho 10B (10º Encontro em 18.09.2017), quanto à aluna C no seu último
desenho 15C (15º Encontro em 06.11.2017), para representar o que aprendeu sobre
Astronomia. Elas demonstraram nesses desenhos que esse astro não aparece continuamente
como uma meia Lua, e que este formato varia aparentemente conforme observamos seus
ciclos lunares do solo terrestre. Assim, as estudantes indicaram noções sobre imersão espacial
e abstração conceitual científica.
Consideramos que a percepção de imersão e interação com o universo contribui para a
descentralização do subjetivo e individual para o pensamento não linear. Além de consolidarse como um campo cognitivo profícuo à construção da linguagem científica. Dessa forma
contribui também na modificação do pensamento imediato, como aponta Vigotski (2001),
sobre a conscientização do indivíduo na construção de um pensamento científico e
generalizado.
Do uso de pesquisas na rede, como apontam as pesquisas de Almeida e Silva (2011), é
principalmente através das TDIC, com os computadores e com a internet, que ocorrem
reconfigurações sociais e culturais. Entretanto, nos confrontamos com uma problemática
banalizada no contexto contemporâneo: as tecnologias digitais estão presentes praticamente
no cotidiano de todos, mas ao mesmo tempo distantes.
Essa situação paradoxal caracterizou um cenário tenso e emergente dos estudantes
modernos. Isto é, os jovens que possuem artefatos tecnológicos, como celulares,
computadores e acesso à internet, têm o uso desses recursos, em sua maioria, condicionados
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às relações sociais ou de convívios pessoais, e não como um instrumento para ações
acadêmicas.
As alunas foram desafiadas a realizarem uma pesquisa básica, utilizando
computadores com conexão à internet, e elaborarem uma apresentação de imagens para a
Feira de Ciências desconsiderando os conteúdos textuais das páginas. Percebemos que, nessa
proposta, a educadora estagnou-se com situação alheia às operações desse instrumento pelas
alunas. Explicitamos essa ocorrência no excerto abaixo:

(...) expliquei que iríamos fazer uma pesquisa, bem simples; na qual elas fariam
uma busca apenas em imagens na internet utilizando o Google. A aluna D (...)
conduziu a pesquisa e cada uma indicava ao menos uma imagem que gostaria de
incluir para apresentação, (...) Ao encontrarem a primeira imagem, a aluna D
perguntou o que fazia com aquela foto. Perguntei para ela se ela sabia como salvar
imagens e ela me respondeu que não. Então mostrei e pedi que salvasse todas no
meu pendrive, que eu prepararia as imagens em um único arquivo (Word) e levaria
em folhas impressas no dia da apresentação. Em seguida ela comentou que não
sabia quase nada sobre como manipular arquivos no computador. Decidi eu mesma
organizar as imagens selecionadas para posteriormente entregar às alunas, porque
percebi que, diante da dificuldade delas e da falta de outros computadores, o tempo
destinado para as atividades propostas nesse encontro seria insuficiente. Depareime com uma realidade bem comum dos jovens atualmente. Eles vivem no meio das
tecnologias, usam desses recursos em seus celulares e nas redes sociais, mas o
domínio está limitado a isso, pois desconhecem como realizar ou elaborar pesquisas
e utilizar as ferramentas digitais no caso do computador. (Relato extraído do diário
de bordo da educadora, do 6° Encontro em 21.08.2017).

Pelas reflexões apontadas pela educadora, supomos que não era esperado o confronto
com essa problemática no grupo. Frente a isso, a atuação mediadora foi fragilizada e lançou a
educadora a assumir a tarefa pelas alunas, demonstrando que se preocupou com as limitações
das estudantes com esse recurso. Contudo, a educadora aproveitou o momento para provocar
as alunas a promoverem o senso crítico, em vista de que esse é um dos fundamentos
elementares do uso das TDIC na educação (ALMEIDA; SILVA, 2011; LEONEL; SANTOS
ROSA; ROSA, 2016), com foco na navegação segura e consciente na internet. Notamos no
relato a seguir:
Outra imagem que alertei as alunas foi a que representava dois homens
caminhando sobre a Lua com Saturno exposto atrás, totalmente longe de escalas
astronômicas, (Figura 7.7). Questionei-as se era possível e verdadeira aquela
ilustração, nisso as quatro alunas balançando a cabeça indicaram que não, sendo
que apenas aluna B também afirmou com muita certeza que não e sinalizou que era
mentira (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 6° Encontro em
21.08.2017).

A rede é um valoroso ambiente para proliferação de informações e disseminação de
conhecimentos. Por isso devemos advertir usuários aprendizes de que esse ambiente também
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contém informações equivocadas ou inapropriadas, que podem ser mal interpretadas quando
desconhecemos os riscos e utilizamos sem compromisso e moderação.
Neste sentido que o papel mediador da educadora foi essencial, e consideramos que a
reflexão das alunas sobre a imagem artificialmente alterada nos revelou indícios da
construção do olhar mais crítico e analítico não intuitivo para o pensamento científico.
Vislumbramos que a intervenção apoiada nas TDIC viabilizou a percepção de eventos
astronômicos e a construção conceitual. Nos relatos da educadora, reconhecemos que algumas
vezes esses artefatos falham no seu propósito, devido a imprevistos técnicos, e prejudicam a
atuação docente:

Infelizmente, a conexão da internet na escola estava com sinal limitado e não foi
possível fazer as demonstrações utilizando o programa. Mas para superar este
problema foram feitas algumas indicações de nossa localização, utilizando
novamente o globo Terrestre. Outros problemas técnicos ocorreram com os vídeos
que, devido à falha na conexão, também não abriram. Com estes imprevistos a
apresentação foi prejudicada e causou descontentamento enquanto professora
(Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 2° Encontro em 03.07.2017).

A interferência de situações adversas ao planejado afligiram a educadora, afetando sua
intervenção. O mau funcionamento do maquinário disponibilizado também foi apontado pela
educadora: “(...) o notebook que estava sendo utilizado para a explanação em PowerPoint
começou a se atualizar, reiniciando o sistema e interrompendo a apresentação”. (Relato
extraído do diário de bordo da educadora, do 8° Encontro em 04.09.2017). A educadora
alegou que o ocorrido dispersou o grupo e retardou as discussões.
Relativamente, notamos que a inadequação e falta de estrutura oferecida pela escola
limitam a prática da educadora, que necessitou improvisar recursos para efetivação da tarefa:

(...) a pesquisa teve de ser feita com um único notebook porque era o que tínhamos
no momento, enquanto filmava a intervenção com o meu e utilizava o outro na
apresentação de slides, pois com a obra no AEE, as educadoras especiais da escola
precisaram ocupar a sala de informática (...) também precisavam de um note, sendo
que há apenas três e um desses não funciona. (Relato extraído do diário de bordo
da educadora, do 6° Encontro em 21.08.2017).

Os incidentes interligados aos artefatos tecnológicos geraram incômodos, e
concordamos que esses, de certa forma, afetaram as práticas educacionais. Como mostra a
investigação de Leonel, Santos Rosa e Rosa (2016), a falta de suporte técnico e oferta de
instrumentos digitais de qualidade pela escola interferem na ação docente baseada no uso das
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TDIC. No entanto, o potencial creditado na capacidade de viabilizarem a interação do grupo e
a compreensão de fenômenos foi imprescindível.
Mesmo em determinadas circunstâncias, o uso de imagens gerou divergências para
compreensão e significação de termos científicos. Podemos alegar que esse recurso foi o
propulsor fundamental na condução do diálogo e suporte visual aos discursos elaborados pela
educadora, também na promoção dos mesmos entre o grupo. Os experimentos ou jogos, os
vídeos, as simulações, o uso de softwares e de uma pesquisa orientada promoveram a
interação do grupo, a participação ativa e a autonomia das estudantes.
Complementamos essas ideias com base em Moran et al. (2001), que afirmam que
ensinar com as novas mídias alicerçadas a uma revolução dos paradigmas convencionais de
ensino favorece a aproximação entre educador e aluno. Para Stumpf (2008) as tecnologias,
aliadas à cultura surda e à língua de sinais utilizadas na educação de surdos, são instrumentos
potenciais para o processo de ensino-aprendizagem. Para a autora é preciso investimento em
tecnologias avançadas para promover a Pedagogia Surda.
Todos os recursos visuais aliados às atividades práticas e às TDIC foram eficientes.
Em especial nas estratégias para criação de sinais pelo grupo, como uma superação enfrentada
pelos obstáculos de comunicação e linguagem. Como afirmam Almeida e Silva (2011), o
modelo digital é uma importante vertente na ressignificação do pensar, do criar, do produzir,
do comunicar, do aprender e do viver.
Consideramos que a essência dialética entre o meio virtual e o atual (LÉVY, 1996) é
indispensável no processo de ensino-aprendizagem, assim como na construção do pensamento
científico para a educação na cultura surda.

6.2.3 Desafios e Potencialidades: Das estratégias às superações

Esta categoria emergiu durante a terceira sondagem, ao percebermos, nos instrumentos
de análises, os conflitos e superações que o grupo enfrentou durante o processo de construção
dos conceitos, das estratégias didático-metodológicas e nas relações com os artefatos
tecnológicos.
Nesta categoria norteamos um aprofundamento e entrelaçamento da primeira e
segunda categoria. Com essa articulação, mensuramos indicativos fundamentais para
responder o problema central desta pesquisa: Quais estratégias didático-metodológicas
perpassam e potencializam o processo de ensino-aprendizagem de Física, considerando o
estudo de Astronomia para alunos surdos ou deficientes auditivos? Com objetivo geral:
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Elaborar e analisar estratégias didático-metodológicas que perpassam e potencializam o
processo de ensino-aprendizagem de Física, considerando o estudo de Astronomia na
educação alunos surdos ou deficientes auditivos.
Podemos atribuir toda a proposta como uma construção e uma ação inovadora e
desafiadora para o grupo. Nos relatos da educadora, percebemos suas preocupações e
angústias quanto ao acompanhamento, aceitação e aproximação com as alunas e do grupo
com a Astronomia sob uma perspectiva bilíngue e intercultural:

(...) percebi que havia apresentado muitas informações e que isso estava
desanimando as estudantes, que não estavam mais conseguindo acompanhar nem
participar de forma satisfatória da intervenção. Talvez porque até então, já tinham
noção e conhecimentos sobre o Sistema Solar, e isso não seria uma novidade.
(Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 1° Encontro em 26.06.2017).

Notamos que a educadora atentou para a reação das alunas, pois a participação do
grupo e a interação com os conceitos dependiam do interesse das educandas para o fluxo das
intervenções. No próximo excerto temos indicativos desse pressuposto:

Infelizmente, a aluna A não estava a fim de participar desta intervenção, com um
aspecto de desmotivação (...) e agitou todo o grupo, demandando muito tempo para
conseguir retomar as atividades. Além de desmotivar as colegas, foi uma situação
difícil de lidar e se tornou muito desagradável. (...) ela tem dificuldade em lidar com
situações que as atenções são disseminadas entre o grupo, não especificamente
para ela. (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 5° Encontro em
14.08.2017).
(...) realizei uma conversa inicial com todas (...) perguntei se elas estavam gostando
de estudar Astronomia, se a proposta estava muito difícil e o que elas estavam
achando. Elas apenas falaram que sim, estava bom e que gostavam de participar.
(...) todas responderam de forma positiva a continuidade dos estudos (...). (Relato
extraído do diário de bordo da educadora, do 6° Encontro em 21.08.2017).

O vínculo emocional envolvido no grupo também interferiu nas abordagens sobre
Astronomia, e foi importante para o crescimento intelectual e social das estudantes. Pois a
educação é uma construção humana, e abrange a formação integral do sujeito. Acreditamos
que, sobretudo, o almejado pela educadora estava correlacionado com a promoção de um
ambiente agradável e dialógico para o processo de ensino-aprendizagem, focado no interesse
e despertar da curiosidade das alunas; como conferimos no relato:

Conforme eram apresentados os slides diferentes discussões emergiam junto às
explicações, sendo que isso era o esperado para todos os encontros, (...) para que
de fato elas participassem, conduzissem e ampliassem as reflexões. Assim
direcionando para o que a curiosidade delas levanta e desejam saber (...). (Relato
extraído do diário de bordo da educadora, do 4° Encontro em 07.08.2017).
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Quanto ao interesse das alunas pela proposta, a educadora enfatizou em seus relatos
que houve satisfação das alunas, pois mesmo fora de ambiente escolar comunicavam à
educadora que o estudo era relevante:

(...) a estudante A me entregou um trabalho que havia realizado em casa; o qual
intitulou de Astronomia (...), partiu da espontaneidade da aluna (...)
Posteriormente, outra aluna B, enviou imagens de astros pelo celular, também sem
ser solicitado. (...) percebi que o assunto é do interesse delas e estimula a
curiosidade e criatividade das estudantes. (Relato extraído do diário de bordo da
educadora, do 2° Encontro em 03.07.2017).
(...) a aluna D não compareceu a vários encontros anteriores, (...) Contudo afirmou
que (...) os assuntos são do seu interesse e estão contribuindo no seu aprendizado.
(...) a aluna C me surpreendeu com um desenho que elaborou espontaneamente
para entregar, (...) Isso revelou que o estudo não se restringiu ao ambiente escolar
(...) (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 11° Encontro em
25.09.2017).

Sabemos que os maiores enfrentamentos se associaram à falta de conhecimentos
prévios e conceitos espontâneos das estudantes, às dificuldades de exploração de conceitos
abstratos e à ausência ou desconhecimento de sinais específicos na área da Astronomia pelo
grupo. Somadas a esses, a tentativa constante de aproximação com as estudantes pela
educadora, tal como sua preocupação no uso de estratégias visuais eficientes nos
demonstraram que o diálogo foi uma prioridade para a construção inicial da linguagem
científica. Reconhecemos que a criação de sinais com o grupo configurou-se em uma das
estratégias substanciais na superação dos conflitos linguísticos.
Em consonância aos aspectos linguísticos, importantes contribuições como os
dicionários bilíngues de Física, do projeto Sinalizando a Física para os conceitos de Mecânica,
Eletricidade e Magnetismo, Termodinâmica e Óptica (CARDOSO; BOTAN; FERREIRA,
2010 CARDOSO; CICOTTE, 2010; CARDOSO; PASSERO, 2010.) constituem-se como
produções de extrema relevância na área, tanto na divulgação científica quanto para o ensinoaprendizagem de Física. Pois a ausência de sinais específicos ou o desconhecimento dos
mesmos por parte dos educadores, incluindo as questões sociais e linguísticas dos sujeitos
surdos, prejudicam a aquisição dos conceitos destes alunos.
Seguindo esse viés, percebemos que as revisões periódicas realizadas pela educadora
com o grupo constituíram-se como uma das estratégias na construção da linguagem científica
das alunas e na aquisição dos conceitos.

Isso devido à educadora dedicar intervenções

exclusivas para refletir e rediscutir os aspectos fundamentais sobre os conceitos ou fenômenos
estudados nos encontros anteriores com a criação de sinais provisórios. Lembramos que a
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atribuição de sinais ocorreu somente aos termos que não foram encontrados em dicionários e
em outros meios de busca.
Ponderamos que a manipulação de imagens, a rediscussão dos conceitos e a criação de
sinais tornaram as intervenções mais flexíveis para a educadora. Assim, ela não necessitou
atuar tanto de modo explicativo, mas com o intuito de provocadora, ao expor as figuras e
levantar questionamentos, bem como, ao alcançar maior desenvoltura e atitude das estudantes.
Vislumbramos que os conceitos começaram a ser apropriados pelas estudantes e
estimulados pela imaginação e criatividade: “(...) a aluna B atribui um novo sinal para o
Universo. O novo sinal constituiu-se como se fosse um indicador de várias coisas e em
movimento no espaço.” (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 5° Encontro em
14.08.2017). A aluna apresentou a noção de que o espaço é imenso, dinâmico e diversificado,
composto por variados corpos celestes. Mais uma vez emergiu nos relatos das estudantes.
Análises visuais e diálogos conceituais com o grupo impulsionaram a construção de
muitos sinais. Também revelaram grande potencial no sentido de contribuir na compreensão
dos termos científicos, pois as alunas experimentaram os significados e a representação
visual. Assim, avançavam para os signos e para a construção da linguagem científica:

Para aglomerados, olhando ainda a Figura 5.1, a aluna C indicou próximo do
rosto, com a mão em forma de pinça representando algo que brilha semelhante ao
sinal para Estrela, mas com as mãos próximas dando uma impressão de
agrupamento e, expressão facial com os olhos contraídos, como se houvesse uma
luz intensa. (...) Para Nebulosas (Figura 5.4), (...) a aluna C criou um sinal que me
deixou muito surpresa, ela sinalizou com uma mão, um sinal semelhante à explosão
acompanhado do sinal para gasoso. Ela percebeu que não se tratava de uma nuvem
qualquer, mas que havia uma dinâmica naquele sistema. Para Constelações (Figura
5.5) a aluna C (...) atribui o sinal para o termo muito, seguido do sinal de estrela.
(Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 5° Encontro em 14.08.2017).

Ao criarem um sinal, e de acordo com Vigotski (2001), percebemos que as estudantes
estavam se identificando com o signo e com a enunciação da palavra. A criação de sinais
proporcionou maior interação das estudantes com os conceitos, além de facilitar a percepção
da educadora sobre a aprendizagem das estudantes: “notei que as estudantes estavam atentas
para as características dos corpos celestes estudados e consideraram isso para construírem
os sinais que fossem mais relativos o possível com as singularidades desses astros” (Relato
extraído do diário de bordo da educadora, do 5° Encontro em 14.08.2017). Similar aos
resultados obtidos por Santos et al. (2013), ao perceberem sobre a importância da criação de
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sinais na interação dos sujeitos surdos, e a postura detalhista que os sujeitos demonstram em
relação as características e conceitos dos astros.
A mediação da educadora contribuiu no delineamento de alguns sinais, conforme as
alunas criavam os mesmos. Como podemos ver:

Para Asteroides, a aluna B utilizou sinal para pedra, para indicar que havia
semelhança entre esses objetos, que seriam rochosos. Como há um movimento
desses astros; sugeri um sinal, usando configuração de mão em A, com uma mão em
movimentos circulares e posição do corpo próximo a cabeça. Com a mesma
configuração, utilizando as duas mãos para Cinturão de Asteroides, com movimento
circular afastando uma da outra na mesma posição do corpo.(...) do fragmento da
Galáxia Via Lactea (Figura 5.11) que é visível da Terra a olho nu, e sugeri sinalizar
com sinal semelhante ao sinal de Galáxia. (Relato extraído do diário de bordo da
educadora, do 5° Encontro em 14.08.2017).

Os detalhes eram importantes para as alunas ao construírem sinais que representassem
fielmente os termos, como para Nasa: “(...) aluna A resolveu criar um sinal que
correlacionou ao símbolo utilizado para indicar a Nasa.” (Relato extraído do diário de bordo
da educadora, do 12° Encontro em 16.10.2017). Em outro momento, para: ―Planeta anão
sinalizaram como “planetinha pequeno”. Plutão as alunas sinalizaram como “planetinha
gelado/frio.” (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 12° Encontro em
16.10.2017). Criar sinais com o grupo flexibilizou a prática e atuação da educadora, que agiu
como provocadora lançando as alunas a pensarem sobre as características dos astros, bem
como, resolverem situações de conflitos com autonomia e explicitarem relações conceituais
para alcançarem os significados dos termos científicos.
Essa estratégia constituiu-se como potencial no despertar das alunas como
protagonistas centrais do processo de ensino-aprendizagem. Consequentemente, durante o
processo de criação de sinais e com intervenção mais dinâmica e descontraída para o grupo,
percebemos que a educadora proporcionalmente sentiu sua atuação efetiva e satisfatória para
o ensino-aprendizagem.
Notamos no enfoque da educadora para os termos de maiores tensões, como: “ao
conceito de fusão nuclear e para buraco negro, foi de extremo contentamento poder construir
um sinal que representasse tais elementos” (Relato extraído do diário de bordo da educadora,
do 12° Encontro em 16.10.2017). Os conceitos sobre fusão e buraco negro puderam ser
reconhecidos pelas alunas posterior a constantes rediscussões e reflexões, pois como
indicamos, esses foram conceitos de grande abstração e dificuldade para compreensão pelas
alunas.
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E quais foram as estratégias utilizadas pela educadora para evoluir sobre as barreiras
na compreensão de conceitos abstratos? Podemos atribuir à recorrência das progressivas
avaliações propostas pela educadora às estudantes, como com a elaboração de frases, textos e
principalmente dos desenhos. Em vista das dificuldades com a língua portuguesa escrita, essa
ferramenta contribuiu na exploração de Astronomia pelo grupo.
A educadora apresentou em diversos instantes uma preocupação com a formalização
conceitual em Astronomia, com a perspectiva de evitar erros conceituais e possíveis
interpretações errôneas sobre os conceitos científicos pelas alunas. Segundo Nunes (2017),
essa é uma das problemáticas no ensino-aprendizagem de Astronomia, e é necessário o
investimento conceitual que aproxime os estudantes surdos de terminologias científicas em
Astronomia. Langhi e Nardi (2007) também apontam, nesse sentido, sobre a necessidade da
reflexão do professor sobre erros conceituais, muitas vezes, presente em livros didáticos,
transmitindo aos estudantes noções equivocadas da Astronomia.
Podemos perceber os cuidados da educadora nesse sentido nos recursos visuais
utilizados, como mencionamos na categoria anterior, bem como em seus planejamentos.
Temos um exemplo no seguinte excerto:

(...) na Via Láctea encontram-se as constelações, que são agrupamentos aparentes
de estrelas, e as nebulosas que são os berçários estelares. Uma dessas estrelas é o
nosso Sol, que forma um sistema solar composto por asteroides, meteoros,
meteoritos, cometas, planetas anões como Plutão, planetas com seus anéis e Luas
ou satélites naturais, e o nosso planeta Terra, onde estamos imersos nesse espaço
(HORVATH, 2008). (Frase extraída do planejamento para o 5º Encontro em
14.08.2017)

Vemos que a educadora atentou para a reconstrução sobre a visão ingênua das alunas
sobre as estrelas com um formato de pontas, na definição de constelação como um
agrupamento aparente de estrelas, que não temos apenas sete fases da Lua, que os demais
planetas também possuem satélites naturais e alguns também possuem anéis e que Plutão é
um planeta anão. Além, de uma diferenciação entre cometa, cinturão de asteroides, asteroide,
meteoro e meteorito, que receberam sinais distintos pelo grupo (LANGHI; NARDI, 2007).
Como apontam as pesquisas de Langhi e Nardi (2007), esses são erros conceituais
comumente cometidos em Astronomia e precisam ser bem esclarecidos aos alunos, entre
outros conceitos científicos abordados pelos Físicos Educadores.
Similarmente, outra cautela da educadora com a abstração conceitual das alunas, como
mencionamos na primeira categoria, foi a elaboração de situações de retomadas e rediscussões
progressivas. Isso permitiu dialogar com diferentes enfoques sobre determinados conceitos
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apoiados nas representações visuais, levantando provocações e intuindo uma postura
questionadora e de protagonismo às alunas, considerando a produção de discurso do grupo.
Especialmente antes da construção de sinais eram realizados novos debates sobre
termos estudados em intervenções antecessoras. Essa metodologia dialógica com rediscussões
foi potencializada pela interação promovida com o jogo de Astronomia Bilíngue, construída
conjuntamente pelo coletivo que o indivíduo se desenvolve cognitivamente. Quanto mais os
indivíduos vivenciam os signos e a linguagem enquanto um sistema de signos, mais vão se
modificando, fundamentalmente, as operações psicológicas (MOREIRA, 2009/2016).
As alunas começaram a construir, junto aos sinais, a postura mais reflexiva. Notamos
isso na situação em que a imagem selecionada pela educadora para representar o termo de
fusão confundiu uma das alunas, que pensou ver uma imagem para água. Conforme o excerto
relacionado:

Mostrei a imagem (Figura 8.7) (...) a aluna B tomou a figura em suas mãos
novamente e aproximou de seu rosto.Com expressão de reflexão, franzindo suas
sobrancelhas, explicou que não era água, que havia confundido e errado, era a
formação de uma estrela, algo que girava muito forte e rápido e explodiria com
muita força formando uma grande bola gasosa que seriam as estrelas, explicou a
aluna B. A resposta dela foi uma enorme surpresa, (...) causou muita emoção. Não
esperava que de fato conseguisse explicar o fenômeno, fiquei (...) totalmente
impactada com a percepção e reflexão da aluna sobre seu equívoco. (...) Permiti
que atribuíssem um sinal, por perceber que havia uma compreensão a respeito,
mesmo que ainda simples e com pouca argumentação, considerei que o sinal
provisoriamente criado teve significado (...) embora esteja sujeito à reinvenção em
futuras pesquisas com objetivo de criação de sinais em Astronomia. (Relato extraído
do diário de bordo da educadora, do 12° Encontro em 16.10.2017).

A situação proporcionou simultaneamente o surpreender da educadora pela reflexão e
ressignificação da aluna para o conceito de fusão. Mas isso não impediu a educadora de
reconhecer que os conceitos requerem maiores aprofundamentos argumentativos e estão
predispostos a modificações. Eventual acontecimento conferimos para a criação de um sinal
para buraco negro:

(...) fiquei surpresa, a mesma aluna (B), tomou a figura em suas mãos e disse que
era uma bola escura e preta, sem luz. Nesse momento, também sem esperar que
evoluísse em suas explicações, questionei se seria apenas isso, (...) Ela parou e
pensou por alguns instantes e disse que na verdade era algo forte, que sugava tudo
e ia aumentando de tamanho, era capaz de sugar luz e tudo que estivesse próximo,
por exemplo, sugaria Mercúrio, Marte, a Terra o Sol até o sistema solar, tudo e
ficaria maior, muito maior; destacou a aluna B. Nesse momento fiquei novamente
espantada e encantada com a imaginação e criatividade da aluna, para tentar
explicar tal astro (...) Mesmo que ainda muito abstrato e com pouca clareza do que
de fato era um Buraco Negro, permiti que criassem um sinal que também se
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caracterizou de grande valia ao seu significado. (Relato extraído do diário de bordo
da educadora, do 12° Encontro em 16.10.2017).

Com a criação de sinais principalmente para fusão e buraco negro e, conforme
Vigotski (2001), percebemos relações entre os conceitos espontâneos sofisticando-se para a
formação de conceitos científicos. No sentido lexical toda palavra constitui-se um inventário
(MARTINHO, 2007). Assim as alunas participaram ativamente desse inventário durante um

processo de significações e ressignificações, até aproximarem-se dos conceitos científicos
(VIGOTSKI, 2001) com a criação de sinais em Astronomia.
O sinal é a palavra e é um signo repleto de significados. Consideramos que o ato de
criar um novo sinal é como um inventário de palavras, pois requer a conscientização abstrata
pelo indivíduo sobre os conceitos científicos e sua generalização. Segundo Vigotski (2001, p.
486):

A consciência se reflete na palavra como o sol em uma gota de água. A palavra está
para a consciência como o pequeno mundo para o grande mundo, como a célula viva
está para o organismo, como o átomo para o cosmo. Ela é o pequeno mundo da
consciência. A palavra consciente é o microcosmo da consciência humana.

Assim o surdo pensa e aprende Astronomia, experimentando os conceitos científicos
em ambiente dialógico até a conscientização sobre os sinais e seus significados
cientificamente difundidos.
A atribuição e criação de sinais resultaram na elaboração do Jogo de Astronomia
Bilíngue. Esse recurso, segundo as percepções da educadora “implicou em uma situação
descontraída, favorável e prazerosa para que elas aprendessem brincando e se divertindo.”
(Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 13° Encontro em 23.10.2017). Como
mencionamos na segunda categoria, esse recurso com perfil de brincadeira estimulou a
autonomia das estudantes.

Percebi que o jogo tornou mais fácil o acesso delas às informações e do
reconhecimento dos termos em português. (...) Conseguiam identificar facilmente o
sinal ao astro ou objeto que representava e com isso notei que havia compreensão
do que o astro significava para elas. (Relato extraído do diário de bordo da
educadora, do 15° Encontro em 06.11.2017).

Sabemos que as alunas ainda necessitaram da mediação da educadora para efetivarem
as atividades propostas. Mas com o jogo demonstraram maior compreensão conceitual e
facilidade no reconhecimento dos termos, sinais e imagens que representassem os astros
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estudados durantes todas as intervenções. Verificamos as considerações da educadora no
fragmento abaixo:
Observei que a aluna A teve maior facilidade em encontrar os termos em português,
(...). Conseguiu identificar vários astros e explicar o que seriam com naturalidade.
A aluna B possuiu maior dificuldade em encontrar os temos em português e sempre
solicitava minha ajuda com datilologia para depois encontrar o sinal; (...). Explicou
os conceitos envolvidos nos mesmos também com naturalidade. A aluna C também
teve maiores dificuldades em encontrar as palavras, solicitando auxílio com
datilologia, mas conseguiu associar facilmente o sinal com a imagem dos astros ou
objetos que selecionava, (...). Percebi que não conseguia explicar muito sobre o que
aquele astro representava ou os conceitos norteadores, o que é característico dessa
aluna por possuir dificuldades de aprendizagem. (Relato extraído do diário de
bordo da educadora, do 13° Encontro em 23.10.2017).

Do mesmo modo evidenciamos um avanço na ZDP, como dialogado por Vigotski
(2001), com a estimulação da autonomia das alunas, com uma evolução na construção da
linguagem científica e com a desenvoltura nos atos explicativos como indicativos de maior
abstração e generalização dos conceitos.
O grupo atingiu uma interação e envolvimento com a proposta, e isso proporcionou
uma iniciação no ensino-aprendizagem científico e tecnológico das estudantes. Também
promoveu a reconstrução contínua na prática da educadora e no seu pensar reflexivo sobre a
atuação docente, como podemos ver no excerto:

(...) as alunas foram provocadas a repensarem a questão que levantei no primeiro
encontro (...)o que era Astronomia e acrescentei questões como qual seria a
importância, porque foi importante estudar Astronomia e como consideraram todas
as intervenções. A aluna B relatou que gostou de estudar Astronomia, que era muito
legal e aprendeu muito, sobre os planetas, os astros, as estrelas e nebulosas, tudo
que há no espaço e sobre o espaço. Mudou seu discurso inicial, incluindo o termo
espaço em suas falas, ampliando sua argumentação para algo mais abrangente do
que apenas citar alguns astros. Já a aluna C, manteve suas colocações sobre
estudar a Terra, a Lua e o Sol, provavelmente por se tratar do que percebe como
mais próximo de suas vivências. (Relato extraído do diário de bordo da educadora,
do 15° Encontro em 06.11.2017).

O estudo promoveu o contato das alunas com a dimensão científica, pois a ciência é
para todos. Os recursos visuais adotados pela educadora e as adaptações dialógicas
estruturadas contribuíram para a acessibilidade do grupo ao estudo de Astronomia e a
ressignificação sobre o que é o universo. Também instigou a imaginação das alunas, como
sabemos, a imaginação é fundamental para a construção do pensamento abstrato e científico.
No último encontro a educadora retomou a questão levantada no primeiro encontro, e
após os discursos das alunas solicitou que representassem as ideias em um desenho:
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(...) solicitei que elaborassem um último desenho, que representassem o que elas
responderam sobre as questões levantadas. A aluna C, afirmou que desenharia a
Terra. A aluna B diretamente afirmou que queria desenhar sobre a Nasa, que ela
gostaria de ir lá um dia, conhecer e estudar para aprender mais sobre Astronomia;
com tom de empolgação ao relatar tal desejo. A empolgação e inspiradora
imaginação da estudante (B), me despertaram encantamento com a determinação e
ambição provocadas na mesma, revelando o potencial de instigar o pensamento
científico e tecnológico dos estudantes para o empoderamento do sujeito surdo.
(Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 15° Encontro em 06.11.2017)

De acordo com os dois excertos acima e com o desenho 15B (15º Encontro em
06.11.2017) evidenciamos que o estudo de Astronomia provocou as estudantes a serem mais
ambiciosas. Essas ambições nos revelaram que a abordagem perpassou os limites do ambiente
escolar, entusiasmando tanto a educadora quanto as alunas na busca pelo novo e inusitado.
Novamente percebemos com o último desenho 15C (15º Encontro em 06.11.2017) da aluna C
que o sistema Terra, Lua e Sol representa os astros mais familiares ao seu contexto. E como
afirmamos, foram esses que prevaleceram em seus desenhos ou falas, pois devido as suas
dificuldades de aprendizagem a generalização é um processo mais difícil que para o restante
do grupo.
Como sabemos a proposta não esteve restrita ao ambiente escolar. Como estratégia
para superação das limitações do grupo, tanto as linguísticas quanto de interação e para
divulgação da produção realizada pelo coletivo, as alunas foram desafiadas a participarem de
espaços de educação não formal. Essas participações foram frutos do trabalho conjunto e do
envolvimento teórico, conceitual e prático da educadora e das alunas.
A participação na Feira de Ciências lançou as alunas a enfrentarem desafios e
extrapolarem as barreiras linguísticas para a divulgação científica. A ação promoveu a
interação entre o grupo e proporcionou, novamente, maior autonomia e protagonismo das
estudantes.
Como discorrido na primeira categoria, as alunas necessitaram da mediação e da
provocação da educadora para que incrementassem as discussões durante a apresentação, que
progressivamente as alunas foram alcançando. Evidenciamos, no excerto a seguir, que os
esforços das alunas se direcionaram à necessidade de expressarem-se ao público e de serem
compreendidas:
Ao longo das apresentações elas estavam se desinibindo e interagindo mais com os
visitantes, ao ponto de levantarem perguntas, mesmo que simples, apenas para
saberem se as pessoas estavam entendendo o que falavam. Todas superaram suas
dificuldades e para meu surpreendimento, a aluna C que possui uma postura
retraída, se esforçou para que todos os desenhos fossem apresentados para os
visitantes principalmente os que ela elaborou. Ou seja, elas queriam ser
compreendidas e isso evidenciou o compromisso e a importância com a divulgação
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da Astronomia e a articulação dessa temática em Libras. (Relato extraído do diário
de bordo da educadora, do 7° Encontro em 26.08.2017).

O comprometimento com o domínio da Astronomia apresentado na atitude das
estudantes é, segundo Vigotski (2001), a conscientização pela criança de que conceitos
científicos requerem domínio conceitual verbalizado (em sinais gestuais ou palavras). Assim,
percebemos indicativos favoráveis na construção da linguagem científica das estudantes.
Outro resultado promissor obtido com o grupo envolveu a visitação no Planetário.
Esse, por sua vez, desafiou a atuação da educadora com a proposta de interpretação em língua
de sinais de um filme, usufruindo dos sinais que foram criados pelo grupo. Com o intuito de
investir em acessibilidade, a educadora reconheceu que cometeu alguns equívocos no ato
interpretatório, pois não tinha experiência com interpretação dessa intensidade. Como
verificamos no fragmento abaixo:
Considero que se tratando do primeiro vídeo que realizei, ficaram algumas falhas
na interpretação, com alguns termos que foram sinalizados com erros na posição ou
configuração de mão. Entretanto essa experiência serviu para que correções
possam ser feitas e novas gravações sejam reproduzidas, a fim de proporcionar a
acessibilidade com maior qualidade conceitual para os sujeitos surdos. (...) Essa
produção foi de extrema importância para evidenciar que é possível oferecer
Astronomia e conhecimento para todos (Relato extraído do diário de bordo da
educadora, do 14° Encontro em 31.10.2017).

A educadora enfatizou em seus relatos a emoção das alunas ao serem surpreendidas
com a interpretação do filme: ―(...) as alunas prontamente correram em minha direção e com
expressão de muito entusiasmo relataram que amaram assistir o vídeo, que sentiram muita
emoção e ficaram surpresas ao me verem interpretando (...)‖ (Relato extraído do diário de
bordo da educadora, do 14° Encontro em 31.10.2017). Caracterizamos o surpreendimento das
alunas com essa produção como fruto das carências sociais que enfrentam em espaços
públicos que, em geral, não fornecem acessibilidade visual e em Libras. Isso desestimula os
sujeitos surdos nos relacionamentos interpessoais e interação social com um meio geralmente
oralizado.
(...) esse encontro garantiu que elas desfrutassem com equidade das informações
que se pretendia alcançar com o filme assistido nessa sessão. Além de oportunizar a
divulgação, em um espaço público, de alguns dos sinais que foram construídos pelo
grupo no decorrer do processo. (Relato extraído do diário de bordo da educadora,
do 14° Encontro em 31.10.2017).

Relacionando com as metas que apresentamos na sequência didática, para
relembrar: A formação científica, crítica e para a aprendizagem de Astronomia das alunas; o
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desenvolvimento, aquisição e construção da linguagem, Libras, Português e escrita com a
produção dos desenhos, textos ou frases, com o jogo e com os diálogos problematizados; o
reconhecimento da imensidão do Universo, de posição e localização no Sistema Solar e no
espaço com uso dos softwares. Também das características dos astros e particularidades como
a vida e vegetação terrestre, através das discussões e dos materiais visuais; a compreensão de
eventos astronômicos e as influências no dia a dia, como duração dos dias, meses e anos; e
identificação das mudanças e causas fenomenológicas das quatro estações do ano.
Consideramos que o estudo de Astronomia, bem como, as estratégias didático-metodológicas
contribuíram e potencializaram a formação científica e tecnológica do grupo.
Segundo o último relato registrado pela educadora em seu diário de bordo,
reconhecemos que o processo perpassou os ciclos propostos por Tripp (2005) na pesquisaação; sendo que a reflexão acompanhou constantemente as ações da educadora, desde o
planejamento e implementação até a descrição e avaliação de mudanças. Percebemos a
ressignificação do coletivo. Isto é, tanto na prática e atuação docente quanto na interação e
compreensão de Astronomia, conforme excerto destacado:
Enquanto professora, percebi minhas práticas, inquietações, preocupações e
angustias se modificarem conforme o grupo se envolvia com o estudo. Por vezes
desanimada, mas superando obstáculos e experimentando novas impressões; e me
surpreendendo com o potencial e desenvoltura construída pelo coletivo, que
garantiam em cada etapa um novo saber e um novo olhar sobre o agir e ser
professor. (Relato extraído do diário de bordo da educadora, do 15° Encontro em
06.11.2017).

Concluímos que todas as estratégias e metodologias, para o ensino-aprendizagem e
superação de dificuldades na abstração e construção da linguagem científica, foram
construídas e efetivadas embasadas nas vivências acadêmicas e profissionais da educadora e
nas singularidades sociais, culturais e linguísticas das alunas.
Essas vivências se reconstruíram e modificaram, conjuntamente, ideologias e
significados entre o grupo. Relembrando os apontamentos de Vasconcellos (2009), a
educação é possível quando repleta de sentido abstrato ou ideológico, vinculado a uma
realidade e da conscientização desta pelos educadores.
Isso nos diz que a proposta efetivada nesta investigação, bem como seus frutos, não
subjaz de um ciclo fechado e sujeito a idênticas reaplicações a outros coletivos semelhantes;
pois não se tratou de uma pesquisa de validação didática. Pensamos que para futuras
propostas de sequências didáticas sobre Astronomia, na cultura surda, alterações poderiam
contribuir no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes surdos. Entre elas podemos
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mencionar: uma abordagem mais específica e aprofundada em um único tópico de
Astronomia, bem como a promoção de observações orientadas utilizando um telescópio e a
elaboração experimental de foguetes.
Presumimos que esta pesquisa aponta indicativos da necessidade emergente de
investirmos na educação de surdos com equidade. E sobretudo, sabemos que é possível esse
investimento fluir, ―o bilinguismo, sendo bem utilizado, somado a todas as estimulações que o
surdo pode ter, oferece iguais condições de aprendizagem e desenvolvimento destes alunos
em comparação aos alunos ouvintes.‖ (MENEZES; CARDOSO, 2011, p. 09)
Concordamos com Vigotski (2001), que o papel da generalização é um elemento
crucial que para a efetiva construção da linguagem científica. Assumimos que as intervenções
proporcionaram significativas contribuições na formação científica das alunas e para a prática
da educadora. Mas seriam necessárias intervenções continuadas com esse propósito, não
somente em Astronomia, mas em Ciências, para maior imersão das alunas em discursos de
caráter científico, em meio escolar e no meio social.
A dificuldade na construção do pensamento e da linguagem científica não está
ancorada no subjetivo dos sujeitos envolvidos, mas na escassez dos conhecimentos prévios e
estruturação dos conceitos espontâneos pela criança surda, geralmente decorrentes das
ausências na interação social e, posteriormente, com terminologias científicas em fase escolar
reforçadas no ambiente social do indivíduo surdo.
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CAPÍTULO VII

VOCABULÁRIO DE ASTRONOMIA BILÍNGUE: OS SINAIS PROVISÓRIOS
CONSTRUÍDOS

Neste Capítulo revelamos os sinais provisoriamente criados pelo grupo durante o
estudo de Astronomia. Utilizamos para ilustração dos sinais imagens realizadas pela
professora-pesquisadora. Relembramos que para a elaboração dos sinais consideramos os
cinco parâmetros, a saber: Configuração de Mão (CM), Ponto de Articulação (PA),
Movimento (M), Orientação ou Direção (O/D) e Expressão Facial ou Corporal (EF/EC).
CM: A CM são as formas assumidas com as mãos e possui uma importante função
gramatical em Libras. Existem variadas CM na constituição dos sinais (FELIPE, 2007,
QUADROS, PIZZIO, REZENDE, 2008, 2009).
Imagem 1 – Tipos de configurações de mãos

Fonte: Grupo de Pesquisa do curso de Libras do INES. Secretaria de Educação Especial, MEC, Governo Federal.
Publicado
por
Charles
Anderson
Azevedo
(2014).
Disponível
em:
<http://charleslibras.blogspot.com/2014/10/configuracoes-de-mao.html> Acesso em 07 dez. 2017.
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PA: Região do corpo que posicionamos o sinal. São quatro lugares principais, como
cabeça, mão, tronco e espaço neutro vertical (do meio do corpo até a cabeça) e horizontal (à
frente do emissor) (FELIPE, 2007).
M: As línguas de sinais baseiam-se na tridimensionalidade do espaço e assim exigem
uma movimentação dos interlocutores; pode ser: uma marca de aspecto temporal, um
advérbio de modo, um intensificador (FELIPE, 2007). Alguns movimentos são: retilíneo,
helicoidal, circular, semicircular, sinuoso, angular.
Esboço 1 – Tipos de Movimento.

Retilíneo

Helicoidal

Circular

Semicircular

Sinuoso

Angular

Fonte: Autores (Figuras elaboradas pelos autores com base em Kuhn (2014, p. 43)).

O/D: São as direções e sentidos (vetoriais) que acompanham o movimento do sinal.
Funcionam como uma concordância número-pessoal ou um advérbio de tempo (FELIPE,
2007).
EF/EC são marcações não-manuais feitas simultaneamente com os sinais e
apresentação função gramatical sintática bem definida (FELIPE, 2007, QUADROS, PIZZIO,
REZENDE, 2008).
Quanto aos conceitos, retomamos que os termos em Astronomia são: Aglomerados,
Anéis, Asteroide, Astronomia, Astros, Atmosfera, Buraco Negro, Céu, Cinturão de
Asteroides, Cometa, Constelação, Corpo Celeste, Cosmos, Eclipse, Espaço, Estações do Ano,
Estrela, Foguete, Fusão Nuclear, Galáxia, Gasoso, Google Maps/Earth, Gravidade, Grupo
Local, Inverno, Júpiter, Lua, Marte, Mercúrio, Meteorito, Meteoro, Mundo, Nasa, Nebulosa,
Netuno, Órbita, Outono, Planeta Anão, Planeta, Planetário, Plutão, Poeira, Primavera, Satélite
Artificial, Satélite Natural, Saturno, Sistema Solar, Sol, Stellarium, Telescópio, Temperatura,
Terra, Universo, Urano, Vênus, Verão, Via Láctea. Como discorremos no Capítulo V, item
5.6.2, utilizamos sinais dicionarizados e construímos novos sinais provisórios aos termos não
encontrados nos dicionários consultados.
Neste sentido, para melhor apresentação e compreensão dos sinais de Astronomia,
organizamos os mesmos do 1 ao 54 do seguinte modo: termo em português acompanhado do
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significado astronômico, imagem (da autora) com o sinal e abaixo a descrição dos parâmetros
relacionados à composição do sinal. Foram gravados vídeos com os sinais, anexados em CD.
Salientamos que a sinalização foi realizada com base em uma pessoa destra, usando a
mão direita como mão ativa principal. Para uma pessoa canhota, podem ser seguidos os
mesmos parâmetros, considerando o uso da mão esquerda como dominante, assim, invertendo
a disposição do sinal.
1 - Aglomerados51: Gigantes agrupamentos aparentes de estrelas, constelações ou galáxias
(ARANY-PRADO, 2017).

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 08 e 10 alternando nas duas mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
O/D: Para cima e para baixo com as duas mãos e semelhante a um pisca-pisca;
EF/EC: Olhos contraídos.

2 - Anéis: Bilhões de pequenas partículas (rochas e poeira) orbitando bem próximo de alguns
planetas; no nosso sistema solar os quatro planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno,
apresentam um sistema de anéis (KEPLER; SARAIVA, 2014).

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 18 com as duas mãos;
51

Usar sinais: 1 – Aglomerados mais 16 – Estrela ou 11 – Constelação ou 19 – Galáxia.
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PA: Espaço neutro horizontal;
M: Circular;
O/D: Plano horizontal, começa pelo centro afastando, girando 360° aproximando novamente;
EF/EC: Neutra.

3 - Asteroide: Grandes corpos rochosos orbitando o Sol; também são reconhecidos como
pequenos planetas, geralmente encontrados no cinturão de asteroides (NOGUEIRA, 2009).

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 67 com a mão direita alterando para 55 e 67com a mão esquerda;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Semicircular;
O/D: direita para esquerda (mão fixa) completando 180°;
EF/EC: Neutra.

4 - Astronomia: Ramo da Física implicada na investigação do Universo. Ciência que estuda a
origem, composição dos astros e os diversos conjuntos e fenômenos naturais que geram
representações do mundo, buscando compreensão sobre o espaço, o tempo, a matéria, o ser
humano e a vida (BRASIL, 1998). Considera-se o Universo como laboratório e, a partir desse,
deduzindo de sua observação as leis físicas que poderão ser utilizadas em situações práticas,
tecnológicas e para o desenvolvimento humano (KEPLER; SARAIVA, 2014).

Fonte: Acessibilidade Brasil (2011) e Capovilla; Raphael, (2008).
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CM: 12 com as duas mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
O/D: Mão esquerda fixa e direita afastando para cima;
EF/EC: Observando o objeto (o sinal).
5 - Astros e Corpo Celeste52: Objetos astronômicos que compõe o espaço e integram os
estudos sobre o Universo.

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 15 com as duas mãos alterando para 25 com as duas mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo e Circular
O/D: Primeira CM 15 posicionando uma sobre a outra, aproximando e afastando suavemente
as mãos e girando com as duas mãos juntas até completar 360°. Segunda CM 25 afastando as
mãos do centro para a extremidade, mantendo o polegar estático e balançando os demais
dedos.
EF/EC: Neutra.

6 - Atmosfera: Camada gasosa que reveste nosso planeta, nela encontra-se o ar que
respiramos, o oxigênio, entre outros elementos químicos. É esta camada que mantém a
temperatura na Terra durante a noite (KEPLER; SARAIVA, 2014).

52

O grupo atribuiu um mesmo sinal devido apresentarem o mesmo significado. Sinal para 5 - Astros e Corpo
Celeste mais o sinal para vários, coisas ou objetos Acessibilidade Brasil (2011) e Capovilla; Raphael, (2006,
2008).
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Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 05 com a mão direita e 73 com a mão esquerda;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Circular;
O/D: Mão esquerda CM 73 fixa e direita CM 05circulando sobre a mão esquerda;
EF/EC: Olhos contraídos e contenção o ar com entonação de sopro.

7 - Buraco Negro: Região no espaço com grande concentração massiva e gravitacional,
corpo celeste com capacidade de atrair outros astros como estrelas e até mesmo a luz
(KEPLER; SARAIVA, 2014). A explosão de uma estrela supernova pode gerar um buraco
negro (ARANY-PRADO, 2017).

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 06, 08 e 06 com as duas mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
O/D: 06 para trás, 08 pausa e 06 afasta;
EF/EC: Inicial neutro, finalizando com olhos contraídos e contenção do ar com entonação de
explosão.

8 - Céu: Abóboda Celeste. Devido a reflexão da luz solar na atmosfera terrestre temos um céu
geralmente azulado.
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Fonte: Acessibilidade Brasil (2011) e Capovilla; Raphael, (2008).

CM: 11 com as duas mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
O/D: começa no centro e afasta;
EF/EC: Neutro. Ou olhando para cima.

9 - Cinturão de Asteroides: Conjunto de grandes rochas que encontra-se situado entre as
órbitas dos planetas Marte e Júpiter (NOGUEIRA, 2009).

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 67 com as duas mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Circular;
O/D: Plano horizontal, começa pelo centro, afastando, completa 360º e aproxima novamente;
EF/EC: Neutro.

10 - Cometa: corpos menores que orbitam o Sol. Uma mistura de gelo e poeira; quando se
aproximam do Sol eles desenvolvem caudas brilhantes, que algumas vezes podem ser vistas
mesmo a olho nu (KEPLER; SARAIVA, 2014).
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Fonte: Acessibilidade Brasil (2011).

CM: 67 com a mão esquerda e 06 com a mão direita;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
O/D: Direita para esquerda;
EF/EC: Neutro. Ou acompanhando o objeto (sinal).
11 - Constelação53: Conjunto ou agrupamento aparente de estrelas.

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 37, 38, 39 com as duas mãos alterando para 09 com as duas mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
O/D: Pisca-pisca com CM: 37, 38 e 39, alterando para CM: 09;
EF/EC: Olhos contraídos.
12 - Cosmos, Mundo e Universo54: Representa tudo o que há no espaço e é a integração de
todos os astros ou matéria. Tudo que existe e podemos investigar. Nesse sentido é o principal
objeto de estudo da Astronomia e da Astrofísica.

53

Baseado no sinal 13 - Estrela mais sinal para muito (ACESSIBILIDADE BRASIL, 2011; CAPOVILLA;
RAPHAEL; 2006).
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Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 53 com as duas mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
O/D: Indicando para cima;
EF/EC: Olhos contraídos.

13 - Eclipse: Fenômeno que acontece quando um corpo celeste passa aparentemente pela
sombra de outro; assim, quando a Lua entra na sombra da Terra, acontece um eclipse lunar e
quando a Terra é atingida pela sombra da Lua, acontece um eclipse solar (KEPLER;
SARAIVA, 2014).

Fonte: Acessibilidade Brasil (2011) e Capovilla; Raphael, (2008).

CM: 18 com as duas mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Semicircular;
O/D: Plano horizontal, começa pela extremidade inferior até o centro na parte superior da
cabeça, próximo da testa;

54

O sinal para Universo (ACESSIBILIDADE BRASIL, 2011) e Mundo (CAPOVILLA; RAPHAEL, 2006,) é o
mesmo sinal para representar Terra (ACESSIBILIDADE BRASIL, 2011; CAPOVILLA; RAPHAEL, 2006) e
Planeta (ACESSIBILIDADE BRASIL, 2011). Para Distinguir os sinais adaptamos o sinal de Universo e Mundo
ao sinal atribuído para 12 - Cosmos. Do mesmo moodo, adaptamos o sinal 37 - Planeta para diferenciar de 50 Terra.
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EF/EC: Neutra.

14 - Espaço: Região onde se localizam os corpos celestes.

Fonte: TV INES.

CM: 05 com as duas mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Circular;
O/D: Plano vertical;
EF/EC: Neutra.

15 - Estações do Ano: Períodos marcados pelo movimento de translação da Terra ao redor do
Sol, variando a incidência solar nas regiões sul e norte, sendo a região central do planeta mais
beneficiada com a luz. (HORVATH, 2008; KEPLER; SARAIVA, 2014). É um fenômeno que
provoca alterações climáticas no planeta.

Fonte: Capovilla; Raphael, (2008).

CM: 04 com a mão esquerda e 78 com a direita, alterando para 69 com as duas mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Primeira CM: 04 e78 retilíneo e segunda CM: 69 circular;
O/D: Primeira CM 04 mão esquerda fixa deslizando a mão direita CM 78 na horizontal e
segunda CM: 69 plano vertical;
EF/EC: Neutra.
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16 - Estrela: Corpo celeste gasoso que emite luz, calor e são capazes de realizar fusão
nuclear.

Fonte: Acessibilidade Brasil (2011) e Capovilla; Raphael, (2008).

CM: 37, 38, 39 com as duas mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
O/D: Pisca-pisca com 37, 38 e 39;
EF/EC: Olhos contraídos.
17 – Foguete: Instrumento astronômico tecnológico; também chamado de ônibus espacial. É
utilizado para realizar viagens ao espaço e enviar equipamentos como satélites artificiais,
telescópios espaciais, sondas interplanetárias para observatórios espaciais; em órbita terrestre
e de outros planetas.

Fonte: Acessibilidade Brasil (2011).

CM: 03 com a mão esquerda e 50 com a mão direita;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
O/D: Mão esquerda CM: 03 fixa e mão direita CM: 50 partindo da mão esquerda para cima;
EF/EC: Olhos contraídos e contenção do ar
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18 - Fusão Nuclear: Fenômeno que ocorre no núcleo das estrelas, imersas em nuvens
moleculares, transformando diferentes gases em outros gases mais massivos (ARANYPRADO, 2017). Conforme o gás se compacta devido à gravidade; em ritmo crescente no seu
núcleo (NOGUEIRA, 2009) e em altas temperaturas.

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 49 com as duas mãos alterando para 06;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Primeira CM: 49 circular e segunda CM: 06 retilíneo;
O/D: Giro com a primeira CM: 49 e segunda CM: 06 afastando;
EF/EC: Olhos contraídos e contenção do ar.
19 - Galáxia55: Corpo celeste em forma de um disco, composta por um bojo, braços, gás,
poeira, gigantes aglomerados de estrelas (ARANY-PRADO, 2017) e diversos sistemas
planetários.

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 06 com as duas mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Circular;
O/D: Plano horizontal com uma mão ao redor da outra completando 360º;

55

Para Andrômeda usar sinais 19 - Galáxia mais iniciais AD (CM: 67 e 52), para Via Láctea usar sinais 19 Galáxia mais sinal VL (CM: 54 e 24) ou sinal 54.
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EF/EC: Neutra.
20 – Gasoso: Estado físico de uma substância que apresenta entropia ou um afastamento entre
suas moléculas; de acordo com as condições de pressão, temperatura e das propriedades
químicas dos elementos.

Fonte: Acessibilidade Brasil (2011).

CM: 06 com as duas mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
O/D: Plano horizontal começando do centro, afastando as mãos e subindo;
EF/EC: Contendo e soltando ar.
21 - Google Maps/Earth56: Programa computacional para determinação de posições e
localizações geográficas via mapas e satélites.

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 50 com a mão direita, alterando para 73 e posteriormente para 15 com as duas mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Primeira CM: 50/73 retilíneo e segunda CM: 15circular;
O/D: Primeira CM: 50/73 da lateral para extremidade direita, finalizando com CM: 15 plano
horizontal;

56

Goo. mais sinal 50 - Terra (ACESSIBILIDADE BRASIL, 2011; CAPOVILLA; RAPHAEL, 2006).
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EF/EC: Neutra.
22 - Gravidade: Conceito físico também chamado de campo gravitacional. ―Referente à
aceleração ou campo gravitacionais. Surge da interação entre as massas de corpos/objetos,
conforme proposto pela Lei da Gravitação Universal ou por teoria mais recentes.‖
(CARDOSO; BOTAN; FERREIRA, 2010, p 72).

Fonte: Cardoso, Botan e Ferreira (2010).

CM: 50 com as duas mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo
O/D: Extremidade para o centro
EF/EC: Neutra.
23 - Grupo Local57 de Galáxias: Regiões de agrupamentos de galáxias. No grupo local onde
se encontra a Via Láctea, nossa vizinha Andrômeda é a maior (KEPLER; SARAIVA, 2014)

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 15 com as duas mãos, alterando para 42 com as duas mãos e posteriormente para 06
com as duas mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Primeira CM: 15/42 retilíneo e segunda CM: 06 circular;
57

Adaptação utilizando os sinais para grupo e local Acessibilidade Brasil (2011) e Capovilla; Raphael, (2006,
2008) mais o sinal 19 - Galáxia.
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O/D: Com a CM: 15 afastando e aproximando suavemente, com a CM: 42 duas maios para
cima e para baixo simultaneamente, finalizando com CM: 06 uma mão ao redor da outra
completando 360° no plano horizontal;
EF/EC: Neutra.

24 - Inverno: Estação do ano com temperaturas mais baixas, devido menor incidência solar
em um dos polos da Terra. Inicia-se geralmente em 22 de julho na região sul do planeta
(HORVATH, 2008).

Fonte: Acessibilidade Brasil (2011) e Capovilla; Raphael, (2008).

CM: 45 com a mão direita;
PA: Cabeça (queixo);
M: Retilíneo
O/D: Aproxima e afasta com suaves toques no queixo;
EF/EC: Contraindo os lábios.
25 – Júpiter: Maior planeta do sistema solar, sua composição é gasosa, possui anéis e 65
satélites naturais, demora 11,86 anos para dar uma volta ao Sol e sua temperatura é de -150°C
(KEPLER; SARAIVA, 2014).

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 16 com as duas mãos;
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PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo
O/D: Começa pelo centro afastando rapidamente as duas mãos para a extremidade;
EF/EC: Neutra.
26 - Lua: Satélite natural da Terra. Sua massa é de 7; 3474271x1022 kg, o raio é de1738 Km
e a sua distância entre Terra é de 384 000 Km (KEPLER; SARAIVA, 2014).

Fonte: Capovilla; Raphael, (2008).

CM: 24 com uma das mãos alterando para 39 com a mesma mão inicialmente adotada;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Semicircular;
O/D: Começa com 24 completando 180º de uma extremidade a outra;
EF/EC: Neutra.

27 - Marte: O planeta vermelho. É rochoso, possui uma temperatura efetiva de -23º C e
apresenta dois satélites naturais; possui água em condições diferentes ao da Terra e sua
revolução leva 686,98 dias (HORVATH, 2008; KEPLER; SARAIVA, 2014).

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 15 com as duas mãos alterando para 49 com uma das mãos;
PA: CM 15 espaço neutro horizontal e CM 49, cabeça (queixo);
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M: Retilíneo;
O/D: Com a CM 15 aproximar e afastar suavemente as mãos, com a CM 49 passar pelo lábio
inferior;
EF/EC: Neutra.
28 – Mercúrio: Planeta rochoso e o mais próximo ao Sol, sua temperatura varia de 407°C a –
183°C, seu período de revolução é de 87,97 dias (HORVATH, 2008; KEPLER; SARAIVA,
2014).

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 77 com a mão direita e 15 com a mão esquerda;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
O/D: Com a CM: 77 aproximar e afastar suavemente sobre a palma da mão com CM: 15.
EF/EC: Neutra.

29 - Meteorito: Fragmentos menores de asterorides ou de cometas que podemos observá-los
ao atravessarem a atmosfera da Terra, esses atingem o solo terrestre sem serem
completamente vaporizados (HORVATH, 2008; KEPLER; SARAIVA, 2014).

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 17 com uma das mãos;
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PA: Espaço neutro horizontal;
M: Semicircular;
O/D: De uma extremidade a outra completando 180° plano vertical;
EF/EC: Neutra.
30 – Meteoro: Fragmentos menores de asteroides ou de cometas que passam despercebidos
entre as órbitas da Lua e a Terra, também acabam colidindo com a atmosfera da Terra
causando as chuvas de meteoros (KEPLER; SARAIVA, 2014).

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 67com uma das mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Semicircular;
O/D: De uma extremidade a outra completando 180°;
EF/EC: Neutra.
31 – Nasa: Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, National
Aeronautics and Space Administration, surgiu em 1958 nos Estados Unidos da América; é
considerada como a principal agência espacial (WINTER; PRADO, 2007).

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 49 com a mão direita alterando para 12 com as duas mãos;
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PA: Espaço neutro horizontal;
M: Primeira a CM: 49 circular e sinuoso, segunda CM: 12 retilíneo;
O/D: Primeira CM: 49 delinear o símbolo da Nasa primeiro o circular e depois o sinuoso, e
segunda CM: 12 mão direita fixa e esquerda afastando (Sinal 4 - Astronomia);
EF/EC: Neutra.
32 – Nebulosa: Berçário das estrelas, formado por nuvens moleculares compostas por gás e
poeira. Região do espaço onde nascem e morrem as estrelas com o processo de fusão nuclear.

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 69 com a mão direita alterando para 05 com a mão direita;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Primeira a CM: 69 retilíneo, segunda CM: 05 circular;
O/D: Primeira CM: 69 avançando para frente, e segunda CM: 05 plano vertical para frente;
EF/EC: Olhos contraídos e contenção do ar com entonação de sopro.

33 – Netuno: Planeta gasoso possui anéis e 14 satélites naturais é último planeta do sistema
solar, está a 4488,4 x 106 km do Sol, sua temperatura é de -220°C e a revolução é de 164,8
anos (KEPLER; SARAIVA, 2014).

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 21 com a mão direita e 15 com a mão esquerda;
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PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
O/D: Com a mão direita CM: 21 aproximar e afastar suavemente sobre a palma da mão
esquerda com CM: 15.
EF/EC: Neutra.
34 – Órbita: Região determinada pela trajetória dos astros no espaço.

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 73 com as duas mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Semicircular;
O/D: Mão esquerda fixa e mão direita completa três semicírculos ao redor da mão esquerda
no plano horizontal
EF/EC: Neutra.
35 – Outono: Estação do ano com temperaturas mais amenas, devido menor incidência solar
em um dos polos da Terra. Inicia-se geralmente em 21 de março na região sul do planeta
(HORVATH, 2008).

Fonte: Acessibilidade Brasil (2011) e Capovilla; Raphael, (2006).

CM: 05 com a mão direita e 49 com a mão esquerda;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Sinuoso;
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O/D: Mão esquerda fixa e mão direita trajetória sinuosa para baixo;
EF/EC: Neutra.
36 – Planeta Anão58: Planetas menores, ou planetoides, que orbitam o Sol e não é o único
corpo celeste a orbitar em sua própria orbita.

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 15 com as duas mãos alterando para 38 com uma das mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
O/D: Primeira CM 15 aproximar e afastar suavemente as mãos, depois alterar para CM 38
(pequeno);
EF/EC: Contraindo os olhos e os lábios.
37 - Planeta59: Gigantes corpos celestes, rochosos ou gasosos que orbitam ao redor do Sol,
junto de suas luas e/ou anéis.

Fonte: Acessibilidade Brasil (2011), com adaptação feita pelo grupo.

CM: 15 com as duas mãos;

58

Sinal 37 – Planeta mais sinal para pequeno CM 38 (ACESSIBILIDADE BRASIL, 2011; CAPOVILLA;
RAPHAEL, 2006)
59
Adaptamos M e O/D do sinal 37 - Planeta para diferenciar do sinal 50 - Terra.
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PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
O/D: Aproximar e afastar suavemente as mãos;
EF/EC: Neutra.
38 – Planetário: Local de educação não formal para realização de visitações interativas,
orientadas e para projeções de filmes ou documentários sobre Astronomia.

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 54 com a mão direita e 15 com a mão esquerda;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
O/D: Mão esquerda fixa e mão direita para frente e para trás;
EF/EC: Neutra.
39 – Plutão60: Um dos planetas anões conhecidos, como Eris, Ceres e Caronte (KEPLER;
SARAIVA, 2014).

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 15 com as duas mãos alterando para 45 com uma das mãos;
60

Sinal 37 – Planeta mais o sinal para gelado ou frio CM 45 (ACESSIBILIDADE BRASIL, 2011;
CAPOVILLA; RAPHAEL, 2008)
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PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
O/D: Primeira CM 15 aproximar e afastar suavemente as mãos, depois alterar para CM 45
(gelado/frio);
EF/EC: Contraindo os olhos e os lábios.
40 – Poeira: Partículas sólidas fragmentadas de corpos ou outros objetos maiores.

Fonte: Acessibilidade Brasil (2011) e Capovilla; Raphael, (2006).

CM: 08 com as duas mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
O/D: Centro para extremidade, vai e vem; como se esfarelando algo;
EF/EC: Neutra.
41 – Primavera: Estação do ano com temperaturas mais amenas, devido maior incidência
solar em um dos pólos da Terra. Inicia-se geralmente em 23 de setembro na região sul do
planeta (HORVATH, 2008).

Fonte: Acessibilidade Brasil (2011) e Capovilla; Raphael, (2006).

CM: 06 com a mão direita e 11 com a mão esquerda;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
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O/D: Mão esquerda CM: 11 fixa e mão direita CM: 06 para cima;
EF/EC: Neutra.
42 - Satélite Artificial61: Equipamento astronômico tecnológico lançado para o espaço e
órbita a Terra, amplamente utilizado nas telecomunicações.

Fonte: TV INES.

CM: 21 com as duas mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Circular;
O/D: Plano vertical completando 360° inicialmente do centro e partindo de baixo para cima;
EF/EC: Olhos contraídos e acompanhando o objeto (o sinal).
43 - Satélite Natural62: Luas que orbitam próximos aos planetas. Alguns planetas não
possuem luas. O número de satélites de um planeta está associado a sua massa (KEPLER;
SARAIVA, 2014).

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 24 com uma das mãos alterando para 69 com a mesma mão inicialmente adotada;
PA: Espaço neutro horizontal;
61

O sinal é apresentado pela equipe da TV INES para denominar Satélite. Para diferenciar de 43 - Satélite
Natural, utilizamos este sinal para indicar 42 - Satélite Artificial.
62
Como sinal 26 – Lua mais o sinal de ―S‖ CM: 69.
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M: Semicircular;
O/D: Começa com 24 completando 180º de uma extremidade a outra finalizando com 69;
EF/EC: Neutra.
44 – Saturno: Planeta gasoso e possui lindos anéis ao seu redor além de 62 satélites naturais,
sua temperatura é de -180°C e sua revolução é de 29,46 anos (KEPLER; SARAIVA, 2014).

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 49 com a mão direita e 69 com a mão esquerda;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Circular;
O/D: Mão esquerda CM: 69 fixa e mão direita CM: 49 completa 360º ao redor da mão
esquerda;
EF/EC: Neutra.

45 - Sistema Solar: Sistema composto por uma estrela, o Sol e nele estão orbitando oito
planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, além de Luas e
Anéis; bem como Plutão (um planeta anão entre outros), asteroides, meteoros e cometas
(KEPLER; SARAIVA, 2014).

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 69 com as duas mãos;
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PA: Espaço neutro horizontal;
M: Circular;
O/D: Mão esquerda fixa e mão direita completa 360º ao redor da mão esquerda;
EF/EC: Neutra.
46 – Sol: Estrela que surgiu de uma nebulosa em rotação, que colapsou para dar origem ao
Sol e aos planetas (HORVATH, 2008; KEPLER; SARAIVA, 2014). Na Via Láctea é apenas
uma das 200 bilhões de estrelas (NOGUEIRA, 2009) e também a mais próxima da Terra.

Fonte: Acessibilidade Brasil (2011) e Capovilla; Raphael, (2006).

CM: 33 com uma das mãos alterando para 24 com a mesma mão adotada inicialmente;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
O/D: Da extremidade para o centro;
EF/EC: Neutra.
47 – Stellarium:63 Software voltado para o estudo da Astronomia, é destinado à simulação e
observação de eventos astronômicos.

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 69 com as duas mãos alterando para 24 com as duas mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
63

Sinal de ―S‖ CM: 69 com as duas mãos mais o sinal 16 – Estrela.
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O/D: Transpassando as mãos;
EF/EC: Neutra.
48 – Telescópio: Instrumento astronômico tecnológico que permite observar o céu noturno e
visualizar os astros através da ampliação da imagem dos mesmos. Pode ser refrator ou
refletor; o primeiro usa lentes de vidro e produz uma imagem mais nítida, enquanto o segundo
utiliza espelhos que por sua vez capta melhor a luminosidade (KEPLER; SARAIVA, 2014).

Fonte: Acessibilidade Brasil (2011).

CM: 73 com uma das mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
O/D: Mão esquerda fixa afastando a mão direita para cima;
EF/EC: Olhos contraídos observando o objeto (o sinal).
49 – Temperatura: Conceito que implica em uma ―grandeza física relacionada ao grau de
agitação das moléculas/átomos que compõem um corpo/objeto/sistema.‖ (CARDOSO;
PASSERO, 2010, p. 79)

Fonte: Cardoso e Passero (2010).

CM: 49com uma das mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
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O/D: Mão esquerda fixa e mão direita próximo da mão esquerda, com indicador
movimentando para cima e para baixo;
EF/EC: Neutra.
50 – Terra: Nosso planeta. É rochoso, possui um satélite natural, a Lua; sua temperatura
efetiva é de 22° C, sua rotação é de 23h56m, um dia, e de revolução é de 365,26 dias, um ano,
está a 149,6 x 106 km (esse valor não será apresentado em notação) de distância do Sol
(HORVATH, 2008; KEPLER; SARAIVA, 2014).

Fonte: Acessibilidade Brasil (2011) e Capovilla; Raphael, (2006).

CM: 06 com as duas mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Circular;
O/D: Plano horizontal centralizado;
EF/EC: Neutra.
51 – Urano: Planeta gasoso e possui anéis, suas temperatura aproximada é de -210 ºC, com
27 satélites naturais, sua revolução demora 84,04 anos (KEPLER; SARAIVA, 2014).

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 21 com a mão direita e 15 com a mão esquerda;
PA: Espaço neutro horizontal;
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M: Retilíneo;
O/D: Com a mão direita CM: 21 aproximar e afastar suavemente sobre a palma da mão
esquerda com CM: 15;
EF/EC: Discreta contração dos lábios.
52 – Vênus: Planeta rochoso e o mais quente do nosso sistema e sua temperatura atinge 470°
C, seu tamanho é semelhante ao da Terra e demora 224,7 dias para dar uma volta ao Sol
(HORVATH, 2008; KEPLER; SARAIVA, 2014).

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 54 com a mão direita e 15 com a mão esquerda;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
O/D: Com a mão direita CM: 54 aproximar e afastar suavemente sobre a palma da mão
esquerda com CM: 15;
EF/EC: Neutra.
53 – Verão: Estação do ano com temperaturas mais altas, devido maior incidência solar em
um dos polos da Terra. Inicia-se geralmente em 22 de dezembro na região sul do planeta
(HORVATH, 2008).

Fonte: Acessibilidade Brasil (2011) e Capovilla; Raphael, (2006).

CM: 02 com as duas mãos;
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PA: Espaço neutro horizontal;
M: Retilíneo;
O/D: Para frente e para trás;
EF/EC: Neutra.

54 - Via Láctea: é uma galáxia, onde está localizado nosso sistema solar. Possui forma
espiral e é composta por grandes grupos de estrelas, gás e poeira; pertencendo a um
agrupamento de galáxias do qual o maior membro é a galáxia de Andrômeda (HORVATH,
2008; KEPLER; SARAIVA, 2014).

Fonte: Autores (Criado pelo grupo).

CM: 06 com uma das mãos;
PA: Espaço neutro horizontal;
M: Semicircular;
O/D: Passando sobre a cabeça da esquerda para direita;
EF/EC: Observando o objeto (o sinal).

Desses sinais, 33 foram criados pelo grupo; e dentre eles dois sinais foram adaptados,
como os sinais para mundo e universo que receberam o mesmo sinal criado para cosmos; bem
como planeta foi adaptado a um novo sinal para diferenciar do sinal de Terra. Adaptamos
também o sinal de satélite para sinalizar satélite artificial e diferenciar de satélite natural.
Assim, o vocabulário de Astronomia Bilíngue apresenta 54 sinais referentes a
terminologias dessa área. Para melhor compreensão sobre como o grupo alcançou e construiu
esses sinais, pode ser conferido nos Apêndices; especificamente nos relatos das intervenções
do 5º Encontro e do 12° e 13º Encontro.
Esse sinalário é produto das investigações teóricas e práticas realizadas pela educadora
(professora-pesquisadora) e com o grupo. Acreditamos que esse contribui para futuras
pesquisas e ações, a serem desenvolvidas no âmbito da divulgação científica e para o ensinoaprendizagem de Astronomia na educação de surdos.
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CAPÍTULO VIII

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Física, por ser considerada como uma das disciplinas mais difíceis pelos
estudantes, torna-se um obstáculo ainda maior no contexto inclusivo, que deveria ser bilíngue.
Além de exigir uma comunicação diferente entre professor que leciona a disciplina e o aluno
surdo conta-se, na maioria dos casos, com a falta de conhecimento da Libras e da cultura
surda por esses educadores.
Similarmente, outro aspecto que precisa de atenção e maiores reflexões referentes às
barreiras na comunicação e diálogo é o nível de conhecimento de Libras pelos aprendizes
surdos. Há uma dificuldade enfrentada pelos mesmos em acompanhar e compreender o
professor da disciplina e o Intérprete de Libras simultaneamente, bem como a ausência ou
desconhecimento de sinais específicos dos conceitos científicos em Libras.
Atrelado a isso, o Intérprete de Libras muitas vezes não possui domínio dos
conteúdos específicos da disciplina. Sendo esse o profissional que realiza as devidas
mediações comunicativas nesse meio, configura-se assim em mais uma barreira comunicativa
que interfere diretamente no processo de ensino-aprendizagem dos sujeitos envolvidos.
Na educação de surdos em escolas inclusivas, especialmente no ensino-aprendizagem
de Física, há a presença de pares atuando geralmente em um modelo isolado. O professor de
Física leciona seu conteúdo e faz as devidas transposições didáticas para a turma, enquanto a
transposição didática respeitando as características culturais e linguísticas do sujeito surdo
acaba por cargo do próprio Intérprete de Libras. Ambos os profissionais realizam uma
transposição didática, como uma necessidade naturalmente emergente e imposta ao Intérprete
de Libras.
Estas situações acabam sobrecarregando o professor e principalmente o Intérprete de
Libras, afastando o professor do aluno, do próprio intérprete e o aluno dos conceitos
científicos. Neste sentido reforçamos nossa visão de que a atuação conjunta colabora na
aproximação intercultural, bilíngue e científica
É evidente que a educação inclusiva proporcionou relevantes avanços no contexto
social de pessoas com deficiência, quanto ao acesso, convívio e permanência. Mas quanto ao
ensino-aprendizagem ainda há muito a se construir para alcançar essa educação para todos.
Precisam ser superados diversos problemas, desde uma melhor qualificação de professores,
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condições de trabalho mais adequadas, maiores investimentos em políticas públicas até o
fomento dos governos, para assim garantir a inclusão e permanência dessas pessoas na escola.
Sobre esses aspectos e, consciente de que a comunicação é o principal veículo para o
fluxo do ensino-aprendizagem e um dos fatores mais prejudicados na educação inclusiva de
sujeitos surdos, é necessário repensar e investir em ações didático-metodológicas que
favoreçam a interação. Essas ações devem estar baseadas em uma abordagem dialogada e
problematizadora, que respeite a realidade dos envolvidos e suas culturas e, ao mesmo tempo,
contribua para a formação crítico, científica e tecnológica.
Com esse olhar, percebemos que as escolas com propósito bilíngue mantêm suas
ideologias educacionais e movimentam fortemente as comunidades surdas e suas conquistas,
tanto sociais quanto educacionais. Em escolas ou em propostas bilíngues, como a que
apresentamos, o processo de ensino-aprendizagem flui com melhores perspectivas. Isso
quando se considera a predominância da língua materna do surdo e de sua cultura, com a
imersão dos educadores envolvidos nesse contexto.
No ensino-aprendizagem de Física para surdos é importante que os educadores
(professores e Intérpretes de Libras) se aproximem da cultura desses sujeitos, reconhecendo as
melhores estratégias didático-metodológicas e tecnológicas e subvertendo obstáculos
comunicativos para promover a integração desse aluno. A integração vai além de o sujeito
surdo estar incluído nos mesmos espaços que ouvintes, ou em comunidades surdas. Ele tem a
liberdade de participar e interagir com equidade dos direitos e deveres pertinentes ao ambiente
escolar.
Para alunos surdos e deficientes auditivos a escola inclusiva nem sempre é o melhor
lugar para que se efetive em sua totalidade seu aprendizado. Pois além da predominante falta
de Intérpretes de Libras nas escolas, com poucas exceções, os educadores em geral muitas
vezes não conseguem atender as necessidades desses alunos, por possuírem poucos
conhecimentos a respeito e por não se sentirem à vontade com a situação.
Por isso é indispensável à presença do Intérprete Educacional de Libras. Embora o
seu papel ainda esteja em constantes reflexões, sua atuação em ambiente escolar inclusivo não
está bem definida. Isso abre margens para que sua participação seja um diferencial na
educação dos surdos. Nesse caso, o intérprete pode participar com uma atuação conjunta entre
os professores, para a elaboração de atividades didático-metodológicas, e intervir
positivamente no processo de ensino-aprendizagem dos sujeitos surdos enquanto profissional
educador, indo além do papel de mediador da comunicação.
Neste caminho que consideramos relevante uma discussão e reflexão sobre os papéis
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do Intérprete Educacional de Libras e da nomenclatura atribuída a esse profissional, devido à
professora-pesquisadora possuir essa função no ambiente investigado, que é uma escola
inclusiva.
Com todas as implicações desse profissional na educação de surdos, em especial no
processo de ensino-aprendizagem de Física, a função, mesmo que ainda confusa no ambiente
escolar, permitiu que a professora-pesquisadora atuasse como uma Física Educadora Bilíngue.
Assumiu, assim, um papel diferenciado, promovendo o estudo de Astronomia e contribuindo
para a formação científica inicial das estudantes; além de proporcionar, para educadores na
área da Física e para comunidade surda e nessa função, possibilidades e desafios na atuação
para esses contextos.
Reconhecemos que os conceitos da Física e da Astronomia necessitam ser acessíveis e
adaptados, respeitando as limitações, os avanços e o estágio de desenvolvimento cognitivo do
aluno surdo. O processo de adaptação conceitual implica considerar a língua natural do sujeito
surdo e sua cultura.
Para sujeitos surdos a visualização é parte marcante no seu processo de interação
com o meio. Pensando na abordagem de Astronomia na cultura surda como um contato inicial
dessas crianças com o universo científico, esse é um caminho que necessita ser explorado com
cautela para não levantar concepções inadequadas, mesmo com público infantil. Essa
exploração deve servir como uma fonte de provocação do pensamento crítico e científico.
Ao percebermos as implicações culturais e linguísticas do surdo, repensar as formas de
discussões e apresentações de conteúdos científicos envolve uma aproximação bilíngue e
intercultural. Isto é, como uma transposição didática fundamental para viabilização do diálogo
para o processo de ensino-aprendizagem.
A Astronomia é instigante e promove a curiosidade tanto de surdos quanto de
ouvintes os quais, como constatamos, consideram abordagens de conceitos astronômicos
como potenciais meios para interação do ser humano com a Ciência. Análogo, assumimos que
a integração entre a Astronomia com a Libras, cultura surda e TDIC incorporadas com a
criação de sinais são potenciais estratégias na ruptura das barreiras de comunicação. Também
constituem caminhos para a aproximação entre alunos surdos e educadores, promovendo o
processo de ensino-aprendizagem de Física na educação de surdos.
É desse modo que o surdo compreende a Astronomia, visualmente experimentando,
interagindo com os fenômenos, sejam com imagens, vídeos, simulações, softwares e
experimentos, ou atividades práticas acompanhadas de diálogos reflexivos constantemente.
Para que assim, naturalmente ocorram a apropriação e a generalização conceitual.
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Com essas perspectivas sobre o ensino-aprendizagem de Astronomia, que
construímos uma proposta de sequência didática que promovesse o protagonismo das
educandas, com a participação em Feira de Ciências, visitação ao Planetário, com
interpretação em língua de sinais e, principalmente, na construção de sinais.
A educação de surdos exige a manipulação de material didático visual. Com isso a
apropriação das TDIC possibilita que os educadores dialoguem conceitos que independem da
oralidade e possuem grande potencial na aprendizagem desses estudantes. Assim, viabilizam a
comunicação com mesma intensidade reflexiva e questionadora, que são propriedades
essenciais nas áreas das Ciências.
A linguagem e a interpretação visual, características da cultura surda, estimulam as
relações cognitivas de alunos surdos, semelhantemente a linguagem oral para alunos ouvintes.
O contexto educacional atual requer que os educadores sejam conhecedores das tecnologias e
de suas transformações, que afetam positivamente a prática pedagógica quando manipuladas
com coerência, objetivos bem definidos e estruturados. Isso implica no investimento, na
formação e melhorias nas condições de trabalho desses profissionais.
Em síntese, ao elucidarmos as três fases desta investigação, reconhecemos como
principais barreiras na educação de surdos: as maiores críticas estão voltadas à falta de
domínio conceitual pelo Intérprete de Libras; o desconhecimento da cultura surda e da Libras
pelos Físicos educadores; o intérprete se responsabiliza pelo ensino-aprendizagem do aluno
surdo; pouco conhecimento de Libras pelo aprendiz surdo, na maioria dos casos; e ausência
de sinais na área da Física ou o desconhecimento dos mesmos pelos educadores. Tudo isso
somado, muitas vezes, com as precariedades estruturais e pedagógicas das escolas brasileiras.
Em contrapartida evidenciamos, ao perpassar pelas três fases desta investigação,
possibilidades para o enfrentamento dessas barreiras, tais como: uma participação mais ativa
entre o Físico Educador e Interprete Educacional de Libras com os alunos surdos ou
deficientes auditivos; formação continuada para os educadores (professores e Intérpretes de
Libras); o investimento na produção de materiais didáticos visuais, na criação e divulgação de
sinais; o incentivo às escolas e à valorização profissional dos educadores, com
disponibilização de horas para planejamento; e, sobretudo, o fortalecimento do bilinguismo e
das escolas com propósito bilíngue.
Não é possível ensinar alunos surdos da mesma forma que ensinamos os ouvintes.
Nesse caso não teremos ensino, mas a imposição da cultura dominante e que oprime a cultura
surda. Isso quebra o processo de ensino-aprendizagem em fragmentos que se distanciam da
realidade do surdo. Constatamos que concepções sobre história das ciências, conceitos
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específicos e abstratos foram de difícil compreensão pelo coletivo pesquisado, pois constituiuse em elementos distantes da realidade dos envolvidos.
Assim, refletimos sobre estratégias para abordar um assunto ao qual o aluno surdo
nunca presenciou em sua vida social ou escolar. Mesmo em uma proposta bilíngue e
intercultural, o educador enfrenta dificuldades na aproximação de conceitos científicos ao
contexto do sujeito surdo, pois dar significação com a ausência de signos consolidados e com
falta de fluência na língua de sinais entre os pares é desafiador e inusitado.
Nesse caminho, sentimos que o propósito desta pesquisa foi aproximar uma Ciência,
que é a Astronomia, para sujeitos surdos sem simplificar nossas ações ao desenvolvimento
linear da mesma, mas com viés predominante de envolvimento da educadora (professorapesquisadora) e alunas com a Astronomia. O grupo estudou, participou e sentiu que estamos
no universo, e que podemos questioná-lo, estudá-lo e vivenciá-lo.
Os conceitos científicos sobre Astronomia propostos nesta pesquisa podem parecer
simples aos olhos de especialistas na área. Mas para as estudantes participantes de todo o
processo acreditamos que as vivências e explorações realizadas configuraram-se
fundamentais, para que pudessem sentirem-se e atuar como Astrônomas, investigando o
universo.
Nos surpreendemos ao consolidar que um dos caminhos para educação científica e
tecnológica de surdos está na integração entre Libras, cultura surda, Astronomia e outras áreas
científicas com TDIC, bem como com a criação e divulgação de sinais para área. Deste modo
alcançaremos uma verdadeira aproximação intercultural e bilíngue entre educadores e
educandos surdos com conceitos científicos da Física.
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APÊNDICE A – CRONOGRAMA GERAL DE INTERVENÇÕES POR ENCONTROS
Tópicos de Astronomia:

1) Introdução à Astronomia: o que é e o que estuda;
2) Astros que compõem o Universo: principais objetos e corpos que o compõem;
3) Foguetes, satélites artificiais e telescópios: O que são, como funcionam e para que servem?
4) Estrelas e Sol: nascimento, vida e morte das estrelas;
5) Sistema Solar: composição e características;
6) A Terra e Lua: Estrutura, peculiaridades e vida terrestre.
Quadro 7 – Relação de estudos tópicos e datas para realização das intervenções por
encontros

Encontro
1º
2ª
3º

4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14°
15º

Estudos e Atividades
Apresentação da proposta as alunas, discussão sobre o que é
Astronomia e objetivos do estudo.
26/06
Localização e composição dos sistemas (planetas, satélites
1e2
naturais, estrelas, galáxia).
Características dos astros, formação, composição e
03/07
localização.
Telescópios, satélites artificiais e foguetes, surgimento e
10/ 07
3
utilização
17/07 a 30/07
Recesso escolar
07/08
3
Os foguetes e as viagens espaciais
Revisão, criação de sinais e início a preparação para a
14/08
apresentação da Feira de Ciências
1,2 e 3 Organização e preparação de material para a apresentação
21/08
da Feira de Ciências
25/08
Feiras de Ciências
04/09
4
As estrelas e nosso Sol, suas características e como evoluem
11/09
5
Sistema Solar, surgimento, características e composição.
18/09
6
As fases da lua, eclípses, os dias, noite e ano.
25/09
6
As quatro estações do ano e a vida terrestre.
Construção do Jogo de Astronomia Bilíngue: criação de
16/10
sinais
1,2,3,4,5 Construção do Jogo de Astronomia Bilíngue: montagem
23/10
e6
com as figuras, respectivos sinais em Libras e palavras em
Português
31/10
Visita ao Planetário
06/11
Encerramento: Revisão e dia de jogos

Fonte: Autores.

Data

Tópicos
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APÊNDICE B – INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE ASTRONOMIA: 1º ENCONTRO

I) PLANEJAMENTO DA INTERVENÇÃO

ENCONTRO

Data

Horário

Sala

1º

26/06/2017 segunda-feira

16h às 17h

Biblioteca

Introdução ao Estudo de Astronomia
1 DESCRIÇÃO

Será apresentada a proposta as alunas, com a discussão sobre o que é Astronomia e
objetivos do estudo. Localização e composição dos sistemas (planetas, satélites naturais e
artificiais, asteroides, cometas, meteoros, estrelas e o Sol, constelações, aglomerados,
nebulosas e galáxias).

1.1 Recursos
A intervenção será expositiva dialogada mediada pela professora em Língua Brasileira
de Sinais (Libras), com instrumentos e recursos como:
✓ Slides com imagens acompanhadas de pequenas frases em português com o nome
dos principais conceitos, objetos astronômicos ou fenômenos.

1.2 Tópicos

Conforme Proposta de Sequência Didática:
1. Introdução à Astronomia: o que é e o que estuda;
2. Astros que compõem o Universo: principais objetos e corpos que o compõem.

1.3 Objetivo

Conhecer um pouco do universo, suas características fundamentais, composição e um
pouco da importância da Astronomia, no dia a dia das pessoas.
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2 ESTUDOS E ATIVIDADES

O estudo se dará em quatro momentos de discussão, almejando a interação e
participação ativa das estudantes durante todos os momentos. Durante toda a intervenção será
utilizada apresentação de slides no PowerPoint, ilustrativa e acompanhada de pequenas frases
em Português das quais as alunas sejam capazes de ler e compreender.
1º Momento: O encontro começará com a seguinte problematização que será lançada
às alunas junto a uma imagem, antes de apresentar devidamente a proposta e objetivo: ―-O
que é Astronomia?” Após as respostas das estudantes, outras possíveis problematizações
poderão ser levantadas, como: “- O que são as estrelas, o Sol, os astros que brilham no céu a
noite? Eles estão lá somente a noite? onde estão as estrelas durante o dia?”
Oportunizando assim uma discussão inicial, abrindo espaço para que as estudantes
possam demonstrar seus conhecimentos sobre o assunto, sentirem-se e perceberem-se como
participantes ativas no estudo. Após o diálogo inicial se seguirá para a apresentação da
proposta, do objetivo e dos principais conceitos onde serão discutidos: a Astronomia no dia a
dia, porque devemos estudar Astronomia e o como a Astronomia pode contribuir na nossa
vida. Também comunicarei que o estudo realizado pelo grupo será levado para uma Feira de
Ciências em Caçapava do Sul e, posteriormente, será organizado um passeio para o Planetário
na cidade de Santa Maria.
2º Momento: essa fase dará início a discussão do quão limitado é o que podemos ver
no céu. Durante a história humana, sempre existiu a dificuldade para se compreender o
alcance do espaço visível (ARANY-PRADO, 2017); não porque o que há no espaço seja
limitado, mas sim pelo nosso alcance tecnológico e humano ter limitações.
Com essa breve introdução, relacionando o céu com nossa observação natural do que
há na imensidão do universo, será apresentado o objetivo do estudo para as alunas. Em
seguida, relatando a presença da Astronomia, não só no que vemos no céu, mas também
dentro de nossas casas, como por exemplo: a relação do sinal da TV, do celular, da internet
com a construção e presença de satélites que orbitam nosso planeta. Entre outros
equipamentos que literalmente viajam no espaço, nos fornecendo informações importantes de
outros astros e revelando muitos conhecimentos.
Seguindo essas relações partiremos para visualização em uma sequência de imagens
sobre a nossa localização nesse espaço tão imenso; para que as alunas tenham uma noção do
nosso lugar no espaço, onde nossa insignificante presença se encontra e faz parte do mesmo.
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Começaremos pela Galáxia, demonstrando sua composição. Apresentar que ela é um
disco, composta por um bojo, gás, poeira, gigantes aglomerados de estrelas (ARANYPRADO, 2017), e mostrar nosso Sistema Solar no caso da Via Láctea, lembrando que esta
não é a única galáxia no cosmos.
As primeiras galáxias nasceram de nuvens gasosas ou nebulosas. E foi dessas nuvens
que surgiram as estrelas, que se formam conforme o gás começa a se agregar por conta da
gravidade. A compactação segue em ritmo crescente até que, em seu núcleo, a pressão leva à
realização de fusão nuclear e daí nasce uma estrela, formando-se constelações; sendo que na
Via Láctea, o Sol é apenas uma de 200 bilhões de estrelas (NOGUEIRA, 2009), e também a
mais próxima do nosso planeta, a Terra.
Em torno da nossa estrela o Sol, estão orbitando oito planetas Mercúrio, Vênus, Terra,
Marte, Júpiter, Saturno, Urano Netuno e Plutão (alertando que este não é considerado um
planeta, mas sim um planeta anão), com suas Luas e Anéis; além de asteroides, meteoros,
cometas e planetas anões (KEPLER; SARAIVA, 2014).
Desses planetas todos possuem Luas ou satélites naturais, com exceção dos dois
primeiros, e alguns possuem anéis (NOGUEIRA, 2009). O número de satélites de um planeta
está associado à sua massa, e os quatro planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, apresentam
um sistema de anéis, constituídos por bilhões de pequenas partículas orbitando bem próximo
do planeta (KEPLER; SARAIVA, 2014).
E entre alguns planetas, há também pequenos corpos rochosos orbitando o Sol. Como
os asteroides, que também são reconhecidos como pequenos planetas; e são geralmente
encontrados no cinturão de asteroides, que encontra-se situado entre as órbitas de Marte e
Júpiter (NOGUEIRA, 2009). Esses objetos ao colidirem com a atmosfera da Terra, acabam
queimando como meteoros ou meteoritos, que são pequenos asteroides que se chocam com a
Terra. Enquanto os meteoritos são meteoros que atravessam a atmosfera da Terra sem serem
completamente vaporizados e caem ao solo. Já os cometas são feitos de uma mistura de gelo e
poeira, como uma bola de gelo sujo e, quando se aproximam do Sol eles desenvolvem caudas
brilhantes que algumas vezes podem ser vistas mesmo a olho nu (KEPLER; SARAIVA,
2014).
Espera-se ao estudar Astronomia, e com essa breve introdução, que as alunas
percebam o quanto o céu é movimentado e tem a nos mostrar quando observamos,
questionamos e investigamos suas peculiaridades. Pois por mais que o universo pareça
estático, devido sua grandeza, ele é dinâmico, mutável e surpreendente. Com isso podemos
partir para o 3º Momento.
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3º Momento: A fim de perceber o que as alunas conseguiram compreender e
relacionar de todas as informações e discussões, levantadas de acordo com as respostas dadas
inicialmente pelas alunas e após a intervenção, serão retomadas as perguntas iniciais, entre
outras que poderão emergir durante o diálogo: ―-O que é Astronomia?”. “-O que são as
estrelas, o Sol, os astros que brilham no céu a noite? Eles estão lá somente a noite, onde
estão as estrelas durante o dia?”
4º Momento: Como instrumento avaliativo, além dos próprios relatos que foram
discursados, será solicitado que as estudantes façam um desenho que ilustre o que foi
estudado neste encontro e o que é Astronomia para elas.

3 LISTA DE IMAGENS
Figura 1.1 – Céu noturno, disponível em < http://www.ma10.com.br/brasil/astronomia-eastronautica/> Acessado em 25 de junho de 2017.
Figura 1.2 – Observando o Céu, disponível em <
http://www.cosmonoticias.org/category/ciencia-y-sociedad/> Acessado em 25 de junho de
2017.
Figura 1.3 – Noite e dia, disponível em <https://www.dreamstime.com/stock-illustration-daynight-composition-which-opposite-sun-moon-image56262881> Acessado em 25 de junho de
2017.
Figura 1.4 – Olhando para o céu, disponível em
<https://blogdatiadag.org/2015/03/24/olhando-para-o-ceu/> Acessado em 25 de junho de
2017.
Figura 1.5 – Satélites orbitando a Terra disponível em
<http://gacarlsagan.blogspot.com.br/2011/01/satelites-artificiais.html> Acessado em 25 de
junho de 2017.
Figura 1.6 – Antenas de Transmissão, disponível em
<http://alunosonline.uol.com.br/fisica/transmissao-radio-televisao.html> Acessado em 25 de
junho de 2017.
Figura 1.7 – Antena de Recepção, disponível em
<http://www.casadosuporte.com.br/antenas-671.aspx/c> Acessado em 25 de junho de 2017.
Figura 1.8 – Galáxia, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=anzPWKUoEm8>
Acessado em 25 de junho de 2017.
Figura 1.9 – Via Láctea, disponível em http://alem-da-vialactea.blogspot.com.br/2015/04/via-lactea-informacoes-gerais.html > Acessado em 25 de
junho de 2017.
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Figura 1.10 – Via Láctea e sua estrutura, disponível em <
https://pt.wikipedia.org/wiki/Via_L%C3%A1ctea> Acessado em 25 de junho de 2017.
Figura 1.11 – Nebulosas, disponível em <http://www.astronoo.com/pt/nebulosas.html>
Acessado em 25 de junho de 2017.
Figura 1.12 – Nebulosas, disponível em <http://www.misteriosdouniverso.net/2014/08/o-quesao-nebulosas.html> Acessado em 25 de junho de 2017.
Figura 1.13 – Constelação, disponível em <http://astro.if.ufrgs.br/const.htm > Acessado em
25 de junho de 2017.
Figura 1.14 – O Sol e as Estrelas, disponível em <https://xande43.wordpress.com/page/9/ >
Acessado em 25 de junho de 2017.
Figura 1.15 – O Sol e os Planetas, disponível em
http://www.jornalgrandebahia.com.br/2016/05/curso-da-uefs-oferece-nocoes-basicas-deastronomia/ > Acessado em 25 de junho de 2017.
Figura 1.16 – O Sol e os Planetas, disponível em
<https://xande43.wordpress.com/category/astronomia/> Acessado em 25 de junho de 2017.
Figura 1.17– Sistema Solar, disponível em <http://www.99graus.com.br/wpcontent/uploads/2016/01/Os-Planetas-do-Sistema-Solar.jpg> Acessado em 25 de junho de
2017.
Figura 1.18 – Terra e Lua, disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/fisica/por-que-luanao-cai-na-terra.htm> Acessado em 25 de junho de 2017.
Figura 1.19 – Saturno, Anéis e Luas, disponível em
<http://karrohmimagenslindas.blogspot.com.br/2014/07/planetas-com-aneislindos.html>
Acessado em 25 de junho de 2017.
Figura 1.20 – Luas do Sistema Solar, disponível em
<http://astronomianaitaa.blogspot.com.br/p/luas.html> Acessado em 25 de junho de 2017.
Figura 1.21– Planetas com Anéis, disponível em
<https://www.youtube.com/watch?v=V9EvgoAITxw> Acessado em 25 de junho de 2017.
Figura 1.22 – Asteroides, disponível em <http://mundoestranho.abril.com.br/ciencia/o-que-eo-cinturao-de-asteroides/> Acessado em 25 de junho de 2017.
Figura 1.23 – Meteoro, disponível em
<http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2016/02/foi-por-pouco-meteoro-de-18-metrosde-diametro-cai-a-mil-quilometros-da-costa-do-brasil-segundo-nasa.html> Acessado em 25
de junho de 2017.
Figura 1.24 – Meteorito, disponível em <http://www.99graus.com.br/como-se-forma-ummeteorito/> Acessado em 25 de junho de 2017.
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Figura 1.25 – Cometas, disponível em
<http://www.portalsaofrancisco.com.br/astronomia/cometas-asteroides-e-meteoros> Acessado
em 25 de junho de 2017.
Figura 1.26 – Emoticon assustada, disponível em
<http://sigasigo.blogspot.com.br/2016/10/emojis-ou-emoticons-para-o-halloween.html>
Acessado em 25 de junho de 2017.
Figura 1.27 – O espaço, disponível em
<http://www.espacociencia.pe.gov.br/noticias/semana-da-astronomia-2/> Acessado em 25 de
junho de 2017.
Figura 1.28– Emoticon com beijo, disponível em
<https://br.pinterest.com/pin/508273507932173778/> Acessado em 25 de junho de 2017.
REFERÊNCIAS

ARANY-PRADO, L. I. À luz das Estrelas. E. DP&A, 2017.
NOGUEIRA, J. B. G. C. S. Astronomia: Ensino Fundamental e Médio. Coleção Explorando
o ensino. Brasília : MEC, SEB ; MCT ; AEB, 2009.
KEPLER, S. O. SARAIVA, M. de F. O. Astronomia e Astrofísica. Departamento de
Astronomia, Instituto de Física Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre, 20
de janeiro de 2014.

240

II) APRESENTAÇÃO EM SLIDES

241

242

243

244

III) RELATO DA INTERVENÇÃO

Considerações Iniciais

Antes de começar a escrever e a estruturar o planejamento do 1º Encontro, o que mais
me inquietou foi o fato de saber que enquanto a professora, que realizará intervenções com as
alunas, a preocupação central está voltada para processo de ensino-aprendizagem desses
sujeitos e a intenção de garantir que isso ocorra da maneira produtiva e significativa.
Entretanto, ali também estará a pesquisadora, que se preocupará com a forma que pode
perceber e ter indícios de que está ou não ocorrendo esse processo, e de como ele está se
constituindo. Então, há a preocupação enquanto professor-pesquisador em conduzir tudo para
melhorar esses dois processos, com objetivo de fluir tanto o estudo em questão, quanto a
própria pesquisa.
O grupo de estudos envolveu eu a professora-pesquisadora, e quatro alunas que foram
denominadas como aluna A (com deficiência auditiva, do 5º ano, 11 anos), aluna B (possui
surdez profunda e implante coclear do 5º ano, 11 anos), aluna C (tem surdez profunda e
apresenta dificuldade de aprendizagem do 8º ano, 13 anos) e aluna D (a aluna Coda do 8º ano,
15 anos).
Como um estudo sobre Astronomia já foi inicialmente trabalhado no primeiro
semestre do ano de 2016 (01/2016), com um viés mais demonstrativo, as alunas (A, B, e C) já
possuem alguns conhecimentos a respeito do assunto, e alguns sinais já foram criados pelo
grupo ou adaptados a temática. Com isso, espero que favoreça a efetivação da nova proposta
para o segundo semestre do ano de 2017 e que consigamos (professora-pesquisadora e o
grupo de alunas) avançar da demonstração visual dos astros para o envolvimento mais
conceitual.
1º Encontro – 26.06.2017. Introdução ao Estudo de Astronomia

Objetivo
Conhecer um pouco do universo, suas características fundamentais, composição e um
pouco da importância da Astronomia no dia a dia das pessoas.
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Relato
Este encontro contou com a participação das quatro alunas (A, B, C e D), e começou
com o questionamento sobre o que era Astronomia; onde as quatro alunas responderam que
seriam as estrelas, o Sol, a Lua e uma delas (C) respondeu também que seria a Terra. No
entanto não desenvolveram muito suas respostas e ao serem questionadas do que seriam as
estrelas, responderam basicamente o mesmo. Ou seja, ainda não percebem uma distinção
entre o conceito e a dimensão da Astronomia e dos diferentes astros estudados pela área. Com
isso questionei se eram iguais Terra, Lua e Sol e elas pensaram um pouco e com tom de
dúvida disseram não ser a mesma coisa, mas não tinham certeza em tal afirmação. Então
apresentei o objetivo, o qual nenhuma aluna se manifestou. No entanto ao descrever as futuras
atividades, ficaram muito ansiosas sobre o dia da Feira de Ciências e da visita ao Planetário.
Notei também que a presença da câmera incomodou muito a participação das
estudantes, que se sentiram desconfortáveis durante praticamente toda a intervenção,
dispersando a atenção do grupo. Uma das alunas (A) perguntou várias vezes para que ser
filmada, se demoraria muito o vídeo, se seria mostrado a mãe; ou seja, foi constrangedora a
situação para ela. Com o decorrer da apresentação, foi notória a desmotivação e falta de
vontade de interagir de duas das alunas (A e B). Isso também me deixou preocupada, no
sentido de tornar a apresentação mais atrativa e relevante do que a câmera que as inibia. Para
os demais encontros a câmera será escondida para evitar este inconveniente.
Continuando a intervenção, ao serem questionadas sobre a presença das estrelas
durante o dia, as alunas não conseguiam responder. Talvez porque não entendiam a pergunta
ou realmente não haviam pensado sobre isso antes, pois suas expressões faciais mostravam
tanto dúvida quanto curiosidade.
Devido à forma um pouco preocupante que se conduzia a intervenção, não foi
discutido sobre as limitações do que é observável por nós aqui da Terra; partindo então direto
para a Astronomia no dia a dia, sobre a presença dos satélites e do uso de sinais de
transmissão graças aos conhecimentos astronômicos. Ao olhar a Figura 1.5 da apresentação
em slides, as alunas ficaram muito intrigadas com o que eram aquelas ―coisas‖ rodeando a
Terra (vários satélites). Com a explicação sobre a utilidade desses instrumentos no
fornecimento de informações, sinais de internet, telefone e de televisão, as estudantes
demonstraram com suas falas e expressões que acharam legal. Ao finalizar a explicação, uma
delas (B) comentou que seriam eletricidade. Isso me causou contentamento, pois não esperava
essa resposta tão espontânea da aluna, mesmo não sendo exatamente este o significado,
provavelmente por falta de conhecer outro sinal mais específico a aluna utilizou o sinal que
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representasse o mais próximo do que queria comentar. Logo, usou o sinal para eletricidade.
Ela, mesmo sem um compreendimento conceitual, possui noção da existência de ondas
eletromagnéticas.
Seguindo a apresentação, a aluna B acompanhava o texto que havia escrito nos slides,
fazendo questão de sinalizar tudo, mesmo alguns momentos se mostrando um pouco
desmotivada. Por horas apresentava grande interesse em participar da intervenção, de discutir
sobre o que era apresentado, muitas vezes chamando suas colegas a participarem também.
Isso contribuiu para que as atividades fossem mais dinâmicas do que quando iniciaram.
Seguindo as apresentações, quando chegou à Figura 1.10, as alunas não entenderam
que representava uma Galáxia observada de outro ângulo, e mesmo esclarecendo isso de
diferentes maneiras, não senti que elas realmente tenham compreendido tal imagem. Seria
necessário algo concreto para que manipulassem. As imagens de nebulosas (Figura 1.11 e
Figura 1.12), chamaram a atenção das alunas, que inclusive notaram que a Figura 1.12, a
Hélix, parecia um olho.
Quanto às constelações (Figura 1.13), não associaram o Cinturão de Órion às famosas
Três Marias. Percebi que não demonstraram nenhuma relação de afinidade com essa
informação que é popularizada no contexto social. Isto é, não fazia parte do contexto das
alunas.
Seguindo para apresentação de algumas estrelas comparadas com o Sol (Figura 1.14),
as alunas reconheceram o Sol, com um comparativo de tamanhos; mas não demonstraram
associar que tudo eram estrelas. Posteriormente, apresentei o Sistema Solar e depois um
comparativo dos tamanhos dos planetas ao Sol (Figura 1.16), o que também não pareceu ficar
muito claro.
Nessa fase percebi que havia apresentado muitas informações e que isso estava
desanimando as estudantes, que não estavam mais conseguindo acompanhar nem participar de
forma satisfatória da intervenção. Talvez porque até então, já tinham noção e conhecimentos
sobre o Sistema Solar, e isso não seria uma novidade. Mas quando chegou na Figura 1.17, a
aluna A percebeu que havia um cometa, que não tinha sido apresentado ainda, ela perguntou o
que era. Ou seja, o cometa naquela foto do Sistema Solar era algo novo e isso atraiu sua
curiosidade, então falei que em breve veríamos o que poderia ser.
Ao apresentar sobre Anéis e Luas, as alunas não se entusiasmaram muito, mas
observaram que a Terra era muito grande em relação às Luas dos demais planetas. No entanto,
essa não era a intenção da Figura 1.20, mas talvez por ter feito comparativo de tamanhos em
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imagens anteriores sobre as estrelas e do Sistema Solar, isso reportou as estudantes a
pensarem o mesmo sobre esta imagem.
Finalizando esta intervenção, chegamos aos asteroides, meteoros, meteoritos e
retomando então, o que seriam os cometas percebido por uma das alunas (A) anteriormente.
Elas acharam as imagens muito bonitas, a aluna B, percebendo talvez, o tamanho da rocha e o
possível impacto que causaria na Terra (Figura 1.22), questionou se era perigoso colidir no
planeta e todos morrerem, ao responder que sim, fez uma expressão de espanto e comentou
que ficou com medo e achava perigoso. Ou seja, ela conseguiu perceber a dinâmica do
espaço, que também era uma das intenções desta intervenção. Ao retomar as questões iniciais,
não percebi muita mudança em suas concepções, isto devido à falta de tempo para maiores
reflexões e maiores discussões. Então solicitei que elaborassem um desenho sobre o que foi
estudado e o que era Astronomia para elas.
Ainda referente às dificuldades das alunas, notei que não possuem uma noção de
serem componentes do Universo, como objetos também imersos no cosmos e integrantes dele.
Elas consideram o espaço visível, assim o observam como algo externo, baseadas no
movimento do céu aparente apenas.
Contudo, o objetivo foi atendido, mesmo que com algumas falhas; e sem o devido
aprofundamento, que era esperado e desejado. Percebo que a quantidade de informações deve
ser reduzida em próximos encontros e proporcionar mais diálogo e reflexões, tornar a
participação mais ativa, em forma de conversa, questionar mais elas, pois as estudantes se
demonstraram sobrecarregadas e por vezes desestimuladas.
Quanto à atividade de desenhar, percebi que elas ainda possuem uma ideia de estrela
com pontas triangulares. Apenas uma das alunas (B), atentou para o Sistema Solar com
elementos além de planetas, desenhando um o Cinturão de Asteroides, embora localizado na
região próxima à Terra; isso talvez pelo seu espanto de uma possível colisão.
As dificuldades encontradas enquanto professora foram associadas à organização e
escolha das imagens mais adequadas, pois, as mesmas podem não representar a informação
que se pretende, gerar confusões conceituais e até mesmo erros, principalmente quando não
obedecem a escalas. Isso foi uma tarefa desgastante e que proporcionou muitas preocupações.
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APÊNDICE C – NOSSA LOCALIZAÇÃO NO UNIVERSO: 2º ENCONTRO

I) PLANEJAMENTO DA INTERVENÇÃO

ENCONTRO

Data

Horário

Sala

2º

03/07/2017 segunda-feira

16h às 17h

Biblioteca

Nossa Localização no Universo
1 DESCRIÇÃO

Apresentação sobre nossa localização no espaço e composição dos sistemas (da
galáxia, das estrelas, aos planetas e satélites naturais), com foco em nossa localização no
espaço.

1.1 Recursos
A intervenção será expositiva dialogada, mediada pela professora em Língua
Brasileira de Sinais (Libras), com uso de instrumentos e recursos como:
✓ Slides com imagens acompanhadas de pequenas frases em português com o nome
dos principais conceitos, objetos astronômicos ou fenômenos;
✓ Globo terrestre;
✓ Google Maps/Earth;
✓ Dois vídeos sem descrições em áudio, apenas visual.

1.2 Tópicos

Conforme Proposta de Sequência Didática:
2. Astros que compõem o Universo: principais objetos e corpos que o compõem.
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1.3 Objetivo

Apresentar nossa localização no universo e distinção dos objetos, proporcionando uma
aproximação das estudantes com os principais astros; com a intenção de instigar o
reconhecimento de que somos parte do espaço e estamos imersos nele.

2 ESTUDOS E ATIVIDADES

Este encontro acontecerá em quatro momentos. Em toda a intervenção será utilizada
uma apresentação de slides no PowerPoint, com uma sessão de imagens acompanhadas de
palavras ou frases em Português, intercalando a apresentação com o uso do programa e
apresentação dos vídeos.
1º Momento: O encontro começará com as seguintes perguntas para as alunas: ―Onde estamos no espaço?‖ – ―Moramos em um planeta?‖ - ―Qual é o planeta e onde ele
está?
Após as alunas apresentarem suas ideias, utilizando um globo terrestre será indicando
aproximadamente a localização da cidade em que residem. Após, com o Google Maps/Earth
(PROGRAMA 2.1), será demonstrado o local onde as alunas estão, no caso a escola, no modo
mapa e, usando o sistema de zoom, afastará lentamente até que seja possível ver o planeta,
alterando o mesmo para modo satélite.
Espera-se com esses questionamentos e com a demonstração, trazer uma discussão
inicial de que nós estamos em um sistema, no caso a Terra, Lua e Sol, e integramos outros
sistemas maiores; como uma iniciativa de que comecem a ter noção de nossa imersão no
espaço e se perceberem onde estamos nele. Em seguida apresenta-se o objetivo dessa
intervenção as alunas
2º Momento: Neste momento podemos seguir para definição de cada sistema, para
que compreendam a distinção entre os astros.
A apresentação dos astros começará pelo nosso planeta Terra, posteriormente,
seguindo para as Galáxias, e seu grupo local; para que percebam que há uma infinidade de
Galáxias que ―dançam‖ no cosmos.
Depois partiremos para a Via Láctea com sua forma espiral; enfatizando que essa
pertence a um agrupamento de galáxias, do qual o maior membro é a galáxia de Andrômeda.
Essas galáxias movimentam-se ao redor de um centro de gravidade conjunto, ao longo de
bilhões de anos. Às vezes acabam colidindo, dando origem a galáxias maiores. A Via Láctea,
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por exemplo, vai se chocar com a Andrômeda em aproximadamente 6 bilhões de anos
(NOGUEIRA, 2009). Neste momento será apresentado um pequeno vídeo (VÍDEO 2.1) com
uma simulação desse fenômeno.
Concluindo sua localização e definição, retomamos que Via Láctea é a nossa galáxia,
onde há grandes conjuntos de estrelas dos quais o Sol, lembrando as alunas que este também é
uma estrela, junto aos seus planetas faz parte. Sendo também que em todo o universo, existem
bilhões de galáxias semelhantes à nossa Via Láctea. Há uma infinidade de sistemas solares,
podendo haver vários planetas semelhantes ao nosso planeta Terra. Ou seja, alertando as
estudantes que a principal peculiaridade do nosso planeta é a presença de vida, mas também
pode haver vida em outros sistemas distantes.
A discussão segue para o Sistema Solar, onde levanta-se a seguinte pergunta às alunas:
- ―Por que o Sol está mais ou menos no centro do Sistema?‖ Seguindo para a uma reflexão
que o Sol possui massa mil vezes maior que dos oito planetas que o rodeiam; e é o astro
dominante do nosso sistema, por isso chama-se Sistema Solar (KEPLER; SARAIVA, 2014).
Ou seja, a Terra embora pareça estar no centro de tudo, é apenas um dos planetas que se
movem em torno de nossa estrela Sol. Posteriormente, voltando para a relação inicialmente
levantada sobre nosso planeta Terra.
3º Momento: A discussão será finalizada retomando as reflexões inicias - ―Onde
estamos no espaço?‖ – ―Moramos em um planeta?‖ - ―Qual é o planeta e onde ele está?
Encerrando com um vídeo (Vídeo 2.2) que representa nossa localização do solo da Terra até
sumir na galáxia com um sistema ilustrativo de zoom, como se uma câmera viajasse pelo
espaço.
4º Momento: Como instrumento avaliativo desse encontro, será sugerido que as
alunas escrevam em uma pequena frase sobre a primeira pergunta deste encontro: - ―Onde
estamos no espaço?‖.

3 OBSERVAÇÕES

O 1º e 2º Encontros apresentarão uma visão mais ampla da composição e da
diversidade dos astros que integram o universo, e terão um viés mais demonstrativo do que
conceitual. Considerando assim as características mais gerais para que as alunas se
familiarizem com o estudo, para depois considerar um aprofundamento nas especificidades ou
fenômenos e caracterizações mais específicas dos corpos celestes. Isso está previsto para os
tópicos 4 ao 6 do 8º ao 11º Encontro desta Sequência Didática.
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4 LISTA DE IMAGENS, PROGRAMAS E VÍDEOS
Figura 2.1 – Olhando a Via Láctea, disponível em
<http://rr.sapo.pt/noticia/55753/universo_esta_a_expandir_se_mais_rapido_que_o_esperado>
Acessado em 01 de julho de 2017.
Figura 2.2 – Olhando o céu de dia, disponível em <http://br.freepik.com/fotos-vetoresgratis/olhando-para-cima> Acessado em 01 de julho de 2017.
Figura 2.3 – Caminhando a noite, disponível em
<https://www.greenme.it/informarsi/universo/14039-ceneri-cani-gatti-spazio> Acessado em
01 de julho de 2017.
Figura 2.4 – Terra e Lua, disponível em <https://aluatristonha.wordpress.com/2013/04/05/oque-aconteceria-com-a-terra-se-a-lua-se-afastasse/> Acessado em 01 de julho de 2017.
Figura 2.5 – Foto maps, disponível em <https://maps.google.com.br/> Acessado em 01 de
julho de 2017.
Figura 2.6 – Grupo Local, disponível em
<http://universoobservado.blogspot.com.br/p/nosso-corpo-e-o-referencial-que-temos.html>
Acessado em 01 de julho de 2017.
Figura 2.7 – Andrômeda e Via Láctea, disponível em <http://www.taringa.net/posts/cienciaeducacion/18561330/La-Fusion-de-Andromeda-y-la-Via-Lactea.html > Acessado em 01 de
julho de 2017.
Figura 2.8 – Via Láctea com sistema solar, disponível em
<http://www.clebinho.pro.br/wp/?p=226> Acessado em 01 de julho de 2017.
Figura 2.9 – Sistema Solar, disponível em <
http://aminoapps.com/page/astronomico/8325079/o-sistema-solar > Acessado em 01 de julho
de 2017.
Figura 2.10 – Sistema Solar, disponível em <http://osestrelinhas.blogs.sapo.pt/curiosidadessobre-o-sistema-solar-234127> Acessado em 01 de julho de 2017.
Figura 2.11 – Terra vista da Lua, disponível em <http://greywolf-graphics.com/files/nasaspace-wallpaper.html> Acessado em 01 de julho de 2017.
Figura 2.12 – Escrevendo, disponível em <http://pt.hellokids.com/c_22710/desenhos-paracolorir/paginas-para-colorir-escola/desenho-de-uma-menina-estudando-para-colorir>
Acessado em 01 de julho de 2017.
Programa 2.1 - Google maps, disponível em <https://maps.google.com.br/> Acessado em 01
de julho de 2017.
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Vídeo 2.1 – Colisão Via Láctea e Andrômeda, disponível em
<https://www.youtube.com/watch?v=EQQEhNKxs6s> Acessado em 01 de julho de 2017.
Vídeo 2.2 - O tamanho do universo 1, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_6OWyL3W1w> Acessado em 01 de julho de 2017.
REFERÊNCIAS
NOGUEIRA, J. B. G. C. S. Astronomia: Ensino Fundamental e Médio. Coleção Explorando
o ensino. Brasília : MEC, SEB ; MCT ; AEB, 2009.
KEPLER, S. O. SARAIVA, M. de F. O. Astronomia e Astrofísica. Departamento de
Astronomia, Instituto de Física Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre, 20
de janeiro de 2014.
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2º Encontro – 03.07.2017. Nossa Localização no Universo

Objetivo
Apresentar nossa localização no universo e distinção dos objetos; proporcionando uma
aproximação das estudantes com os principais astros, com a intenção de instigar o
reconhecimento de que somos parte do espaço e estamos imersos nele.

Relato
O encontro contou com a participação de três das estudantes (A, B, C) começou com a
pergunta sobre onde estávamos no espaço. No entanto, as alunas responderam como se
estivesse questionando o que seria Astronomia, respondendo que é Sol, estrela e Terra. Tive
que reformular a pergunta, questionando onde nós estávamos, onde moramos, onde seria
nossa casa. Peguei então um globo Terrestre e o mostrei, perguntando o que era aquele globo.
Ao responderem que era a Terra, perguntei onde estamos; então começaram a relatar, que
estávamos na Terra, em São Sepé, Brasil. Com isso apresentei a imagem do planeta Terra
acompanhada da Lua (Figura 2.4), posteriormente seguindo para manipulação do Google
Maps.
Infelizmente, a conexão da internet na escola estava com sinal limitado e não foi
possível fazer as demonstrações utilizando o programa. Mas para superar este problema foram
feitas algumas indicações de nossa localização, utilizando novamente o globo Terrestre.
Outros problemas técnicos ocorreram com os vídeos que, devido à falha na conexão, também
não abriram. Com estes imprevistos a apresentação foi prejudicada e causou
descontentamento enquanto professora.
Voltando à apresentação em slides, questionei novamente onde estava o planeta Terra,
o que percebi grande confusão das alunas. Elas não sabiam o que deveriam responder,
apontavam para o globo que estava sobre a mesa e indicavam a cidade que estávamos; ao
invés de responder onde o planeta em sua totalidade se encontrava. Essa situação foi
preocupante, pois as alunas já viram em outros momentos, mesmo que brevemente, onde é
nossa localização, mas não conseguiam associar a pergunta com as informações que já tinham
sido apresentadas a respeito. Com isso segui para a ilustração do Grupo Local de Galáxias,
com fotos de nossa Galáxia entre outras (Figura 2.6), neste momento a aluna B indicou na
imagem onde estava a Terra e comentou que era na Galáxia.
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Ao mostrar a foto que simulava a futura colisão de Andrômeda com a Via Láctea
(Figura 2.7), elas ficaram surpresas e comentaram que era uma imagem bonita. Percebi que
desta vez consideraram que a Terra estava ali em uma das Galáxias na imagem, pois
comentaram que se isso acontecesse, iríamos morrer. Uma dúvida muito intrigante foi
levantada pela aluna B, que questionou se tinha vento nas Galáxias fazendo com que girassem
até colidirem. Respondi que não havia vento no espaço, a aluna B fez uma expressão de
compreensão, mas também de surpresa. Além de ser uma curiosa percepção dela, isto me
deixou intrigada. Será que estavam associando a um furacão, ou apenas seria uma hipótese
dela para explicar a colisão das Galáxias?
Ao mostrar onde estava o Sistema Solar na Galáxia as três alunas perceberam onde
estaria nosso planeta. Em sequência chamei a atenção de que o Sol também é uma estrela e
mostrei que estava no centro. Então perguntei por que o Sol estava no centro e a aluna A
comentou que o Sol era ―muito forte‖. Esse termo forte me impressionou, não esperava que
levantassem alguma hipótese a respeito, a forma como falou passou uma impressão de relação
com o tamanho do astro aos demais presentes no Sistema Solar. Então discuti com elas que
seria por ser um corpo massivo, com massa muito maior do que de todos os planetas junto.
No entanto não consegui incluir o conceito de gravidade e não sei se será possível discutir o
mesmo, pois não senti que haviam de fato compreendido a questão da massa do Sol.
Concluindo com a Figura 2.11, as alunas demonstraram grande espanto com a Terra
vista da Lua. Inclusive, questionei onde estava a Lua e elas perceberam na imagem que havia
a Lua e a Terra de outra perspectiva. Levantaram algumas curiosidades a respeito, por verem
que havia um carrinho sobre o solo lunar, queriam saber se era possível ir até a Lua, se
podiam morar lá. Essas perguntas abriram espaço para discutir com elas que não havia ar nem
água na Lua como aqui na Terra, no que perguntei onde tinha água e elas afirmaram com
muita certeza que era na Terra. Embora pareça óbvio, isso não era tão evidente para elas
anteriormente.
Comentei também da necessidade de usar uma roupa diferente para caminhar na Lua,
e que também não conseguiríamos nos locomover da mesma forma, sendo mais lento. Aí
tentei falar sobre a gravidade. Isso não foi fácil nem ficou muito claro, mas foi possível
comentar que haveria diferença no caminhar na Terra e caminhar na Lua.
Finalizamos o encontro com a redação de uma frase onde elas deveriam escrever onde
estávamos no espaço, que foi a pergunta inicial. Das três estudantes, fiquei muito
entusiasmada com a resposta da aluna C, pois apresenta dificuldades de aprendizagem e é
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muito tímida; no entanto, conseguiu de sua forma, demonstrar com poucas palavras que sabia
onde estávamos.
As demais alunas, (A) e (B) chamaram a atenção para nossa localização de forma mais
específica, incluindo a cidade e país; o que considero significativo, pois isso também não era
algo explícito na realidade das alunas. E também tiveram dificuldade de se afastar do Globo
terrestre, de reconhecer que o planeta estava imerso em outros sistemas.

A: Terra, Lua, Sol, Sistema Solar, Centro, Planeta, Água, Brasil, Rio Grande do Sul,
São Sepé, Galáxia Via Láctea. (Frase escrita pela aluna A em 03 de julho de 2017).
B: Terra foguete foi Lua menina procurar viu para Terra, onde Terra? No Sistema
Solar Terra para São Sepé, Via Láctea. (Frase escrita pela aluna B em 03 de julho de
201).
C: Lua, Sol, Centro Sistema Solar, Terra (Frase escrita pela aluna C em 03 de julho
de 2017).

O objetivo desta intervenção foi alcançado, mas acredito que ainda há uma
fragmentação na compreensão das estudantes com relação a nossa localização, além do local
específico que se encontram.
Sinto que minha preocupação de que as alunas pouco participam ou de que não estão
motivadas o suficiente, deve ser minimizada. Talvez sejam minhas próprias expectativas que
estejam afetando minha motivação, fazendo com que não perceba o entusiasmo das alunas e
que mesmo que se manifestem menos do que o esperado, posso ser surpreendida, como tem
acontecido em alguns momentos. Ou seja, não são somente as alunas que estão retraídas em
participar, mas eu que estou me inquietando ao almejar além do que se tem alcançado; por
vezes não percebendo o que realmente temos construídos nesses dois primeiros encontros.
No dia seguinte a essa intervenção, a estudante A me entregou um trabalho que havia
realizado em casa; o qual intitulou de Astronomia e com uma pequena frase e alguns desenhos
que coletou da internet. Isso não foi solicitado, partiu da espontaneidade da aluna, e os
desenhos foram bem detalhados e cuidadosamente organizados. Posteriormente, outra aluna
B, enviou imagens de astros pelo celular, também sem ser solicitado. Estas atitudes aliviaram
um pouco minhas inquietações, pois percebi que o assunto é do interesse delas e estimula a
curiosidade e criatividade das estudantes.
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APÊNDICE D – INSTRUMENTOS ASTRONÔMICOS: OS TELESCÓPIOS E OS
SATÉLITES ARTIFICIAIS: 3º ENCONTRO

2.

PLANEJAMENTO DA INTERVENÇÃO

ENCONTRO

Data

Horário

Sala

3º

10/07/2017 segunda-feira

16h às 17h

Biblioteca

Instrumentos Astronômicos: Os telescópios e os Satélites Artificiais
1 DESCRIÇÃO

Estudar as principais ferramentas Astronômicas, como os Foguetes, satélites artificiais
e telescópios. Passar uma breve noção de como surgiram e de suas estruturas, finalidades e
funcionamento.

1.1 Recursos

A intervenção será expositiva dialogada, mediada pela professora em Língua
Brasileira de Sinais (Libras), com uso de instrumentos e recursos como:
✓ Slides com imagens acompanhadas de pequenas frases em português com o nome
dos principais conceitos, objetos astronômicos ou fenômenos;

1.2 Tópicos

Conforme Proposta de Sequência Didática:
3. Foguetes, satélites artificiais e telescópios: O que são, como funcionam e para que
servem?
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1.3 Objetivo

Conhecer alguns instrumentos Astronômicos e construir uma noção básica em torno
do funcionamento destes recursos, como podem ser utilizados, e qual a necessidade dos
mesmos para o estudo da Astronomia e para o desvelamento do universo pelo ser humano.

2 ESTUDOS E ATIVIDADES

Este encontro acontecerá em quatro momentos, será utilizada uma apresentação em
slides no PowerPoint durante toda a intervenção, contendo imagens, com palavras e pequenas
frases em Português.
1º Momento: Começaremos o encontro apresentando três imagens (FIGURA 3.2, 3.3
e 3.4), uma de um telescópio, outra de um satélite artificial e uma de um foguete; seguidas do
questionamento: ―-O que essas imagens representam? - Que objetos são esses? –Para que
servem?” Após os relatos, será descrito o objetivo deste encontro as alunas.
Obviamente as alunas já devem ter visto estes instrumentos em algum momento, no
caso dos satélites artificiais, estes foram apresentados brevemente no Encontro 01. Mas é
esperado com isso, dar início ao estudo da origem, funcionamento e utilidade destes aparelhos
na atualidade; como um meio de mostrar às alunas como podemos observar o espaço e
conhecer mais sobre ele.
2º Momento: Neste momento, traçaremos uma breve história de como se constituíram
as primeiras tecnologias astronômicas, como os telescópios e os satélites artificiais, e quais
suas interferências na vida na atualidade; utilizando uma linguagem simples para explicar sua
estrutura e funcionamento.
Começando pelo o telescópio, muitos historiadores estimam que o primeiro telescópio
foi construído pelo holandês Hans Lippershey (1570-1619), em 1608, na cidade de
Middlesburg, em Zeeland, Holanda. Com isso, acredita-se que Galileo Galilei (1569-1642)
soube desse instrumento em 1609 e, em 1610, sem ter conhecimento do telescópio de
Lippershey, construiu o seu próprio, com aumento de 3 vezes. Em seguida, ele construiu
outros instrumentos, o melhor deles, com 30 vezes de aumento. Com isso, Galileo começou
suas observações telescópicas em 1610; seu telescópio era composto de uma lente convexa e
uma lenta côncava (KEPLER; SARAIVA, 2014). No entanto, essa tecnologia ainda era
limitada; e para produzir melhor ampliação, era necessário construir uma lente objetiva
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enorme, tornando o aparelho imenso. Com isso, chegou-se a construir instrumentos
monstruosos, com distâncias focais que atingiam uns 70 metros (NOGUEIRA, 2009).
Em 1611, Johannes Kepler (1571-1630) explicou, em seu livro Dioptrice, que seria
melhor construir um telescópio com duas lentes convexas, como se usa atualmente. Isaac
Newton (1643-1727) construiu, em 1668, um telescópio refletor que é atualmente usado nos
observatórios profissionais, com um espelho curvo (côncavo) em vez de uma lente; diferentes
dos telescópios refratores propostos por Galileo e Kepler (KEPLER; SARAIVA, 2014) A
principal diferença entre o telescópio refrator e o refletor, além do funcionamento, é que
primeiro usa lentes de vidro, enquanto o segundo utiliza espelhos. Um refrator produz uma
imagem mais nítida do que um refletor, que por sua vez capta melhor a luminosidade.
Os telescópios nos permitem observar o céu noturno e visualizar os astros através da
ampliação da imagem dos mesmos. Há também os Observatórios Espaciais, que incluem os
telescópios espaciais que foram lançados no espaço e viajam registrando e fornecendo
informações relevantes através de registros em imagens de outros planetas, estrelas, galáxias.
Isso nos permite estudar e compreender a composição e características desses astros,
possibilitando a percepção de diferentes fenômenos que contribuem para os avanços
tecnológicos aqui na Terra. Como por exemplo, o Telescópio espacial Hubble, que entrou em
órbita em 1990; e diferente dos telescópios terrestres, consegue captar diferentes luzes no
universo e é muito mais eficiente.
Outras importantes tecnologias que compõem um Observatório Espacial são as sondas
interplanetárias, que são enviadas para monitorar e estudar os planetas, asteroides e cometas.
Há também os satélites artificiais, utilizados para que possamos conhecer mais sobre o espaço
à nossa volta, e também são importantes ferramentas na telecomunicação. Os satélites são
corpos que orbitam ao redor de outro corpo muito maior. No caso dos satélites naturais dos
planetas, estes orbitam os planetas e são chamados de luas. Já os satélites artificiais têm sido
colocados em órbita ao redor da Terra, da Lua, e de alguns outros astros celestes
(NOGUEIRA, 2009) através das construções tecnológicas do homem.
3º Momento: Neste momento a apresentação será finalizada com a retomada das
questões iniciais: “-O que essas imagens representam? - Que objetos são esses? – Para que
servem?” Para que assim, as alunas tenham outra oportunidade de expressarem o que sabem,
o que conhecem e o que compreenderam dessa intervenção.
4º Momento: Como registro deste encontro será solicitado que as alunas façam um
desenho que represente um telescópio e como ele pode ser utilizado.
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3 OBSERVAÇÕES

Este encontro acontecerá em duas etapas, sendo este uma breve reflexão sobre os
telescópios até uma discussão sobre os observatórios espaciais. Indicando então, seguimento
para o próximo Encontro 04, que será dada continuidade com um estudo histórico e atual
sobre os foguetes, finalizando assim o tópico 03.

4 LISTA DE IMAGENS

Figura 3.1 - Astronomia, disponível em
<https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-teoria-e-o-desenho-daci%C3%AAncia-da-astronomia-rabiscam-o-%C3%ADcone-da-escrita-de-image64829001>
Acessado em 06 de julho de 2017.
Figura 3.2 - Telescópio, disponível em
<http://www.apolo11.com/o_que_ver_com_um_telescopio.php> Acessado em 06 de julho de
2017.
Figura 3.3 - Satélite Artificial, disponível em <http://blogdaengenharia.com/conquistaespaco-por-satelites-brasileiros/> Acessado em 06 de julho de 2017.
Figura 3.4 - Foguete, disponível em
<http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/04/ajude-mostra-brasileira-de-fogueteslevantar-voo.html> Acessado em 06 de julho de 2017.
Figura 3.6 - Olhando em lentes, disponível em <http://astronomia.forumeiros.com/t1488-ainvencao-do-telescopio> Acessado em 06 de julho de 2017.
Figura 3.7 - Hans Lippershey, disponível em
<https://micro.magnet.fsu.edu/optics/timeline/people/lippershey.html> Acessado em 06 de
julho de 2017.
Figura 3.8 - Galileo Galilei, disponível em <https://eu.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei>
Acessado em 06 de julho de 2017.
Figura 3.9 - Galileo Galilei observando o céu, disponível em
<https://oandarilho01.wordpress.com/2014/06/25/galileu-a-terra-e-o-sol/> Acessado em 06 de
julho de 2017.
Figura 3.10 - Johannes Kepler, disponível em <https://br.pinterest.com/explore/keplerjohannes/> Acessado em 06 de julho de 2017.
Figura 3.11 - Telescópio de Kepler e de Galileo, disponível em
<http://efisica.if.usp.br/otica/universitario/historico/comeco/> Acessado em 06 de julho de
2017.
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Figura 3.12 - Telescópio refrator, disponível em
<http://www.apolo11.com/tudo_sobre_telescopios_2.php> Acessado em 06 de julho de 2017.
Figura 3.13 - Telescópio de Newton, disponível em <http://astro.if.ufrgs.br/bib/newton.htm>
Acessado em 06 de julho de 2017.
Figura 3.14 - Isaac Newton, disponível em <http://www.grupoescolar.com/pesquisa/isaacnewton16431727.html> Acessado em 06 de julho de 2017.
Figura 3.15 - Telescópio refletor, disponível em
<http://www.apolo11.com/tudo_sobre_telescopios_2.php> Acessado em 06 de julho de 2017.
Figura 3.16 - Telescópio Espacial Hubble, disponível em
<http://www.observatorio.ufmg.br/hubble.htm> Acessado em 06 de julho de 2017.
Figura 3.17 - Sonda Espacial, disponível em <http://www.top10listas.com/2014/12/10sondas-espaciales-que-han-hecho.html> Acessado em 06 de julho de 2017.
Figura 3.18 - Satélite, disponível em
<http://www.apolo11.com/imagens_de_satelite.php?posic=dat_20100128-101952.inc>
Acessado em 06 de julho de 2017.
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II) APRESENTAÇÃO EM SLIDES
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III) RELATO DA INTERVENÇÃO
3º Encontro – 10.07.2017. Instrumentos Astronômicos: Os telescópios e os Satélites
Artificiais

Objetivo
Conhecer alguns instrumentos Astronômicos e construir uma noção básica em torno
do funcionamento destes recursos, como podem ser utilizados e qual a necessidade dos
mesmos para o estudo da Astronomia e para o desvelamento do universo pelo ser humano.

Relato
Este encontro contou com a participação das quatro estudantes (A, B, C e D). O
mesmo começou com a sinalização do título para as alunas, mostrando a palavra para as
alunas e perguntando o que significava. Para foguete e a palavra satélite, com exceção da
aluna ouvinte que compreende a língua portuguesa, a aluna A sabia o que representavam.
Então pedi que mostrassem na Figura 3.1 onde estava cada objeto presente no título, para os
mesmos elas conseguiram encontrar. Somente após eu sinalizar a palavra Telescópio, as
alunas (A, B e C) conseguiram identificar.
Com a sequência da apresentação, questionei para que serviam aqueles objetos,
utilizando as ilustrações das Figuras 3.2, 3.3 e 3.4. Duas alunas (A e B) responderam que
serviam para olhar as estrelas. Apontei para o satélite, este elas não sabiam qual utilidade
teria, mesmo já discutido no 1º Encontro. Mas para foguete uma delas (B) sinalizou que seria
para viajar para Lua.
Ao chegar na parte histórica do surgimento do telescópio, as alunas (A e B) olharam
para a Figura 3.6 e Figura 3.7 e comentaram que era muito ―velha‖ a imagem. Ou seja, elas
perceberam que se tratava de um momento não atual, histórico. Ainda uma delas (A)
questionou se já havia morrido o cientista ilustrado e qual idade dele, ao que chamei a atenção
para o ano (1608) que constava no slide.
Com o decorrer da apresentação, notei que não estavam muito interessadas no assunto,
pois uma delas falou que estava demorando muito (A). Começaram a brincar na apresentação,
precisando chamar a atenção das mesmas (A e B). Ao chegar na discussão sobre as lentes
apenas a aluna D comentou que era muito legal, que não sabia que haviam diferentes tipos de
telescópios. Inclusive, observou em uma das imagens (Figura 3.12 e Figura 3.15) que as
lentes ou os espelhos tinham formatos diferentes, e estavam alocados em posições distintas.

266

Ela (D) se aproximou da tela para observar melhor o formato do telescópio refletor (Figura
3.15), e alertou que havia uma parte para entrada de luz. Então comentei nesse momento que
além de um possuir lentes e outro espelhos, o refrator apresentava uma imagem mais nítida;
enquanto o refletor de fato permitia melhor percepção luminosa.
Em seguida, chegamos à apresentação do telescópio espacial Hubble (Figura 3.16), e
questionei o que era aquele instrumento. Elas acharam que fosse um satélite (A, B e C),
usando o sinal em Libras para observação e fotografar o espaço, uma delas respondeu (B) que
seria um telescópio também. Para exemplificar outros instrumentos de um observatório
espacial e já indicando os estudos do próximo encontro, apresentei as imagens de uma sonda
espacial (Figura 3.17) e de um satélite transmitindo sinal (Figura 3.18), explicando que a
sonda orbitava ao redor de planetas e asteroides, o satélite, atentando seu uso nos meio de
comunicação como sinal de TV, telefone e internet.
Finalizando solicitei que desenhassem um telescópio e como consideravam sua
utilidade, para que eu pudesse perceber como as alunas percebem esse instrumento após a
apresentação e as discussões.
O objetivo foi parcialmente alcançado, espera-se que com o próximo encontro seja
contemplado em sua totalidade. De fato, as alunas reconheceram que existem instrumentos
específicos para observação do céu e compreenderam algumas de suas finalidades. No caso o
do telescópio, entretanto, não tenho certeza que o funcionamento ficou claro para algumas
delas (A, B e C), especialmente sobre a distinção de um telescópio refrator para um refletor e
qual a principal vantagem de cada um.
O momento mais preocupante foi quando percebi que não estavam muito interessadas
no contexto histórico e questionaram se demoraria esta intervenção. Pois isso revela que a
abordagem não estava atrativa e talvez não tivesse muito significado para elas. Quando
começaram a se agitar e dispersar a aula (A e B), apenas falei para prestarem a atenção que
não seria demorado e que era importante participarem com as demais colegas; mas não
consegui tomar outra iniciativa.
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APÊNDICE E – OS FOGUETES E AS VIAGENS ESPACIAIS: 4º ENCONTRO
I) PLANEJAMENTO DA INTERVENÇÃO

ENCONTRO

Data

Horário

Sala

4º

07/08/2017 segunda-feira

16h às 17h

Biblioteca

Os Foguetes e as Viagens Espaciais
1 DESCRIÇÃO

Estudar sobre os Foguetes, e fazer uma breve reflexão do seu surgimento na
Astronomia e utilização.

1.1 Recursos
A intervenção será expositiva dialogada, mediada pela professora em Língua
Brasileira de Sinais (Libras), com uso de instrumentos e recursos como:
✓ Slides com imagens acompanhadas de pequenas frases em português, com o nome
dos principais conceitos, objetos astronômicos ou fenômenos;
✓ Globo Terrestre;
✓ Vídeo sem descrições em áudio, apenas visual.

1.2 Tópicos

Conforme Proposta de Sequência Didática:
4. Foguetes, satélites artificiais e telescópios: O que são, como funcionam e para que
servem?

1. 3 Objetivo

Conhecer o surgimento dos foguetes, e construir uma noção básica em torno da
utilidade e funcionamento deste recurso. Também sobre a importância dos mesmos para o
estudo da Astronomia e para o desvelamento do universo pelo ser humano.
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2 ESTUDOS E ATIVIDADES

Este encontro acontecerá em quatro momentos. Será utilizada uma apresentação de
slides no PowerPoint, contendo imagens acompanhadas de palavras e pequenas frases,
intercalando a apresentação com o uso do Globo Terrestre e do vídeo selecionado.
1º Momento: Começaremos o encontro apresentando uma imagem (Figura 4.1) de um
foguete, seguida do questionamento: ―-O que é esse instrumento? – Para que serve?” Após
os relatos, será descrito o objetivo deste encontro às alunas.
Obviamente as alunas já devem ter visto estes instrumentos em algum momento. No
caso dos satélites artificiais, estes foram apresentados brevemente nas intervenções do 1º
Encontro e 3º Encontro. No entanto, espera-se neste momento dar início ao estudo da origem,
funcionamento e utilidade destes e dos foguetes na atualidade; construindo uma noção de
como podemos observar o espaço e conhecer mais sobre ele.
2º Momento: Neste momento, traçaremos uma breve história de como surgiram os
primeiros foguetes e suas interferências na sociedade; utilizando uma linguagem simples para
explicar sua estrutura e funcionamento.
Mostrando no Globo Terrestre a localização dos países a seguir, será discutido sobre
sua origem; onde uma importante disputa tecnológica, não só política, se travou com a
Segunda Guerra Mundial, entre duas grandes nações Estados Unidos e União Soviética. Isso
deu início a Corrida Espacial em busca da conquista da Lua, o que permitiu o surgimento da
NASA (Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos) em 1958,
principal agência espacial até hoje (WINTER; PRADO, 2007). O marco inicial dessa
competição foi o lançamento, então pela União Soviética da Sputnik I, levada ao espaço pelo
foguete Semiorka, considerado o primeiro míssil testado e aprovado na história. Depois, foi
realizado o lançamento da Sputnik II, que teve a bordo a cadela Laika (CIÊNCIA DO
ESPAÇO, 2016).
Desde o primeiro satélite artificial, o Sputnick, lançado pela União Soviética em 1957,
mais de 3800 foguetes e 4600 satélites artificiais foram lançados da Terra e desses, mais de
500 estão em funcionamento (KEPLER; SARAIVA, 2014).
Os Estados Unidos sentiram-se pressionados, o que deu início a outra experiência
espacial; lançando o foguete Juno, que explodiu após o lançamento. Em 1958, foi lançado o
Explorer I. A partir de 1960, começaram as viagens tripuladas, e no natal de 1968, três
astronautas norte-americanos orbitam pela primeira vez a superfície da Lua a bordo da Apollo
8. No ano seguinte em 1969, o homem pisou na Lua, missão cumprida por Neil A. Armstrong
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e Edwin E. Aldrin Jr. a bordo da Apollo 11 (CIÊNCIA DO ESPAÇO, 2016). O Brasil
também teve seu momento, em abril de 2006, Marcos Pontes completou a missão de levar a
bandeira brasileira ao espaço (WINTER; PRADO, 2007).
Contamos com uma diversidade de tipos de foguetes, os quais também podemos
chamar de Ônibus Espaciais. Mas basicamente funcionam com o princípio do movimento
explicado pela Terceira Lei de Newton, Ação e Reação. No caso do foguete há a queima de
combustível e oxigênio, onde o fogo gerado cria uma força que empurra o foguete para que
suba. Aqui será encerrada a apresentação com um vídeo (Vídeo 4.1) da decolagem de um
foguete.
Com essas discussões que transitam o contexto histórico e atual, espera-se que as
estudantes possam refletir sobre alguns aspectos tecnológicos, e suas influências também para
a evolução e avanço da sociedade.
3º Momento: Neste momento a apresentação será finalizada com a retomada das
questões iniciais: “-O que é esse instrumento? – Para que serve?”. Para que as alunas tenham
outra oportunidade de expressarem o que sabem, o que conhecem e o que compreenderam
dessa intervenção.
4º Momento: Como registro deste encontro, será solicitado que as alunas façam um
desenho que represente como seria uma viagem espacial para elas.

3 LISTA DE IMAGENS E VÍDEOS
Figura 4.1 – Foguete, disponível em <http://www.brasil.gov.br/ciencia-etecnologia/2014/03/introducao-a-tecnologia-de-foguetes-e-tema-de-curso/foguete-arianeaeb.jpg/view> Acessado em 02 de agosto de 2017.
Figura 4.2 – Disputa entre Estados Unidos e União Soviética, disponível em
<http://guerrafriaegnps.blogspot.com.br/> Acessado em 02 de agosto de 2017.
Figura 4.3 – Segunda guerra mundial, disponível em
<http://www.fatoscuriososdahistoria.com/2014/09/curiosidades-sobre-segunda-guerra.html>
Acessado em 02 de agosto de 2017.
Figura 4.4 – Conquista da Lua, disponível em <http://www.infoescola.com/exploracaoespacial/conquista-da-lua/> Acessado em 02 de agosto de 2017.
Figura 4.5 – Nasa, disponível em <http://www.ultracurioso.com.br/8-mais-surpreendentesimagens-ja-liberadas-pela-nasa/> Acessado em 02 de agosto de 2017.
Figura 4.6– Foguete Semiorka disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Sputnik>
Acessado em 02 de agosto de 2017.
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Figura 4.7 – Cadela Laika, disponível em <https://www.apipa10.org/noticias/publicacoes-daapipa/no-mundo/3571-a-triste-historia-de-laika-o-primeiro-ser-vivo-lancado-ao-espaco.html>
Acessado em 02 de agosto de 2017.
Figura 4.8 – Foguetes e Satélites Artificiais, disponível em
<http://www.asiacomentada.com.br/2017/02/ndia-lana-com-sucesso-foguete-com-104satlites/> Acessado em 02 de agosto de 2017.
Figura 4.9 – Neil A. Armstrong e Edwin E. Aldrin Jr, disponível em
<https://br.pinterest.com/explore/neil-armstrong/ > Acessado em 02 de agosto de 2017.
Figura 4.10 – Neil A. Armstrong, disponível em <https://br.pinterest.com/explore/neilarmstrong/ > Acessado em 02 de agosto de 2017.
Figura 4.11 – Marcos Pontes, disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcos_Pontes>
Acessado em 02 de agosto de 2017.
Vídeo 4.1 – Lançamento de um foguete, disponível em
<https://www.youtube.com/watch?v=Vfp1bzJlQUw> Acessado em 06 de julho de 2017.
REFERÊNCIAS
CIÊNCIA DO ESPAÇO. A História da Nasa: Guia Quero Saber. ed.04. Editora On-line, São
Paulo, 2016.
KEPLER, S. O. SARAIVA, M. de F. O. Astronomia e Astrofísica. Departamento de
Astronomia, Instituto de Física Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre, 20
de janeiro de 2014.
WINTER, O. C. PRADO, A. F. B. de A. A conquista do espaço: do Sputnik a missão
Centenária. Editora Livraria da Física, são Paulo, 2007.
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II) APRESENTAÇÃO EM SLIDES
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III) RELATO DA INTERVENÇÃO
4º Encontro – 07.08.2017. Os Foguetes e as Viagens Espaciais

Objetivo
Conhecer o surgimento dos foguetes e construir uma noção básica em torno da
utilidade e funcionamento deste recurso, e também sobre a importância dos mesmos para o
estudo da Astronomia e para o desvelamento do universo pelo ser humano.

Relato
Apenas duas alunas compareceram ao encontro (B e C). Começamos com o
questionamento sobre o que era o instrumento na Figura 4.1. Rapidamente a aluna B
respondeu que era um foguete, utilizando o sinal já apresentado por mim no 3º Encontro para
representar um foguete (ACESSIBILIDADE BRASIL, 2011), depois de observar a colega
(B), a aluna C também sinalizou da mesma forma.
Na sequência, questionei para que servia um foguete e no que ele era usado. A aluna B
respondeu que era para ir na Lua, então perguntei se o homem já esteve na Lua, ela respondeu
que sim e balançou a cabeça com entonação de certeza. Posteriormente às falas da aluna B, a
aluna C também afirmou que o foguete era usado para ir na Lua. Em seguida a aluna B
perguntou se o foguete servia apenas para ir na Lua, se não dava para ir nas estrelas. Nisso
respondi que não, então ela perguntou por quê, e comentei apenas que seria devido à grande
distância existente, que seria muito longe para chegarmos a uma estrela. Poderia ter
mencionado o fato das temperaturas elevadas e citar como exemplo o Sol, pois com relação a
este astro elas conhecem essa informação. Achei pertinente essa reflexão para o tópico 4 Estrelas e Sol: nascimento, vida e morte das estrelas e levantar essa questão de viajar até uma
estrela com um foguete.
Seguimos para as imagens (Figura 4.2; Figura 4.3) que ilustravam uma representação
da Segunda Guerra Mundial, e da disputa armamentista travada entre os Estados Unidos e
antiga União Soviética. Usei o globo Terrestre para indicar onde seriam os dois países
envolvidos. Antes da discussão sobre a disputa, a aluna B questionou onde seria o local em
que há pessoas com ―os olhos puxados‖ e se era em um desses dois países. Respondi que não
e mostrei a ela (B) onde seriam os países em que as pessoas apresentam essas características.
Retornando para o assunto sobre a disputa, a aluna B perguntou por que eles estavam
brigando. Com a dúvida da aluna (B), refletimos sobre o fato de a disputa envolver a
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conquista do espaço e de qual país seria o pioneiro em uma missão espacial e, principalmente,
a vontade de chegar à Lua.
Com isso apresento que essa intenção levou ao surgimento da Administração Nacional
de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (Nasa), indicando o ano do acontecimento
(1958). As alunas não demonstraram já possuir alguma noção sobre o que seria a Nasa, nem
nenhum surpreendimento.
Em seguida, relato que o ganhador dessa fase da disputa, a princípio foi a União
Soviética; com lançamento da Sputnik I levada ao espaço pelo foguete Semiorka, reforçando
o ano de 1957. Nesse momento elas (A e B) comentaram que fazia muito tempo. Depois
apresentei que a segunda missão envolveu o lançamento de um foguete acompanhado do
primeiro ser vivo, a cadela Laika. As duas alunas (B e C) ficaram impactadas e com expressão
de espanto. A aluna B comentou, com tom de lamentação, que não deveriam ter feito isso,
pois ela foi sozinha. Ambas as alunas (B e C) acharam a situação muito triste, então expliquei
que ela infelizmente morreu por ficar sem ar, realmente foi muito triste.
Com a imagem dos foguetes sendo lançados (Figura 4.8), comento sobre a importância
do uso destes no lançamento de satélites para órbita terrestre, e que há muitos desses
instrumentos que já foram enviados e em funcionamento; indicando no slide que seriam
aproximadamente mais de 3800 foguetes e 4600 satélites artificiais.
Apresento então a imagem da 1ª equipe que foi para a Lua (Figura 4.9; Figura 4.10),
retomando a reflexão da disputa espacial, e comentei que desta vez os Estados Unidos ganhou
a corrida espacial com a conquista da viagem para Lua. A aluna C chamou a atenção para o
ano deste acontecimento (1969); mas não fez nenhum comentário, apenas um movimento de
afirmação. Em seguida mostro o primeiro brasileiro que cumpriu uma missão espacial (Figura
4.11), e a aluna B percebeu e relatou que o ano deste fato (2006) seria o mesmo ano do seu
nascimento, com expressão de surpresa comentou que achou muito legal isso ter acontecido
no mesmo ano que nasceu.
Finalizo este encontro explicando brevemente o funcionamento básico de um foguete.
A aluna B comentou que levou um susto, que seria ―muito forte‖, quando sinalizei o momento
da decolagem. Depois apresento o Vídeo 4.1 como exemplo de um lançamento. As alunas
ficaram impressionadas com o mecanismo e com a força causada pela explosão, para que o
foguete subisse. Novamente a aluna B falou, com sentido de brincadeira, que devido à subida
ser muito rápida a pele do rosto seria empurrada para trás; expressando isso imitando como se
estivesse sentada em posição horizontal, movimentando seu corpo para trás e puxando com as
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mãos seu rosto. Ou seja, a aluna B apresentou possuir uma noção sobre velocidade e que
devido à força da explosão gerada, essa velocidade seria elevada.
Com essa conversa não achei necessário retomar as questões iniciais, pois a discussão
começou naturalmente com uma significativa reflexão. Então solicito que façam o desenho
sobre como seria uma viagem espacial.
Considero que o objetivo foi contemplado, pois as discussões ganharam o
aprofundamento e emergiram com mais naturalidade. Inclusive com relatos inesperados,
como o conhecimento delas sobre a ida do homem para Lua e a noção dos efeitos da
velocidade que o foguete necessita atingir para decolar.
Este encontro foi mais tranquilo, aconteceu com mais naturalidade tanto da minha
parte quanto das alunas, que estavam mais à vontade para interagir. Inclusive a aluna C, que
geralmente é mais introspectiva, conseguiu se expressar e se expor um pouco com sua colega
e comigo.
Conforme eram apresentados os slides diferentes discussões emergiam junto às
explicações, sendo que isso era o esperado para todos os encontros, para que não ficasse
apenas eu falando, mas para que de fato elas participassem, conduzissem e ampliassem as
reflexões. Assim direcionando para o que a curiosidade delas levanta e desejam saber, não
para o que eu defino ou penso que tenha que ser explicado.
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APÊNDICE F – ASTRONOMIA E INSTRUMENTOS DE OBSERVAÇÃO E
INVESTIGAÇÃO DO ESPAÇO: UMA BREVE REVISÃO: 5º ENCONTRO
I) PLANEJAMENTO DA INTERVENÇÃO

ENCONTRO

Data

Horário

Sala

5º

14/08/2017 segunda-feira

16h às 17h

Biblioteca

Astronomia e Instrumentos de Observação e Investigação do Espaço: Uma
breve Revisão
1 DESCRIÇÃO

Realizar uma revisão sobre os tópicos já estudados e orientar as estudantes sobre a
participação e apresentação dos estudos na Feira de Ciências 2017, realizada pela
Universidade Federal do Pampa (Unipampa) campus Caçapava do Sul; com âmbito do projeto
Difundindo Ciência e Tecnologia na Região da Campanha (Website Feira de Ciências
Unipampa Caçapava do Sul <http://200.132.138.126/wp/feiradeciencias/>).

1.1 Recursos
A intervenção será expositiva dialogada, mediada pela professora em Língua
Brasileira de Sinais (Libras), com uso de instrumentos e recursos como:
✓ Impressão de imagens acompanhadas de pequenas frases em português com o nome
dos principais conceitos, objetos astronômicos ou fenômenos;
✓ Dois vídeos sem descrições em áudio, apenas visual;
✓ Computador ou notebook.

1.2 Tópicos

Conforme Proposta de Sequência Didática:
1. Introdução à Astronomia: o que é e o que estuda.
2. Astros que compõem o Universo: principais objetos e corpos que o compõem
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3. Foguetes, satélites artificiais e telescópios: O que são, como funcionam e para que
servem?

1.3 Objetivo

Rever os principais conceitos estudados, contribuindo para uma nova reflexão sobre os
tópicos; considerando a criação de sinais e a breve compreensão inicial sobre meios de
pesquisas via internet.

2 ESTUDOS E ATIVIDADES

Este encontro acontecerá em quatro momentos. Será utilizada uma apresentação de
imagens impressas em folhas de ofício no decorrer de toda a intervenção, contendo uma
sequência de figuras com palavras ou pequenas frases em Português, intercalando com os
vídeos que serão apresentados.
1º Momento: Começaremos o encontro com a apresentação do Vídeo 2.2 - O tamanho
do universo, que devido a problemas técnicos não foi apresentado no 2º Encontro; para que as
alunas possam rever nossa localização no espaço e os astros que nos rodeiam. Posteriormente,
será apresentada uma sequência de imagens impressas, que serão expostas em uma mesa para
que todas fiquem visíveis ao mesmo tempo, ilustrando de forma geral os corpos celestes e
objetos Astronômicos estudados.
A princípio, serão apresentadas as imagens as estudantes e será questionado: “-O que
veem em cada imagem? - O que são esses astros e instrumentos? - Como podemos sinalizálos?”. Será solicitado que as alunas façam uma descrição do que estão observando em cada
uma das imagens disponibilizadas sobre a mesa. Após os relatos, será apresentado o objetivo
da intervenção e realizado um diálogo em torno dos conceitos fundamentais envolvidos, como
nome do astro, características, composição, utilidade e funcionamento de instrumentos;
partindo para construção e atribuição de sinais provisórios aos conceitos que não possuem
definição consolidada ou oficializada em Libras.
Estes serão: Aglomerado, Anéis, Asteroide, Astro, Astronomia, Céu, Cinturão de
Asteroides, Cometas, Constelação, Corpo Celeste, Cosmos, Estrela, Foguete, Galáxia, Google
Maps/Earth, Júpiter, Lua, Marte, Mercúrio, Meteoro, Meteorito, Nebulosa, Netuno, Órbita,
Planeta, Planeta Anão, Plutão, Satélite Artificial, Satélite Natural, Saturno, Sistema Solar, Sol,
Telescópio, Terra, Universo, Urano, Vênus, Via Láctea.
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2º Momento: Serão novamente levantados os conceitos da composição e nossa
localização; com uma revisão sobre o espaço ser composto por gás e poeira, onde se encontra
nossa Galáxia, a Via Láctea, em um grupo local de galáxias cuja maior é nossa vizinha
Andrômeda (KEPLER; SARAIVA, 2014). Aqui, poderá ser apresentado o Vídeo 2.1 –
Colisão Via Láctea e Andrômeda, com uma simulação da possível colisão das duas galáxias
futuramente, que também não foi apresentado no 2º Encontro devido a alguns problemas
técnicos.
Relembrando que na Via Láctea encontram-se as constelações, que são agrupamentos
aparentes de estrelas, e as nebulosas que são os berçários estelares. Uma dessas estrelas é o
nosso Sol que forma um sistema solar composto por asteroides, meteoros, meteoritos,
cometas, planetas anões como Plutão, planetas com seus anéis e Luas ou satélites naturais e o
nosso planeta Terra, onde estamos imerso nesse espaço (HORVATH, 2008).
Revendo também que possuímos muitas limitações para observar e estudar os corpos
celestes e o espaço em geral. No entanto, com o passar dos anos o ser humano desenvolveu
técnicas e construiu instrumentos; para melhorar os métodos observacionais e contribuir no
conhecimento sobre Astronomia, e utilizar como meio para os avanços tecnológicos. Para isso
temos diferentes tipos de telescópios, como os refratores e refletores onde a diferença está nos
tipos e formatos de lente (KEPLER; SARAIVA, 2014). E também os observatórios espaciais,
com os satélites artificiais que orbitam a Terra, e a construção de foguetes que permitiram o
homem viajar no espaço. Será durante essas discussões e reflexões, que retomam os conceitos
já estudados, que se dará a fase de apropriação, adaptação e atribuição de sinais.
3º Momento: Após a reflexão, como retomada das questões inicialmente levantadas,
será solicitado que as alunas descrevam e expliquem individualmente cada imagem;
apresentando os sinais construídos e apropriados neste encontro. Posteriormente, será
proposto às alunas que pesquisem imagens sobre Astronomia na internet, utilizando um
notebook da escola. Essa pesquisa será orientada, mas manterá total liberdade na atitude das
alunas; para que possam revelar o que realmente procuram entender sobre o espaço e o que
realmente teve maior significação para o aprendizado das mesmas.
4º Momento: O produto da pesquisa por elas realizada, seja em textos, imagens ou
vídeos, será organizado e preparado como material; para que apresentem na Feira de Ciências
o trabalho intitulado como ―Divulgando Astronomia em Libras‖.
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3 LISTA DE IMAGENS, VÍDEOS E WEBSITES
Figura 5.1 – Localização no Espaço: adaptada pelos autores, disponível em
<http://www.if.ufrgs.br/~fatima/ead/endereco-cosmico.htm> Acessado em 03 de agosto de
2017.
Figura 5.2 – Grupo Local, disponível em
<http://ventosdouniverso.blogspot.com.br/2012/06/lei-de-hubble.html> Acessado em 03 de
agosto de 2017.
Figura 5.3 – Via Láctea, disponível em
<http://www.asmaravilhasdoceuestrelado.com.br/2014/02/voce-sabia-que-nosso-sistemasolar.html> Acessado em 03 de agosto de 2017.
Figura 5.4 – Nebulosas, disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-quesao-nebulosas.htm> Acessado em 03 de agosto de 2017.
Figura 5.5 – Constelações, disponível em
<http://www.portalsaofrancisco.com.br/astronomia/constelacoes> Acessado em 03 de agosto
de 2017.
Figura 5.6 – Estrelas comparadas ao Sol, disponível em
<http://aminoapps.com/page/explicando-inexplicavel/9272458/fatos-interessantes-que-faraovoce-gostar-ainda-mais-de-astronomia> Acessado em 03 de agosto de 2017.
Figura 5.7 – Sol comparado a Terra, disponível em
<http://aminoapps.com/page/explicando-inexplicavel/9272458/fatos-interessantes-que-faraovoce-gostar-ainda-mais-de-astronomia> Acessado em 03 de agosto de 2017.
Figura 5.8 – Sistema Solar, disponível em <http://slideplayer.com/slide/4484898/> Acessado
em 04 de agosto de 2017.
Figura 5.9 – Cometa, disponível em
<http://www.managers.org.uk/insights/news/2015/september/four-companies-that-failedspectacularly-and-the-lessons-of-their-premature-demise> Acessado em 04 de agosto de
2017.
Figura 5.10 – Terra vista da Lua, disponível em
<https://www.youtube.com/watch?v=0qdvHQQ1Nj0> Acessado em 04 de agosto de 2017.
Figura 5.11 – Olhando a Via Láctea da Terra com Telescópio, disponível em
<http://www.telegraph.co.uk/science/2016/10/13/scientists-solve-riddle-of-why-the-sky-isdark-at-night/> Acessado em 04 de agosto de 2017.
Figura 5.12 – Foguete, disponível em
https://www.freetheessence.com.br/inovacao/tecnologia/nasa-emdrive-propulsao-foguetes/>
Acessado em 04 de agosto de 2017.
Figura 5.13 – Terra com Satélites Artificial e Natural, disponível em
<http://petmcem.ufsc.br/pesquisa-sobre-satelites/> Acessado em 04 de agosto de 2017.
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Vídeo 2.1 – Colisão Via Láctea e Andrômeda, disponível em
<https://www.youtube.com/watch?v=EQQEhNKxs6s> Acessado em 01 de julho de 2017.
Vídeo 2.2 - O tamanho do universo, disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=_6OWyL3W1w> Acessado em 01 de julho de 2017.
Website Feira de Ciências Unipampa Caçapava do Sul, disponível em
<http://200.132.138.126/wp/feiradeciencias/> Acessado em 12 de agosto de 2017.
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Astronomia, Instituto de Física Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre, 20
de janeiro de 2014.
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II) APRESENTAÇÃO IMPRESSA
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III) RELATO DA INTERVENÇÃO
5º Encontro – 14.08.2017. Astronomia e Instrumentos de Observação e Investigação do
Espaço: Uma breve Revisão

Objetivo
Rever os principais conceitos estudados, contribuindo para uma nova reflexão sobre os
tópicos considerando a criação de sinais e breve compreensão inicial sobre meios de pesquisas
via internet.

Relato
Desse encontro participaram todas as alunas (A, B, C e D). Optei por começar um
pouco diferente do planejamento, primeiro expondo todas as imagens sobre uma mesa.
Mostrei às alunas a primeira imagem (Figura 5.1) que representava uma visão geral dos astros
que compõem o universo. Partindo dessa imagem (Figura 5.1), apresentei o objetivo, mas sem
revelar que faríamos uma breve pesquisa usando os notebooks e a internet como recursos.
Com isso, passo para o Vídeo 2.2.
Escolhi fazer essa alteração, pois percebi que teria mais significado apresentar o
objetivo e a primeira imagem; para que pudessem perceber inicialmente uma relação de nossa
localização de forma estática, para depois visualizar isso considerando a simulação com
movimento de zoom, utilizado no Vídeo 2.2 com a presença do ser humano.
Com a simulação (Vídeo 2.2) a aluna B comentou como era pequena a pessoa que
estava deitada no chão e como era longe conforme, o sistema de zoom afastava-se do solo
terrestre. As demais alunas também ficaram impressionadas, esperando os novos astros que
iam surgindo. Conforme a simulação prosseguia, indicavam com os dedos alertando umas às
outras para que todas olhassem.
Com o término deste, retornamos para visualização das imagens expostas na mesa e
dei início com os questionamentos sobre o que elas viam em cada imagem, o que seriam
aqueles astros e instrumentos e como poderíamos sinalizá-los. As alunas olharam para todas
as imagens e apontaram para algumas, indicando e sinalizando o foguete presente na Figura
5.12 (aluna C), e para a Terra na Figura 5.10 (aluna D). A aluna B observando atentamente a
Figura 5.7, com expressão de dúvida e espanto, questionou o que era aquele jato saindo do
Sol e por quê. Comentei que seriam erupções solares que ocorrem frequentemente no Sol
(sinalizando com sinal para explosão), e que devido à força da gravidade (utilizei o sinal de
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gravidade proposto pelo vocabulário do Projeto Sinalizando a Física) (CARDOSO; BOTAN;
FERREIRA, 2010) apresentava aquele formato de arco, como se formasse um jato de fogo
saindo e retornando para o Sol.
Após esses comentários, partimos para observação individual de cada imagem.
Continuei com a retomada do que seriam os primeiros astros presentes nas duas primeiras
imagens (Figura 5.1; Figura 5.2). Rapidamente a aluna B segurou a folha e começou a mostrar
como gostaria que sinalizasse aqueles corpos celestes. Mas ao olhar a representação do
Universo Observável (Figura 5.1) (B) questionou o que seriam aqueles raios roxos. Expliquei
que a cor não era real, somente uma forma de exemplificar como seria todo o Universo, mas
que apenas parte dele podemos observar.
O sinal para Universo é apresentado no dicionário online (ACESSIBILIDADE
BRASIL, 2011) semelhante ao sinal para Terra, Planeta, Mundo e Universo. Considerando
que isso causaria uma confusão conceitual e de significados para as alunas, permiti que fosse
criado um novo sinal para o mesmo; assim fazendo um processo de adaptação de sinais. Nisso
a aluna B atribui um novo sinal para o Universo. O novo sinal constituiu-se como se fosse um
indicador de várias coisas e em movimento no espaço.
Para aglomerados, olhando ainda a Figura 5.1, a aluna C indicou próximo do rosto,
com a mão em forma de pinça representando algo que brilha semelhante ao sinal para Estrela,
mas com as mãos próximas dando uma impressão de agrupamento, e expressão facial com os
olhos contraídos, como se houvesse uma luz intensa.
Na sequência, para a ilustração do Grupo Local de Galáxias (Figura 5.2), a aluna B
sinalizou com sinal provisoriamente já criado com grupo nos estudos do ano anterior
(01/2016), e novamente utilizado por mim para representar a Galáxia. Esse é realizado com o
movimento circular dos dois braços em torno um do outro, acompanhado do movimento dos
dedos. Sugeri às alunas que poderíamos usar o sinal de grupo, já dicionarizado em Libras,
junto ao sinal atribuído para Galáxia; constituindo então um sinal para Grupo Local de
Galáxias. O sinal Via Láctea e Andrômeda, constituiu-se usando o sinal de Galáxias
diferenciando com o uso das iniciais VL para Via Láctea e AD para Andrômeda com alfabeto
datilológico.
O sinal de galáxia foi criado pela percepção das alunas sobre o formato e o movimento
que o astro realiza. Mais adiante referente ao fragmento da Via Láctea visível da Terra
também recebeu um sinal.
Depois da construção desses sinais, apresentei o Vídeo 2.1 - Colisão Via Láctea e
Andrômeda, as alunas demonstraram-se impressionadas com o efeito causado na simulação.
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A aluna B comentou que era muito rápido. Expliquei que na verdade não, que aquele era um
exemplo e apontei para o tempo que estava passando ao lado da tela do monitor do notebook,
alertando que levaria muitos anos para o fenômeno ocorrer. A aluna D, perguntou se iríamos
poder morar na nova galáxia após a colisão, comentei que talvez alguém vá morar, mas não
nós, pois como será um futuro distante não estaremos mais aqui. Ela sorriu empolgada e
afirmou achar legal essa simulação.
Na figura 5.3, que seria uma representação da Via Láctea, mostro algumas das partes
que formam a galáxia, onde a aluna C atribuiu um sinal para o bojo e para o disco. Para o
bojo, utilizou um sinal e expressão como se tivessem luzes muito próximas e intensas; e para
o disco usou um sinal circular com as duas mãos se afastando movimentando os dedos, como
se estivesse em movimento.
Para nebulosas (Figura 5.4), retomo que estas são nuvens composta por gás e poeira e
seriam onde as estrelas nascem. Em seguida a aluna C cria um sinal que me deixou muito
surpresa, ela sinalizou com uma mão um sinal semelhante à explosão, acompanhado do sinal
para gasoso. Ela percebeu que não se tratava de uma nuvem qualquer, mas que havia uma
dinâmica naquele sistema. Para Constelações (Figura 5.5) a aluna C também se sentiu à
vontade para criar um sinal, ao qual atribui o sinal para o termo muito, seguido do sinal de
estrela.
Na imagem que representava três estrelas azuis (Figura 5.6) comparadas ao Sol, as
alunas fizeram expressão de espanto. Principalmente a aluna D, que relatou como o Sol era
pequeno e, observando a outra imagem que há um comparativo do Sol com a Terra (Figura
5.7), ela (D) notou que a Terra seria menor ainda. Então comentei comparando aquelas
imagens ali, que não estavam em escala real; porque não teria como representar o tamanho
dos astros em uma folha. No caso da Terra, ela nem apareceria se estivesse em proporções
reais naquela imagem (Figura 5.6), nisso ela (D) ficou mais surpresa ainda.
Entretanto, a aluna C não compreendeu que seriam estrelas, pois estão acostumadas
com um Sol sempre em tom de laranja que lembra o fogo na maioria das imagens e isso a
confundiu, sinalizando que seria a Terra. Foi preciso retomar que existem estrelas de
tamanhos e cores variadas; usando o sinal para o termo quente para relatar que algumas
possuem temperatura mais elevada, no caso das azuis.
Como estrela já possui sinal e isso já era do conhecimento das alunas, apenas usamos o sinal
de azul para diferenciar as estrelas azuis das demais. Mas estes aspectos serão aprofundados e
melhor discutidos no Tópico 4 - Estrelas e Sol: nascimento, vida e morte das estrelas.
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Até este momento, a aluna A e D pouco se manifestaram. Questionei ao grupo, o que
estão achando dos sinais criados, todas respondem que concordam com os novos sinais
propostos e que acreditam estarem de acordo com os novos sinais, conforme o que
compreenderam dos estudos.
Infelizmente, a aluna A não estava a fim de participar desta intervenção, com um
aspecto de desmotivação, repetindo várias vezes que queria ir para a aula de Educação Física
e atrapalhando as demais alunas do grupo na participação e envolvimento.
Ela (A) encontrou a câmera que estava escondida (desde o 2º Encontro) e agitou todo
o grupo, demandando muito tempo para conseguir retomar as atividades. Além de desmotivar
as colegas, foi uma situação difícil de lidar e se tornou muito desagradável. Percebi que pelos
encontros anteriores, que essa atitude de negação e agitação desta aluna (A) vem se agravando
e muitas vezes essa situação tem causado certa aflição e descontentamento entre o grupo.
Conhecendo a aluna A, percebo que isso ocorre em praticamente todas as atividades
que deve realizar ou ações que precisa participar, sejam em sala de aula com a professora
regente ou no Atendimento Educacional Especializado (AEE) na sala de recursos com a
Educadora Especial. Embora ela demonstre interesse em estudar Astronomia, pois realizou
um trabalho em casa e me entregou sem ser solicitado, no dia seguinte ao 2º Encontro; ela tem
dificuldade em lidar com situações que as atenções são disseminadas entre o grupo, não
especificamente para ela.
Contudo, penso que no próximo encontro deverei conversar individualmente com a
aluna A, caso ela queira se retirar da pesquisa; pois está dificultando o andamento das
propostas e parece não estar contente com a temática desse estudo. Embora pressuponha que
essa não será a vontade dela, mas espero que assim ela se dê conta que para o estudo fluir é
necessário a colaboração de todos.
Após esse conflito que tornou a intervenção tensa, continuamos analisando as
imagens, partindo para a representação do Sistema Solar (Figura 5.8). Perguntei qual seria o
sinal para Sistema Solar. A aluna B utilizou o sinal provisoriamente já criado pelo grupo nos
primeiros estudos (01/2016) e novamente utilizado nos encontros para indicar nossa
localização no Sistema Solar.
Com isso, foi decidido pelo grupo que este poderia ser o sinal mais adequado para
sistema solar, utilizando configuração de mão em S para as duas mãos devido as iniciais.
Sendo que uma fica parada no centro como se fosse o Sol e a outra fazendo movimento
circular em torno da outra mão, como se fossem os planetas.
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Do mesmo modo, mantemos os sinais anteriormente criados (01/2016) para Satélite
Natural, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Stellarium. Para marte as
alunas sugeriram que poderia ser o Sinai criado para planeta mais o sinal de vermelho devido
essa característica do planeta. Já para Júpiter a aluna B sinalizou como se fosse um planeta
grande, ela relatou que esse sinal representa ele ser o maior planeta do sistema solar. Saturno
as alunas indicaram usar configuração de mão em S e fixa correspondendo a inicial do termo
com o indicador circulando ao redor representado o anel desse planeta.
Para planeta também foi atribuído um sinal já criado e utilizado provisoriamente
(01/2016). Para Plutão e Planeta Anão, considerei melhor deixar para atribuir sinais aos
mesmos no próximo, encontro para criação de sinais (Encontro 12 e 13); pois serão melhor
discutidos sobre esses astros no Encontro 09 com estudo do tópico 5) Sistema Solar:
composição e características.
Para Asteroides, a aluna B utilizou sinal para pedra, para indicar que havia semelhança
entre esses objetos, que seriam rochosos. Como há um movimento desses astros; sugeri um
sinal, usando configuração de mão em A, com uma mão em movimentos circulares e posição
do corpo próximo a cabeça. Com a mesma configuração, utilizando as duas mãos para
Cinturão de Asteroides, com movimento circular afastando uma da outra na mesma posição
do corpo.
Para cometa (Figura 5.9) foi utilizado o sinal encontrado no dicionário online
(ACESSIBILIDADE BRASIL, 2011). Para Sol, Terra e Lua (Figura 5.10) também foram
utilizados os sinais já oficializados em Libras, presentes nos dicionários Enciclopédicos
Ilustrados Trilíngue (CAPOVILLA; RAPHAEL, 2001, 2008) e no dicionário online
(ACESSIBILIDADE BRASIL, 2011).
Mostrei às alunas a imagem do fragmento da Galáxia Via Lactea (Figura 5.11) que é
visível da Terra a olho nu, e sugeri sinalizar com sinal semelhante ao sinal de Galáxia
anteriormente criado (01/2016), usando apenas um braço posicionado sobre a cabeça. As
alunas concordaram. Para telescópio (Figura 5.11) e foguete (Figura 5.12) foram utilizados os
sinais encontrados no dicionário online (ACESSIBILIDADE BRASIL, 2011).
Finalizando a sessão de imagens, para Satélite Artificial nos apropriamos de um sinal
já utilizado por mim no decorrer dos encontros; que faz parte de um vídeo encontrado na rede,
sobre Astronomia em Libras oferecido pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES)
através do canal TV INES, (Vídeo, disponível em <http://tvines.ines.gov.br/?p=2756> Acesso
em 09 jul. de 2017). Nesse vídeo o sinal é usado para qualquer satélite, mas o usamos apenas
para Satélite Artificial; para diferenciar de Satélite Natural que também já recebeu um sinal
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provisório nos estudos anteriores (01/2016). Observei que os sinais que atribuímos para
Sistema Solar e Planetas são semelhantes aos sinais utilizados no vídeo. No entanto, como
não foram encontrados nos dicionários consultados, por isso preferimos manter os sinais que
foram criados pelo grupo.
Após todo esse processo, solicitei que cada aluna, descrevesse e explicasse um pouco
sobre os astros de cada imagem para mim e os sinais que foram criados. As alunas apenas
indicavam os astros e sinalizavam os mesmos. Particularmente, esperava mais delas já que no
começo da intervenção estavam mais empolgadas.
Não conseguimos explorar todos os conceitos e os termos previstos para apropriação
ou criação de sinais. Como o tempo foi insuficiente, também não foi possível realizar nem dar
início nas pesquisas, apenas comentei com as alunas que havia levado os notebooks para elas
pesquisarem na internet, mas que isso poderia ser feito no 6º Encontro.
Percebendo que geralmente, nem todos os conceitos estipulados nos planejamentos
são atendidos, ainda assim penso ser melhor elaborar um planejamento detalhado e mais
amplo, do que se arriscar com um planejamento resumido e uma intervenção com tempo
ocioso, devido à falta de organização ou de assuntos previstos no planejamento.
Percebo que esta intervenção atingiu seu objetivo, mesmo com os contratempos que
também fazem parte da dinâmica do processo de ensino-aprendizagem. Notei que as
estudantes estavam atentas para as características dos corpos celestes estudados e
consideraram isso para construírem os sinais que fossem mais relativos o possível com as
singularidades desses astros; o que para mim é o principal fator do estudo realizado pelo
grupo.
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APÊNDICE G – ASTRONOMIA PARA FEIRA DE CIÊNCIAS: ORGANIZANDO OS
TRABALHOS: 6º ENCONTRO
PLANEJAMENTO DA INTERVENÇÃO

ENCONTRO

Data

Horário

Sala

6º

21/08/2017 segunda-feira

16h às 17h

Biblioteca

Astronomia para Feira de Ciências: Organizando os trabalhos
1 DESCRIÇÃO

Orientar as estudantes sobre a participação e apresentação dos estudos na Feira de
Ciências 2017, realizada pela Universidade Federal do Pampa (Unipampa), campus Caçapava
do Sul; com âmbito do projeto Difundindo Ciência e Tecnologia na Região da Campanha
(Website

Feira

de

Ciências

Unipampa

Caçapava

do

Sul

<http://200.132.138.126/wp/feiradeciencias/>).

1.1 Recursos
A intervenção será expositiva dialogada, mediada pela professora em Língua
Brasileira de Sinais (Libras), com uso de instrumentos e recursos como:
✓ Apresentação de Slides;
✓ Notebook;
✓ Experimento Teleférico de Newton: Balão, cordão, canudinho, prendedor e fita
adesiva.

1.2 Tópicos

Conforme Proposta de Sequência Didática:
1. Introdução à Astronomia: o que é e o que estuda.
2. Astros que compõem o Universo: principais objetos e corpos que o compõem
3. Foguetes, satélites artificiais e telescópios: O que são, como funcionam e para que
servem?
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1.3 Objetivo

Construir uma apresentação para Feira de Ciências e contribuir nos conhecimentos
sobre os meios mais adequados de pesquisas via internet.

2 ESTUDOS E ATIVIDADES

Este encontro será dedicado à continuidade dos preparativos e construção da
apresentação para a Feira de Ciências, já abordados no 5º Encontro. A tarefa com pesquisa
não pode ser iniciada no 5º Encontro, devido o tempo da intervenção ter excedido.
Considerando que o encontro será conduzido pelas estudantes, será dado o início nas
pesquisas somente de imagens, com a utilização de um notebook; sob a mediação e orientação
em todo o processo.
Também serão revisados os sinais que foram estudados e construídos no 5º Encontro.
Para orientar a pesquisa será utilizado o material impresso do 5º Encontro, e apresentada às
alunas uma lista com a nomenclatura dos conceitos ou objetos que já foram ou ainda
precisarão ser apropriados ou construídos pelo grupo. A saber: Aglomerado, Anéis, Asteroide,
Astro, Astronomia, Céu, Cinturão de Asteroides, Cometas, Constelação, Corpo Celeste,
Cosmos, Estrela, Foguete, Galáxia, Google Maps/Earth, Júpiter, Lua, Marte, Mercúrio,
Meteoro, Meteorito, Nebulosa, Netuno, Órbita, Planeta, Satélite, Satélite Natural, Saturno,
Sistema Solar, Sol, Telescópio, Terra, Universo, Urano, Vênus, Via Láctea. Conforme estes
termos forem aprofundados nos tópicos seguintes (4, 5 e 6), poderá haver alteração nos sinais
que forem construídos neste encontro.
Para descontrair essa intervenção e como estratégia para retomar os conceitos sobre o
funcionamento básico de um Foguete, considerando também que no 4º Encontro que era
destinado para esse estudo faltaram duas alunas, será levado um experimento sobre o
Teleférico de Newton. Revendo assim, o princípio do movimento explicado pela Terceira Lei
de Newton, Ação e Reação; relacionando com o Foguete, em que há queima de combustível e
oxigênio e o fogo gerado cria uma força que empurra o Foguete para que suba.
Para esse experimento é necessário atar um cordão em duas extremidades opostas. O
cordão deve passar por dentro de um canudinho, onde será preso um balão cheio de ar,
utilizando uma fita adesiva. A saída de ar do balão deve ser fechada usando a mão um
prendedor. Posicionado o balão em uma das extremidades do fio, o prendedor pode ser solto;
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logo o ar sai e o balão desliza rapidamente no sentido contrário, explicando o par Ação e
Reação.
Após a pesquisa e a revisão, será solicitado ao grupo que escreva um pequeno texto de
aproximadamente uma página; contendo um resumo do que consideram mais importante e
pertinente a ser informado ao público, que visitar a apresentação do trabalho no dia da Feira.
A produção deste texto também será orientada e será mantida nele a estrutura linguística
usualmente característica dos sujeitos surdos; em respeito à sua identidade cultural.

3 LISTA DE IMAGENS E WEBSITES
Figura 6.1 – Feira de Ciências, disponível em <http://200.132.138.126/wp/feiradeciencias/>
Acessado em 17 de agosto de 2017.
Figura 6.2– Pesquisar, disponível em <http://contentools.com.br/profissional-deconteudo/pesquisar-para-produzir-conteudos-incriveis/ > Acessado em 17 de agosto de 2017.
Figura 6.3 – Astronomia, disponível em
<http://principiosdaastronomia.blogspot.com.br/2010/08/o-que-e-astronomia.html > Acessado
em 17 de agosto de 2017.
Figura 6.4 – Teleférico de Newton, disponível em
<http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/mec04.htm> Acessado em 17 de agosto de
2017.
Figura 6.5 – Balão Foguete, disponível em
<http://mensageiroestelar.blogspot.com.br/2013/07/foguetes-sete-seculos-do-claraovermelho.html> Acessado em 17 de agosto de 2017.
Figura 6.6 – Pôster para apresentação na Feira de Ciências, imagem dos autores, realizada
em 17 de agosto de 2017.
Figura 6.7 – Escrevendo sobre Astronomia, disponível em <http://www.imagui.com/a/ninoleyendo-un-libro-clipart-cxEboy8nK> Acessado em 17 de agosto de 2017.
Website Feira de Ciências Unipampa Caçapava do Sul, disponível em
<http://200.132.138.126/wp/feiradeciencias/> Acessado em 12 de agosto de 2017.
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II) APRESENTAÇÃO EM SLIDES E PÔSTER

A) Slides
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B) Pôster

Alunas A, B, C e D

Alunas

Figura 6.6 – Pôster para apresentação na Feira de Ciências, imagem dos autores, realizada
em 17 de agosto de 2017.
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III) RELATO DA INTERVENÇÃO
6º Encontro – 21.08.2017. Astronomia para Feira de Ciências: Organizando os trabalhos

Objetivo
Construir uma apresentação para Feira de Ciências e contribuir nos conhecimentos
sobre os meios mais adequados de pesquisas via internet.

Relato
As quatro alunas compareceram (A, B, C, D) neste encontro, mas antes de começá-lo,
realizei uma conversa inicial com todas. Havia pensado em conversar apenas com a aluna A
que estava inquieta durante os encontros anteriores. Mas, percebendo as possibilidades desses
fatos ocorrerem porque ela (A) não se sentia muito segura no grupo, pois quando era
questionado algo diretamente ela não gostava ou não queria comentar.
Conversando com as quatro alunas, perguntei se elas estavam gostando de estudar
Astronomia, se a proposta estava muito difícil e o que elas estavam achando. Elas apenas
falaram que sim, estava bom e que gostavam de participar. Como todas responderam de forma
positiva à continuidade dos estudos, alertei que se não estavam à vontade com o estudo e se
preferiam voltar para aula de Educação Física, poderiam voltar; no caso das duas alunas que
participam no turno de aula.
Olhei para a aluna A e falei que ela poderia se manifestar quando estivermos
conversando, que ela sabe sobre o que estamos estudando para poder responder. Disse que
não precisava sentir medo de errar ou vergonha das colegas, porque todas estamos
aprendendo juntas.
Depois dessa conversa, nos direcionamos para as mesas onde iríamos realizar as
atividades. Nisso as quatro alunas perceberam o experimento que estava preparado ao lado e
começaram a perguntar o que era aquilo, com expressões de curiosidade. Falei que era um
experimento, mas que seria surpresa para depois. Como a aluna D precisaria sair mais cedo
neste dia ela comentou, que queria muito ver o experimento antes de ir embora.
Dei início ao proposto para o 6º encontro. Com a Figura 6.1, retomei sobre as
organizações para a Feira de Ciências. Reforcei com as estudantes que esse seria o último
encontro antes da participação na Feira e precisávamos aproveitar para estudar e conversar
sobre Astronomia.
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Passei para a imagem sobre como iríamos pesquisar na internet (Figura 6.2) e sobre o
que deveriam pesquisar. Com uma imagem contendo vários astros já estudados (Figura 6.3),
expliquei que iríamos fazer uma pesquisa, bem simples; na qual elas fariam uma busca apenas
em imagens na internet utilizando o Google. A aluna D perguntou o que poderia pesquisar,
falei que poderiam começar com a palavra Astronomia. Então a aluna D conduziu a pesquisa
e cada uma indicava ao menos uma imagem que gostaria de incluir para apresentação. Assim,
sentaram-se próximas a ela para escolherem as imagens juntas.
É importante lembrar que a pesquisa teve de ser feita com um único notebook porque
era o que tínhamos no momento, enquanto filmava a intervenção com o meu e utilizava o
outro na apresentação de slides, pois com a obra no AEE, as educadoras especiais da escola
precisaram ocupar a sala de informática e adaptá-la para realizar o atendimento. Com isso
também precisavam de um note, sendo que há apenas três e um desses não funciona.
Quando começaram a pesquisa de fato, falei para elas que deveriam escolher as
imagens desconsiderando o conteúdo textual presente nas páginas. Depois deveriam me
explicar porque escolheram aquela foto e o que representava. Além disso, lembrei elas que as
mesmas seriam utilizadas para a apresentação na Feira de Ciências e elas iriam explicá-las
para as pessoas.
Ao encontrarem a primeira imagem, a aluna D perguntou o que fazia com aquela foto.
Perguntei para ela se ela sabia como salvar imagens e ela me respondeu que não. Então
mostrei e pedi que salvasse todas no meu pendrive, que eu prepararia as imagens em um único
arquivo (Word) e levaria em folhas impressas no dia da apresentação. Em seguida ela
comentou que não sabia quase nada sobre como manipular arquivos no computador.
Decidi eu mesma organizar as imagens selecionadas para posteriormente entregar às
alunas, porque percebi que diante da dificuldade delas e da falta de outros computadores, o
tempo destinado para as atividades propostas nesse encontro seriam insuficiente. Deparei-me
com uma realidade bem comum dos jovens atualmente. Eles vivem no meio das tecnologias,
usam desses recursos em seus celulares e nas redes sociais, mas o domínio está limitado a
isso, pois desconhecem como realizar ou elaborar pesquisas e utilizar as ferramentas digitais
no caso do computador.
Enquanto pesquisavam, sugeria que se quisessem poderia pesquisar utilizando uma
das palavras que continham no slide, com a lista de conceitos que selecionei. No entanto elas
preferiam continuar como já estavam fazendo, usando apenas Astronomia, talvez por ser mais
amplo. Conforme selecionavam as imagens, utilizei o material impresso apresentado no 5º
Encontro para comparar com as imagens e já rever alguns sinais. Considerei que fizeram uma
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boa escolha de imagens, embora escolheram uma que continha desenhos (Figura 7.9). Mas
permiti que mantivessem essa imagem para a apresentação, em vista de que ainda são
crianças.
A que mais chamou a atenção delas foi a imagem de um eclipse (Figura 7.5), pois eu
ainda não apresentei esse fenômeno. Ou seja, foi uma novidade. Então mostrei o sinal
correspondente e comentei que seria a superposição de um astro cobrindo o outro,
exemplificando apenas como a Lua aparentemente passa em frente ao Sol; pois este fenômeno
será estudado no tópico 6 - A Terra e Lua: Estrutura, peculiaridades, vida terrestre e as fases
da Lua.
Outra imagem que alertei as alunas foi a que representava dois homens caminhando
sobre a Lua com Saturno exposto atrás, totalmente longe de escalas astronômicas (FIGURA
7.7). Questionei-as se era possível e verdadeira aquela ilustração, nisso as quatro alunas
balançando a cabeça indicaram que não, sendo que apenas aluna B também afirmou com
muita certeza que não e sinalizou que era mentira. Notei que elas estão percebendo e já
possuem uma noção de grandezas, talvez pelo cuidado que tenho assumido nas escolhas de
imagens para levar às alunas em cada intervenção.
Como a aluna D precisaria sair antes, preferi alterar a ordem planejada e apresentar o
experimento, deixando para rever os sinais depois. Antes da demonstração retomei sobre o
funcionamento do foguete, pois as alunas A e D não estavam no 4º Encontro quando
expliquei sobre. Retomei que o fogo gerado na parte inferior do foguete gerava uma força que
o empurrava no sentido contrário, fazendo que ele subisse e partimos para observar o
experimento.
Primeiro mostrei para elas a estrutura dos instrumentos e perguntei o que aconteceria.
Elas preferiram não comentar, mas se olharam com expressão de expectativas olhando do
início para o final do cordão. Então soltei o prendedor do balão, mas infelizmente o balão
murchou e não se deslocou conforme o esperado, pois o cordão não estava alinhado
suficiente. As quatro alunas lamentaram e começaram a pedir para fazer novamente, então
enchi o balão posicionei no início do cordão e o soltei. Dessa vez funcionou e elas,
contentemente comemoraram e pediram para fazer mais uma vez, comemorando novamente
comentaram ser muito legal.
Retomo a explicação indicando no experimento como seria um foguete. Com isso as
alunas falaram que gostariam de levar o experimento para Feira de Ciências, então confirmei
que o levaria e elas se olharam e sorriram uma para as outras. A aluna D comentou
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lamentando, que precisava ir embora e que era uma pena, porque estava muito bom e ela
queria ficar até o final, mas precisou se despedir e saiu para seu outro compromisso.
Voltamos para a mesa e apresentei as imagens (Figura 6.4; Figura 6.5) sobre o
experimento em comparação com um foguete. Elas observaram atentamente chamando a
atenção uma das outras para olharem e apontavam com o dedo.
Com isso retornei para a revisão dos sinais apresentados e os criados pelo grupo no 5º
Encontro, reutilizando a apresentação com material impresso. As alunas lembraram de todos
os sinais, apenas se confundindo no sinal das estrelas azuis. A aluna B sinalizou rapidamente
que era Terra, mas com dúvida me olhou e perguntou se era. Nisso a aluna A disse que não e
sinalizou estrela azul, e as alunas B e C balançaram a cabeça e expressaram-se como se
relembrassem desse sinal.
Apresentei a lista de conceitos em Português e tentei rever todos os sinais; pedindo às
alunas que olhassem nas imagens do material impresso, onde estaria a palavra que eu indicava
no slide. Elas não lembravam vendo apenas a palavra em Português, mas quando encontravam
a imagem com a palavra junto conseguiram sinalizar. Apenas para a palavra Astronomia elas
sinalizaram sem precisar da representação visual. Percebi que elas estavam achando
cansativo, e que selecionei muitas palavras para que revissem e ainda construíssem sinais para
as que não foram atribuídas no 5º Encontro.
Como o tempo já estava avançado, finalizei esta etapa e apresentei a foto do pôster que
confeccionei para expor na Feira de Ciências. O layout era padrão exigido pela comissão
organizadora da própria Feira, as alunas acharam muito bonito.

Ao sinalizar o título

Divulgando Astronomia em Libras para elas, a aluna B comentou para a aluna C que seria
para ela falar o título e mostrar o pôster no dia e pediu que olhasse; a aluna C apenas afirmou
com a cabeça e sorrindo. Talvez a aluna comentou isso por recordar que na Feira do ano
passado, a aluna C se encarregou de apresentar o título do trabalho e os desenhos que haviam
criado. Ou seja, elas estavam preocupadas como fariam para se apresentarem.
Para concluir solicitei que escrevessem um texto relatando o que elas acharam mais
importante de tudo que estudaram, e que dessem um título ao texto ou frase. Nisso a aluna A
afirmou que também faria outro texto em casa, para levar anotado para a Feira o que gostaria
de comentar. Provavelmente ela receberia auxílio de algum familiar e isso passou mais
segurança para ela. Também demonstrou a preocupação da aluna (A) com a apresentação e
responsabilidade com a atividade.
Depois do comentário, voltamos para elaboração do texto, perguntei como poderia ser
o título e as alunas B e C param para pensar. A aluna A respondeu então que pode ser:
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―Trabalho de Astronomia‖ (Título sugerido pela aluna A, em 21 de agosto de 2017), as
demais concordaram e decidiram que seria esse. Em seguida a aluna B começou a sinalizar o
que gostaria de escrever. Conforme ela sinalizava, eu traduzia com datilologia indicando a
palavra em Português quando ela desconhecia as mesmas.
Contudo, ela soube escrever individualmente Astronomia, Terra, menino, Lua e parte
das palavras foguete e telescópio. Questiono à aluna C o que ela gostaria de incluir no texto e
ela apenas sinalizava Terra, pois possui muita dificuldade em expressar-se na forma escrita ou
estruturar textos. Como pode ser visto no excerto da frase elaborada pela aluna B: ―Terra
menino olhar telescópio, viu foguete, foguete foi Lua homem caminhar Lua lento‖ (Frase
redigido pela aluna B em 21 de agosto de 2017).
As alunas não conseguiram escrever além de uma frase, mesmo assim considero um
grande avanço; lembrando que não dominam a língua portuguesa escrita. De acordo com o
objetivo deste encontro, as alunas conseguiram organizar uma apresentação para a Feira,
selecionando as imagens que consideraram pertinentes e sinalizando tudo o que encontraram,
com exceção da Figura 7.5 do Eclipse que ainda desconheciam.
Quanto à prática de pesquisar percebi dois obstáculos. Como a falta de computadores
para o uso das alunas, o que prejudicou a proposta pois o ideal seria cada aluna realizar sua
pesquisa. Outro ponto que merece atenção é o desconhecimento da aluna D de como
manipular pesquisa de imagens na internet. Isso se configurou uma dificuldade que eu não
esperava, não podendo avançar nessa tarefa. Mas mesmo que brevemente, a aluna pode
explorar esses mecanismos de busca e aprender, ao menos, como salvar uma figura em uma
pasta do computador.
Este encontro fluiu com mais naturalidade. A atividade experimental conduziu as
alunas a um momento de descontração, que era uma das intenções. Além de retomar o
funcionamento do foguete, elas se divertiram. Conforme foi solicitado por elas, o experimento
será levado para Feira e terão a oportunidade de manipular o mesmo.
A conversa inicial sobre a postura das alunas no encontro fortaleceu o compromisso
delas com o estudo, e isso ajudou tanto eu professora quanto as alunas, em sentirem-se mais
confiantes e entusiasmadas com o estudo.
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APÊNDICE H – FEIRA DE CIÊNCIAS: DIVULGANDO ASTRONOMIA EM
LIBRAS: 7º ENCONTRO
I) PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÃO

ENCONTRO

Data

Horário

Sala

7º

25/08/2017 sexta-feira

8h às 15h

Ginásio de Esportes
Caçapava do Sul

Feira de Ciências: Divulgando Astronomia em Libras
1 DESCRIÇÃO

Dia de participação e apresentação na Feira de Ciências 2017, realizada pela
Universidade Federal do Pampa (Unipampa) campus Caçapava do Sul; com âmbito do projeto
Difundindo Ciência e Tecnologia na Região da Campanha (Website Feira de Ciências
Unipampa Caçapava do Sul <http://200.132.138.126/wp/feiradeciencias/>).

1.1 Recursos
A intervenção será conduzida pelas alunas, mediada pela professora em Língua
Brasileira de Sinais (Libras), com uso de instrumentos e recursos como:
✓ Material impresso com imagens (do 5º Encontro e imagens pesquisadas pelo grupo
no 6º Encontro);
✓ Produções realizadas pelas alunas (desenhos e frases);
✓ Pôster;
✓ Experimento Teleférico de Newton: Balão, cordão, canudinho, prendedor e fita
adesiva.

1.2 Tópicos

Conforme Proposta de Sequência Didática:
1. Introdução à Astronomia: o que é e o que estuda.
2. Astros que compõem o Universo: principais objetos e corpos que o compõem
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3. Foguetes, satélites artificiais e telescópios: O que são, como funcionam e para que
servem?

1.3 Objetivo

Realizar a apresentação para Feira de Ciências estimulando o processo de
comunicação das estudantes, e promover a divulgação da Astronomia

3 ESTUDOS E ATIVIDADES

Serão levados para exposição na Feira de Ciências, todos os trabalhos artísticos
produzidos pelas alunas, bem como o produto final das imagens pesquisadas por elas em
formato impresso e o texto ou frase construído pelo grupo, além do material impresso
utilizado no 5º Encontro e o pôster (Figura 6.6).
Os conceitos não serão previamente estipulados pela professora como nos encontros
anteriores, com a intenção de perceber quais foram mais relevantes para as estudantes. Então
o grupo terá liberdade para escolher o momento e o assunto de sua preferência, para explanar
durante a apresentação na Feira de Ciências; onde a professora além de orientar as estudantes
nessa escolha, fará um reflexão sobre os conceitos envolvidos.
Para o dia da apresentação, a professora evitará interferências nas falas das alunas.
Exceto se perceber a conveniência de introduzir uma pergunta, para provocar as estudantes a
relatarem e explicarem mais sobre algum assunto. Toda a apresentação será interpretada em
Libras para o Português e vice-versa, conforme a necessidade estabelecida nos diálogos com o
público.
A princípio, a apresentação será dividida em quatro etapas. Cada aluna será
responsável por uma, a fim de manter uma organização prévia. No entanto as alunas poderão
interferir ou contribuir na apresentação uma das outras. A apresentação começará com a
identificação de todas, depois partindo para as etapas seguintes:
Na primeira etapa as alunas A e B ficam encarregadas de apresentarem os conceitos
estudados; com a sinalização dos termos que foram apropriados e os que foram construídos
pelo grupo, utilizando o material impresso proposto no 5º Encontro e revisado no 6º Encontro,
o da pesquisa que realizaram e o texto que a aluna A mencionou no 6º Encontro (que seria
realizado em sua casa para apresentar ao público).
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A segunda etapa a aluna D finaliza comentando sobre os aspectos gerais que o estudo
envolveu utilizando o pôster. A terceira etapa a aluna C irá apresentar todos os trabalhos
artísticos e sinalizá-los ao público. Na quarta etapa, as alunas concluem mostrando o
experimento sobre o Teleférico de Newton (Foguete Balão). Contudo, a apresentação será a
critério das alunas, portanto pode sofrer e está livre para possíveis alterações de ordem.
3 LISTA DE IMAGENS E WEBSITES
Imagens pesquisadas pelas alunas no 6º Encontro:
Figura 7.1 – Galáxia, disponível em
<http://curioso.ig.com.br/index.php/category/jornalismo/page/2/> Acessado em 21 de agosto
de 2017.
Figura 7.2 – Nebulosas, disponível em <http://www.cruzeirodosul.edu.br/noticias/atencaoalunos-e-interessados-nas-areas-de-astronomia-e-fisica/> Acessado em 21 de agosto de 2017.
Figura 7.3 – Constelação, disponível em
<http://www.siteastronomia.com/category/astronomia-amadora> Acessado em 21 de agosto
de 2017.
Figura 7.4 – Cometa, disponível em <https://portaldosempreendedores.com.br/licoes-deastronomia/> Acessado em 21 de agosto de 2017.
Figura 7.5 – Eclipse, disponível em <https://www.tecmundo.com.br/astronomia/mais-lidas/>
Acessado em 21 de agosto de 2017.
Figura 7.6 – Telescópio, disponível em
<http://noticias.universia.com.br/educacao/noticia/2016/03/14/1137373/estudarastronomia.html> Acessado em 21 de agosto de 2017.
Figura 7.7 – Viagem para Lua, disponível em
<http://revistagalileu.globo.com/revista/common/0,,emi132136-17770,00no+dia+da+astronomia+coisas+que+voce+nao+sabia+sobre+o+espaco.html> Acessado em
21 de agosto de 2017.
Figura 7.8 – Viagem para Lua, disponível em
<https://m.megacurioso.com.br/astronomia/68360-5-mitos-sobre-o-espaco-nos-quais-muitagente-acredita.htm> Acessado em 21 de agosto de 2017.
Figura 7.9 – Planetas, disponível em <http://fisica.ufmt.br/nuvem/?p=590> Acessado em 21
de agosto de 2017.
Website Feira de Ciências Unipampa Caçapava do Sul, disponível em
<http://200.132.138.126/wp/feiradeciencias/> Acessado em 12 de agosto de 2017.
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II) APRESENTAÇÃO IMPRESSA

As imagens foram selecionadas durante pesquisa na internet realizadas pelo grupo e
organizadas pela professora para exposição na Feira de Ciências.
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Lembramos que a Figura 7.7 foi encontrada pelas alunas, mas as mesmas perceberam que não tratava-se de uma
representação fiel, em escala e que a imagem foi artisticamente montada. As estudantes informaram ao público.
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III) RELATO DA INTERVENÇÃO
7º Encontro – 25.08.2017. Feira de Ciências: Divulgando Astronomia em Libras

Objetivo
Dia de participação e apresentação na Feira de Ciências 2017, realizada pela
Universidade Federal do Pampa (Unipampa) campus Caçapava do Sul, com âmbito do projeto
Difundindo Ciência e Tecnologia na Região da Campanha.

Relato
Este encontro foi dedicado à participação das alunas na Feira de Ciências da
Unipampa em Caçapava do Sul, e todas compareceram no evento (A, B, C e D). Ao chegarem
eu já as esperava com o estande organizado, com tudo pronto para darem início a
apresentação do trabalho Divulgando Astronomia em Libras.
Conversei com as alunas a respeito da estrutura da apresentação e como o planejado,
orientei para que ao chegar o visitante, elas deveriam se apresentar, dizendo nome e sinal
pessoal. Posteriormente, falei para a aluna B que explicasse e sinalizasse com calma,
utilizando as imagens apresentadas no 5º Encontro, os objetos astronômicos estudados e
explicasse algumas características ou funcionamento. Para aluna A, perguntei se havia levado
o texto que se responsabilizou em produzir para apresentar, ela disse que não. Então orientei
que apresentasse as imagens que foram pesquisadas por elas no 6º Encontro, sinalizando e
comentando sobre.
A aluna D instrui que apresentasse os aspectos gerais do trabalho, como foi
desenvolvido e aspectos mais relevantes, como a criação de sinais e o ano da regulamentação
da Libras; para o público se inteirar de que é algo ainda recente e por isso é necessário investir
na construção de sinais para áreas específicas, que é o caso da Astronomia. À aluna C mostrei
os desenhos e as frases que organizei de acordo com as datas de elaboração, e orientei que
sinalizasse os mesmos.
Por fim, falei que apresentassem o experimento e que elas se organizassem para
manusear o mesmo, conforme fosse preciso. Perguntei se estavam de acordo com essa
sequência e com o que cada uma foi atribuída, elas afirmaram que estavam de acordo; e disse
que teriam liberdade para mudarem a sequência.
Ao começar o evento, nas primeiras visitações as alunas estavam muito constrangidas.
Elas tentaram seguir a ordem que sugeri, mas apresentaram-se muito rápido. No caso, a aluna
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B sinalizava com pressa e apenas indicando os astros e seus sinais; sem dar explicações mais
conceituais a respeito, talvez por insegurança. A aluna A se negou a apresentar na primeira
visitação, tive que interromper e chamar sua atenção para que fosse responsável com o que se
comprometeu. A aluna D, também se sentiu intimidada, mas conseguiu relatar resumidamente
o que o grupo estudou. A aluna C, mesmo com suas dificuldades em se comunicar, apresentou
todos os desenhos e textos apenas sinalizando, mas não se intimidou com a presença do
público desconhecido.
Durante as apresentações de cada aluna foi necessário intervir com questionamentos,
para provocá-las a irem além da indicação do sinal ou a leitura do que havia no pôster. Por
exemplo, quando percebia que a aluna B estava apenas mostrando os sinais eu perguntava
para que servia o instrumento que sinalizou, no caso do satélite (Figura 5.13). Nesse momento
ela disse ao público que era usado nas telecomunicações (usando o sinal de comunicação),
internet, telefone e televisão. A aluna A questionei se a Figura 7.7 era verdadeira, nisso ela
dizia ao público que era falsa a presença de Saturno ao fundo. Então, notei que elas estavam
tímidas e por isso evitavam conversar com o público, e provocá-las nesse sentido, facilitou
aos poucos a ruptura dessa insegurança.
No decorrer a aluna A não queria permanecer no estande, e desconcentrava a aluna B
no momento que apresentava. Nisso a própria aluna B, exigiu que a colega (A) parasse. Acho
pertinente quando os próprios colegas assumem essa postura, pois isso faz parte do convívio
social e serve para construção pessoal em coletivo; onde devemos respeitar o espaço do
próximo e aprender uns com os outros sobre as normas de convivência social.
Ao chegar um dos avaliadores da exposição, ele levantou um questionamento para as
alunas, sobre qual teria sido a compreensão delas sobre o que é o universo após esses estudos.
Então interpretei para elas questionando o que elas aprenderam ao estudarem Astronomia e
sobre o que há no espaço. Começando pela aluna B, ela não entendia a pergunta; tive que
repetir três vezes, no que ela respondeu que seria tudo, os planetas, as estrelas, o Sol, a Lua e
a Terra.
Infelizmente, ao dirigir o questionamento à aluna A ela apenas balançou os ombros e
com expressão de desinteresse negou ter aprendido algo, e disse que não sabia nada. Isso me
aborreceu, então a indaguei novamente e comentei que ela sabia e podia falar, não precisava
ter medo de errar, pois o professor e avaliador queria saber o que ela tinha aprendido. Então
ela respondeu que aprendeu sobre a viagem para Lua.
O que me incomodou nesse momento foi a postura da aluna A, percebo que quando
ela está em uma situação em que sente-se exposta, tende a demonstrar descaso para evitar ser
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constrangida. Sabendo desse perfil da aluna A, optei por insistir e ao mesmo tempo, mesmo
estando incomodada, tentei incentivá-la.
A aluna C, também não entendeu a pergunta no primeiro instante e foi necessário
repeti-la, nisso ela respondeu que seria a Terra e as estrelas. A aluna D respondeu que
aprendeu muitas coisas interessantes e que ela ainda não tinha tido conhecimento até então,
tanto sobre Astronomia quanto em Libras e que estava gostando de participar dos estudos.
Percebo a dificuldade em argumentarem, mesmo elas conhecendo os sinais utilizados,
pois foram explorados pelo grupo. Talvez a presença do avaliador causou um desconforto,
pois elas estavam cientes de que estavam sendo avaliadas.
Ao seguirem as apresentações, as alunas foram alterando a sequência que sugeri. A
aluna B começou a apresentar o experimento. Explicou ao público que o ar sai com força e a
força empurra o balão para frente, igual o foguete, que quando explode é empurrado para
cima com a força. Logo após sinalizar a sequência de imagens cuja penúltima foto era de um
foguete (Figura 5.12). Mais adiante, a aluna D responsabilizou-se por começar a apresentação,
depois seguindo para aluna B, A e C. Após as primeiras apresentações, as alunas já se
organizavam antes com o experimento, deixando o balão cheio e ajustado no canudo;
mostrando a autonomia das alunas e a preocupação do grupo e o envolvimento crescente para
que a apresentação fosse melhor.
Por vezes o experimento não funcionava, mas as alunas o refaziam; expressando para
o público a preocupação que tinham com a compreensão do experimento e sua relação com o
funcionamento do foguete. Era durante a demonstração do mesmo que a aluna B conseguia
sair da posição de indicar os astros e somente sinalizá-los, para tentar explicar e até mesmo
estruturar uma argumentação; questionando as pessoas se estavam entendendo, o que
achavam do trabalho e se gostavam de Astronomia. Talvez ela tenha perguntado isso, porque
ela goste dessa temática.
O dia foi cansativo, tanto para mim quanto para as alunas. No entanto, considero que a
participação no evento contribui para que elas enfrentem os obstáculos impostos na
estruturação do diálogo e da comunicação, pois elas tiveram que investir nesse processo para
apresentar o que era proposto.
Ao longo das apresentações elas estavam se desinibindo e interagindo mais com os
visitantes, ao ponto de levantarem perguntas, mesmo que simples, apenas para saberem se as
pessoas estavam entendendo o que falavam. Todas superaram suas dificuldades e para meu
surpreendimento, a aluna C que possui uma postura retraída, se esforçou para que todos os
desenhos fossem apresentados para os visitantes principalmente os que ela elaborou. Ou seja,
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elas queriam ser compreendidas e isso evidenciou o compromisso e a importância com a
divulgação da Astronomia e a articulação dessa temática em Libras.
O trabalho recebeu prêmio destaque e as alunas foram selecionadas para participação
na Feira de Ciências da Unipampa em Bagé, prevista para o dia 29 de agosto; e premiadas
com uma viagem para o Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (PUCRS), que será agendado para visitação. Infelizmente o transporte
para deslocamento das alunas até Bagé não foi possível, impedindo a participação das
estudantes no evento.
Observação: O transporte das alunas da escola para apresentação na Feira de Ciências
em Caçapava do Sul foi disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação.
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APÊNDICE I – ESTRELAS: NASCIMENTO, VIDA E MORTE: 8º ENCONTRO
I) PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÃO

ENCONTRO

Data

Horário

Sala

8º

04/09/2017 segunda-feira

16h às 17h

Biblioteca

Estrelas: Nascimento, vida e morte
1 DESCRIÇÃO

Estudar algumas características das estrelas, como temperatura, tamanho, coloração,
como surgem e como acabam sua evolução; discutindo sobre o que as diferem de outros
astros com foco na nossa estrela o Sol.

1.1 Recursos
A intervenção será expositiva dialogada, mediada pela professora em Língua
Brasileira de Sinais (Libras), com uso de instrumentos e recursos como:
✓ Slides com imagens acompanhadas de pequenas frases em português com o nome
dos principais conceitos, objetos astronômicos ou fenômenos;
✓ Dois vídeos sem descrições em áudio, apenas visual;

1.2 Tópicos

Conforme Proposta de Sequência Didática:
4. Estrelas e Sol: nascimento, vida e morte das estrelas

1.3 Objetivo

Construir a percepção formal sobre o formato das estrelas, reconhecer que o Sol é
nossa estrela mais próxima e a diferença desses para os demais astros.
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2 ESTUDOS E ATIVIDADES

Este encontro acontecerá em quatro momentos. Será utilizada uma apresentação de
slides com uma sequência de imagens no decorrer de toda a intervenção; acompanhadas de
palavras ou pequenas frases em Português, intercalando com a apresentação de dois vídeos.
1º Momento: Começaremos o encontro com uma pergunta bem simples, talvez que
não gere muitas provocações, mas é preciso saber o que elas entendem a respeito: “-O que é
uma Estrela?” após as alunas se manifestarem, questionarei, “– O Sol também é uma
Estrela?” “-Qual a cor do Sol?”.
Mesmo que essa segunda pergunta já tenha sido comentada em encontros anteriores,
ainda é necessário retomá-la; pois nos desenhos das alunas o formato triangular atribuído às
demais estrelas prevalece e é diferente ao formato esférico que usam para representar o Sol.
Isso necessita ser desconstruído para que entendam o que é uma estrela e que o Sol também se
classifica como uma.
Nesse momento, após as respostas, entregarei uma folha de ofício dividida ao meio, e
solicitarei que desenhem uma Estrela em uma das metades dessa folha. Após entregarem os
desenhos, apresento o objetivo do encontro e partirei para o segundo momento.
2º Momento: Darei início a uma breve explanação sobre o que são estrelas, como
surgem e como evoluem.
As estrelas se formam nas imensas nuvens moleculares em nebulosas gasosas
existentes na nossa galáxia (ARANY-PRADO, 2017). Conforme o gás se agrega devido à
gravidade, ele se compacta; isso ocorre em ritmo crescente no seu núcleo, com a realização de
fusão nuclear (NOGUEIRA, 2009) em altas temperaturas.
A fusão nuclear ocorre no interior das estrelas, transformando diferentes gases em
outros gases mais massivos (ARANY-PRADO, 2017). Em um processo semelhante a uma
explosão, mas que acontece do interior para o exterior da estrela; no decorrer de milhares de
anos. Essa é a principal característica que diferencia as estrelas dos demais astros, como os
planetas, além da capacidade de emitirem luz. Apresentarei aqui o Vídeo 8.1 – Evolução
Estelar, que simula a explosão de uma estrela.
Quando a estrela não consegue fundir gases mais massivos como o Ferro, ela então irá
explodir suas camadas externas, espalhando ao redor novas formações gasosas que darão
início a outras Estrelas. Mas dependendo do quão massiva for essa estrela ela poderá dar
origem a um buraco negro; esses devido à grande concentração massiva absorvem tudo que
há no espaço, até mesmo a luz (KEPLER; SARAIVA, 2014).
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Quanto ao tipo de estrelas, podemos considerar que as de menor massa são mais frias e
apresentam-se nas cores vermelhas. As de maior massa são chamadas de gigantes azuis e são
muito mais quentes. No meio, há estrelas branco-amareladas, como o nosso Sol. O Sol é
nossa estrela mais próxima, e fundamental para existência de vida aqui na Terra (SILVA,
2006). Ele também nos possibilita estudar a estrutura de outras estrelas e conhecer a evolução
das mesmas.
Em seguida apresentarei o Vídeo 8.2 - O tamanho do Universo 2, que traz um
comparativo no tamanho dos astros em relação as Estrelas, para que as alunas possam
observar a grandiosidade que estas apresentam.
Adotando como exemplo o nascimento, a vida e a morte do Sol, pois isso será
fundamental para que entendam o surgimento do sistema solar, no 9º Encontro. Podemos
dizer que as estrelas nascem com as decorrentes explosões, onde ocorrem adensamentos de
gás e poeira em algumas regiões da nebulosa (ARANY-PRADO, 2017); formando glóbulos
de gás frio, que acabam colapsando. Na medida que o glóbulo colapsa, forma-se um disco em
rotação com a protoestrela no centro (SILVA, 2006).
Passando depois para um período mais estável, no caso do nosso Sol. Esse período
durará dez milhões de anos, e ele está praticamente no meio dessa fase. Daqui há uns cinco
milhões de anos explodirá como uma gigante vermelha. O Sol será 2 mil vezes mais luminoso
do que é hoje; tão grande que engolirá Mercúrio, Vênus e a Terra, chegando próximo da
órbita de Marte (NOGUEIRA, 2009). Lembrando que esse processo varia de acordo com a
massa de cada estrela.
Quando não conseguir mais realizar fusão, e por não ser massivo suficiente, apenas se
tornará uma anã branca solitária, terminado sua evolução; brilhará mais fracamente na medida
que for esfriando e, talvez se tornará algo frio, denso e escuro chamado de anã negra (SILVA,
2006).
3º Momento: Após a reflexão, como retomada das questões inicialmente levantadas,
será solicitado que as alunas descrevam e expliquem individualmente “-O que é uma
Estrela?” e incluo uma nova pergunta: “Qual a diferença da estrela para um planeta”, para
perceber qual conceito foi mais conciso para compreensão das alunas.
4º Momento: Finalizo solicitando que desenhem novamente uma estrela na outra
metade da folha de ofício, para que possamos inferir qual noção de estrelas elas construíram
após o estudo desse encontro.
3 LISTA DE IMAGENS, VÍDEOS E WEBSITES
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Figura 8.1 – Estrelas, disponível em <https://www.nasa.gov/sites/default/files/pia18014full.jpg> Acessado em 03 de setembro de 2017.
Figura 8.2 – O Sol em diferentes comprimentos de onda, disponível em
<https://www.nasa.gov/sites/default/files/multi_wavelength_feb_25_pre-flare_1.jpg >
Acessado em 03de setembro de 2017.
Figura 8.3– Desenhando, disponível em <https://afabricadedesenhos.wordpress.com/o-quefabricamos/lapis-de-cor/menino-livro-caderno-book-boy-drawing-desenhando-lapis-de-corcolor-pencil-jlima-desenho/> Acessado em 03de setembro de 2017.
Figura 8.4 – Nebulosas, disponível em
<https://www.nasa.gov/sites/default/files/images/110699main_image_feature_285_ajhfull.jp>
Acessado em 03 de setembro de 2017.
Figura 8.5 – Galáxia, disponível em
<https://www.nasa.gov/sites/default/files/images/611265main_hubble_holidaywreath_full.jp>
Acessado em 03 de setembro de 2017.
Figura 8.6 – Supernova, disponível em
<https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/gkper.jpg > Acessado em 03 de
setembro de 2017.
Figura 8.7 – Proesrtela, disponível em
<https://www.nasa.gov/sites/default/files/images/643608main_hubble_full.jpg> Acessado em
03 de setembro de 2017.
Figura 8.8 – Anã branca, disponível em
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/print.jpg> Acessado em 03 de
setembro de 2017.
Figura 8.9 – Buraco Negro, disponível em
<https://www.nasa.gov/sites/default/files/images/729665main_A-BlackHoleArtpia16695_full.jpg> Acessado em 03 de setembro de 2017.
Figura 8.10 – A cor das Estrelas, disponível em
<http://www.astro.iag.usp.br/~gastao/PlanetasEstrelas/ > Acessado em 03 de setembro de
2017.
Figura 8.11 – O Sol, disponível em
<https://www.nasa.gov/sites/default/files/images/656133main_coronalhole_sdo_blank_full.jp
g> Acessado em 03 de setembro de 2017.
Figura 8.12 – Ciclo evolutivo do Sol, disponível em
<http://pimentaeouro.blogs.sapo.pt/71119.html > Acessado em 03 de setembro de 2017.
Figura 8.13 – Ciclo evolutivo do Sol, disponível em
<http://www.telescopiosnaescola.pro.br/ceu1/evolucao/evolucao.pdf> Acessado em 03 de
setembro de 2017.
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Figura 8. 14 – Comparativo Evolução das Estrelas, disponível em
<http://profjoaoperdigao7.blogspot.com.br/2010/10/ciclo-de-vida-das-estrelas.html>
Acessado em 03 de setembro de 2017.
Vídeo 8.1 – Evolução Estelar, disponível em
<https://www.youtube.com/watch?v=kLlILnQjGfc> Acessado em 03 de setembro de 2017.
Vídeo 8.2 - O tamanho do universo 2, disponível em
<https://www.youtube.com/watch?v=UZHSUxhBZ-E&t=6s> Acessado em 27 de agosto de
2017.
Website Nasa, disponível em <https://www.nasa.gov> Acessado em 03 de setembro de 2017.
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II) APRESENTAÇÃO EM SLIDES

316

317

III) RELATO DA INTERVENÇÃO
8º Encontro – 04.09.2017. Estrelas: Nascimento, vida e morte

Objetivo
Construir a percepção formal sobre o formato das estrelas, reconhecer que o Sol é
nossa estrela mais próxima e a diferença desses dos demais astros.

Relato
Neste encontro compareceram três alunas (A, B e C), comecei apresentando o título da
intervenção e questionei o que era aquela foto ao fundo (Figura 8.1); todas sinalizaram que
eram estrelas. Chamei a atenção para a coloração presente na mesma, nisso aluna A comentou
que eram muito coloridas.
Em seguida, questionei o que era uma estrela? Nisso a aluna A disse que era colorida,
as demais não souberam dizer ao certo, a aluna B apenas sinalizou que brilhavam. Perguntei
então se o Sol também era uma estrela? Elas se olharam e a aluna A afirmou com muita
certeza que sim, as demais afirmaram com tom de dúvidas. Nisso a aluna A olhou para as
colegas e tornou a confirmar. Assim a aluna B, pensou uns instantes e também afirmou que
seria uma estrela. Aproveitei o momento de dúvida e perguntei por que era uma estrela, elas
falaram que era porque brilhava. Com isso perguntei se a Lua também era estrela, e a aluna B
falou que não. Então perguntei de novo por que não seria uma estrela e ela respondeu que não
era porque era cinza e sem luz; para minha surpresa, pois esperava que associasse ao brilho,
mas não. Já a aluna C, ainda pouco confusa, não sabia bem o que responder por vezes
afirmando e negando; sem muita coerência, pois para ela assuntos mais conceituais são de
grandes dificuldades cognitivas.
Partindo para a última questão inicial, perguntei qual era a cor do Sol, a aluna A queria
apontar na imagem (Figura 8.2) em qualquer ponto. Talvez o efeito colorido a confundiu, ou
não entendeu a pergunta. Para tentar explicar de forma simples o efeito, expliquei que a
imagem foi tirada com diferentes tipos de lentes e luzes (seria complicado falar em
comprimentos de onda ou frequência) para enxergar o Sol em distintas colorações. Retomo o
questionamento e ela indicou ainda na imagem que era verde, depois azul... Chamei sua
atenção para que olhasse atentamente para mim e perguntei mais uma vez qual era a cor do
Sol e ela respondeu finalmente que seria amarelo. A aluna B disse que achava que seria
branco. Então a aluna A, com dúvida diz que era branco ou amarelo. A aluna C afirmou ser
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amarelo, sem duvidar. Mesmo com as alegações delas não percebi que reconheciam a cor do
Sol com tom variante de coloração branco amarelada; pois pelos desenhos já produzidos,
percebi que consideram a cor do Sol com tom amarelo vibrante.
Solicitei então que desenhassem uma estrela, como elas percebiam que seria. As três
alunas desenharam com formato triangular. Ou seja, mesmo elas aceitando o Sol como uma
estrela, quando lhes é solicitado desenhar um Sol, por exemplo, elas usam a figura circular,
mas para estrelas em geral, mantém o modelo triangular usual para representação das mesmas.
Apresentei a imagem de uma nebulosa (Figura 8.4), para explicar que estas seriam os
berçários das estrelas, onde elas nascem. Questionei o sinal e as alunas sinalizaram
espontaneamente com o sinal que criaram para mesma no 5º Encontro. Expliquei que a região
gasosa começava a se unir e com a gravidade (usei o sinal criado pelo projeto Sinalizando a
Física) (CARDOSO; BOTAN; FERREIRA, 2010), o gás se agrupava até que com uma
explosão começava a se formar uma estrela.
Ainda não percebi que tenham compreendido o conceito de gravidade. Para
exemplificar, mesmo que ainda basicamente, usei dois livros e os larguei em queda livre sobre
uma mesa, e disse que eles caiam porque eram atraídos pela gravidade e assim ocorria com o
gás nas nebulosas e na formação das estrelas. O gás ele era atraído por essa gravidade e isso
gerava uma força interna na estrela, para tentar explicar a força, a pressão causada e que o
processo era do interior para o exterior da estrela.
Com a foto de uma galáxia (Figura 8.5), comentei com elas que isso acontecia por
toda a galáxia e assim nasciam e morriam as estrelas. Em seguida continuo explicando que,
com o agrupamento desses gases e com a força interna começava a se constituir uma estrela,
com o processo chamado de fusão nuclear. Indiquei a palavra para elas no slide, como ainda
não possuía um sinal.
Continuei com a argumentação, falando para as alunas que com a explosão (Figura
8.6) a estrela girava rapidamente; e mostrei o formato desse fenômeno com a Figura 8.7 de
uma protoestrela. Tornando a dizer que o agrupamento dos gases dava início ao processo de
fusão nuclear, transformando esses em outros gases mais pesados, com uma temperatura
muito alta (usei o sinal criado pelo projeto Sinalizando a Física) (CARDOSO; PASSERO,
2010), gerando novas explosões até finalmente morrer. Nesse instante perguntei como poderia
ser sinalizado fusão nuclear, e elas indicaram o sinal que usei para indicar a protoestrela e o
movimento giratório da mesma. Revelando que houve um conflito conceitual.
Com isso apresentei o Vídeo 8.1 – Evolução Estelar, e alertei as estudantes que seria
para que visualizassem como acontecia o processo de evolução de uma estrela e qual era a
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consequência. Elas ficaram surpresas e pediram para reproduzir novamente. Uma das alunas
(B) comentou que sentiu ―medo‖ ao ver a simulação, pois ficou muito entusiasmada.
Retornei a falar que o processo ocorre ao longo da vida da estrela, mas que isso não
acontecerá para sempre, pois ela irá explodir e morrer. A aluna B, espantada, perguntou
olhando para as colegas, se a estrela também morre. Respondi que sim e que irá finalizar sua
vida evolutiva espalhando todo o gás para o espaço a sua volta e dará início ao nascimento de
outras estrelas; ocorrendo novamente todo o processo. Com as imagens Figura 8.8 e Figura
8.9, expliquei que a forma que a estrela termina sua vida depende de sua massa. Se ela não for
muito massiva irá explodir e se tornar uma pequena esfera fria, mas se for muito massiva ela
poderá se transformar em um buraco negro. Não havendo sinal específico, sinalizei indicando
que seria algo esférico e escuro, capaz de atrair outras estrelas e a luz. Elas ficaram
impressionadas, mas não senti que haviam compreendido. Mostrando a Figura 8.9 perguntei
como poderia sinalizar e a aluna C tentou representá-lo indicando como uma luz que estaria
entrando em uma esfera. Ou seja, houve dificuldade para as alunas identificarem o que era um
buraco negro.
Com a Figura 8.10, com comparativo de estrelas, ilustro para as alunas as diferentes
cores e tamanhos que as estrelas podem apresentar. Nisso o notebook que estava sendo
utilizado para a explanação em PowerPoint começou a se atualizar, reiniciando o sistema e
interrompendo a apresentação. Como elas já haviam visualizado a imagem, prossegui
comentando que as azuis possuíam maior massa e eram mais quentes, já as vermelhas seriam
com menor massa e mais frias que as azuis, e tinham as estrelas branco amareladas, como o
nosso Sol. Mas todas tinham temperatura muito elevada (usei o sinal criado pelo Projeto
Sinalizando a Física) (CARDOSO; PASSERO, 2010), embora variassem de estrela para
estrela.
Ao retornar o sistema, retomei a apresentação. Usando um dos desenhos produzidos
inicialmente pelas alunas, o coloquei ao lado da Figura 8.10 e perguntei, se o desenho se
parecia com uma das estrelas e elas responderam que não. Então comentei que havia pedido
para desenharem uma estrela, e perguntei por que estava diferente. Apontei para o Sol
perguntando se parecia com o mesmo, novamente elas confirmaram que não. Que o desenho
não era de uma estrela de verdade, mas sim de brincadeira, segundo as alunas.
Não há problemas que elas considerem o desenho com um formato que quiserem, pois
a imaginação não possui um formato padrão. No entanto elas se deram conta que uma estrela
na sua forma concreta seria muito diferente do que desenharam e isso foi um indicativo
positivo neste encontro referente à visão mais científica do astro.
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Aproveitei a mesma imagem para mostrar que o nosso Sol também iria explodir e se
tornaria futuramente uma gigante vermelha. A aluna B surpresa questionou se o Sol também
iria explodir e depois morrer. Afirmei a elas esta informação, pois se ele era uma estrela
também aconteceria. Então elas perguntam se iria demorar, então tornei a afirmar que sim. A
aluna A questionou se seria quando estivesse velha, falei que não, que seria muito depois,
demoraria mais uns cinco milhões de anos. A aluna B em tom de alívio exclamou que ainda
bem que irá demorar, em seguida perguntou por que as estrelas morrem.
Percebi que ainda não haviam compreendido o processo de fusão e evolução desses
astros, com isso retomei os conceitos e reapresento as Figura 8.8 e Figura 8.9. Lembrei que
não relatei às alunas que quando as forças da estrela se esgotarem, ela não conseguiria mais
transformar os gases em outros mais massivos e assim ela explodiria; relembrando que se
fosse uma estrela muito grande e massiva se tornaria um buraco negro. Exemplifiquei
mostrando na Figura 8.10, que podíamos perceber que o Sol, que aparentemente era muito
pequeno próximo das outras estrelas não se tornaria um buraco negro, mas que talvez a estrela
azul que era muito maior e mais massiva poderia finalizar sua evolução como tal.
Ao mostrar a Figura 8.9 pela segunda vez e após retomar os conceitos e fazer as
exemplificações, perguntei como poderia ser o sinal para buraco negro e elas se olharam e não
manifestaram nenhum sinal. Voltando para Figura 8.10, a aluna A percebendo os diferentes
nomes nas estrelas perguntou o que era Vega, relatei a elas que era o nome de outra estrela,
assim como a nossa tinha o nome de Sol, outras possuíam outros nomes. Ainda nesta imagem
a aluna A perguntou se as outras estrelas estavam longe, afirmei que sim, e a aluna B
perguntou se seriam mais de mil quilômetros, nisso confirmei que era muito mais que mil
quilômetros, e ela insistiu questionando quantos quilômetros seriam.
Pensei que não era o momento adequado de introduzir a unidade de distância anos luz,
pois nenhum momento no decorrer de todos os encontros os conceitos velocidade da luz e
unidades astronômicas foram discutidas. Apenas respondi que seriam milhares e milhares de
quilômetros, que não conseguiríamos chegar até uma estrela viajando com um foguete, por
exemplo; além de ser quente demais para suportar uma aproximação, assim como o Sol.
Nesse momento, dizendo que já sabia sobre isso, a aluna B afirmou que entendeu. Talvez por
já termos discutidos sobre a temperatura do Sol nos estudos do ano anterior (01/2016).
Chegando a imagem do Sol (Figura 8.11), a aluna B sinalizou a frase presente no slide
e a aluna A fez a leitura oral em português. Nessa imagem perguntei sobre a cor do Sol e
dessa vez elas afirmaram que seria mais ou menos amarelo e branco. Ou seja, elas perceberam
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que não seria o branco que enxergamos daqui da terra, nem o amarelo vibrante do lápis de
colorir.
Apresentei o Vídeo 8.2 – O tamanho do Universo 2 e avisei elas que seria um vídeo
para que percebessem qual seria o tamanho comparativo entre as estrelas e outros astros. Elas
se entusiasmaram com as imagens do vídeo, afirmando que eram muito grandes as estrelas e
solicitaram que apresentasse novamente, mas como o tempo da intervenção já se esgotava,
preferi dar continuidade.
Apresentei o ciclo de vida do Sol (Figura 8.12; Figura 8.13), relembrando que ele
também estava se transformando e iria morrer, indiquei os estágios que passaria desde o seu
início como uma nuvem gasosa à formação de uma protoestrela; sinalizando como se fosse
uma estrela no centro e girando rapidamente, semelhante ao utilizado na Figura 8.7,
explodindo para o formato de Sol que temos atualmente, o qual durará 10 milhões de anos.
Indiquei a elas que já estamos na metade, depois ele se tornará uma gigante vermelha e
engolirá Mercúrio, Vênus e até a Terra, chegando perto de Marte (usei os sinais já criados
pelo grupo em 01/2016); e relatei que seria muito mais quente do que é agora.
A aluna B fez expressão de espanto e surpreendimento, logo tornou a comentar que
ainda bem que isso demoraria a acontecer. Ou seja, com relação ao Sol, ela demonstrou
compreender mais sobre o processo evolutivo das estrelas. A aluna C, como de costume
apenas olhava atentamente cada imagem, minhas explicações e sinais que usava durante a
apresentação, sem se manifestar com muita frequência. Já a aluna A, notei que durante
praticamente toda a intervenção ela estava desatenta, e nessa fase perguntou se Vênus era
―mau‖, pois ele ia engolir a Terra. Ou seja, ela não entendeu o fenômeno causado com a
evolução do Sol, mas talvez por ter percebido que suas colegas haviam compreendido,
também achou necessário entender e por isso optou por questionar, mesmo sem saber de fato
o que havia sido comentado.
Concluindo os slides, mostrei a analogia da evolução estelar com o crescimento e vida
de uma pessoa (Figura 8.14), mas não achei que esta imagem contribuiu para compreensão de
tal processo. Com isso, retomo as questões sobre o que seria uma estrela e qual era a diferença
de uma estrela para um planeta. A aluna A respondeu que estrelas eram muito coloridas. Já
aluna B disse que eram muito maiores e tinham luz. A aluna C apenas afirmou com a cabeça
para o que as colegas falaram. Percebi que a aluna B atentou para a diferença dos tamanhos
dos astros e que isso interferia nas suas características, embora não apontou quais seriam;
como massa, temperatura e a própria fusão nuclear. Comentei então que outra diferença além
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da emissão de luz, seria o fato das estrelas serem muito mais massivas que planetas, por
exemplo, e elas são capazes de realizar fusão, possuindo um período de vida e morte.
Terminamos a intervenção com a elaboração do desenho sobre como era uma estrela
na outra metade da folha ao lado da que desenharam inicialmente. A aluna A seguiu
desenhando com formato triangular, mais pontiagudo. Já aluna B disse que queria representar
uma estrela azul; que talvez por ser a maior que viu nas imagens chamou mais sua atenção, já
que atentou para o tamanho das estrelas ao caracterizá-las. A aluna C desenhou uma estrela
vermelha. Tanto aluna B e C desenharam estrelas com forma arredondadas.
Nesta intervenção, não considero que o objetivo foi alcançado com êxito, pois as
alunas A e B estavam muito agitadas. Principalmente a aluna A, que dispersava o grupo,
sendo necessário parar os estudos para exigir mais postura e respeito da parte dela. Percebi
que os conceitos de fusão nuclear, buraco negro e o processo evolutivo de uma estrela se
configuraram abstratos e distantes das alunas; não havendo total compreensão da principal
característica deste astro. Contudo, quanto ao Sol elas demonstraram maior familiaridade e
isso é importante para que possam entender o nosso Sistema Solar e a relação dessa estrela
com o nosso planeta, nos estudos propostos para os demais encontros.
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APÊNDICE J – SISTEMA SOLAR: O SOL, OS PLANETAS E SUAS LUAS: 9º
ENCONTRO
I) PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÃO

ENCONTRO

Data

Horário

Sala

9º

11/09/2017 segunda-feira

16h às 17h

Biblioteca

Sistema Solar: O Sol, os planetas e suas luas
1 DESCRIÇÃO

Estudar algumas características dos astros que compõem nosso Sistema Solar, como
surgiram os planetas, a temperatura superficial, tamanho, distância relativa ao Sol, de cada
planeta e seus satélites naturais

1.1 Recursos
A intervenção será expositiva dialogada, mediada pela professora em Língua
Brasileira de Sinais (Libras), com uso de instrumentos e recursos como:
✓ Imagens impressas;
✓ Manipulação no Stellarium;
✓ Simulação online.

1.2 Tópicos

Conforme Proposta de Sequência Didática:
5. Sistema Solar: composição e características

1.3 Objetivo

Compreender brevemente sobre o surgimento do nosso Sistema Solar, característica
dos planetas, o movimento de revolução e movimento anual aparente dos mesmos,

324

apresentando alguns indicativos da distinção dos demais astros relativos a nosso planeta
Terra.

2 ESTUDOS E ATIVIDADES

Este encontro acontecerá em quatro momentos. Será utilizada uma exposição de
imagens impressas que conduzirão a intervenção, intercalando com a visualização da chuva
de meteoros com uma simples manipulação do software Stellarium; e finalizando com uma
breve simulação online do movimento de revolução dos planetas.
Salienta-se que as características a serem discutidas sobre cada astro, também serão
impressas em fichinhas de papel e posicionadas próximo das figuras dos respectivos astros;
conforme a caracterização dos mesmos.
1º Momento: As estudantes já possuem noções a respeito da composição do Sistema
Solar, com base nos estudos passados (01/2016) e das apresentações em encontros anteriores.
Serão utilizadas figuras impressas que representam individualmente os principais astros do
Sistema Solar (o Sol, os planetas e algumas luas; para cinturão de asteroides serão utilizadas
bolinhas de papel). As alunas receberão estas imagens seguidas do questionamento: “-O que
são essas imagens e o que elas podem ser quando organizadas?”
Estas perguntas serão realizadas com a intenção de que as estudantes percebam que, as
imagens representam os astros específicos do nosso Sistema Solar; e tenham liberdade de
demonstrarem como reconhecem esse sistema com os estudos realizados até este encontro.
Será sugerido às alunas que exponham sobre uma mesa todas as figuras, em suas
respectivas posições no Sistema Solar. Após as estudantes se manifestarem, caso não
consigam distribuir os astros conforme suas devidas posições no Sistema Solar, elas serão
orientadas com o decorrer do estudo; até que possamos construir uma noção de composição,
características e então organizar os astros formando o Sistema Solar. Nesse instante apresento
o objetivo às alunas e partimos para o 2º Momento.
2º Momento: Neste momento começaremos pela descrição das características mais
gerais dos astros. Iniciando pelo Sol, pois foi graças ao nascimento deste astro que nosso
Sistema Solar possui a composição como a conhecemos. Sua temperatura superficial é de
5537,778°C (website Nasa <https://www.nasa.gov/sun>).
Lembrando que este é uma estrela, e que o processo de evolução do mesmo aconteceu
com o colapso (ou explosões) em uma grande nuvem rotante de gás, a nebulosa solar.
Observando também que todos os planetas estão no mesmo plano, giram em torno do Sol na
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mesma direção, em movimento de translação; e de si, em movimento de rotação na mesma
direção, com exceção de Vênus. Podemos então considerar que a possível origem do nosso
sistema, ocorreu de uma mesma nebulosa em rotação, que colapsou para dar origem ao Sol e
aos planetas (HORVATH, 2008; KEPLER; SARAIVA, 2014).
Com base nos dados dispostos nas obras de Horvath, (2008) e Kepler e Saraiva (2014),
temos: Começando por Mercúrio, o mais próximo ao Sol, sua temperatura varia de 407°C a –
183°C, seu período de revolução é de 87,97 dias. Vênus é o mais quente do nosso sistema e
sua temperatura atinge 470° C, seu tamanho é semelhante ao da Terra e demora 224,7 dias
para dar uma volta ao Sol. A Terra, nosso planeta, possui um satélite natural, a Lua, sua
temperatura efetiva é de 22° C, sua rotação é de 23h56m, um dia, e de revolução é de 365,26
dias, um ano, está a 149,6 x 106 km (esse valor não será apresentado em notação) de distância
do Sol. Marte, o planeta vermelho, possui uma temperatura efetiva de -23º C e apresenta dois
satélites naturais, possui água em condições diferentes ao da Terra, sua revolução leva 686,98
dias.
Depois de Marte há um agrupamento de formações rochosas o Cinturão de Asteroides.
Por vezes os fragmentos menores destes passam despercebidos entre a Lua e a Terra, e
podemos observá-los como meteoros; e ao atingirem o solo terrestre como meteoritos
(HORVATH, 2008). Fragmentos de cometas, corpos menores que orbitam o Sol, ao passarem
próximos ao Sol também acabam colidindo com a Terra causando as chuvas de meteoros
(KEPLER; SARAIVA). Ao explicar esse fenômeno, será realizada uma simulação no
Stellarium, para que as alunas possam visualizar o efeito da chuva de meteoros (Figura 1).
Figura 1 – Captura de tela: Simulação de chuva de meteoros no programa Stellarium

Fonte: Autores.
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Para isso, é preciso selecionar no canto esquerdo da tela: janela de data e horário (F5)
e ajustar tela o horário para que a luminosidade do Sol não interfira, e selecionar também no
cano esquerdo o item: janela de opções do céu e visualização (F4). Esse abrirá uma aba para
configuração onde é possível aumentar a taxa de estrelas cadentes de 10 para 144000
conforme a Figura 1 e Figura 2.
Figura 2 – Captura de tela: Ajustando configuração para simular uma chuva de meteoros no
Stellarium

Fonte: Autores.

Está será uma simulação rápida e simples, mas com grande potencial visual de um
fenômeno que nem sempre é possível observar e talvez as alunas desconheçam. O programa
será previamente instalado e testado, para evitar problemas técnicos no momento da
intervenção.
Na sequência, de acordo com Kepler e Saraiva (2014) temos: Júpiter, este é o maior
planeta do nosso sistema, sua composição é gasosa, possui anéis e 65 satélites naturais,
demora 11,86 anos para dar uma volta ao Sol e sua temperatura é de -150°C. Saturno também
é gasoso e possui lindos anéis ao seu redor além de 62 satélites naturais, sua temperatura é de
-180°C e sua revolução é de 29,46 anos. Urano, também é gasoso e possui anéis, suas
temperatura aproximada é de -210 ºC, com 27 satélites naturais, sua revolução demora 84,04
anos. Netuno, também é gasoso, possui anéis e 14 satélites naturais é último planeta, está a
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4488,4 x 106 km (esse valor não será apresentado em notação) do Sol, sua temperatura é de 220°C e a revolução é de 164,8 anos.
Concluindo esta etapa apresentarei a simulação online do movimento de revolução dos
planetas e, passaremos para o momento de retomada dos conceitos e fenômenos estudados. Se
a conexão com a internet falhar ou der erros, serão usadas as próprias figuras da apresentação
para simular o movimento de alguns planetas.
3º Momento: A fim de refletir os principais aspectos do Sistema Solar, as alunas serão
indagadas sobre: “-Poderíamos morar em outro planeta do Sistema Solar? Por quê?”. Após
os comentários das estudantes, retomamos os aspectos mais gerais:
Os planetas mais próximos ao Sol, são os terrestres: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte,
possuem tamanhos menores, são mais densos, rochosos, quentes e possuem poucos satélites
naturais ou até mesmo nenhum. Os planetas mais afastados Júpiter, Saturno, Urano e Netuno,
são gasosos, muito maiores, mais frios e possuem muitos satélites naturais. Plutão é um dos
planetas anões conhecidos, como Eris, Ceres e Caronte e estão mais distantes. A temperatura
efetiva ou superficial dos planetas está relacionada com a distância ao Sol e geralmente
quanto maior for à distância do Sol, mais baixas serão as temperaturas e quanto mais
próximos mais elevadas (KEPLER; SARAIVA, 2014).
4º Momento: Para a avaliação será solicitado que as alunas construam uma pequena
frase a respeito da pergunta levantada no 3º momento: “-Poderíamos morar em outro planeta
do Sistema Solar? Por quê?”

3 LISTA DE IMAGENS, PROGRAMAS E WEBSITES
Figura 9.1 – Sol, disponível em
<https://www.nasa.gov/sites/default/files/images/740364main_latest_4096_0171full_full.jpg> Acessado em 07 de setembro de 2017.
Figura 9.2 – Mercúrio, disponível em < http://www.99graus.com.br/mercurio-o-menorplaneta-do-sistema-solar/planeta-mercurio/> Acessado em 07 de setembro de 2017.
Figura 9.3 – Vênus, disponível em < http://brasilescola.uol.com.br/geografia/planetavenus.htm> Acessado em 07 de setembro de 2017.
Figura 9.4 – Terra, disponível em <http://www.astronoo.com/pt/lua.html> Acessado em 07
de setembro de 2017.
Figura 9.5 – Marte, disponível em <https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/sem-sinalde-vida-em-marte-10066956> Acessado em 07 de setembro de 2017.
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Figura 9.6 – Júpiter, disponível em <http://universoobservado.blogspot.com.br/2011/06/oplaneta-jupiter.html> Acessado em 07 de setembro de 2017.
Figura 97 – Saturno, disponível em <https://www.megacurioso.com.br/saturno/58798-fatose-curiosidades-sobre-saturno-o-senhor-dos-aneis-do-sistema-solar.htm> Acessado em 07 de
setembro de 2017.
Figura 9.8 – Urano, disponível em <http://slideplayer.es/slide/40065/> Acessado em 07 de
setembro de 2017.
Figura 9.9 – Netuno, disponível em
<https://brazilastronomy.wordpress.com/2014/09/23/historia-e-descoberto-o-planeta-netuno/>
Acessado em 07 de setembro de 2017.
Figura 9.10 – Plutão, disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Plut%C3%A3o>
Acessado em 07 de setembro de 2017.
Simulação Online, Movimento de Revolução dos Planetas, disponível em
<http://www.astronoo.com/pt/artigos/posicoes-dos-planetas.html> Acessado em 06 de
setembro de 2017.
Software, Stellarium, disponível em <http://www.stellarium.org/pt/> Acesso em 09 de junho
de 2017.
Website Nasa, disponível em <https://www.nasa.gov/sun> Acessado em 06 de setembro de
2017.
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II) APRESENTAÇÃO IMPRESSA
Para recortar e montar o sistema solar com algumas características.
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Não estão em escalas astronômicas.
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III) RELATO DA INTERVENÇÃO
9º Encontro – 11.09.2017. Sistema Solar: O Sol, os planetas e suas luas

Objetivo
Compreender brevemente sobre o surgimento do nosso Sistema Solar, característica
dos planetas, o movimento de revolução e movimento anual aparente dos mesmos;
apresentando alguns indicativos da distinção dos demais astros relativos ao nosso planeta
Terra.

Relato
Neste encontro compareceram três alunas (A, B, C). Após colocar um tecido preto
sobre a mesa, entreguei as figuras dos astros do Sistema Solar às alunas e espalhei os mesmos
sobre esse tecido. Questionei se elas sabiam o que eram aquelas figuras. Elas se olharam por
alguns instantes e com pouco de dúvida a aluna B falou que eram os planetas e o Sol, a aluna
A mostrou e falou que era a Terra. Então perguntei novamente, o que seriam todos aqueles
astros juntos, não apenas individualmente. A aluna B sinalizou que seria o Sistema Solar, mas
teve dificuldade para lembrar do sinal (sinal criado pelo grupo em 01/2016).
Em seguida perguntei como elas poderiam organizar o Sistema Solar e solicitei que
movessem as imagens na mesa. As alunas A e C não se manifestaram, mas a aluna B tomou a
iniciativa e começou a estruturar as figuras em uma ordem. A aluna B organizou com todos os
astros alinhados, confundindo apenas a posição de Mercúrio, como último planeta antes de
Plutão e inverteu a ordem de Urano e Netuno. Com isso partimos para a caracterização dos
astros. Diferentemente do previsto no planejamento, optei por deixar cada aluna selecionar
uma ficha com a descrição dos astros e discutir conforme selecionavam estas definições.
Figura 3 – Sistema Solar organizado pelas alunas (principalmente pela aluna B)

Fonte: Autores.
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Casualmente, a primeira ficha retirada foi sobre a Terra. Falamos sobre a temperatura,
seu período de rotação, revolução e distância ao Sol. As alunas se espantaram com a grandeza
do número para a distância da Terra ao Sol. Mesmo ainda não possuindo noções sobre
unidades de medidas em geral, elas conseguiram perceber que seria longe. Seguindo nesse
viés, a intervenção ficou mais descontraída, pois as alunas ficavam ansiosas com o astro que
seriam contempladas para discussão.
Ao retirarem a ficha descritiva do Sol, questionei, se o astro também era uma estrela.
Elas tiveram dificuldade em entender o que estava sendo perguntado. Então apontei para a
ficha que o classificava como estrela e perguntei o que era aquela palavra, assim as alunas
sinalizaram estrela. Nesse instante, retomei o fato sobre o Sol ser uma estrela e como ele se
constituiu, relembrando que este surgiu de uma nuvem gasosa que ao colapsar deu início na
formação da protoestrela e graças a isso e com movimento giratório formaram-se o Sol e os
planetas, por isso também que os planetas encontram-se basicamente em um mesmo plano. As
alunas fizeram expressão de compreensão, como se associassem o que foi discutido sobre as
estrelas e a relação destas na formação dos planetas que orbitam em seu entorno.
Com o decorrer da caracterização, era discutida principalmente a temperatura, o
período de revolução, o número de satélites naturais e fomos reorganizando o Sistema Solar.
Com isso a aluna B, indicando Júpiter questionou se havia ar naquele planeta, mas se
referindo com sentido de ar respirável, no caso o oxigênio. Nesse instante lembrei-me de
informar que não havia ar respirável, mas que aquele planeta assim como os três últimos eram
gasosos; não havia terra sólida igual ao nosso planeta, sendo que os quatro primeiros eram
rochosos.
Ao chegar em Netuno, apresentei o valor calculado sobre a distância deste ao Sol,
novamente elas se impressionaram com a grandeza numérica atribuída. Também ao relatar o
seu período de revolução, as estudantes se espantaram com a demora que o planeta levaria
para dar a volta no Sol.
Neste instante, alterando a ordem prescrita no planejamento, onde seria apresentado o
cinturão de asteroides e sobre os cometas para posterior simulação no Stellarium. Optei por
demonstrar a simulação online do movimento de revolução dos planetas, mas as alunas não
fizeram muitos comentários; apenas questionaram onde estava Netuno, pois ficaram
intrigadas com o período de revolução deste. Então focalizei naquele planeta e elas
comentaram que seria muito demorado e sinalizaram que seria muito velho, não no sentido da
idade do planeta, mas pela percepção de que aquele tempo seria muito longo e levaria muitos
anos.
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Por último apresentei o cinturão de asteroides, que as alunas não lembravam
especificamente a posição; mas ao colocar as bolinhas de papel picado sobre a mesa, as alunas
souberam sinalizar estes astros. Comentei sobre como se formam os meteoros e que estes
seriam partes dos asteroides, que se despedaçavam com colisões, ou dos cometas que ao
passearem próximos ao Sol também perdiam fragmentos que por vezes seguem em direção a
Terra.
Figura 4 – Sistema Solar com fichas descritivas após discussão com as alunas

Fonte: Autores.

Com isso, apresentei a simulação no programa Stellarium. Mostrei a elas a janela
virtual e comuniquei que representava a cidade onde estávamos, mas elas não conseguiram
entender isso com o software. As alunas não associavam que o mesmo mostrava o céu da
cidade delas, pois não entendiam a paisagem do campo ao fundo; pois estávamos dentro da
escola e isso dificultou que compreendessem o fundamento daquela ferramenta.
Realizando a simulação mostrei a chuva de meteoros. A aluna A falou que era muito
lindo o efeito, já a aluna B questionou se era perigoso morrer, com sentido de uma grande
colisão na Terra. Usando a própria bolinha de papel falei para ela que se um asteroide
colidisse por inteiro no nosso planeta seria muito perigoso, mas quando despedaçado no
espaço não haveriam muitos riscos. Percebo que principalmente a aluna B reconhece a
dinâmica dos eventos astronômicos, pois esse questionamento já foi levantado em encontros
anteriores.
Para finalizar o encontro, tentei junto com as alunas organizar os planetas em posições
distintas. Isto é, sem o formato de alinhamento, colocando-os espalhados em suas órbitas, mas
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como o espaço sobre a mesa era pequeno, não seria possível reorganizar desta forma e poderia
confundir as alunas.
Concluindo o encontro, questionei se poderíamos morar em um dos outros planetas e
por quê. Com muita certeza as três alunas relataram que não, porque não tinha ar e era muito
frio; talvez porque atentaram mais aos planetas maiores e mais distantes.
Aproveitei para retomar uma visão geral de que os quatro primeiros planetas eram
rochosos, menores, com poucas luas e que os últimos, além de maiores, eram gasosos, com
anéis e muitas luas.
Solicitei que elas escrevessem um texto sobre esse questionamento, desta vez
elaborando um único texto pelo grupo. Reconhecendo as dificuldades que as alunas possuíam
com a escrita e que geralmente elaboravam pequenas frases quando a proposta era individual;
considerei que com a possibilidade de elaboração de um texto em grupo, as estudantes teriam
mais oportunidades de formularem uma ideia e exporem a mesma em Português. Com isso
elas conseguiram escrever o texto presente no excerto a seguir:

Poderíamos morar em outro planeta do Sistema Solar? Por quê? Não porque tinha
muito frio ar, perto Sol muito quente, o foguete foi na lua pode ir mais não pode
morar na lua, o Marte tinha muito frio não tem ar, o lua muito escuro hora 00:00, na
terra tem muito pedra, perto na lua terra, estrela igual do Sol, Sol tem luz, Netuno
demorar muitos anos velho. (Texto redigido pelas alunas A, B e C em 11 de
setembro de 2017)

Percebi grande avanço na produção textual das estudantes. Embora a aluna A
conduziu praticamente toda a parte de escrita, por possuir mais facilidades com o Português,
suas colegas sugeriam frases e apontamentos que pensavam ser pertinentes constar no texto.
Com isso, também percebi que, mesmo que ainda com pouca estrutura textual e discursiva, as
alunas demonstraram a necessidade da reflexão que faz parte do processo de escrever.
A aluna C não participou muito durante a intervenção, mesmo muitas vezes
direcionando indagações diretamente a ela. Na escrita ela também não se pronunciou muito,
mas conseguiu fazer pequenas sugestões às colegas, mesmo com muitas dificuldades. O
esforço e o interesse demonstrados pela aluna (C) configuraram-se de grande significado.
O envolvimento coletivo do grupo potencializou a construção de uma ideia em
conjunto e a reflexão. Pelas palavras e pela intenção apresentada no texto considero que o
objetivo foi contemplado.
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APÊNDICE K – TERRA E LUA: AS FASES DA LUA E ECLIPSES: 10º ENCONTRO
I) PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÃO

ENCONTRO

Data

Horário

Sala

10º

18/09/2017 segunda-feira

16h às 17h

Biblioteca

Terra e Lua: As fases da Lua e eclipses
1 DESCRIÇÃO

Estudar sobre os movimentos de rotação e revolução do nosso satélite natural a Lua,
enfatizando o reconhecimento de alguns fenômenos como as fases da Lua e os eclipses.

1.1 Recursos
A intervenção será expositiva dialogada, mediada pela professora em Língua
Brasileira de Sinais (Libras), com uso de instrumentos e recursos como:
✓ Imagens impressas;
✓ Manipulação no Stellarium;
✓ Demonstração do movimento de rotação e revolução da Lua utilizando: Duas
bolinhas de isopor (para representar a Terra e a Lua), um palitinho (para segurar a bolinha) e
uma lanterna (para o Sol).

1.2 Tópicos

Conforme Proposta de Sequência Didática:
6. A Terra e Lua: Estrutura, peculiaridades e vida terrestre.

1.3 Objetivo

Contribuir para compreensão de alguns fenômenos dos nossos astros mais próximos,
como a Lua e a dinâmica entre a Terra e a Lua.
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2 ESTUDOS E ATIVIDADES

Este encontro acontecerá em quatro momentos. Será utilizada uma exposição de
algumas imagens impressas, a visualização do movimento elíptico da Lua e das suas fases
utilizando o software Stellarium e também será realizada uma demonstração desse fenômeno
utilizando duas bolinhas de isopor e uma lanterna.
1º Momento: Neste momento será apresentada uma simulação no Stellarium para que
as estudantes visualizem e percebam o movimento aparente da Lua.
Simulando o evento no Stellarium, ajusta-se a cidade onde se encontram os
observadores; com data marcando o dia 18 de setembro de 2017, com horário de 16h, (esta
data e horário foram escolhidos por se tratar do momento da intervenção).
Isso pode ser feito selecionado o item janela de data e hora (F5) à esquerda da tela.
Como a luz solar interfere nesse horário, pode-se remover o com item atmosfera (A) na parte
inferior da tela do programa. Para acompanhar o movimento do astro, coloca-se centrar no
objeto selecionado (barra de espaço) também no campo inferior da janela (Figura 5).
Figura 5 – Captura de tela: Simulando o movimento elíptico da Lua

Fonte: Autores.

Após tudo ajustado, mantendo a hora inicialmente dada (16h) fixa, o efeito do
movimento da Lua ao redor da Terra pode ser facilmente observado apenas adiantando ou
retrocedendo os dias. Nessa simulação avançaremos até o dia 30 de setembro; e com isso a
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Lua percorrerá um trajeto em forma de parábola, permitindo visualizar o caminho aparente
que o astro faz no céu.
Antes de realizar a simulação, será feita a pergunta: “-A Lua gira em torno da terra?”,
e após elas responderem, será solicitado que as alunas observem o efeito na simulação.
Com essa simulação, espera-se que elas percebam que de fato os astros não estão
sempre no mesmo lugar no céu. Ou seja, elas poderão perceber que estes não são fixos.
Também pode ser discutido que a Lua faz um movimento elíptico ao redor da Terra, por isso
variando sua posição em forma de um arco no céu. Após os comentários das alunas será
levantada mais uma questão: ―- O que acontece com esse movimento?”. Partindo então para o
segundo momento.
2º Momento: Como as alunas já perceberam que a Lua não está fixa, será apresentado
a elas os dois movimentos básicos que o astro realiza: o de rotação, em torno do seu próprio
eixo; e o de revolução, ao redor da Terra.
Utilizando os materiais (bolinhas de isopor e lanterna) (Figura 6), esses serão
ajustados sobre uma mesa. Será solicitado que uma das alunas segure a lanterna com a luz
acesa direcionada para a bolinha de isopor maior (para Terra), manipulada com um palitinho
por outra aluna; enquanto a outra estudante, segurando o palitinho com a bolinha de isopor
menor (para Lua), posiciona o mesmo entre o Sol (lanterna) e a Terra (bola de isopor maior) e
realiza a volta da Lua ao redor da Terra em sentido anti-horário.
As fases lunares devem-se ao fato de a Lua variar a sua aparência conforme seu
movimento ao orbitar em torno da Terra em relação ao Sol que ilumina determinadas porções
da Lua (LANGHI; NARDI, 2007). Começaremos pela Lua nova, explicando cada uma
conforme o astro for deslocado.
Figura 6 – Materiais necessários para a demonstração das fases da Lua

Fonte: Autores.
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De acordo com Kepler e Saraiva (2014): Na Lua Nova a face visível da Lua não
recebe luz do Sol, pois os dois astros estão na mesma direção, essa fase, a Lua está no céu
durante o dia, nascendo e se pondo aproximadamente junto com o Sol. Depois, temos o
Quarto-Crescente, com metade da face voltada para a Terra iluminada. Depois chega a Lua
Cheia toda a face visível da Terra está iluminada, a Lua aparece no céu durante toda a noite; a
parte iluminada começa a diminuir e temos o Quarto-Minguante, vemos iluminada a outra
metade de sua face visível.
Essas fases são apenas definições e receberam uma nomenclatura específica em quatro
fases. Contudo, com o movimento gradual da Lua existem diversas fases e para representar
isso será utilizada um imagem (Figura 10.2) com várias fotos da Lua. Finalizando a
demonstração, relata-se que isso ocorre devido o movimento de revolução da Lua.
Outra curiosidade refere-se ao movimento de rotação da Lua, usando a bolinha de
isopor será explicado que a Lua leva aproximadamente 29,5 dias para dar a volta na Terra e
em torno do seu próprio eixo e é por isso que sempre vemos a mesma face deste astro
(KEPLER; SARAIVA, 2014).
Outro fenômeno que será apresentado são os eclipses. Um eclipse acontece quando um
corpo celeste passa aparentemente pela sombra de outro; assim, quando a Lua entra na sombra
da Terra, acontece um eclipse lunar e quando a Terra é atingida pela sombra da Lua, acontece
um eclipse solar (KEPLER; SARAIVA, 2014). Isso será demonstrado também usando a
bolinha de isopor. Em seguida partimos para o 3º momento.
3º Momento: Para melhor compreensão e como retomada das discussões sobre: ―- O
que acontece com esse movimento?‖, será apresentada outra simulação no Stellarium. Ainda
utilizando a mesma configuração adotada no 1º momento (Figura 5), será utilizado o sistema
de zoom. Com a Lua selecionada em centrar no objeto selecionado (barra de espaço),
pressiona-se a tecla Ctrl do teclado junto com as teclas que indicam avançar para aproximar
da Lua, e recuar para afastar do astro e voltar à posição original. Sugere-se retirar a superfície
(G), pois no horário previsto nem sempre a Lua estará visível dependendo da localidade da
Terra ao dia (Figura 7).
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Figura 7- Captura de tela: Simulando as fases da Lua.

Fonte: Autores.

Será solicitado, após os ajustes, que as alunas manipulem a data. Avançando os dias de
18 de setembro a 28 de outubro será possível visualizar todas as fases da Lua, da Lua nova à
cheia. Com isso elas terão melhor visibilidade do fenômeno, que ocorrerá de maneira
dinâmica. Após serão apresentadas algumas imagens impressas, representando o processo das
fases da Lua e do eclipse.
4º Momento: Para a avaliação será solicitado que as alunas construam um texto ou
desenho a respeito dos fenômenos estudados, com base nas figuras impressas que foram
entregues no 3º momento.

3 OBSERVAÇÕES

Este encontro (10º Encontro) será uma introdução sobre os movimentos do nosso
planeta e da Lua. Primeiramente direcionados ao estudo da Lua e na sequência (11º
Encontro), direcionando para o estudo mais específico sobre a Terra. Pois inicialmente, faz-se
necessário que as alunas tenham noções sobre o movimento de rotação e revolução desses
astros para o entendimento de fenômenos como as fases da Lua e eclipses; para que
posteriormente possam ser discutidas as estações do ano, o dia, à noite e o ano. E assim será
possível finalizar os estudos com foco no nosso planeta e uma reflexão sobre a vida terrestre.
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4 LISTA DE IMAGENS E PROGRAMAS
Figura 10.1 – Fases da Lua, disponível em
<http://meioambiente.culturamix.com/natureza/fases-da-lua-caracteristicas-gerais> Acessado
em 14 de setembro de 2017.
Figura 10.2 – Fases da Lua, disponível em <https://spaceplace.nasa.gov/oreo-moon/en/>
Acessado em 14 de setembro de 2017.
Figura 10.3 – Eclipse Solar, disponível em <https://spaceplace.nasa.gov/total-solareclipse/en/total-solar-eclipse2.en.jpg> Acessado em 14 de setembro de 2017.
Figura 10.4 – Eclipse Solar, disponível em
<https://spaceplace.nasa.gov/eclipses/en/solar.en.png> Acessado em 14 de setembro de 2017.
Figura 10.5 – Eclipse Lunar, disponível em <https://spaceplace.nasa.gov/eclipses/en/lunareclipse.en.png> Acessado em 14 de setembro de 2017.
Figura 10.6 – Eclipse Lunar, disponível em
<https://spaceplace.nasa.gov/eclipses/en/lunar.en.png> Acessado em 14 de setembro de 2017
Software, Stellarium, disponível em <http://www.stellarium.org/pt/> Acesso em 09 de junho
de 2017.
Website Nasa, disponível em <https://www.nasa.gov/sun> Acessado em 14 de setembro de
2017.
REFERÊNCIAS
LANGHI, R.; NARDI. R. Ensino de Astronomia: Erros conceituais mais comuns presentes
em livros didáticos de Ciências. Caderno Brasileiro de Ensino de Física. v. 24, n. 1: p. 87111, abr. 2007. Disponível em:
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/6055/12760> Acesso em: 10 set.
2017.
KEPLER, S. O. SARAIVA, M. de F. O. Astronomia e Astrofísica. Departamento de
Astronomia, Instituto de Física Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre, 20
de janeiro de 2014.
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II) APRESENTAÇÃO IMPRESSA
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III) RELATO DA INTERVENÇÃO
10º Encontro – 18.09.2017. Terra e Lua: As fases da Lua e eclipses

Objetivo
Contribuir para compreensão de alguns fenômenos dos nossos astros mais próximos,
como a Lua e a dinâmica entre a Terra e a Lua.

Relato
Neste encontro apenas uma aluna (B) estava presente, comecei mostrando os materiais
para a aluna. Ao ver as bolinhas que seriam utilizadas, ela afirmou que seriam a Terra e a Lua
e perguntou para que usaríamos aqueles objetos e se a lanterna seria o Sol. Com os
questionamentos e expressões faciais dela notei que os instrumentos sobre a mesa instigaram
a curiosidade da aluna.
Em seguida, apresentei o objetivo e posteriormente questionei ela (B), se a Lua girava
ao redor da Terra. Ela respondeu que não girava; então perguntei se ela estaria fixa sempre no
mesmo lugar e ela afirmou que sim e que a Terra estaria girando. Após os comentários da
aluna B, com o Stellarium já configurado, expliquei novamente que este programa mostra o
céu como ele é da cidade em que estamos localizadas. No entanto ela perguntou onde seria o
campo presente na paisagem na tela do programa. Percebendo que ela ainda não conseguiu
relacionar a localização geográfica do programa com a nossa naquele momento, expliquei que
a paisagem era falsa, um exemplo apenas, mas o céu e as posições das estrelas seriam
exatamente como poderíamos ver da cidade que estamos. Para que ela pudesse compreender
melhor, indiquei onde estava o Sol e mostrei a ela no próprio software que a posição
coincidia. A aluna B fez uma expressão como se desta vez tivesse entendido que o programa
mostrava o céu na cidade que estávamos, pois se demonstrou muito surpresa e satisfeita com a
exemplificação.
Após esclarecer sobre o programa, indiquei para aluna (B) os comandos que seriam
dados, para que ela percebesse o que é e como a simulação ocorreria. Em seguida, informei a
ela que seria necessário avançar os dias, e pedi que observasse a Lua. Até esse momento eu
estava manipulando o software, mas após avançar 5 dias solicitei que ela seguisse com o
comando. Ela ficou um pouco tímida e com receio de mexer, não conseguiu de imediato
alterar a data, sendo necessário mostrar novamente como poderia fazer este comando.
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Ao conseguir, ela observou atentamente o astro e ao finalizar perguntei o que ela
achava a respeito do trajeto da Lua no céu, se ela realmente estava parada sempre na mesma
posição; ela respondeu que não, com tom de muita certeza. Com isso perguntei o que acontece
com a Lua ao realizar esse tipo de movimento, mas ela apenas disse que não saberia.
Assim, partimos para a demonstração com as bolinhas de isopor. Como só havia uma
aluna (B), pedi que ela segurasse o palitinho com a bolinha que representava a Terra e a
lanterna que representava o Sol; enquanto eu segurava o palitinho com a bolinha que
representava a Lua. Solicitei que observasse o que ocorreria com a Lua conforme a girava em
torno da Terra, chamando a atenção que isso ocorre no sentido anti-horário. Inicialmente,
partindo da Lua nova, passando pela crescente e chegando à cheia, passando pela minguante e
retornando para a Lua nova.
Não apresentei o nome de cada fase nesse momento, apenas deixei que a aluna
percebesse que algo acontecia com o movimento do astro. Mas afirmei que isso ocorreria
devido o movimento da Lua ao redor da Terra e sua posição com relação ao Sol que
iluminava porções do Lua.
Figura 8 – Demonstração sobre as fases da Lua

Fonte: Autores.

Retornamos para o Stellarium, como ele já estava ajustado, mostrei para a aluna onde
ela poderia aproximar a visualização da Lua. Pedi que novamente avançasse os dias para que
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percebesse melhor o que estava acontecendo com a Lua ao girar em torno da Terra. Ela não se
sentiu muito confiante e não conseguiu realizar o comando para zoom na primeira tentativa,
mas deixei que tentasse quantas vezes fossem necessárias, pois somente manipulando o
software ela aprenderia os comandos e suas funções. Assim, a aluna repetiu umas seis vezes,
mas conseguiu realizar a tarefa. Então pedi que avançasse os dias como na simulação anterior,
mas agora para observar mais de perto o fenômeno.
Ao finalizar a simulação, a aluna apenas balançou a cabeça com expressão de
afirmação e por iniciativa própria tomou novamente os materiais da demonstração, ligando a
lanterna, largou a mesma sobre a mesa com a luz posicionada em direção as bolinhas de
isopor e começou a refazer a demonstração, girando lentamente a bolinha de isopor menor
(Lua) ao redor da Terra (bolinha azul maior) e observando como a sombra formada pela luz
lanterna se formava na Lua (bolinha menor).
Neste momento apresentei a ela o movimento da Lua em torno do próprio eixo e
relatei que ela demorava 29,5 dias realizando os dois movimentos, em torno de si e da Terra.
Em seguida ela questionou se o Sol girava em torno de si e por que o Sol não girava
em torno da Terra também. Nisso falei que ele girava em torno de si, mas por ser muito
massivo ele estava no centro do Sistema Solar. Com isso, apenas os planetas e suas luas que
por serem menos massivos que Sol estavam girando em torno do astro, além deste possuir
maior gravidade (usando o sinal do projeto Sinalizando a Física) (CARDOSO; BOTAN;
FERREIRA, 2010). A aluna acenou com a cabeça e sinalizou que havia compreendido.
Finalizando ainda usando os materiais de isopor demonstrei como ocorriam os
eclipses, simulando um corpo celeste passando aparentemente pela sombra de outro astro. E
seguimos para a discussão das figuras no material impresso. A aluna segurou a folha, olhou
para os nomes dados à Lua em cada fase (Figura 10.1) e questionou o que era a palavra
―nova‖. Então retomei que seria a fase que a lua estaria na mesma direção do Sol, entre o
mesmo e a Terra, mostrando as demais fases com as bolinhas e apontando na imagem
relatando novamente os fenômenos indicando na Figura 10.2 e indiquei que não são apenas
quatro fases.
Ao olhar (B) as figuras dos eclipses, também retomei com as bolinhas e lanterna,
apontando nas imagens a diferença entre um eclipse solar (Figura 10.3; Figura 10.4) e eclipse
lunar (Figura 10.5; Figura 10.6). A aluna comentou ter visto um vídeo em que a Lua cobria o
Sol, que seria um eclipse lunar e que ela sentiu medo ao ver, mas que achou muito legal. Falei
que não era preciso ter medo, pois não era um fenômeno perigoso para nós aqui na Terra.

345

Concluindo este encontro, perguntei se ela preferia escrever ou elaborar um desenho
explicando o que havíamos estudado. Ela prontamente preferiu desenhar.
Este encontro foi praticamente todo alterado na sua ordem descrita de acordo com o
planejamento, porque além de participar apenas uma das estudantes, pois as demais não foram
à escola; essa era uma semana atípica com as comemorações pela semana do gaúcho e
festividades para celebrar as tradições farroupilhas. A aluna estava trajada a rigor e haveria
um baile em sua turma. Optei por terminar esse encontro 20 minutos mais cedo, além de
alterar a ordem das discussões, pois não quis privar a aluna de comemorar com sua turma e
como apenas ela estava no encontro a reflexão em grupo não seria possível.
Contudo, o objetivo foi alcançado. Mesmo que sem muito aprofundamento conceitual.
A aluna construiu, de modo geral, uma noção básica e inicial dos movimentos da Lua; que
permitiu a percepção de que há uma dinâmica entre os astros e que estes estão relacionados.
Isso poderá contribuir para compreensões futuras de outros fenômenos astronômicos.
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APÊNDICE L – TERRA, O NOSSO PLANETA: 11º ENCONTRO
I) PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÃO

ENCONTRO

Data

Horário

Sala

11º

25/09/2017 segunda-feira

16h às 17h

Biblioteca

Terra, o nosso planeta
1 DESCRIÇÃO

Estudar sobre os movimentos mais comuns como os de rotação e revolução do nosso
planeta; e as consequências dessa dinâmica nos fenômenos como o dia, à noite, o ano e as
estações do ano, além da discussão sobre a vida terrestre.

1.1 Recursos
A intervenção será expositiva dialogada, mediada pela professora em Língua
Brasileira de Sinais (Libras), com uso de instrumentos e recursos como:
✓ Slides com imagens acompanhadas de pequenas frases em português com o nome
dos principais conceitos, objetos astronômicos e/ou fenômenos;
✓ Manipulação no Google Maps/Earth;
✓ Demonstração do movimento de rotação e revolução da Terra utilizando o globo
Terrestre, uma lanterna e uma bola (ambos representando o Sol).

1.2 Tópicos

Conforme Proposta de Sequência Didática:
6. A Terra e Lua: Estrutura, peculiaridades e vida terrestre.

1.3 Objetivo

Proporcionar uma reflexão a respeito dos fenômenos terrestres causados pelos
movimentos da Terra em relação ao Sol e a principal característica que é a vida Terrestre.
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2 ESTUDOS E ATIVIDADES

Este encontro acontecerá em quatro momentos. Será utilizada uma apresentação com
uma sequência de algumas imagens em slides no PowerPoint, intercalando com a
manipulação do Google Maps/Earth. Além de uma demonstração sobre o movimento de
rotação com a utilização do globo Terrestre e uma lanterna (representando a luz solar); e de
revolução também com o globo Terrestre e uma bola indicando o Sol. Estes são dois, dentre
outros, dos importantes movimentos realizados pela Terra.
1º

Momento:

Neste

momento

as

alunas

serão

provocadas

com

alguns

questionamentos, como: “-Por que temos o dia e a noite?”, “-Por que temos inverno e verão
durante o ano?”. Embora simples, com estas questões espera-se que as alunas possam
perceber que há alguma dinâmica que proporciona esses fenômenos que afetam diretamente
nossas vidas. Com isso, será criado um espaço dialógico para que as alunas se posicionem a
respeito destas questões, será apresentado o objetivo desta intervenção e partiremos para o
próximo momento.
2º Momento: Neste instante, começaremos apresentando como funciona o movimento
de rotação da Terra. Utilizando o globo Terrestre e a lanterna, girando o globo em torno do
próprio eixo lentamente para que seja possível as alunas observarem, de forma simples, como
ocorrem os dias e as noites e que isto é devido a esse movimento, relembrando que dura
aproximadamente 23h56min 4,09s.
Figura 9 – Instrumentos para demonstração do movimento de rotação e revolução da Terra

Fonte: Autores.
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Em seguida, será reforçada a questão, mas então: “-como ocorre o inverno e o
verão?”. Neste momento, utilizando ainda o globo terrestre, atento as alunas de que o planeta
não está alinhado à órbita do Sol. Ou seja, que esse apresenta uma inclinação e que ao girar
em torno do Sol, fazendo o movimento de revolução. A incidência da luz vinda do Sol varia
nas regiões sul e norte, sendo a região central do planeta mais beneficiada com a luz.
Com isso, conforme o avançar do ano, temos verão, outono, inverno e primavera,
retornando ao verão; sendo que as estações sempre serão opostas nos dois polos, por exemplo,
quando é verão na região norte, faz inverno na região sul (HORVATH, 2008; KEPLER;
SARAIVA, 2014).
Apresentando também, que o verão aqui na região sul do planeta, que é onde nós
estamos, tem início no dia 22 de dezembro; posteriormente, vem o outono em 21 de março; na
sequência tem-se o inverno em 22 de julho; chegando à primavera em 23 de setembro, e
retornando ao verão em dezembro (HORVATH, 2008). Cada estação será indicada através de
imagens que descrevam algumas características das mesmas. Como a sensação de calor no
verão, de frio no período de inverno, as árvores secas no outono e as flores na primavera; para
que facilite a percepção. Será discutido sobre a importância das estações do ano, como fatores
relevantes nas plantações; pois cada época determina o tipo de vegetação, frutos e alimentos
que podem ser plantados ou colhidos para nosso consumo, diferenciando-se de região para
região do nosso planeta.
Utilizando imagens, serão apresentadas outras características do nosso planeta e que
são fundamentais para nossa sobrevivência. Como a presença de água, elemento necessário
para todos os seres vivos. A Atmosfera, uma camada gasosa que reveste nosso planeta. Nela
encontra-se o ar que respiramos o oxigênio, e é esta camada que mantém a temperatura na
Terra durante a noite (KEPLER; SARAIVA, 2014). E é devido à reflexão da luz solar na
atmosfera que temos um céu geralmente azulado. Nosso planeta é integrado por uma
diversidade de vegetação e animais. Sendo que nós humanos, assim como todos os animais
terrestres, somos pequenos objetos nessa imensidão do Universo; podendo haver outros
planetas com vida tão diferente quanto a que temos na Terra.
Em seguida, será proposto que as alunas manipulem o Google Maps/Earth, perfazendo
uma viagem virtual orientada; onde será sugerido que elas mostrem as cidades que já
viajaram, conhecem ou gostariam de conhecer. Utilizando a ferramenta satélite e o sistema de
zoom e de localização para que as mesmas realizem a tarefa; com a intenção de que elas
percebam que estamos todos interligados e podemos acessar qualquer parte do mundo, mesmo
que seja com a imaginação.
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3º Momento: Com a intenção de retomar os conceitos e fenômenos estudados e
oportunizar que as alunas demonstrem os conhecimentos construídos, será questionado: “-O
que vocês acham mais importante para que haja vida na Terra”. Com essa indagação,
espera-se que as alunas relatem os fenômenos ou conceitos que consideraram mais
significativo para existência da diversidade terrestre.
4º Momento: Para a avaliação será solicitado que as alunas elaborem um desenho
sobre como é o nosso planeta Terra.

3 LISTA DE IMAGENS, PROGRAMAS E WEBSITES
Figura 11.1 – Terra, disponível em
<https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/viirs_9apr2015.jpg> Acessado
em 20 de setembro de 2017.
Figura 11.2 – Noite e Dia, disponível em <https://br.depositphotos.com/116546256/stockillustration-sun-and-moon-in-sky.html> Acessado em 20 de setembro de 2017.
Figura 11.3 – Noite e Dia, disponível em
<https://viniciuscarvalhoblog.wordpress.com/2013/08/02/frio-x-calor/> Acessado em 20 de
setembro de 2017.
Figura 11.4 – Estações do Ano, disponível em
<https://sites.google.com/site/aprendendosobreasestacoesdoano/tarefa-e-processo-1>
Acessado em 20 de setembro de 2017.
Figura 11.5 – Estações do Ano, disponível em
<http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Universo/sistemasolar2.php > Acessado em 20 de
setembro de 2017.
Figura 11.6 – Água, disponível em <http://diocesevaladares.com.br/noticiasdiocese/atitudesque-evitam-o-desperdicio-de-agua/> Acessado em 20 de setembro de 2017.
Figura 11.7 – Vegetação, disponível em <http://ciflorestas.com.br/conteudo.php?id=11185>
Acessado em 20 de setembro de 2017.
Figura 11.8 – Pessoas, disponível em <http://www.exponewsbrasil.com.br/2017/05/04/voceja-se-perguntou-quantas-pessoas-morrem-e-nascem-no-mundo-por-dia/> Acessado em 20 de
setembro de 2017.
Figura 11.9 – Animais, disponível em <https://defensoresdosanimais.wordpress.com/>
Acessado em 20 de setembro de 2017.
Figura 11.10 – Atmosfera Terrestre, disponível em
<https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/15_cloud_free_views_of_earth_5
78319main_20110809-ldcm-lrg.jpeg> Acessado em 20 de setembro de 2017.
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Figura 11.11 – Céu Azul, disponível em <http://www.comregras.com/descongelamento-dascarreiras-o-ceu-em-2018/ceu-azul/> Acessado em 20 de setembro de 2017.
Programa 2.1 - Google maps, disponível em <https://maps.google.com.br/> Acessado em 01
de julho de 2017. (Não utilizado no 2º Encontro por problemas técnicos com a má conexão da
rede de internet na escola.)
Website Nasa, disponível em <https://www.nasa.gov> Acessado em 20 de setembro de 2017.

REFERÊNCIAS
HORVATH, J. E. O ABCD da Astronomia e Astrofísica. Ed Livraria da Física, São Paulo,
2008.
KEPLER, S. O. SARAIVA, M. de F. O. Astronomia e Astrofísica. Departamento de
Astronomia, Instituto de Física Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre, 20
de janeiro de 2014.
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II) APRESENTAÇÃO EM SLIDES
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III) RELATO DA INTERVENÇÃO
11º Encontro – 25.09.2017. Terra, o nosso planeta

Objetivo
Proporcionar uma reflexão a respeito dos fenômenos terrestres causados pelos
movimentos da Terra em relação ao Sol, e a principal característica que é a vida Terrestre.

Relato
Neste encontro participaram três estudantes (A, B e C). A aluna D não compareceu a
vários encontros anteriores. Em uma conversa anterior, a princípio a aluna D alegou ter
esquecido os dias marcados para os encontros, mesmo sendo avisada previamente dos
mesmos. Contudo afirmou que adoraria participar dos próximos, pois os assuntos são do seu
interesse e estão contribuindo no seu aprendizado.
Antes de começar a intervenção, as alunas estavam curiosas com o globo terrestre
sobre a mesa. Embora já tenham manipulado o mesmo em encontros anteriores, elas queriam
saber onde era o município que residem, onde seria o Rio Grande do Sul, inicialmente
discutindo entre elas.
Começando essa intervenção com a apresentação em slide, as alunas observaram para
o título e o sinalizaram, mostrando que o assunto se tratava da imagem ao fundo; ou seja, do
nosso planeta (Figura 11.1). Em seguida, com as imagens na sequência (Figura 11.2; Figura
11.3), questiono as alunas ―-Por que temos o dia e a noite?‖, ―-Por que temos inverno e verão
durante o ano?‖. As três tiveram grande dificuldade para compreender o que era perguntado.
Uma delas, (A), respondeu que a noite era para dormir e que durante o dia estaríamos
acordados, que primeiro tínhamos o dia e depois à noite. Mesmo assim, questionei por que
isso acontecia e elas não souberam explicar, tão pouco sobre o inverno e o verão.
Com isso partimos para a demonstração do movimento de rotação da Terra. Comecei
relatando que nosso planeta não estava parado, ele se movimentava girando ao redor do Sol e
em torno do próprio eixo. Usando a lanterna e adotando como referência o Brasil (no Globo
Terrestre), mostrei que a parte iluminada pelo Sol seria dia. Girei no sentido anti-horário
lentamente até que o Brasil estivesse do outro lado, ficando oposto à iluminação solar (luz da
lanterna) para representar a chegada da noite.
A aluna B, questionou em que momento seria à tarde, pois apenas me referi à noite e
ao dia. Então refiz a demonstração, mostrando a elas que conforme o planeta girava e a
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iluminação do Sol ia diminuindo, passávamos pelo período da manhã, tarde e finalmente à
noite, relatando que demorava em torno de 23h, quase 24h para fazer um ciclo completo em
seu próprio eixo.
Passando para a discussão sobre as estações do ano, notei que as alunas distinguem
apenas o verão e o inverno, como se houvesse apenas esses dois períodos no ano. Na
ilustração da Figura 11.4 elas sinalizaram tanto outono quanto primavera e verão com o
mesmo sinal para verão (ou quente e calor), e inverno com o sinal de inverno (ou frio).
Então, usando a bolinha para representar o Sol e com o globo Terrestre, indicando que
a Terra não estava alinhada, mas apresentava uma inclinação em relação a sua orbita em torno
do Sol. Mostrei como ocorria o movimento de revolução e as consequências disso com as
quatro estações. Enfatizando assim a ideia da demonstração com a Figura 11.5, que ilustrava o
fenômeno.
Comentei sobre a importância de conhecer as estações para o plantio ou colheita de
determinados alimentos, usando a laranja como exemplo, pois essa é mais comumente colhida
no período do inverno aqui no Sul. Aparentemente as alunas não perceberam ou
compreenderam o que significavam as estações do ano, diferente do que esperava.
Provavelmente foi a primeira vez que viram como ocorriam esses fenômenos.
Isso revelou o quanto é fragmentado o processo de aprendizagem dos alunos surdos,
pois certamente isso foi apresentado nas aulas regulares, tanto nos anos iniciais quanto nos
anos finais. Entretanto, direcionado para os alunos de maioria ouvintes e em uma perspectiva
oral.
Quanto às principais características do nosso planeta como a água (Figura 11.6), a
vegetação (Figura 11.7) a diversidade animal (Figura 11.10) e humana (Figura 11.9), as
alunas revelaram maior familiaridade. Apontaram para a Figura 11.9 com expressão de
espanto e comentaram que devia ser muito quente com todas aquelas pessoas próximas. Com
isso discutimos sobre a presença de vida no nosso planeta, sendo que dos planetas do nosso
sistema solar a Terra era o único com essa condição. Além disso, relatei que poderiam existir
outros planetas muito distantes, que também poderiam ter vida parecida ou muito diferente da
nossa aqui na Terra.
Com a Figura 11.11, apresentei a elas que nosso planeta também possuía uma camada
de gases que envolvia toda sua superfície, que nosso planeta continha ar para respirarmos.
Aproveitei o momento e perguntei se elas sabiam por que enxergávamos o céu azul durante o
dia, elas não apresentaram nenhuma hipótese. Então perguntei qual era a cor do céu, elas
disseram que era azul. Com isso retornei a perguntar por que era azul; a aluna A disse que era
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porque tinha que ser azul. Então indaguei às alunas que cor ele era à noite a aluna B relatou
que também era azul. Retornei para a Figura 11.10, apontei para a foto e perguntei se ela
estava vendo azul na imagem; ela comentou que não era azul, mas sim preto. Percebi que
estavam com dificuldades para se expressarem e que faltavam muitos conhecimentos prévios
das alunas para que conseguissem formular argumentos.
Passando para a última imagem a Figura 11.12, expliquei que conforme a luz do Sol
refletia na atmosfera enxergávamos a coloração em azul; por isso de noite não víamos a cor
azul no céu. Perguntei como achavam que poderia ser sinalizado o termo Atmosfera e a aluna
B apresentou um sinal curiosamente muito relativo com propósito da camada atmosfera;
como se fosse algo que cobria o entorno terrestre, com uma das mãos com configuração de
mão em S e passando a outra mão aberta ao redor.
Finalizando a intervenção, partimos para a manipulação do Google Maps/Earth.
Primeiro mostrei às alunas à cidade em que estávamos, sendo que elas identificaram isso
rapidamente. Posteriormente perguntei se elas sabiam onde estava Santa Maria, uma cidade
vizinha à que elas residem e estudam, elas não sabiam ao certo onde poderia ser. Então
utilizando a barra de localização e alterando para modo de visualização satélite, solicitei que a
aluna A colocasse o nome da cidade no campo para localização e acionasse o mesmo. Com
isso o programa indicou onde seria a cidade. Elas expressaram espanto ao ver o mapa se
deslocando. Ao chegar à cidade selecionada mostrei à aluna onde poderia acionar o zoom,
sendo que a mesma prontamente realizou o comando e elas visualizaram mais de perto a
cidade, comentando que acharam longe. Elas também perceberam, ao afastar o zoom,
algumas das outras cidades próximas como o município de Formigueiro.
Depois a aluna B queria saber onde era Florianópolis, cidade que havia conhecido em
suas férias, assim solicitei que ela localizasse no programa. Com timidez e um pouco de
dificuldades a aluna realizou o comando; usando o zoom, aproximou da cidade e comentou
achar muito legal. Por fim a aluna C, da mesma forma localizou Porto Alegre. As três alunas
puderam manipular o software e este momento foi de muita descontração e entusiasmo.
Após alguns dias desse encontro, no dia 09 de outubro, a aluna C me surpreendeu com
um desenho que elaborou espontaneamente para entregar. No desenho continha um telescópio
apontando para Lua, com várias ilustrações de estrelas triangulares azuis recobrindo o
horizonte acima do instrumento que estava posicionado sobre um chão verde, lembrando a
grama. Isso revelou que o estudo não se restringiu ao ambiente escolar; pois mesmo sem ser
solicitado aluna demonstrou seu interesse no assunto, e sua preocupação em demonstrar o que
lhe foi mais atraente ou relevante.
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APÊNDICE M – JOGO DE ASTRONOMIA BILÍNGUE: 12º E 13º ENCONTRO
I) PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÃO

ENCONTRO
12º
13º

Data
16/10/2017 segunda-feira
23/10/2017 segunda-feira

Horário

Sala

16h às 17h

Biblioteca

Jogo de Astronomia Bilíngue
1 DESCRIÇÃO

Confecção do Jogo de Astronomia Bilíngue (em Libras e Português), em que serão
feitos uma revisão e a promoção de um diálogo em torno dos conceitos estudados; com outra
fase de atribuição de sinais aos astros e termos ainda não oficializados e amplamente
divulgados em Libras.

1.1 Recursos
A intervenção será conduzida pelas alunas, mediada pela professora em Língua
Brasileira de Sinais (Libras), com uso de instrumentos e recursos como:
✓ Material com imagens impressas64. (quadrinhos com as figuras dos astros, palavras
em português, e fotos com os sinais).

1.2 Tópicos

Conforme Proposta de Sequência Didática:
1. Introdução à Astronomia: o que é e o que estuda.
2. Astros que compõem o Universo: principais objetos e corpos que o compõem
3. Foguetes, satélites artificiais e telescópios: O que são, como funcionam e para que
servem?
4. Estrelas e Sol: nascimento, vida e morte das estrelas
64

Será entregue o material para as alunas confeccionarem um único quite do jogo, mas pensamos, futuramente,
construir um quite para cada aluna e um para disponibilizar na sala de Atendimento Educacional Especializado, a
pedido de uma professora Educadora Especial da escola que manifestou seu interesse na proposta.
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5. Sistema Solar: composição e características
6. A Terra e Lua: Estrutura, peculiaridades e vida terrestre.

1.3 Objetivo

Contribuir para o reconhecimento/entendimento dos astros e conceitos astronômicos e
para aquisição da linguagem com a confecção do Jogo de Astronomia Bilíngue.

2 ESTUDOS E ATIVIDADES

Este planejamento refere-se a dois encontros que serão destinados para confeccionar
um jogo e atribuição de sinais. No 12º será dado início a confecção do jogo. Serão levadas
figuras já apresentadas em encontros anteriores, com os conceitos objetos e corpos celestes
estudados; para que as alunas possam rever as imagens e no coletivo rediscutir os conceitos
norteadores.
Figura 10 – Jogo de Astronomia Bilíngue: Peças com objetos astronômicos

Fonte: Autores.

Serão revisados os sinais já difundidos em Libras para os termos estudados e os que já
foram construídos pelo grupo no 5º Encontro. Posteriormente, serão construídos pelo grupo os
sinais referentes aos termos que não possuem um sinal específico.
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As figuras serão levadas impressas, em forma de quadros pequenos representando os
seguintes astros, objetos e conceitos: Aglomerado, Anéis, Asteroide, Astronomia, Astros,
Atmosfera, Buraco Negro, Céu, Cinturão de Asteroides, Cometas, Constelação, Corpo
Celeste, Cosmos, Eclipse, Espaço, Estações do Ano, Estrela, Foguete, Fusão Nuclear,
Galáxia, Google Maps/Earth, Grupo Local, Inverno, Júpiter, Lua, Marte, Meteoro, Mercúrio,
Meteorito, Mundo, Nasa, Nebulosa, Netuno, Órbita, Outono, Planeta Anão, Planeta,
Planetário, Plutão, Primavera, Satélite Artificial, Satélite Natural, Saturno, Sistema Solar, Sol,
Stellarium, Telescópio, Terra, Universo, Urano, Vênus, Verão, Via Láctea.
No primeiro momento será apresentado o objetivo dos dois encontros. Na sequência
do 12º Encontro, as figuras (recortadas em forma de quadrinhos que compõem as peças do
jogo) que representam estes termos serão sucessivamente apresentadas e individualmente
discutidas com o grupo; com o intuito de que sejam revistos e tenham a atribuição de sinais.
Devido à complexidade de alguns conceitos, talvez não será possível construir um sinal que
os represente, como o de Fusão Nuclear, por exemplo. Nem todos os conceitos estudados
serão incluídos no jogo; e alguns termos que possuem mesmo significado como astros e corpo
celeste, cosmos, mundo e universo receberão um mesmo sinal.
Para o 13º, serão levadas fotos impressas da própria professora com a ilustração dos
sinais construídos pelo grupo e será concluída a montagem do jogo com as figuras,
respectivos sinais em Libras e palavras em Português, recortados em forma de quadrinhos.
Figura 11 – Jogo de Astronomia Bilíngue: Peças com objetos astronômicos, sinais e palavras

Fonte: Autores.

358

Retomando novamente alguns conceitos e possibilitando que as alunas explorem os
conhecimentos e estudos de forma lúdica e descontraída.

3 LISTA DE IMAGENS PARA AS PEÇAS DO JOGO
Para o 12º Encontro:
Imagens já utilizadas e apresentadas nos encontros anteriores selecionadas para confecção
inicial do jogo:
Figura 1.1 – Céu noturno, disponível em <http://www.ma10.com.br/brasil/astronomia-eastronautica/> Acessado em 25 de junho de 2017.
Figura 1.4 – Olhando para o céu, disponível em
<https://blogdatiadag.org/2015/03/24/olhando-para-o-ceu/> Acessado em 25 de junho de
2017.
Figura 1.13 – Constelação, disponível em <http://astro.if.ufrgs.br/const.htm> Acessado em
25 de junho de 2017.
Figura 1.15 – O Sol e os Planetas, disponível em
<http://www.jornalgrandebahia.com.br/2016/05/curso-da-uefs-oferece-nocoes-basicas-deastronomia/> Acessado em 25 de junho de 2017.
Figura 1.17– Sistema Solar, disponível em <http://www.99graus.com.br/wpcontent/uploads/2016/01/Os-Planetas-do-Sistema-Solar.jpg> Acessado em 25 de junho de
2017.
Figura 1.20 – Luas do Sistema Solar, disponível em
<http://astronomianaitaa.blogspot.com.br/p/luas.html> Acessado em 25 de junho de 2017.
Figura 1.21– Planetas com Anéis, disponível em
<https://www.youtube.com/watch?v=V9EvgoAITxw> Acessado em 25 de junho de 2017.
Figura 1.22– Asteroides, disponível em <http://mundoestranho.abril.com.br/ciencia/o-que-eo-cinturao-de-asteroides/> Acessado em 25 de junho de 2017.
Figura 1.23 – Meteoro, disponível em
<http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2016/02/foi-por-pouco-meteoro-de-18-metrosde-diametro-cai-a-mil-quilometros-da-costa-do-brasil-segundo-nasa.html> Acessado em 25
de junho de 2017.
Figura 1.24 – Meteorito, disponível em <http://www.99graus.com.br/como-se-forma-ummeteorito/> Acessado em 25 de junho de 2017.
Figura 2.3 – Caminhando a noite, disponível em
<https://www.greenme.it/informarsi/universo/14039-ceneri-cani-gatti-spazio> Acessado em
01 de julho de 2017.
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Figura 2.4 – Terra e Lua, disponível em < https://aluatristonha.wordpress.com/2013/04/05/oque-aconteceria-com-a-terra-se-a-lua-se-afastasse/ > Acessado em 01 de julho de 2017.
Figura 2.10 – Sistema Solar, disponível em <http://osestrelinhas.blogs.sapo.pt/curiosidadessobre-o-sistema-solar-234127> Acessado em 01 de julho de 2017.
Figura 2.9 – Sistema Solar, disponível em
<http://aminoapps.com/page/astronomico/8325079/o-sistema-solar> Acessado em 01 de julho
de 2017.
Figura 3.9 - Galileo Galilei observando o céu, disponível em
<https://oandarilho01.wordpress.com/2014/06/25/galileu-a-terra-e-o-sol/> Acessado em 06 de
julho de 2017.
Figura 4.1 – Foguete, disponível em <http://www.brasil.gov.br/ciencia-etecnologia/2014/03/introducao-a-tecnologia-de-foguetes-e-tema-de-curso/foguete-arianeaeb.jpg/view> Acessado em 02 de agosto de 2017.
Figura 4.5 – Nasa, disponível em <http://www.ultracurioso.com.br/8-mais-surpreendentesimagens-ja-liberadas-pela-nasa/> Acessado em 02 de agosto de 2017.
Figura 5.1 – Localização no Espaço - adaptada pelos autores, disponível em
<http://www.if.ufrgs.br/~fatima/ead/endereco-cosmico.htm> Acessado em 03 de agosto de
2017.
Figura 5.2 – Grupo Local, disponível em
<http://ventosdouniverso.blogspot.com.br/2012/06/lei-de-hubble.html> Acessado em 03 de
agosto de 2017.
Figura 5.4 – Nebulosas, disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-quesao-nebulosas.htm> Acessado em 03 de agosto de 2017
Figura 5.9 – Cometa, disponível em
<http://www.managers.org.uk/insights/news/2015/september/four-companies-that-failedspectacularly-and-the-lessons-of-their-premature-demise> Acessado em 04 de agosto de
2017.
Figura 5.13 – Terra com Satélites Artificial e Natural, disponível em
<http://petmcem.ufsc.br/pesquisa-sobre-satelites/> Acessado em 04 de agosto de 2017.
Figura 6.3 – Astronomia, disponível em
<http://principiosdaastronomia.blogspot.com.br/2010/08/o-que-e-astronomia.html> Acessado
em 17 de agosto de 2017.
Figura 7.3 – Constelação, disponível em
<http://www.siteastronomia.com/category/astronomia-amadora> Acessado em 21 de agosto
de 2017.
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Figura 7.5 – Eclipse, disponível em <https://www.tecmundo.com.br/astronomia/mais-lidas/>
Acessado em 21 de agosto de 2017.
Figura 8.5 – Galáxia, disponível em
<https://www.nasa.gov/sites/default/files/images/611265main_hubble_holidaywreath_full.jp>
Acessado em 03 de setembro de 2017.
Figura 8.7 – Proesrtela, disponível em
<https://www.nasa.gov/sites/default/files/images/643608main_hubble_full.jpg> Acessado em
03 de setembro de 2017.
Figura 8.9 – Buraco Negro, disponível em
<https://www.nasa.gov/sites/default/files/images/729665main_A-BlackHoleArtpia16695_full.jpg> Acessado em 03 de setembro de 2017.
Figura 8.10 – A cor das Estrelas, disponível em
<http://www.astro.iag.usp.br/~gastao/PlanetasEstrelas/ > Acessado em 03 de setembro de
2017.
Figura 8.11 – O Sol, disponível em
<https://www.nasa.gov/sites/default/files/images/656133main_coronalhole_sdo_blank_full.jp
g > Acessado em 03 de setembro de 2017.
Figura 9.2 – Mercúrio, disponível em < http://www.99graus.com.br/mercurio-o-menorplaneta-do-sistema-solar/planeta-mercurio/> Acessado em 07 de setembro de 2017.
Figura 9.3 – Vênus, disponível em < http://brasilescola.uol.com.br/geografia/planetavenus.htm> Acessado em 07 de setembro de 2017.
Figura 9.5 – Marte, disponível em <https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/sem-sinalde-vida-em-marte-10066956> Acessado em 07 de setembro de 2017.
Figura 9.6 – Júpiter, disponível em <http://universoobservado.blogspot.com.br/2011/06/oplaneta-jupiter.html> Acessado em 07 de setembro de 2017.
Figura 97 – Saturno, disponível em <https://www.megacurioso.com.br/saturno/58798-fatose-curiosidades-sobre-saturno-o-senhor-dos-aneis-do-sistema-solar.htm> Acessado em 07 de
setembro de 2017.
Figura 9.8 – Urano, disponível em <http://slideplayer.es/slide/40065/> Acessado em 07 de
setembro de 2017.
Figura 9.9 – Netuno, disponível em
<https://brazilastronomy.wordpress.com/2014/09/23/historia-e-descoberto-o-planeta-netuno/>
Acessado em 07 de setembro de 2017.
Figura 9.10 – Plutão, disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Plut%C3%A3o>
Acessado em 07 de setembro de 2017.

361

Figura 10.2 – Fases da Lua, disponível em <https://spaceplace.nasa.gov/oreo-moon/en/>
Acessado em 14 de setembro de 2017.
Figura 11.4 – Estações do Ano, disponível em
<https://sites.google.com/site/aprendendosobreasestacoesdoano/tarefa-e-processo-1>
Acessado em 20 de setembro de 2017.
Figura 11.10 – Atmosfera Terrestre, disponível em
<https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/15_cloud_free_views_of_earth_5
78319main_20110809-ldcm-lrg.jpeg> Acessado em 20 de setembro de 2017.
Figura 11.11 – Céu Azul, disponível em < http://www.comregras.com/descongelamento-dascarreiras-o-ceu-em-2018/ceu-azul/> Acessado em 20 de setembro de 2017.
Novas imagens:
Figura 12.1 - Google Mpas/Earth, disponível em <https://fossbytes.com/difference-betweengoogle-earth-google-maps/> Acessado em 13 de outubro de 2017.
Figura 12.2 - Planetário UFSM, disponível em
<http://www.panoramio.com/photo/101415345> Acessado em 13 de outubro de 2017.
Figura 12.3 - Stellarium, disponível em
<http://www.softpedia.com/reviews/linux/Stellarium-29363.shtml> Acessado em 13 de
outubro de 2017.

Para o 13º Encontro:
Seguem presentes na seção de II APRESENTAÇÃO IMPRESSA, acompanhadas das
peças com os termos em Português e consecutivamente as imagens dos sinais produzidas pela
professora pesquisadora.
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II) APRESENTAÇÃO IMPRESSA
Jogo de Astronomia Bilíngue: Para recortar
A) Imagens dos Astros:
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B) Termos em Português
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C) Imagens dos sinais (professora-pesquisadora):
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Relembramos que há sinais criados pelo grupo e sinais já dicionarizados em Libras, conforme
explicitamos no CAPÍTULO V, seção 5.6.1 e 5.6.2 e detalhamos os mesmos nos APÊNDICES F e M do 5º
Encontro e do 12º e 13º Encontro.
Os termos Astro e Corpo Celeste receberam um mesmo sinal e do mesmo modo os termos Atmosfera,
Cosmos, Mundo e Universo foram sinalizados com um único sinal e utilizamos neste jogo uma única imagem
para os mesmos termos em português e em língua de sinais.
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III) RELATO DA INTERVENÇÃO
12º Encontro – 16.10.2017. Jogo de Astronomia Bilíngue

Objetivo
Contribuir para o reconhecimento/entendimento dos astros e conceitos astronômicos e
para aquisição da linguagem com a confecção do Jogo de Astronomia Bilíngue.

Relato
Neste encontro estiveram presentes apenas as alunas A e B. Comecei diferente do que
havia explicitado no planejamento. Coloquei as peças (figuras dos astros e objetos
astronômicos) sobre a mesa e expliquei às alunas que iríamos rever todos os conceitos e criar
sinais aos corpos celestes que ainda não tínhamos atribuído especificação, assim apresentando
o objetivo.
Em seguida solicitei que cada uma das alunas escolhesse uma peça, explicasse o
objeto que continha na figura e apresentasse, ou criasse e atribuísse um sinal caso não tivesse.
Conforme as alunas escolhiam as figuras, discutíamos alguns conceitos e características.
Depois elas sinalizavam o astro e para os que não tinham sinais, atribuímos um novo sinal
provisório.
Com o decorrer da atividade, alguns astros eram agrupados por apresentarem
semelhanças; para que pudessem discutir as singularidades de cada um e posteriormente
atribuírem sinais distintos aos mesmos. Como no caso de cometa, cinturão de asteroides,
asteroide, meteoro e meteorito. Esses três últimos receberam um sinal provisório diferente que
o identificassem. Cometa já possui um sinal especificado no dicionário online
(ACESSIBILIDADE BRASIL, 2011) e cinturão de asteroides já foi atribuído sinal no 5º
Encontro.
Além desses termos, receberam um sinal provisório: Anéis, Astro e Corpo Celeste (os
dois últimos com mesmo sinal), Atmosfera, Cosmos, Mundo e Universo (os três últimos com
mesmo sinal), Google Maps/Earth, Nasa, Órbita, Planetário. Esses foram construídos
conjuntamente; recebendo a contribuição de cada integrante do grupo com base nas
singularidades de cada objeto astronômico, até a criação de um sinal correspondente. Planeta
anão sinalizaram como ―planetinha pequeno‖. Plutão as alunas sinalizaram como ―planetinha
gelado/frio‖.
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Para Nasa, as alunas não se lembravam o que representava, então retomei que seriam
um centro de pesquisas espaciais e sobre Astronomia que se localizava nos Estados Unidos.
Nesse momento a aluna A perguntou se era no ―EUA‖; mostrei o sinal e indiquei onde ficava
o país, com isso elas expressaram reconhecer a localização do mesmo e lembrar sobre o que
implicava este local. Em seguida a aluna A resolveu criar um sinal que correlacionou ao
símbolo utilizado para indicar a Nasa.
Na sequência, aos demais termos foram construídos sinais em conjunto. Para retomar
sobre o que seriam Fusão Nuclear e Buraco Negro, juntei as figuras que representavam uma
nebulosa, estrelas, o Sol, o de fusão e o de buraco negro. Comecei a retomar a discussão,
relembrando brevemente que o gás e a poeira começavam a se unir e se agruparem até que
explosões gerassem novas estrelas. Essas, por sua vez também iam evoluindo e explodiam
novamente até aumentarem de tamanho e morrerem; espalhando seu gás ao redor e tornandose pequenas esferas frias; ou dependendo de sua massa tornando-se buracos negros. Mas sem
apresentar muitas definições sobre o processo para que as alunas fossem instigadas a falar
mais sobre.
Mostrei a imagem (Figura 8.7) que seria para exemplificar o termo para fusão, com
uma protoestrela em formação e perguntei o que seria. As alunas olharam e pensaram um
pouco, mas apenas a aluna B respondeu que aquela imagem parecia água. Neste instante me
assustei com a resposta dela, pois pareceu num primeiro momento que não haviam construído
nenhuma relação com as discussões em encontros anteriores sobre esse assunto. Sem saber o
que exatamente perguntar para que refletissem sobre o que era aquela imagem, apenas
perguntei com tom de susto por que achavam que era água, como seria água...
Nesse exato momento, a aluna B tomou a figura em suas mãos novamente e
aproximou de seu rosto. Com expressão de reflexão, franzindo suas sobrancelhas explicou
que não era água, que havia confundido e errado, era a formação de uma estrela, algo que
girava muito forte e rápido e explodiria com muita força formando uma grande bola gasosa
que seriam as estrelas, explicou a aluna B.
A resposta dela foi uma enorme surpresa, pois após a confusão, o relato causou muita
emoção. Não esperava que de fato conseguisse explicar o fenômeno, fiquei perplexa com a
resposta inicial e totalmente impactada com a percepção e reflexão da aluna sobre seu
equívoco.
Com isso perguntei como poderia sinalizar o processo que a aluna B descreveu para
fusão, e ela apresentou um sinal muito peculiar, usando expressão facial de muita intensidade.
Permiti que atribuíssem um sinal, por perceber que havia uma compreensão a respeito, mesmo
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que ainda simples e com pouca argumentação, considerei que o sinal provisoriamente criado
teve significado e por isso apresentou-se válido para esse momento, embora esteja sujeito à
reinvenção em futuras pesquisas com objetivo de criação de sinais em Astronomia.
Para buraco negro também fiquei surpresa, a mesma aluna (B), tomou a figura em suas
mãos e disse que era uma bola escura e preta, sem luz. Nesse momento, também sem esperar
que evoluísse em suas explicações, questionei se seria apenas isso, uma região escura. Ela
parou e pensou por alguns instantes e disse que na verdade era algo forte, que sugava tudo e ia
aumentando de tamanho, era capaz de sugar luz e tudo que estivesse próximo, por exemplo,
sugaria Mercúrio, Marte, a Terra o Sol até o sistema solar, tudo e ficaria maior, muito maior;
destacou a aluna B.
Nesse momento fiquei novamente espantada e encantada com a imaginação e
criatividade da aluna, para tentar explicar tal astro. Acrescentei aos comentários dela que
devido à gravidade de um buraco negro ser muito grande, ocorria esse fenômeno de atrair até
mesmo a própria luz de outros astros. Mesmo que ainda muito abstrato e com pouca clareza
do que de fato era um Buraco Negro, permiti que criassem um sinal que também se
caracterizou de grande valia ao seu significado.
O modelo dessa atividade, em que as alunas tiveram mais liberdade na ordem e nas
discussões, foi mais descontraído. As estudantes se envolveram com o estudo, apresentaram
mais interesse em participar e interagir, tanto com os conceitos quanto entre elas e comigo.
Elas brincavam entre elas, disputando quem explicaria mais sobre o astro e quais astros
gostariam de explicar. Eu também me senti mais próxima das alunas e descontrai junto a elas;
isso fortaleceu o diálogo neste encontro.
Considero que o objetivo foi alcançado, e para além das minhas perspectivas. Quanto
ao conceito de fusão nuclear e para buraco negro, foi de extremo contentamento poder
construir um sinal que representasse tais elementos, pois isso já não era mais esperado
enquanto professora.
Contudo mesmo que provisórios, todos os sinais criados pelo grupo se constituíram
após discussões e reflexões, que abriram caminhos para que os mesmos fossem inventados e
compartilhados pelo grupo; potencializando a compreensão conceitual dos termos em
Astronomia.
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13º Encontro – 23.10.2017. Jogo de Astronomia Bilíngue

Objetivo
Contribuir para o reconhecimento/entendimento dos astros e conceitos astronômicos e
para aquisição da linguagem com a confecção do Jogo de Astronomia Bilíngue.

Relato
Este encontro foi sequência do 12º Encontro. Apenas três estudantes participaram (A,
B e C). Levei para as alunas o restante das peças. Após a criação de sinais, fotografei-me
sinalizando os astros e objetos astronômicos, e preparei essas imagens recortando em
quadrinhos; acompanhadas das palavras em português, também recortadas em quadrinhos.
Retomei com as alunas o objetivo e coloquei sobre uma mesa todas as peças do jogo
espalhadas.
Figura 12 – Alunas manipulando o Jogo de Astronomia Bilíngue sobre a mesa

Fonte: Autores.

A princípio elas olharam o jogo completo e se espantaram com a quantidade de peças.
Mas ao perceberem minhas fotos nas imagens sinalizando os astros com os sinais que elas
estudaram e construíram, ficaram extremamente surpresas e contentes; contaram que era
muito legal e que ficou bonito o jogo.
Em seguida expliquei que aleatoriamente elas poderiam escolher as peças e encontrar
respectivamente o sinal, a palavra em português e a imagem correspondente; mas na ordem
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que preferissem. Com isso as alunas deram início na busca e organização das peças, sendo
necessário utilizarem outra mesa para organizarem o jogo.
Figura 13 – Jogo montado por uma das estudantes (aluna C)

Fonte: Autores.

Observei que a aluna A teve maior facilidade em encontrar os termos em português,
buscando as peças tanto pelos sinais, imagem ou palavra. Conseguiu identificar vários astros e
explicar o que seriam com naturalidade.
A aluna B possuiu maior dificuldade em encontrar os temos em português e sempre
solicitava minha ajuda com datilologia para depois encontrar o sinal. Começou a busca
escolhendo primeiro a imagem do astro ou objeto de sua preferência. Explicou os conceitos
envolvidos nos mesmos também com naturalidade.
A aluna C também teve maiores dificuldades em encontrar as palavras, solicitando
auxílio com datilologia, mas conseguiu associar facilmente o sinal com a imagem dos astros
ou objetos que selecionava. Ela optava, primeiramente, pelas peças com o sinal,
posteriormente procurava a peça com a imagem do astro e por último a peça com a palavra
em português. Percebi que não conseguia explicar muito sobre o que aquele astro
representava ou os conceitos norteadores, o que é característico dessa aluna por possuir
dificuldades de aprendizagem. Nesse caso, conforme ela jogava e buscava as peças,
conversava sobre as características e conceitos envolvidos para que pudesse acompanhar o
jogo conforme suas colegas.
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O jogo alcançou o objetivo esperado nestes dois encontros (12º e 13º). Isso pode ser
percebido pela surpresa das alunas com as peças e por identificarem que continham sinais que
elas haviam criado em outros momentos. Além disso, a naturalidade com que explicavam os
conceitos conforme selecionavam as peças e a determinação das alunas em completarem o
jogo, encontrarem a imagem do astro, a palavra e o sinal correspondente de forma ―correta‖
(conforme afirmado por elas); implicaram em uma situação descontraída, favorável e
prazerosa para que elas aprendessem brincando e se divertindo.
Uma semana após esta intervenção, no dia 31 de outubro fui notificada sobre o passeio
no museu da PUCRS, conforme a premiação das alunas, agendado para o dia 08 de
novembro. Entretanto não conseguimos novamente o transporte para as mesmas, o que deixou
todo o grupo muito descontente.
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APÊNDICE N – VISITAÇÃO AO PLANETÁRIO: 14º ENCONTRO
I) PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÃO

ENCONTRO

Data

Horário

Sala

14º

31/10/2017 terça-feira

10:30h às 11h

Planetário UFSM

Visitação ao Planetário
1 DESCRIÇÃO

Este encontro envolve a visitação das alunas ao Planetário da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM). O Planetário da UFSM foi fundado em 14 de dezembro de 1971, e
desde então mantêm suas portas abertas pra visitação do púbico geral. No entanto, a sessão
proposta para este encontro será a primeira com interpretação simultânea em Libras, com a
elaboração de um vídeo pela professora com a colaboração da equipe do Planetário. O vídeo
com a interpretação será projetado simultaneamente ao filme ―O Mundo Virtual de Arthur‖,
visando acessibilidade e a inclusão do público surdo.
Como pode ser lido no site65 do planetário: Astronomia projeta o homem na sua
dimensão e no seu lugar no Universo. Com a era digital, os Planetários e os Centros
Interativos de Astronomia, são fundamentais neste contexto e para contribuir com as mais
diversas áreas da ciência.

1.1 Recursos
Projeção simultânea:
✓ Vídeo com tradução e Interpretação em Libras;
✓ Filme ―O Mundo Virtual de Arthur‖.
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Website
Planetário
UFSM,
<http://coral.ufsm.br/planetario/index.php>.

<http://site.ufsm.br/orgaos-suplementares/planetario>;
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1.2 Tópicos
O conteúdo abordado no filme: ―O Mundo Virtual de Arthur‖ contempla tópicos de
Astronomia geral, incluindo:
✓ Surgimento do universo;
✓ Formação e composição de alguns planetas;
✓ Diferença entre estrelas;
✓ Influência de fenômenos astronômicos no cotidiano.

1.3 Objetivo

Proporcionar às alunas a vivência dos conceitos estudados durante as intervenções de
maneira lúdica, despertando a curiosidade. Além de contribuir para que contemplem a
primeira sessão acessível em Libras com o uso de alguns sinais que foram construídos pelo
grupo.

2 ESTUDOS E ATIVIDADES
Percebendo o Planetário como um instrumento para divulgação da Astronomia e
promotor da curiosidade e conhecimentos sobre o Universo; o encontro foi pensado e
programado para proporcionar às alunas a exploração dos conceitos estudados, num viés
lúdico e divertido.
Considerando a cultura surda, para a sessão destinada a este grupo será elaborado um
vídeo com a interpretação do filme ―O Mundo Virtual de Arthur‖; que será simultaneamente
projetado, com o intuito de oferecer acessibilidade e inclusão a este público.
O filme foi escolhido por abordar os conceitos básicos de Astronomia como
surgimento do Universo, formação e composição de alguns planetas, diferença entre estrelas e
influência de fenômenos astronômicos no cotidiano. Tudo narrado por um personagem com
voz de um menino, que usa de sua imaginação para explicar os astros num contexto infantil e
animado.
De acordo com o site66 do Planetário: O documentário começa com a apresentação de
um garoto que tem o nome de Arthur. Com sua imaginação e curiosidade o garoto nos leva a
uma viagem que nos conecta a lugares diferentes no Universo em épocas diferentes. Sua
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Website Planetário UFSM <http://coral.ufsm.br/planetario/index.php>
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criatividade e empolgação pela ciência nos fazem viajar pelos objetos mais estranhos
espalhados no espaço; como algumas galáxias e estrelas. Contando ao mesmo tempo, alguns
mistérios presentes na Astronomia e explicando como o Universo e tudo que existe ao nosso
redor começaram. Além do mundo virtual de Arthur fornecer uma ampla visão de como tudo
era antes de surgir o planeta Terra e o sistema solar, ele nos mostra o desenvolvimento
cientifico que raça humana obteve voltado à astronomia; para poder chegar até a ciência de
hoje, isso inclui a construção de instrumentos astronômicos antigos e enormes... Ele explica a
exploração espacial pelos planetas vizinhos e as descobertas do homem pelo espaço que nos
surpreendem todos os dias. Título original: Arthur

Duração: 29 minutos. País de origem:

Brasil Produção: Cybertheather. Recomendação: a partir de 6 anos de idade.
Conforme a transcrição realizada através do áudio fornecido pela equipe do planetário;
que pode ser observada no texto abaixo:
O Mundo Virtual de Arthur
Adoro ver o céu à noite, com todas essas estrelas. Assuntos de planetas sempre me
chamaram a atenção, mas sempre achei muito complicado. Queria saber como tudo
começou, pelo que entendi era exatamente assim: este escuro total, tudo concentrado em um
único pontinho, já imaginou, todos estes astros e as pessoas dentro disso aí, numa bolinha de
ping pong? Devia ser muito apertado e é claro, muito sem graça. Mas todo que existe saiu do
mesmo lugar. Daí o universo começou a inflar como uma bexiga de festa de aniversário, só
que muito, mas muito maior e se formaram no espaço umas linhas onde as galáxias ficaram
presas.
Nesta época, a Terra não existia e claro, nem os animais e os seres humanos, o
universo era meio bagunçado e as coisas eram bem caóticas, tipo quarto dos meninos e de
algumas meninas. Era muito quente e as coisas derretiam. Tentar achar uma lanchonete
aberta nessa época era impossível.
Fica bem maneiro quando entramos nas galáxias em 3D. Existem nuvens gigantes
feitas de gases, aqui é tipo um berçário das estrelas, mas sem as enfermeiras, é aquela
choradeira! Só as estrelas e estes gases, são muito irados! Vejam que cores maneiras e o
melhor, são gases que não cheiram mal, diferentes de outros gases que a gente sente por aí e
vocês sabem do que estou falando... No meio dessas nuvens se formaram as moléculas que
ajudaram no desenvolvimento da vida. Assim, podemos dizer que estamos ligados com o
universo. O céu é cheio de coisas misteriosas, muito sinistras.
Descobri outra coisa estranha, as estrelas são redondas, como uma bola de futebol e
muito maiores do que a Terra. O espaço é tipo uma gigantesca piscina de bolinhas, só que as
bolinhas ficam longe uma das outras. As cores dizem a idade delas, tipo se são quentes ou
frias. As azuis são estrelas jovens e as amarelas são mais velhas. Se seus pais fossem estrelas
eles seriam amarelos e todas as crianças seriam azuis. Algumas destas estrelas acabaram
explodindo, muito nervosas.
Depois de um tempo, as estrelas ficaram mais calmas, em torno delas começaram a
surgir os planetas, eles eram muito quentes quando apareceram e eram atacados por
meteoritos, ainda não dava para surgir à vida. Mas quando a gente vai para o espaço, se
pode ver como os planetas se formaram. Oh, que trombada! Os planetas viviam sendo
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bombardeados. Mas com o tempo, as coisas ficaram calmas, os planetas esfriaram um pouco
e em torno deles algumas luas começaram a surgir.
No fundo dos oceanos, existiam milhares de vulcões que cuspiam lava vulcânica nos
oceanos. Tudo isso, fez com que a vida marinha começasse a rolar. Com o tempo, tudo foi
ficando mais maneiro, já dava até para pegar uma praia. E a vida surgiu no mar e depois
veio para a terra e a evolução aconteceu: peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e os humanos.
Tudo passou a ter ritmo: o dia, à noite, as estações, tudo regido pelas regras da natureza. Em
outros planetas tudo ficou gelado e a vida não apareceu.
Ei galera! Se tiver alguém dormindo aí, não sabe o que está perdendo... Dá uma
olhada no que acabei encontrando: o planeta Saturno. Até tem outros planetas com anéis,
mas os de Saturno são animais! Eles se parecem com pista de skate ou CD de Playstation.
Descobri que são feitas de gelo, milhares de pedaços. Já deu para entender... Não dá para
pegar uma praia lá e é muito frio e além do que nem praia tem e o que é pior, apesar de
muito gelo por aqui, também não tem sorveteria. Quando a gente olha ao céu nem imagina
que essas coisas estão lá, eu mesmo pensava que era apenas escuro com alguns pontinhos,
tipo uns diamantes.
Bem! Mas aqui dá para explorar algumas coisas de história, como por exemplo, a
descoberta do Brasil, quando as caravelas de Pedro Álvares Cabral chegaram aqui, em
1500, vindos de Portugal, foi um sucesso! Daí, os seres humanos começaram a se achar e
começaram a inventar coisas, não demorou muito para inventarem o avião, eu adoro andar
neles, gosto de tudo: da decolagem e ver a cidade lá embaixo e claro, não dispenso um
lanchinho com suco e se for vomitar tem um saquinho sempre por perto, por favor, não
esquece heim!
Mas os humanos queriam mais e mandaram coisas para o espaço, tipo umas naves. Já
mandaram macacos, cachorros e para a Lua já mandaram até outros seres humanos, para
mais longe já mandaram naves robôs, muito doido!
Podemos viajar pela história, aqui no Egito uma antiga civilização que existiu há
mais de 4000 anos atrás. Podemos ir para a China onde a civilização é muito maneira, aqui
a cidade proibida, sabemos que a China inventou a pólvora das bombinhas, aquelas das
festas juninas, inventou a seda dos vestidos e até o macarrão, eu prefiro comer com quatro
queijos e vocês? Seus palácios mostram que eram feras para construir coisas. Existiam
imperadores e muitos deles eram meninos, acho que devia ser legal ser imperador, soube que
eles estudavam muito para poder governar um dia. Mas se o sorvete feito neste lugar fosse
bom, acho que valeria a pena. Bem diferente estudar assim, a gente pode viajar sem precisar
ir ao aeroporto.
Outro local muito misterioso é na Inglaterra, há muito milhares de anos uns caras
vieram morar aqui e para poder se organizarem tinham que ter alguns relógios e tipo um
calendário. Claro que os caras não tinham relógios digitais com memórias! Eles pegaram
pedras imensas e fizeram círculos e deixaram vãos entre elas, dependendo do dia do ano o
Sol nascia dentro desses vãos e assim os caras sabiam contar os dias do ano. Este local era o
relógio e calendário deles, assim podiam se planejar para plantar e fazer outras paradas
importantes, muito inteligentes! Eles uniam a Terra e o céu, que para eles era uma coisa só.
Podemos brincar um pouco também, ninguém é de ferro... Encontrei umas fotos muito
legais do espaço e resolvi brincar com elas, daí combinei Astronomia e Geometria, vejam
como ficou divertido...
(Mãe do Artur grita) Arthur! Arthur! Desliga esse computador e vem jantar, não vou
falar outra vez, heim!
Shi! Vou ter que vazar pessoal... Mas vocês sabem, não é muito inteligente contrariar
as mães, principalmente se tem macarrão com molho à bolonhesa. Mas fica um toque para
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vocês: peçam ajuda para os professores, com dicas legais na internet, as crianças aprendem
rápido hoje em dia. Bem, depois eu falo qual é a sobremesa... Valeu galera, Fui!
(Texto redigido a partir de áudio fornecido pela equipe do Planetário UFSM em 02 de outubro de 2017)

Com isso, após a seleção do filme foi realizada pela professora a gravação da
interpretação do mesmo; que foi editado e ajustado para posterior projeção com auxílio da
equipe do próprio planetário. A equipe também forneceu o áudio para possibilitar que o ato
interpretatório fosse efetuado. O áudio por ter sido gravado durante uma projeção com outras
pessoas no local apresentou algumas falhas e sons adversos. Pois não havia o mesmo no
sistema para ser acessado.
O vídeo com a interpretação foi estruturado para acompanhar a projeção do filme.
Inicialmente, antes de projetar o filme selecionado, a interpretação começa com a descrição
sobre o que será abordado no mesmo. Posteriormente é apresentado o filme com a
interpretação, de modo simultâneo para que as estudantes surdas tenham acesso integral ao
discurso proferido e possam compreender e participar com equidade da referida sessão.
Contudo, houve alguns problemas técnicos que dificultaram a compreensão do áudio
para interpretação. Considera-se que a interpretação apresentou o uso equívoco de alguns
sinais ou configuração de mão, pois se tratou do primeiro vídeo interpretatório gravado pela
professora.

3 LISTA DE WEBSITES
Website
Planetário
UFSM,
disponível
em
<http://site.ufsm.br/orgaossuplementares/planetario>; <http://coral.ufsm.br/planetario/index.php> Acessado em 14 de
outubro de 2017.
II) APRESENTAÇÃO EM VÍDEO

A apresentação em vídeo da interpretação do filme O Mundo Virtual de Arthur
realizada pela professora-pesquisadora segue em um CD.
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III) RELATO DA INTERVENÇÃO
14º Encontro – 31.10.2017. Visitação ao Planetário

Objetivo
Proporcionar às alunas a vivência dos conceitos estudados durante as intervenções de
maneira lúdica, despertando a curiosidade. Além de contribuir para que contemplem a
primeira sessão acessível em Libras com o uso de alguns sinais que foram construídos pelo
grupo.

Relato
Neste encontro, as quatro alunas participaram (A, B, C e D). Elas comentaram que já
conheciam o Planetário e que já haviam assistido a uma sessão anteriormente. Com isso, optei
por não as avisar previamente que a sessão seria interpretada em língua de sinais, para que eu
pudesse observar qual seria a reação que elas teriam espontaneamente ao verem a produção
que foi realizada. Apenas comentei que neste dia, faríamos um passeio para visitar o
Planetário em Santa Maria, para que elas assistissem a um filme sobre Astronomia
envolvendo os assuntos que havíamos estudado durante os encontros.
Na hora da projeção ocorreu tudo conforme o esperado. O vídeo com a interpretação
acompanhou simultaneamente o filme. A resolução, iluminação e o posicionamento do
mesmo ficaram adequados e satisfatórios; para que as estudantes visualizassem tanto o filme
quanto o vídeo com a interpretação.
Considero que se tratando do primeiro vídeo que realizei, ficaram algumas falhas na
interpretação, com alguns termos que foram sinalizados com erros na posição ou configuração
de mão. Entretanto esta experiência serviu para que correções possam ser feitas e novas
gravações sejam reproduzidas, à fim de proporcionar a acessibilidade com maior qualidade
conceitual para os sujeitos surdos.
Contudo, essa produção foi de extrema importância para evidenciar que é possível
oferecer Astronomia e conhecimento para todos. Se caracterizando assim, como um dos
primeiros passos para futuros pesquisadores conhecerem essa proposta; ou interessados em
acessibilizar o Planetário, sejam provocados a investir neste viés e contribuir para que os
demais filmes sejam interpretados em Libras e acessíveis para o público surdo.
Ao finalizar a sessão, as alunas prontamente correram em minha direção e com
expressão de muito entusiasmo relataram que amaram assistir o vídeo, que sentiram muita
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emoção e ficaram surpresas ao me verem interpretando o mesmo, pois não esperavam que
isso aconteceria.
Atendendo as minhas expectativas e talvez superando a expectativa das alunas, esse
encontro garantiu que elas desfrutassem com equidade das informações que se pretendia
alcançar com o filme assistido nessa sessão. Além de oportunizar a divulgação, em um espaço
público, de alguns dos sinais que foram construídos pelo grupo no decorrer do processo.
Observação: O transporte para as alunas até o Planetário da UFSM foi disponibilizado
pela Secretaria Municipal de Educação
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APÊNDICE O – ASTRONOMIA EM LIBRAS: REVISÃO E ENCERRAMENTO: 15º
ENCONTRO

I) PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÃO

ENCONTRO

Data

Horário

Sala

15º

06/11/2017 segunda-feira

16h às 17h

Biblioteca

Astronomia em Libras: Revisão e Encerramento
1 DESCRIÇÃO

Esse encontro será destinado a uma revisão sobre o que é Astronomia para as
estudantes, após todos os estudos e produções realizadas. Com diálogo e utilizando o jogo
construído pelo grupo.

1.1 Recursos
A intervenção será expositiva dialogada, mediada pela professora em Língua
Brasileira de Sinais (Libras) com uso do:
✓ Jogo de Astronomia Bilíngue.

1.2 Tópicos

Conforme Proposta de Sequência Didática:
1. Introdução à Astronomia: o que é e o que estuda.
2. Astros que compõem o Universo: principais objetos e corpos que o compõem
3. Foguetes, satélites artificiais e telescópios: O que são, como funcionam e para que
servem?
4. Estrelas e Sol: nascimento, vida e morte das estrelas
5. Sistema Solar: composição e características
6. A Terra e Lua: Estrutura, peculiaridades e vida terrestre.
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1.3 Objetivo

Concluir os estudos contribuindo para uma reaproximação das alunas com o que é
Astronomia e sua importância, envolvendo as estudantes com o estudo de maneira lúdica
através do jogo.

2 ESTUDOS E ATIVIDADES
No 1º Encontro foi questionado às alunas ―-O que é Astronomia?”. Com a dificuldade
percebida para a argumentação dessa e demais indagações elaboradas ao longo dos encontros
anteriores, para esse último encontro almeja-se retomar a questão inicial. O intuito é perceber
o que elas conseguem expressar a respeito, tendo em vista todas as intervenções e discussões
que foram levantadas no decorrer do processo.
Para isso, o encontro começará com a apresentação do objetivo às alunas.
Posteriormente será entregue o jogo, que já foi distribuído no 12º e 13º Encontro, para que
manipulem o mesmo livremente.

Conforme as alunas jogam de acordo com as peças

manipuladas serão discutidos os conceitos envolvidos no astro ou objeto astronômico que
surgir.
Após o período de brincadeiras, será levantada a pergunta ―-O que é Astronomia?”.
Em seguida, com as respostas das alunas será solicitado que elaborem um desenho ou frase
que represente suas concepções, assim registrando as impressões que construíram ao longo de
todo o estudo. Poderemos assim, observar a evolução da percepção das estudantes, sobre
como consideravam o espaço no início das intervenções e como o reconhecem após
explorarem e vivenciarem o estudo de Astronomia.

II) APRESENTAÇÃO IMPRESSA

Novamente com o jogo de Astronomia Bilíngue, apresentado no APÊNDICE M.
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III) RELATO DA INTERVENÇÃO
15º Encontro – 06.11.2017. Astronomia em Libras: Revisão e Encerramento

Objetivo
Concluir os estudos contribuindo para uma reaproximação das alunas com o que é
Astronomia e sua importância; envolvendo as estudantes com o estudo de maneira lúdica,
através do jogo.

Relato
Neste encontro compareceram apenas duas alunas (B e C). Apresentei o objetivo da
intervenção a elas e entreguei o jogo; afirmando que poderiam jogar como preferissem,
selecionando as peças ou talvez como um jogo da memória. Elas optaram por manipular o
jogo como se fosse um jogo da memória, mas não foram utilizadas todas as peças, pois seria
muito extenso.
Então viraram as peças separadas pelo termo em português, imagem com o sinal e
imagem com os astros. Cada aluna fazia uma rodada onde deveriam encontrar
respectivamente cada peça correspondente, sendo que a ganhadora repetia a jogada.
As alunas se descontraíram, conseguiram interagir e se envolver com a brincadeira.
Percebi que o jogo tornou mais fácil o acesso delas às informações e do reconhecimento dos
termos em português. As duas alunas possuem dificuldade na leitura, mas apresentaram
melhor compreensão das palavras ao realizarem o jogo. Conseguiam identificar facilmente o
sinal ao astro ou objeto que representava e com isso notei que havia compreensão do que o
astro significava para elas. Conforme jogavam e encontravam as peças mostravam uma para
outra e comentavam os significados e o que representavam.
Após jogarem, as alunas foram provocadas a repensarem a questão que levantei no
primeiro encontro. Relembrando as alunas dessa situação tornei a indagá-las o que era
Astronomia e acrescentei questões como qual seria a importância, porque foi importante
estudar Astronomia e como consideraram todas as intervenções.
A aluna B relatou que gostou de estudar Astronomia, que era muito legal e aprendeu
muito, sobre os planetas, os astros, as estrelas e nebulosas, tudo que há no espaço e sobre o
espaço. Mudou seu discurso inicial, incluindo o termo espaço em suas falas, ampliando sua
argumentação para algo mais abrangente do que apenas citar alguns astros. Já a aluna C,
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manteve suas colocações sobre estudar a Terra, a Lua e o Sol, provavelmente por se tratar do
que percebe como mais próximo de suas vivências.
Com isso solicitei que elaborassem um último desenho, que representassem o que elas
responderam sobre as questões levantadas. A aluna C, afirmou que desenharia a Terra. A
aluna B diretamente afirmou que queria desenhar sobre a Nasa, que ela gostaria de ir lá um
dia, conhecer e estudar para aprender mais sobre Astronomia; com tom de empolgação ao
relatar tal desejo. A empolgação e inspiradora imaginação da estudante (B), me despertaram
encantamento com a determinação e ambição provocadas na mesma, revelando o potencial de
instigar o pensamento científico e tecnológico dos estudantes para o empoderamento do
sujeito surdo.
Embora o grupo não estivesse todo presente e a aluna D não tenha participado de
alguns encontros, considero que os objetivos foram alcançados; mesmo com algumas
dificuldades que fazem parte e serviram para o crescimento do grupo.
Enquanto professora, percebi minhas práticas, inquietações, preocupações e angustias
se modificarem conforme o grupo se envolvia com o estudo. Por vezes desanimada, mas
superando obstáculos e experimentando novas impressões; e me surpreendendo com o
potencial e desenvoltura construída pelo coletivo, que garantiam em cada etapa um novo
saber e um novo olhar sobre o agir e ser professor.
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ANEXOS
1 – DESENHOS67:
Desenho 1: 1A - 1° Encontro em 26.06.2017

Desenho 3: 1C - 1° Encontro em 26.06.2017

Desenho 5: 3A - 3° Encontro em 10.07.2017

67

Desenho 2: 1B - 1° Encontro em 26.06.2017

Desenho 4: 1D - 1° Encontro em 26.06.2017

Desenho 6: 3B - 3° Encontro em 10.07.2017

A identificação dos desenhos corresponde ao número do encontro acompanhado da identificação dada as
alunas conforme descrevemos no CAPÍTULO II, item 2.1 sobre o CONTEXTO DA PESQUISA. Colocamos um
quando discreto, nos desenhos, para cobrir o nome das estudantes.
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Desenho 7: 3C - 3° Encontro em 10.07.2017

Desenho 9: 4B - 4° Encontro em 07.08.2017

Desenho 11: 8A - 8° Encontro em 04.09.2017

Desenho 13: 8C - 8° Encontro em 04.09.2017

Desenho 8: 3D - 3° Encontro em 10.07.2017

Desenho 10: 4C - 4° Encontro em 07.08.2017

Desenho 12: 8B - 8° Encontro em 04.09.2017

Desenho 14: 10D - 10° Encontro em 18.09.2017
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Desenho 15: 11A - 11° Encontro em 25.09.2017

Desenho 17: 11C - 11° Encontro em 25.09.2017

Desenho 16: 11B - 11° Encontro em 25.09.2017

Desenho 18: 15B - 15° Encontro em 06.11.2017

Desenho 19: 15C - 15° Encontro em 06.11.2017
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2 - FRASES E TEXTO
Frase escrita pela aluna A em 03 de julho de 2017 - 2° Encontro

Frase escrita pela aluna B em 03 de julho de 2017 - 2° Encontro

Frase escrita pela aluna C em 03 de julho de 2017 - 2° Encontro
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Frase escrita pela aluna B em 21 de agosto de 2017 - 6° Encontro

Texto escrito pelas alunas A, B e C em 11 de setembro de 2017 - 9° Encontro

3 - EXTRAS
Material elaborado pela aluna A – 4 de julho de 2017.
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Elaborado pela aluna C - 09 de outubro de 2017

