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RESUMO 

 

A pesquisa relatada se refere ao entendimento de alunos surdos e ouvintes de 
ensino médio de conceitos científicos explicitados por meio de aspectos 
procedimentais, conceituais e linguísticos. O objetivo geral foi avaliar em que medida 
o desempenho de surdos e ouvintes se aproximam ou se afastam para tipos 
diferentes de atividades que mobilizam, de forma distinta, diferentes facetas do 
entendimento sobre conceitos científicos. Para identificarmos os níveis de 
complexidade dos diferentes tipos de entendimentos explicitados em cada um dos 
contextos, adotamos a perspectiva teórica de níveis hierárquicos estabelecidos por 
meio da Teoria de Habilidades Dinâmicas. Dessa forma, criamos um modelo 
categórico para a análise de cada uma das questões das três tarefas, a fim de 
classificarmos as respostas dos estudantes, a partir do nível de complexidade 
estabelecido do ponto de vista formal. Nós verificamos que os estudantes tiveram 
um desempenho maior na atividade que demandava aspectos procedimentais e 
matemáticos que nas outras atividades. Verificamos que os testes foram válidos 
para acessar todas as dimensões do entendimento dos estudantes. Percebemos 
que os estudantes tiveram um menor nível de articulação para explicitar o 
entendimento de conceitos que demandavam um maior nível de abstração. Dentre 
os preditores analisados, o único que teve influência para avaliar o desempenho dos 
estudantes foi a série. E, verificamos que, a partir do desempenho geral, não houve 
diferença entre surdos e ouvintes, entretanto quando analisamos separadamente, 
em relação a cada série, o desempenho de surdos e ouvintes foi diferente em cada 
um das três atividades. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem. Ensino de Física. Educação Inclusiva. 
  



 
 

ABSTRACT 
 

 

This research refers to how deaf and non-deaf students from high school 
comprehend scientific concepts explained through procedural, conceptual and 
linguistic aspects. The main goal was to evaluate how deaf and non-deaf students’ 
performances are similar or different according to activities that unlikely mobilize their 
understanding about scientific concepts. In order to identify the complexity levels 
from the different kinds of understanding explained in each one of the contexts, it was 
decided to adopt the hierarchical level’s theoretical perspective through the Dynamic 
Skills Theory. Thus, a categorical model to analyze each one of the questions from 
the three tasks was created, in order to categorize students’ questions from the level 
of complexity established from a formal point of view. It was verified that the students 
had a greater performance on the activities which demanded mathematic and 
procedural aspects. It was also verified that the tests were valid to access all the 
students’ understanding dimensions. It was noticed that the students had a smaller 
performance when asked to explain their understanding of concepts that demanded 
a higher level of abstraction. Among the analyzed predictors, the students’ grade in 
school was the only one that influenced their effectiveness evaluation. It was checked 
that there were no difference when comparing the general accomplishment of the 
deaf and non-deaf students. However, when analyzed each school grade separately, 
deaf and non-deaf students’ performances were different in each one of the three 
activities. 

Keywords: Learning. Physics Teaching. Inclusive Education. 
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CAPÍTULO 1  

 

APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

1.1 Estrutura da dissertação 

 

Desenvolvemos e estruturamos essa dissertação no intuito de favorecer uma 

maior compreensão em relação aos objetivos propostos para pesquisa, os 

referenciais teóricos adotados, os métodos de coleta e análise de dados, os 

principais resultados e as conclusões e implicações da pesquisa no contexto 

acadêmico e educacional. Neste sentido, estruturamos em sete capítulos, cuja 

descrição sucinta acerca destes será apresentada a seguir. 

Neste capítulo apresentamos, de maneira geral, o tema, a motivação para o 

desenvolvimento desta pesquisa, formulação do problema e os objetivos propostos. 

Dessa forma, ressaltamos os propósitos que motivaram a realização desse estudo e 

a maneira pela qual nosso estudo se dirigiu para a análise e discussão dos 

resultados. 

No segundo capítulo, mostramos o quadro teórico. Dessa forma, 

apresentamos o referencial teórico no qual a nossa pesquisa está assentada, a fim 

de conduzir um encaminhamento dos nossos objetivos e a interpretação dos 

resultados. Esse capítulo foi estruturado em quatro seções. Na primeira mostramos 

uma revisão sobre as pesquisas referentes à Educação Inclusiva, na segunda 

fizemos uma discussão acerca das pesquisas na área de ensino de ciências e 

inclusão de alunos surdos, na terceira mostramos uma discussão acerca dos 

Modelos Rasch e, por fim, na quarta apresentamos a Teoria de Habilidades 

Dinâmicas, que corresponde à lente teórica em que se assentou esta pesquisa. 

No terceiro capítulo apresentamos o delineamento metodológico da pesquisa. 

Nesse sentido, explicitamos o desenho da pesquisa, os métodos de coleta e análise 

de dados, os sujeitos envolvidos no estudo, algumas considerações e decisões 

metodológicas tomadas em relação aos tipos de dados coletados e ao seu 

tratamento e análise. 



16 
 

No quarto capítulo apresentamos a primeira parte da análise e discussão dos 

dados. A análise mostrada levou em conta o desenvolvimento do nosso sistema 

categórico criado para a categorização das respostas dos estudantes para o estudo 

dirigido, a atividade de construção e interpretação de gráficos e para a atividade com 

a simulação computacional, cuja análise levou em consideração a hierarquia que 

elaboramos com base na Teoria de Habilidades Dinâmicas. 

No quinto capítulo mostramos a segunda parte da análise, evidenciando os 

desdobramentos envolvidos no momento da coleta de dados a partir da estruturação 

dos mapas de episódio e da análise de contexto. E, por fim, mostramos a análise 

exploratória inicial dos dados das três atividades. 

No sexto capítulo, mostramos a terceira parte da análise. Dessa forma, 

apresentamos os dados obtidos a partir do modelamento dos dados realizado por 

meio da análise Rasch. Apresentamos a análise em relação à complexidade 

hierárquica das respostas dos surdos e ouvintes para os itens das três atividades. 

Mostramos o desempenho destes estudantes a partir da proficiência, a fim de 

verificar o entendimento destes em cada uma das tarefas.  

No sétimo capítulo apresentamos as conclusões, implicações e repercussões, 

em âmbito acadêmico e escolar, dos resultados obtidos através da análise e 

interpretação dos dados da pesquisa. Por fim, mostramos as perspectivas futuras 

para a continuidade da pesquisa. 

 

1.2 Introdução  

 

A inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais1 nas 

escolas regulares constitui uma questão importante na educação brasileira. A 

Política Nacional de Educação Especial, sob o ponto de vista da Educação Inclusiva 

(MEC/2008), delibera a educação especial como um modelo de ensino transversal, 

                                                 
1
 O termo necessidade educacional especial refere-se a todas as pessoas que possuem 

necessidades decorrentes de suas capacidades ou de suas dificuldades de aprendizagem, que 
experimentam situações de necessidades educacionais especiais na trajetória escolar. Entretanto, o 
sintagma “necessidades especiais” não deve ser tomado como sinônimo de deficiência (mentais, 
sensoriais, físicas ou múltiplas). Eventualmente as necessidades especiais podem ser educacionais, 
ou seja, pertinentes ao campo da educação (FERREIA; GUIMARÃES, 2003 apud DRAGO, 2011). 
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que perpassa por todas as etapas da educação básica, a ser desenvolvido de 

maneira complementar ao modelo de escolarização de alunos com deficiências, com 

transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades, que são 

matriculados, independente do nível, em classes comuns do ensino regular 

(MELETTI; BUENO, 2010).  

Conforme dados do Censo Escolar2 (MEC/INEP, 2013), em 2012 foram 

registradas 820.433 matrículas na educação especial, sendo que 199.656 foram 

matriculados em classes especiais e 620.777 em classes comuns. Do total, 59.108 

alunos foram matriculados na educação infantil, 610.094 destes foram matriculados 

no ensino fundamental, 43.589 matriculados no ensino médio, 105.242 alunos 

matriculados na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 2.396 na 

educação profissional.  

Segundo ainda dados do Censo Escolar (MEC/INEP, 2013), o número de 

matrículas de alunos surdos3 (alunos com surdez leve, moderada, severa e 

profunda) em 2012 foi de 69.420 alunos, destes, 33.575 matriculados em classes 

especiais e 35.845 classes comuns.  

A escola deve viabilizar os direitos educacionais dos surdos, de maneira a 

promover o seu desenvolvimento integral. As políticas educacionais preconizam que 

os sistemas de ensino devem garantir o ingresso e a permanência dos surdos em 

classes comuns, a partir do oferecimento da educação bilíngue, por meio de 

intérpretes de Língua Portuguesa para Língua Brasileira de Sinais - Libras 

(OLIVEIRA, 2005).  

É imprescindível refletir acerca das condições necessárias para incluir os 

surdos no sistema educacional, sobretudo em relação à aprendizagem e ao 

desenvolvimento da linguagem (GÓES, 1999; GOLDFELD, 2002). Entretanto, 

                                                 
2
 Últimos dados estatísticos apresentados pelo MEC (http://portal.inep.gov.br). 

 
3
 Os sujeitos com deficiência auditiva são geralmente chamados de surdos. Ressaltamos esse grupo 

de alunos pelo motivo de constituírem o grupo de sujeitos relacionados diretamente com nossa 
pesquisa. Conforme dados do volume de Adaptações Curriculares dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (MEC, 1998) compreende-se surdez a perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da 
capacidade de compreender a fala por intermédio do ouvido.  A surdez pode ser leve/moderada 
(aquela que dificulta, mas não impede o indivíduo de se expressar oralmente, bem como de perceber 
a voz humana, com ou sem utilização de aparelho auditivo) ou severa/profunda (nível que impede a 
pessoa de entender, com ou sem aparelho, a voz humana e também de adquirir naturalmente o 
código da língua oral). 
 

http://portal.inep.gov.br/
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mesmo que a surdez interfira em determinadas experiências da vida de um 

indivíduo, esta não restringe a inteligência, a capacidade emocional ou o 

desenvolvimento e a maturação normais do sujeito (SANTORO, 2006). 

No contexto escolar, especificamente no ensino de Ciências, os métodos de 

ensino com alunos surdos e ouvintes precisam de estratégias para acolher as 

especificidades expostas num ambiente escolar que, quando não oferecidas, irão 

comprometer a aprendizagem e interferir no desempenho desse aluno surdo. Foi 

pensando nesta perspectiva que desenvolvemos nossa proposta de investigação, 

cujo princípio norteador se assentou em investigar os fatores que influenciam no 

entendimento de conceitos abstratos por alunos surdos e ouvintes. Para acessar o 

atributo entendimento, elaboramos atividades que poderiam ser utilizadas pelos 

professores de Física a fim de promover uma melhor compreensão destes conceitos 

por surdos e ouvintes em um contexto em que a inclusão se faz presente.  

Ao aprender, mobilizamos diversos tipos de habilidades, que são utilizadas 

para compreender os conteúdos, interpretar e analisar os significados e incorporar 

elementos novos (AMANTES, 2009). Tratamos esse conceito de habilidades em 

nosso trabalho dentro de um paradigma cognitivista. Portanto, interpretamos essas 

habilidades como estruturas cognitivas que os indivíduos usam em contextos 

específicos e que variam em complexidade (SCHWARTZ; FISCHER, 2004). Isto 

significa que uma habilidade mais geral emerge do desenvolvimento de habilidades 

mais específicas.  

Nesta perspectiva, adotamos como embasamento teórico a Teoria de 

Habilidades Dinâmicas (FISCHER, 1980), que concebe a habilidade como um 

atributo que evolui no tempo, tal que este caráter temporal está associado às 

recursivas interações entre o sujeito e o objeto de estudo. As habilidades estão 

relacionadas e podem ser tomadas como ações específicas de entendimento 

quando lidamos com aprendizagem de conteúdos. Um novo conhecimento é 

construído através de sucessivas elaborações e reestruturações de um quadro 

previamente existente, subtendendo a mobilização de diferentes habilidades para 

relacionar conteúdos, interpretar significados e incorporar novos elementos a este 

panorama prévio (FISCHER, 2006). 

Acreditamos que na perspectiva da Teoria de Habilidades Dinâmicas, que é 

adotada nesse trabalho, os conteúdos de Ciências subtendem uma abstração que é 
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igualmente acessível a surdos e ouvintes, uma vez que a capacidade de abstrair, na 

teoria de suporte adotada, é uma ação intrínseca de apropriação de sentidos e 

significados. Entretanto, ela pode se diferenciar no âmbito da interação, que é onde 

a linguagem toma seu papel. Portanto, a aprendizagem dos conteúdos científicos 

por surdos e ouvintes tem similaridades no que tange à construção do 

conhecimento, mas disparidades nas formas de interação com o contexto. E é nesse 

sentido que estamos propondo essa investigação. 

 

1.2.1  Desenvolvimento da pesquisa 

 

Mostramos nessa dissertação uma pesquisa sobre o entendimento de 

estudantes surdos e ouvintes do Ensino Médio a respeito dos conceitos envolvidos 

no conteúdo de Cinemática Unidimensional.   

O atributo entendimento foi avaliado a partir de performances específicas 

mobilizadas na solução de problemas da Física, e também como capacidade de 

expor o entendimento sobre os conceitos envolvidos. Construímos três atividades 

que podem ser aplicadas em qualquer contexto de sala de aula, de forma a 

minimizar a participação do intérprete de Libras para a sua execução. Estas 

atividades foram respondidas individualmente por cada aluno, a fim de que 

pudéssemos acessar o atributo entendimento de cada um por meio da resolução de 

atividades que buscaram acessar esse atributo por meio de diferentes facetas. 

Os nossos instrumentos de pesquisa foram aplicados em três momentos 

distintos, envolvendo, no total, seis aulas durante três semanas de aulas da 

disciplina Física de um colégio da Rede Estadual de Ensino, situado na cidade de 

Vitória da Conquista – BA. Aplicamos essas atividades em classes regulares de 

Ensino Médio, em que havia a participação de interprete, para que fosse possível 

um ambiente de inclusão destes surdos por meio da tradução das aulas em língua 

portuguesa para Libras. 

A análise procurou avaliar o entendimento a partir de 3 atividades: uma 

atividade conceitual; uma de construção e interpretação de gráficos e uma atividade 

envolvendo uma Simulação Computacional. A atividade conceitual consistiu em um 

estudo dirigido e teve o foco na avaliação do entendimento sobre os conteúdos, do 
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ponto de vista fenomenológico,  mediado pela articulação da língua portuguesa. A 

atividade de gráficos teve como objetivo central acessar a compreensão sobre os 

conceitos a partir da mobilização da linguagem específica de símbolos que 

representam os elementos conceituais4
, tendo como aporte o instrumental 

matemático e procedimental do conhecimento científico. A atividade de simulação se 

concentrou em avaliar o entendimento a partir de aspectos procedimentais5, ou seja, 

pela mobilização dos conceitos na resolução de problemas de situações específicas 

manipuláveis pela ferramenta computacional. Nesse sentido, esta última atividade se 

deteve no acesso da faceta do entendimento relacionada à aplicação do conteúdo, e 

não na sua conceituação ou compreensão fenomenológica (como na primeira 

atividade). A segunda atividade também carrega um aspecto procedimental, uma 

vez que compreende a manipulação de ferramentas e do entendimento para 

resolver um problema (construção de gráficos), mas ao contrário da terceira, 

subtende a faceta do entendimento correspondente à articulação da linguagem 

científica de maneira adequada a uma representação simbólica dos conceitos.  

Conduzimos  três análises, que tiveram o intuito de investigar i) a performance 

dos sujeitos, analisada a partir do entendimento construído por alunos surdos e 

ouvintes do ensino médio, sobre o conteúdo de Cinemática Escalar Unidimensional; 

ii) a natureza do entendimento em cada atividade e iii) o entendimento dos 

estudantes explicitado em cada atividade, no sentido de verificar se os surdos 

apresentam ou não uma performance diferenciada e, se houver diferença, em que 

medida esses desempenhos estão relacionados com o entendimento da língua 

portuguesa e da linguagem científica.  

Analisamos qualitativamente os dados coletados através de sistemas 

hierárquicos de modelos explicativos previamente categorizados, de acordo com a 

taxonomia da Teoria de Habilidade Dinâmicas (FISCHER, 1980, apud AMANTES, 

2009). Para analisarmos a evolução no entendimento dos estudantes, avaliamos 

                                                 
4
 Entendemos os elementos conceituais a partir da análise da aprendizagem de conceitos e a 

construção de modelos como forma de compreensão de conteúdos conceituais (POZO; CRESPO, 
2009).  
5
 Compreendemos os aspectos procedimentais como explicitações do conhecimento procedimental. 

Este conhecimento tem como objetivo tornar os alunos participantes dos próprios processos de 
construção e apropriação do conhecimento científico. Exige que estes superem as limitações 
específicas no aprendizado tanto de técnicas ou destrezas como, principalmente, de estratégias de 
pensamento e aprendizagem (POZO; CRESPO, 2009).  
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esse atributo por meio da comparação das diferenças entre os entendimentos 

mobilizados pelos estudantes nos três momentos de medida; assim, analisamos e 

modelamos os dados quantitativamente.  

Conduzimos dois tipos de abordagens para análise de dados: a primeira 

análise foi de natureza qualitativa, em que fizemos a categorização dos níveis do 

atributo entendimento dos sujeitos exibidas nas tarefas; a segunda análise foi de 

natureza quantitativa, em que realizamos a transformação da escala qualitativa, 

elaborada a partir da complexidade hierárquica da Teoria de Habilidade Dinâmicas 

(FISCHER, 1980), em escala intervalar de proficiência (ou performance), pelo 

modelo Rasch. A partir desta transformação foi possível fazermos a comparação dos 

sujeitos, de maneira a obtermos medidas das diferenças dos seus desempenhos, 

por de Testes Clássicos, além de nos fornecermos a possibilidade de indícios de 

quais fatores estão influenciando no entendimento, como, por exemplo, a língua 

portuguesa e/ou linguagem científica.  

 

1.2.2 Objetivos  

 

1.2.2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar em que medida o desempenho de surdos e ouvintes se aproximam ou 

se afastam para tipos diferentes de atividades que mobilizam, de forma distinta, as 

facetas do entendimento sobre conceitos científicos. 

 

1.2.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar o entendimento explicitado por estudantes surdos e ouvintes em 

tarefas que requerem 3 tipos de habilidades: i) interpretação e compreensão 

do conteúdo científico mediado pela língua portuguesa; ii) a compreensão de 

conceitos científicos para a construção e interpretação de gráficos; iii) 

aplicação do conhecimento científico em situações problemáticas enunciadas 
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por meio de uma simulação computacional;  

 Investigar se há diferenças no perfil de entendimento em cada uma das 

tarefas, para surdos e ouvintes; 

 Identificar em que medida a língua portuguesa, aspectos procedimentais e a 

própria linguagem científica influenciam o entendimento dos conceitos 

científicos explicitados por surdos e ouvintes. 
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CAPÍTULO 2 

 

REFERENCIAIS TEÓRICOS  

 

 

2.1 Pressupostos teóricos da Educação Inclusiva  

 

A educação inclusiva refere-se a uma proposta de educação, articulada a um 

movimento de inclusão social que vem sendo desenvolvida mundialmente, que tem 

por objetivo estabelecer e efetivar a equiparação de oportunidades educacionais 

para todos. Esse movimento de inclusão social prevê o estabelecimento de uma 

sociedade justa e democrática, em que se respeite a cidadania e a diferença 

(PRIETO, 2006).    

A educação inclusiva deve basear-se no princípio da igualdade, em que 

respeitar a diferença não é se opor à igualdade, mas sim garantir direitos iguais para 

atender às necessidades específicas de cada um, considerando que todos são 

diferentes. Essa ideia é complementada pelo princípio da equidade que, por sua vez, 

postula o favorecimento de condições diferenciadas para suprir as desigualdades 

sociais, culturais e econômicas, daqueles que se encontram em situação de 

desvantagem (OLIVEIRA; LEITE, 2007). 

A inclusão escolar deve estar relacionada a todos os alunos, e não ficar 

somente restrita a alguns. Ela requer alterações na organização da escola a fim de 

garantir o acesso, a participação e a permanência de todos os alunos que 

frequentam a escola regularmente e para os indivíduos que podem estar em algum 

momento segregados, mas que em um momento futuro podem retornar à escola 

(BEYER, 2006).  

A inclusão não representa apenas o ato de colocar individualmente cada 

criança nas escola. Esta requer a criação de um ambiente onde os alunos possam 

usufruir do direito de se tornarem membros participantes da comunidade escolar e 

local, sendo dessa forma, valorizados (MITTLER, 2003 apud DRAGO, 2011). A 

inclusão não deve se limitar apenas aos alunos com necessidades educacionais 

especiais, uma vez que deve envolver a família, os professores e a comunidade em 
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que o indivíduo está inserido, visando à construção de uma sociedade mais humana. 

Nesse prisma, a política da Educação Inclusiva preconiza que esse aluno deve 

estudar em uma classe comum, que tenha uma estrutura adequada para que o seu 

processo de ensino e aprendizagem ocorra com êxito (MAZZILLO, 2008). 

 

2.1.1 Bases legais da Educação Inclusiva  

 

A preocupação com a inclusão de alunos com necessidades especiais 

intensificou-se após a década de 1980. Em âmbito internacional, foi realizada em 

1994, em Salamanca, a Conferência Mundial sobre necessidades educacionais 

especiais: Acesso e Qualidade, anunciando, dentre outras considerações, que as 

escolas comuns inclusivas constituem um meio mais eficaz de combate à 

discriminação, junto a estas, as leis de políticas públicas voltadas para essa área 

(MAZZILLO, 2008).  

A Declaração de Salamanca emergiu do argumento de que as escolas 

regulares com orientação para a educação inclusiva são mais eficazes no combate 

às atitudes discriminatórias, propiciando condições para o desenvolvimento de 

comunidades integradas, sendo uma base para a construção de uma sociedade 

inclusiva. Esse objetivo proposto foi empreendido por intermédio da análise das 

mudanças de política para abranger a educação de todas as crianças, jovens e 

adultos com necessidades educacionais especiais (BRASIL 1994).  A partir da 

Declaração de Salamanca, da qual resultou um documento elaborado pelas Nações 

Unidas, intitulado “Regras Padrão, sobre Equalização de Oportunidades para 

Pessoas com Deficiências”, passou-se a exigir que os estados membros 

assegurassem a educação de pessoas com necessidades educacionais especiais 

como parte complementar do sistema educacional (MAZZILLO, 2008).  

A partir de 1990, em território brasileiro, as imputações referentes à Educação 

Especial ficaram sob a responsabilidade da Secretaria Nacional de Educação Básica 

– SNEB (MAZZOTTA, 2011). Posteriormente, foi promulgada no Brasil a Lei de 

Diretrizes e Bases para a Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/96), cujo texto 

aborda nos artigos 58, 59 e 60 do Capitulo V, a Educação Especial. Diferentemente 

dos textos anteriores da LDB, a LDB 4.024/61 e a LDB 5.692/71, a nova lei dedica 
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um capítulo específico à educação especial, definindo, inclusive, as forma de 

organização, estruturadas, preferencialmente, na rede regular de ensino, por 

entender que todos devem alcançar a independência social e econômica, bem como 

integrar-se plenamente à vida em sociedade (CARNEIRO, 1997). 

A mesma lei supracitada afirma no capitulo IV, art.54, inciso III, que é dever 

do Estado oferecer uma educação especializada aos estudantes com necessidades 

educacionais especiais. Neste contexto, torna-se imprescindível que este aluno seja 

incluído e socializado com outras crianças, sendo valorizado como ser humano com 

habilidades e competências a desenvolver, sem discriminação na entidade 

acolhedora. Para isso, a proposta de uma educação inclusiva necessita ter uma 

definição de dever e que esse dever precisa ser assumido pelo Estado em parceria 

com a sociedade, tanto no planejar, como na administração e na execução das 

ações da mesma (DRAGO, 2011). 

A LDB 9.394/96 partiu da premissa de que há uma enorme distância entre a 

igualdade de oportunidades e a igualdade social. Entretanto esta LDB ainda traz 

alguns vestígios de suas antecessoras, a LDB 4.024/61 e da LDB nº 5.692/71, 

especialmente no momento em que aborda o termo ‘preferencialmente’, o qual nos 

leva a diversas interpretações em relação à política educacional. Isso ocorre porque 

o termo ‘preferencialmente na rede regular de ensino’ do texto legal infelizmente 

alude a possibilidade de crianças e adolescentes com necessidades educacionais 

especiais serem matriculados ainda em escolas especiais e não em escolas da rede 

regular de ensino (DRAGO, 2011). 

É importante ressaltar que o inicio do movimento inclusivo propriamente dito 

no Brasil foi por volta dos anos 1990 e que, posteriormente à promulgação da 

Declaração de Salamanca (1994) e da LDB (Lei n 9.394/96), foi complementada 

pelo Estatuto da Criança e do adolescente (ECA). O ECA aborda no capitulo IV, 

art.53, que a criança e o adolescente têm direito à educação, no sentido de prepará-

los para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, independente de 

suas condições físicas ou mentais (CARVALHO, 2008).  

Mais recentemente no Brasil, foi criada ainda a Lei de Acessibilidade - Lei n. 

10.098 (BRASIL, 2000), que instituiu algumas normas de caráter geral e alguns 

critérios essenciais a fim de promover a acessibilidade das pessoas com deficiência 

ou com mobilidade reduzida. Essa acessibilidade foi proposta por intermédio da 
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eliminação e supressão de barreiras e obstáculos nas vias e espaços públicos, no 

mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e 

de comunicação, a fim de promover uma maior integração e mobilidade entre os 

diversos meios.  

Em 1999, foi realizada a Convenção de Guatemala, que teve como objetivo 

prevenir e minimizar todas as formas de discriminação contra as pessoas com 

deficiência e/ou com necessidades especiais a fim de propiciar a sua plena 

integração e inclusão à sociedade. Entretanto, somente em 2001 que o Brasil 

adotou as propostas desta convenção por meio do Decreto nº 3.956/01. Este 

Decreto apresentou alguns desdobramentos positivos na educação, uma vez que 

passou a reinterpretar a educação especial por meio da compreensão das 

diferenças. Teve como objetivo promover a supressão das barreiras que impedem 

ou dificultam o acesso à escolarização, uma vez que os alunos com deficiência ou 

com alguma necessidade educacional especial têm o direito à escolarização em 

turmas comuns de ensino; caso este direito não seja respeitado, passa-se a ser 

encarado como alguma forma de discriminação que deve ser minimizada e punida 

por meio legal (BRASIL, 2001).  

A partir de 2001, importantes ações na área da política de educação especial, 

sob o ponto de vista da inclusão, foram colocadas em prática por meio da 

aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) e da instituição das Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. A Lei nº 10.172/2001 que 

instituiu o Plano Nacional de Educação e representou a política pública de 

educação no Brasil entre os anos de 2001 e 2010, instituindo as metas e diretrizes 

para a educação brasileira. Já a Resolução nº 02, do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), de 11 de setembro de 2001, traz em seu texto as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, representando o elo 

tautológico entre a legislação e a prática educacional. Essa resolução ressalta que é 

a escola que tem que se adaptar às necessidades dos alunos, e não o inverso 

(JANNUZZI, 2012).  

Torna-se necessário que todos os sistemas de ensino da educação básica 

reformulem seus currículos e avaliações, a fim de que todos os alunos sejam 

avaliados de maneira a promover o seu desenvolvimento, independentemente de 

suas características sensoriais ou físicas (MAZZOTTA, 2011). Dessa forma, a 
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educação especial necessita ser entendida como uma proposta pedagógica que 

esteja atenta às necessidades de cada aluno, levando-se em conta a troca de 

saberes entre entidades, sistemas de ensino e centros de atendimento (BEYER, 

2006). 

Prieto (2006) ressalta que há diversos desafios para que seja possível que a 

educação seja direito de todos. Um destes desafios é o de não permitir que esse 

direito seja interpretado meramente como o cumprimento da obrigação de 

matricular e manter alunos que tenham alguma necessidade educacional especial 

em classes comuns. A construção desse caminho é longa, desafiadora e exige a 

elaboração de práticas educacionais e sociais que associem igualdade e diferença, 

qualidade e quantidade e acesso e permanência. Portanto, a inclusão é 

simultaneamente motivo e consequência de uma educação de qualidade que esteja 

aberta às diferenças (PRIETO, 2006).  

É importante ressaltar que tais desdobramentos não representam apenas o 

fato de que a mesma educação deva ser designada a todos os alunos. Um aluno 

com necessidades educacionais especiais vai aprender caso as estratégias 

proporcionadas a ele por parte dos profissionais da educação, das escolas e das 

políticas públicas de inclusão sejam condizentes às suas necessidades (JANNUZZI, 

2012). Nesse sentido, deve-se buscar o estabelecimento de “uma educação a que 

todos têm direito como cidadão, pois um ensino para todos com uma abordagem 

superficial pode culminar em uma educação inclusiva simploriamente 

assistencialista” (GLAT; NOGUEIRA, 2002, p. 35).  

Uma educação para todos, além disso, exige que haja uma preparação dos 

demais alunos que fazem parte do contexto escolar de inclusão, a fim de se evitar 

que esta seja vista como unicamente uma obrigação do professor e da escola como 

instituição formadora e democrática. A inclusão escolar deve ser encarada 

naturalmente como mais uma relação social dentre tantas outras que podem ser 

instituídas entre os alunos e entre estes e o professor (BEYER, 2006).  

Aliada à falta de preparação dos alunos para a inclusão, a falta de preparo 

dos professores representa, sobretudo, um dos principais entraves para a educação 

inclusiva (PRIETO, 2006). Essa importância é reconhecida pela LDB 9.394/96 no 

artigo 59:  
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Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 
especiais (...): III - professores com especialização adequada em nível 
médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores 
do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns (BRASIL, 1996). 

 

Nesse contexto de inclusão, o professor precisa estar preparado para lidar 

com a diversidade, com a singularidade, enfim, com as diferenças de todos os 

alunos, levando em consideração as necessidades de cada um, de forma que a 

educação seja vista não apenas como um modelo de pensamento comum que sirva 

para todos da mesma forma (GLAT; NOGUEIRA, 2002). Torna-se indispensável que 

estes professores aprofundem seus conhecimentos por meio de cursos de 

formação continuada para que seja possível atender às particularidades 

apresentadas por estes alunos com necessidades educacionais especiais. 

Com relação aos surdos, o artigo 2, item “d” da Lei n. 10.098/00 (BRASIL, 

2000) define como barreira nas comunicações “qualquer entrave ou obstáculo que 

dificulte ou impossibilite a expressão ou o reconhecimento de mensagens por 

intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa.” Os 

surdos, engajados na busca por direito à acessibilidade em termos de comunicação 

e linguagem, passaram a expor aos meios sociais suas necessidades e 

peculiaridades educacionais e comunicativas. Como ganho, eles obtiveram em 24 

de abril de 2002 a aprovação da Lei 10.436/02 (BRASIL, 2002), que reconhece a 

Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de comunicação das pessoas 

surdas no Brasil, reconhecendo esta como a língua materna dos surdos. 

Embora a Libras seja considerada a primeira língua dos surdos, esta vem 

sendo comumente adotada nas escolas brasileiras como uma ferramenta secundária 

de ensino-aprendizagem, especialmente porque a Lei de Libras representou apenas 

um complemento do discurso proposto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Especial (MEC/SEESP, 2001). Nesta lei vemos a noção clara de que a 

utilização da Libras nas escolas é vista como um modelo linguístico complementar 

que representa uma via de acesso que as escolas oferecem aos surdos como forma 

de apreensão dos conteúdos trabalhados em língua portuguesa em sala de aula 

(MARTINS, 2009). Em alguns casos, vemos somente textos escritos 



29 
 

complementados com elementos que favoreçam a sua compreensão por parte dos 

surdos, utilizando a linguagem gestual, língua de sinais, dentre outros recursos 

(GOLDFELD, 2009).  

Em 2005 foi aprovado o Decreto 5.626/05 (BRASIL, 2005), que teve como 

objetivo regulamentar as ações lançadas pela Lei de Libras e pela Lei da 

Acessibilidade, sendo esta considerada como a mais relevante conquista dos 

surdos. Esse decreto fortaleceu os pedidos dos surdos que, desde o início do 

lançamento da proposta de uma educação bilíngue, vêm reivindicando uma maior 

liberdade de uso da Libras por meio da presença obrigatória de intérpretes da língua 

sinais nas escolas, bem como em todos os setores públicos (SKLIAR, 2009).  

A partir dessa realidade, a participação e mediação do intérprete de 

Libras/Língua Portuguesa passou a ser vista como uma forma de se viabilizar ao 

surdo o acesso ao conhecimento apresentado em sala de aula, sobretudo em 

classes comuns. Entretanto, somente em 1º de setembro de 2010, que foi 

regulamentada, pela Lei 12.319/10 (BRASIL, 2010), a carreira de tradutor intérprete 

de Libras, regulamentação esta que deixa claro qual o perfil desse profissional para 

atuação em diferentes segmentos de nossa sociedade, sobretudo em contexto 

escolar. 

Apesar de todas estas leis e decretos, somente em 2009, por meio da 

Resolução 4 da CNE/CEB (BRASIL, 2009), que se definiu em termos claros quais 

seriam os sujeitos que seriam o público-alvo da educação especial. De acordo com 

essa Resolução, pessoas com deficiência, como impedimentos de longo prazo, quer 

de ordem sensorial, mental, intelectual ou física, pessoas com comprometimento nas 

relações sociais e na comunicação, grupo este em que se encontram os surdos e 

cegos, pessoas com transtornos globais de desenvolvimento, com transtornos 

desintegrativo da infância, com transtornos invasivos, com alterações no sistema 

neuropsicomotor, com autismo, com síndrome de Rett, com síndrome de Asperger 

e/ou com altas habilidades/superdotação, dentre outros, passariam a ser 

consideradas o público-alvo da educação especial. 

As afirmações propostas pelos dispositivos normativos, jurídicos e pelas leis 

pregam uma universalidade, uma normalidade, uma igualdade e uma inclusão que 

existem, no entanto, somente no plano das abstrações e dos discursos. Isso ocorre, 

pois, a partir do momento que fazemos um exame mais minucioso desses discursos, 
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percebemos que o pano de fundo dessas discussões gira ao redor da inclusão dos 

alunos ditos com necessidades educacionais especiais num modelo de educação 

pautado na adequação e na adaptação de um modelo de educação já vigente 

(PRIETO, 2006).   

Dessa forma, acabam sendo conduzidos desdobramentos, tendo como 

objetivo apenas a identificação de suas incapacidades, de seus impedimentos, de 

suas necessidades especiais e de suas deficiências e particularidades como forma 

de adaptá-los à educação regular, mas agora com uma nomenclatura de ‘educação 

inclusiva’ (BEYER, 2006). No centro desses discursos oficiais visualizamos uma 

necessidade praticamente obsessiva nestes documentos e leis de estratificar, de 

categorizar, de rotular e de igualar os sujeitos denominados especiais (MAZZOTA, 

2011). No rol destes discursos, entretanto, torna-se necessário discutir que, 

independente de o aluno ser cego, surdo, sindrômico, tetraplégico ou com qualquer 

outra classificação denominação existente, não lhe podemos tirar o direito ao acesso 

à inclusão no ambiente escolar e de se desenvolver conforme suas especificidades. 

   

2.1.2 A inclusão de alunos surdos na escola comum 

 

As propostas educacionais voltadas para os surdos têm como finalidade 

promover o desenvolvimento integral de suas potencialidades. Entretanto, diversas 

práticas pedagógicas voltadas para estes sujeitos acabam exibindo diversas 

limitações, sobretudo em relação à especificidade linguística desse grupo.  

As crianças surdas, geralmente, partem de uma exposição e de estratégias 

de linguagem diferentes, estando expostas a um ambiente que usa simultaneamente 

modelos visuais e auditivos, impondo a elas opções singulares de aprendizagem, 

que dependem, sobretudo, da língua de sinais (SHAW; JAMIENSON, 2011). Um 

aluno surdo inserido no modelo de educação audiovisual acaba perdendo diversas 

informações fundamentais para seu desenvolvimento linguístico e para a sua 

aprendizagem (SHAW; JAMIENSON, 2011). Dessa ação sobrevém a necessidade 

de construção de projetos educacionais os quais reconheçam as necessidades dos 

alunos surdos, beneficiando o desenvolvimento de suas competências.  
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A educação de surdos não está restrita apenas a um ambiente 

hipoteticamente inclusivo. O cuidado com as demandas decorrentes do acesso 

linguístico é uma prioridade nesse processo. Para a criança surda, que vive rodeada 

de uma maioria ouvinte, usuária de uma língua à qual ela não tem acesso, a escola 

é o espaço privilegiado que deve proporcionar a estes alunos as condições 

necessárias a essas interações em língua de sinais (STUMPF, 2009).  

A partir do conhecimento acerca da língua de sinais, largamente utilizada 

pelos grupos de surdos, passa a existir o modelo de uma educação bilíngue que 

leva em consideração a língua de sinais como uma língua própria dos surdos, sendo 

esta, por conseguinte, a que deve ser adquirida inicialmente por estes. Dessa forma, 

diversos autores (BRAZELTON, 1990; FERNANDES, 2010; KOZLOWSKI, 1995) 

defendem a utilização da língua de sinais como uma proposta bilíngue para incluir os 

surdos no processo educativo e social.  

A proposta de educação bilíngue, ou bilinguismo, como é comumente 

chamada, tem como objetivo educacional tornar presentes duas línguas no contexto 

escolar, no qual estão inseridos alunos surdos (LACERDA apud DIAS; SILVA; 

BRAUN, 2009). Um bilinguismo língua oral/língua de sinais é a única via através da 

qual a criança surda poderá ser atendida nas suas necessidades; ou seja, 

comunicar com os pais desde uma idade precoce, desenvolver as suas capacidades 

cognitivas, adquirir conhecimentos sobre a realidade externa, comunicar plenamente 

com o mundo circundante e converter-se num membro do mundo surdo e do mundo 

ouvinte (GROSJEAN, 2011). 

É por intermédio da língua de sinais, a primeira língua dos surdos, que estes 

terão embasamento linguístico para aprenderem e compreenderem a língua 

portuguesa como sua segunda língua. Sem o domínio de sua primeira língua, o 

surdo não terá um referencial significativo para compreender a língua portuguesa, o 

que dificultará a sua aprendizagem.  

Da mesma forma que ocorre quando as crianças ouvintes aprendem a falar, a 

criança surda inserida em um ambiente em que a língua de sinais é compartilhada 

poderá desenvolver-se, no que diz respeito aos aspectos cognitivos e linguísticos, 

de acordo com sua capacidade (BOTELHO, 2012). O problema central, segundo 

vários estudos, é o acesso à comunicação, já que são necessárias intervenções 

diversas (boa amplificação sonora, tradução simultânea, apoio de intérprete de, 
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entre outros), que nem sempre tornam acessíveis os conteúdos tratados em sala de 

aula (LACERDA, 2012). 

O uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras), uma vez que esta se configura 

na língua materna adotada pelos surdos brasileiros, constitui uma importante medida 

a ser desenvolvida a fim de promover uma maior integração dos alunos surdos e os 

demais colegas de classe. Isso porque ela permite promover e desenvolver 

metodologias de inclusão que proporcionam um maior desenvolvimento das 

habilidades da linguagem, para, assim, o aprendizado ocorrer de maneira 

satisfatória.  

A Libras passou a ser reconhecida como meio legal de comunicação e 
expressão dos surdos através da Lei 10.436/02 que prevê garantidas 
formas institucionalizadas de seu uso e transmissão, tendo sido 
regulamentada através do decreto de número 5.626/05, que implementa a 
Libras como disciplina obrigatória do currículo dos cursos de licenciaturas e 
de formação de professores nas diversas áreas do conhecimento. Tal 
decreto prevê a regulamentação do artigo 18 da Lei 10.098/00 que diz 
respeito à formação de profissionais tradutores e intérpretes de Libras-
Língua Portuguesa e vice-versa (MARTINS, 2009, p. 34). 

 

Por intermédio da língua de sinais os surdos conseguem ter acesso à 

informação linguística através da visão e, assim, reproduzem-na através de sinais 

manuais utilizando uma modalidade espaço-visual, diferentemente da modalidade 

oral-auditiva utilizada pelos ouvintes que utilizam o canal auditivo para recepção e o 

canal oral para a produção da mensagem (MARTINS, 2009). 

Em consonância, a legislação resguarda que: 

Para a inclusão dos alunos surdos, nas escolas comuns, a educação 
bilíngüe - Língua Portuguesa/Libras, desenvolve o ensino escolar na Língua 
Portuguesa e na língua de sinais, o ensino da Língua Portuguesa como 
segunda língua na modalidade escrita para alunos surdos, os serviços de 
tradutor/intérprete de Libras e Língua Portuguesa e o ensino da Libras para 
os demais alunos da escola. O atendimento educacional especializado é 
ofertado, tanto na modalidade oral e escrita, quanto na língua de sinais. 
Devido à diferença lingüística, na medida do possível, o aluno surdo deve 
estar com outros pares surdos em turmas comuns na escola regular 
(...)(BRASIL, 2008, p.17-18).  

 

A Língua Brasileira de Sinais é um direito dos surdos e não uma concessão 

de algumas escolas ou de alguns professores. As instituições públicas de ensino 

devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas surdas acesso à comunicação, à 

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

curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, 
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desde a educação infantil até a superior (BRASIL, 2008). Neste pilar, Marchesi 

(2012, p. 201), afirma que “as possibilidades de fornecer uma atenção educacional, 

desde o momento em que foi detectada a surdez, é uma garantia de um 

desenvolvimento satisfatório deste surdo”. Cabe, assim, à escola promover esta 

inclusão. 

A viabilização do processo educacional com alunos surdos requer um 

ambiente educacional bilíngue, elaborado por meio de adequações que vão além de 

se admitir a presença do surdo em salas de aula regulares (MARTINS, 2009). Torna-

se imprescindível refletir acerca da prática pedagógica de cada professor, visto que 

este está inserido em um contexto dinâmico e complexo, pois sua ação, dentro do 

ambiente escolar, demanda a criação de estratégias para a resolução de problemas 

e outros saberes, criados em seu ambiente de trabalho (KOZLOWSKI, 1995). 

É preciso promover mais estudos, pesquisas e debates no interior das 

escolas, para que a educação inclusiva possa avançar e superar muitos obstáculos, 

oportunizando aos educadores possibilidades de reflexão e de reconstrução de 

saberes que, certamente, subsidiarão a prática de ensino, sobretudo, em relação ao 

ensino de ciências. 

 

2.2 Revisão de literatura sobre Ensino de Ciências e alunos surdos: 

perspectivas metodológicas 

 

Nesta seção situaremos nosso trabalho no âmbito das pesquisas 

desenvolvidas na área de ensino de Ciências, mostrando um estudo bibliográfico 

que levou em consideração a educação de surdos e a sua relação com o ensino de 

Ciências. Realizamos essa análise por meio das palavras-chave relacionadas à 

surdez, inclusão de surdos, ensino de Ciências e de Física para surdos, por meio da 

qual encontramos alguns artigos, dissertações e teses que abordam a referida 

temática.  

Localizamos trabalhos que debatem as questões intrínsecas à prática 

docente, a partir da investigação acerca da formação inicial e continuada, domínio 

da língua de sinais, avaliação da aprendizagem, inclusão de surdos em classes 
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regulares de Ciências e a participação de intérpretes nas aulas de Ciências, dentre 

outros temas.  

Neto et al. (2005) fez um levantamento a partir do banco de dados de 

dissertações e teses do Centro de Documentação em Ensino de Ciências (CEDOC) 

da Faculdade de Educação da UNICAMP. Esse centro foi criado no ano de 1987 e 

tem por função identificar, classificar, catalogar e divulgar teses e dissertações 

referentes às pesquisas na área de Ciências no Brasil. Em seu trabalho, Neto et al. 

(2005) buscou elencar, identificar e descrever as principais pesquisas relacionadas à 

surdez e à inclusão de surdos no ensino de Ciências, realizadas a partir do ano de 

1972 no Brasil. Entretanto, sua pesquisa verificou que não houve nenhum estudo 

nesta área entre os anos de 1972 e 2004. Isso nos mostra a escassez de trabalhos 

com esta temática, o que justifica a relevância deste estudo. 

Dias (2007) realizou uma pesquisa bibliográfica em três revistas que têm 

como foco a formação inicial e continuada de professores de Ciências: Investigações 

em Ensino de Ciências, Química Nova, Química Nova na Escola, com isso observou 

que existe uma carência de estudos que envolvem a temática voltada à educação e 

à inclusão de surdos nas aulas de Ciências. Sua pesquisa buscou fazer um 

levantamento de publicações com a temática de surdez e inclusão no ensino de 

Ciências, porém encontrou como resultado somente um artigo que abordava a 

deficiência visual e nenhum sobre surdez. Neste sentido, a autora faz um alerta para 

que sejam desenvolvidas mais pesquisas na área e sobre a lacuna que há na 

formação de professores para a inclusão escolar nas aulas de Ciências. 

Nos trabalhos de Quadros (2006) e de Feltrini e Gauche (2007), os 

pesquisadores verificaram que professores que atuam com surdos estão 

preocupados somente com a questão da linguagem, sem levar em conta a 

estruturação dos aspectos cognitivos destes sujeitos. Dessa forma, estes autores 

verificaram que os professores de Ciências estão preocupados na maioria das vezes 

em desenvolver formas de comunicação entre os surdos, os ouvintes e entre eles 

mesmos por meio da mediação do interprete. Os autores destacaram que a não 

utilização, por parte dos professores de Ciências, da língua de sinais durante a 

instrução acaba por criar um ambiente inadequado à forma particular de 

processamento cognitivo e linguístico dos surdos. Este fato se dá uma vez que, 

durante a mediação do interprete, alguns conceitos científicos podem ser perdidos 
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ou pela rapidez com que são abordados ou até mesmo pela não compreensão dos 

mesmos pelos interpretes visto que estes, em quase sua totalidade, não têm 

formação específica na área de Ciências. 

Trevisan (2008) realizou uma pesquisa que teve como objetivo analisar de 

que maneira ocorre o ensino de Ciências com alunos surdos do Ensino 

Fundamental, e com isso verificou de que forma um recurso midiático poderia vir a 

contribuir para a melhoria da prática pedagógica de professores em ambiente de 

inclusão escolar. A autora verificou que a utilização de uma mídia educacional 

poderia vir a ajudar na educação de surdos, desde que tivesse como pano de fundo 

um contexto de teoria/prática pautado no bilinguismo, de forma que o surdo possa 

compreender de maneira crítica os conceitos científicos vistos no ambiente escolar. 

Deste modo, o surdo poderá ser capaz de elaborar seus conceitos, compreender 

outros e relacioná-los com o seu cotidiano. 

Assim como Feltrini (2009), que pesquisou sobre a utilização de modelos 

qualitativos com alunos surdos e ouvintes em aulas de Ciências, Resende (2010) 

avaliou a utilização de um modelo qualitativo como recurso didático no ensino de 

Ciências com alunos surdos e ouvintes, levando em consideração a aprendizagem 

de conceitos científicos e o desenvolvimento de capacidades linguísticas de 

comunicação durante as aulas de Ciências. Em seu trabalho a autora ressaltou, 

assim como já havia sido evidenciado por Trevisan (2008), que o ensino de Ciências 

deve ser realizado a partir de uma educação bilíngue, mas para que isso seja 

possível torna-se necessária a existência de terminologias especificas de conceitos 

científicos em Libras e que os materiais didáticos sejam adaptados às 

especificidades dos surdos. Dessa forma, tanto Feltrini (2009) como Resende (2010) 

criaram modelos qualitativos por meio de ferramentas computacionais a fim de 

servirem de suporte para a elaboração de recursos didáticos que associam recursos 

visuais, próprios da língua de sinais, e recursos da língua portuguesa escrita em 

atividades com alunos surdos e ouvintes. 

Borges e Costa (2010) analisaram em seu trabalho as entrevistas de 

professores Ciências, com isso encontraram alguns pontos convergentes nos relatos 

destes professores que, de certa forma, corroboraram com as ideias evidencias na 

pesquisa desenvolvida por Lopes e Menezes (2010). Os resultados ratificam que 

existe a constituição de um cenário de exclusão, visto que a incompreensão das 
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especificidades da surdez acaba por desencadear práticas escolares impróprias, 

que, de certa forma, estão relacionadas com o uso de uma linguagem inadequada 

para os surdos. 

Ramos (2011) realizou uma pesquisa com professores de Ciências do ensino 

fundamental, a fim de observar quais eram os recursos metodológicos oferecidos 

pelas escolas para o ensino de Ciências com alunos surdos em um contexto de 

inclusão. Para isso, essa pesquisa buscou analisar as políticas educacionais para a 

inclusão destes alunos em classes comuns de Ciências.  Ramos (2011) constatou 

que a melhoria do ensino com alunos surdos perpassa pela melhor qualificação dos 

profissionais da educação, o melhor conhecimento da língua de sinais e da melhor 

interação dos surdos com os ouvintes e com os professores. Para que isso seja 

possível, ressaltou a importância do oferecimento de momentos para a interação, 

discussão e de troca de saberes, além de cursos de formação inicial e continuada 

voltados aos profissionais envolvidos na prática pedagógica destinada aos alunos 

surdos nesse ambiente de inclusão.  

Os trabalhos de Silva e Baumel (2011a, 2011b), de Almeida et al. (2011), de 

Botan e Cardoso (2009a, 2009b) na área de Física e de Sousa e Silveira (2011) na 

Química ressaltam a falta de correspondência de diversas terminologias específicas 

da Ciência com a língua de sinais, a citar: energia, aceleração, gravidade, inercia, 

átomo, mol, íon, massa, dentre outros. Para estes autores, a falta de 

correspondentes para tais termos na língua de sinais pode vir a dificultar os 

mecanismos de negociação e articulação de significados através do diálogo e da 

interação por meio da língua portuguesa oral e da Libras. Lembrando que essa falta 

de terminologias de Ciências em Libras já havia sido evidenciada por Trevisan 

(2008). 

Para reverter esse quadro, alguns autores, tais como Souza, Lebedeff e 

Barlette (2007) defendem o letramento científico dos surdos e ouvintes por meio do 

domínio da linguagem científica, a partir da utilização de estratégias de ensino 

centradas na visão. Neste trabalho os autores discutem, referenciando-se  em  

teorias cognitivistas de aprendizagem, acerca da utilização de materiais e 

estratégias com características visuais. As atividades sugeridas por eles são 

experimentos e grupos  de aprendizagem, bem como da Libras no ensino de 

Hidrostática. Eles destacaram que tais estratégias podem proporcionar abordagens 
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metodológicas contextualizadas com aspectos sócio-científicos através da 

compreensão de materiais de apoio de cunho científico, que possibilitem que os 

surdos e os ouvintes compreendam as relações entre Ciência Tecnologia, Sociedade 

e Ambiente (CTSA) no contexto da educação científica. Esse enfoque CTSA traz 

para o contexto escolar a discussão crítica envolvendo ciência e tecnologia, levando 

em conta as suas implicações sociais e políticas. 

Alguns dos trabalhos citados anteriormente relatam a falta de professores de 

Ciências capacitados em Libras e a falta de intérpretes de Libras/Português durante 

as aulas de Ciências. Silva e Baumel (2011a) ressaltam que a presença do intérprete 

em sala de aula é o fator mais importante, uma vez que é por meio da atuação deste 

profissional que se realiza a maior parte das interações entre os surdos com os 

professores e ouvintes e entre o conhecimento científico e os surdos em sala de 

aula. 

Botan (2012) realizou um estudo de caso com um grupo de três estudantes 

surdos de uma escola pública acerca da inclusão destes no ensino de Física. Para 

isso ele elaborou um recurso didático voltado ao ensino de conceitos de Cinemática.  

Por meio desta pesquisa, o autor verificou que a inclusão de surdos é desenvolvida 

sem levar em consideração o atendimento às condições mínimas relativas às 

diferenças culturais e linguísticas e, com isso, consequentemente, os surdos 

apresentaram dificuldade em construir os conceitos da Cinemática.  

Neste sentido, o autor aponta que estas dificuldades devem ser enfrentadas 

levando em consideração a adequação da comunidade ouvinte com a dos surdos. 

Os professores devem buscar formas alternativas para que se promova o letramento 

científico, de forma que possam levar o surdo a compreender os conceitos 

científicos em situações problemáticas que envolvam a mediação da língua 

portuguesa e da língua de sinais em situações de ensino específicas, condizentes 

com a sua realidade. Pode-se, dessa forma proporcionar a autonomia destes 

sujeitos, aumentando o posicionamento crítico destes frente às questões levantadas 

nas aulas de Física e as possíveis implicações do desenvolvimento científico. 

Essas discussões, no contexto do ensino de Ciências para alunos surdos e 

ouvintes, perpassam pela busca de consecutivas justaposições teórico-práticas que 

permeiam o processo de construção coletiva e gradativamente do conhecimento 

cientifico, no contexto da alfabetização científica e do letramento científico. Dessa 
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forma, o novo paradigma curricular de Ciências constituiria um processo ininterrupto 

de elaboração, reelaboração e construção do conhecimento, levando em conta a 

relevância do processo histórico de construção dos conceitos da Ciência, sobretudo 

da elaboração de terminologias específicas em Libras para a abordagem desses 

conceitos em sala de aula.  

A partir do momento em que os surdos estiverem inseridos em um ambiente 

escolar em que a comunicação visual-espacial seja considerada como uma 

característica imprescindível será possível promover uma maior interação do saber 

diário associado ao saber cientifico, pois através de uma linguagem clara e objetiva 

poderá ser otimizado o entendimento do aluno surdo no ato de ensinar Ciências 

(THOMA, 2009).  

As estratégias e métodos de ensino de Ciências em uma classe comum com 

alunos surdos e ouvintes precisam levar em consideração o acolhimento das 

peculiaridades expostas num ambiente escolar que, por sua vez, possui uma 

diversidade de capacidade cognitiva, que quando não oferecida, comprometerá o 

desempenho desse aluno surdo (TREVISAN, 2008). Nesse sentido, torna-se 

imprescindível investigar primeiro como o currículo tem sido organizando no intuito 

de atender às particularidades do ensino em classes com surdos e ouvintes e, 

segundo, quais os recursos metodológicos podem vir a ser utilizados no ensino das 

ciências nestas classes (FELTRINI, 2009). É necessário respeitar as diferenças de 

cada indivíduo, oferecendo a cada um a oportunidade de compreensão, fazendo 

valer o processo de ensino e aprendizagem no contexto da educação científica.  

Ao serem adotadas estratégias diversas para o ensino do aluno surdo, abre-

se uma oportunidade a uma maior promoção e desenvolvimento do potencial 

criativo. Esta ação, por sua vez, estimula esse aluno a pensar de forma cientifica, 

levando o surdo a produzir textos, demonstrando que houve uma evolução do 

entendimento do conteúdo de ciências e uma maior integração e socialização com 

os termos próprios da educação científica.   

A maior parte destes estudos mostrados anteriormente indicou que o aluno 

surdo tem uma melhor capacidade visual comparado com o ouvinte, pois os 

mesmos dependem desses estímulos visuais para se comunicarem, uma vez que se 

comunicam utilizando a Libras como primeira língua. Entretanto, o ato de 

representar imagens não é apenas uma forma do indivíduo surdo se expressar, 
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comunicar e divulgar informações, mas sim de representar produções textuais 

construídas a partir das relações com o meio em que vive e com os demais 

indivíduos com que se relacionam (KARWOSKI, 2006). 

Observamos que, de maneira geral, as pesquisas têm se concentrado  em 

descrever as políticas educacionais para a inclusão de surdos, levando em 

consideração as potencialidades e limitações do uso da Libras como mediadora da 

aprendizagem entre professores e surdos e entre surdos e ouvintes. Dessa forma, 

ressalta-se que a inclusão de surdos perpassa não apenas na relação professor e 

surdo, mas sim pela relação professor, intérprete, alunos ouvintes e surdos em 

decorrência das especificidades linguísticas próprias destes sujeitos.  

Diferentemente das pesquisas mostradas anteriormente, cujos 

embasamentos teóricos, em sua grande maioria, se basearam em referenciais 

teóricos socioculturais, pautamos nossa pesquisa em uma Teoria de natureza 

cognitivista, levando em conta o papel da abstração como mecanismo de elaboração 

e reelaboração do conhecimento científico por surdos e ouvintes em um ambiente de 

inclusão.  

Assim, acreditamos que a importância da abstração é uma característica 

intrínseca da progressão do entendimento de determinado conhecimento científico. 

Os conteúdos de Ciências requerem uma abstração que pode ser acessada 

igualmente por surdos e ouvintes, visto que a capacidade de abstração, de acordo 

com a perspectiva teórica que adotamos, é encarada como uma ação intrínseca de 

apropriação de sentidos e significados, que pode ser diferenciada a partir da 

interação e da língua. Portanto, compreendemos que este trabalho de certa forma 

representa uma ação pioneira, em que se espera contribuir com boas reflexões 

acerca da inclusão e ensino de Ciências, em especial o ensino de Física com alunos 

surdos e ouvintes em um contexto onde a inclusão se faz presente. 

 

2.3 A concepção de entendimento e a Teoria de Habilidades Dinâmicas - 

Fischer 

 

Nesse trabalho, adotamos uma perspectiva de desenvolvimento cognitivo 

para interpretar o traço latente referente ao entendimento e sua evolução, cujo 
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aumento em termos de complexidade nos dá indícios da aprendizagem. Isso foi feito 

pela delimitação do atributo entendimento pela Teoria de Habilidades Dinâmicas 

(FISCHER, 1980), cujos fundamentos se assentam na perspectiva de 

desenvolvimento por estágios (denominados camadas nessa teoria), mas com 

interpretações diferenciadas em relação à evolução desses estágios e sua relação 

com o contexto. 

O conhecimento é intensificado e se torna mais articulado e consistente na 

medida em que é construído e reconstruído em circunstâncias as mais diversas. 

Contudo, as construções cognitivas não se sucedem linearmente; elas dão lugar, 

estágio após estágio, a reconstruções daquilo que precede com integração daquilo 

que se segue (PIAGET, 1987, apud AMANTES, 2009).  

Embora não exista somente um, mas diversos decursos desenvolvimentistas 

que os indivíduos recorrem ao raciocinar, essa ação não leva ao encadeamento de 

regras lógicas, mas sim ao operar e agir em busca de conteúdo e significado a fim 

de levar a uma compreensão de ordem epistêmica. Dessa forma, o indivíduo 

constrói um entendimento a partir de um entendimento que já existe na sua estrutura 

cognitiva. 

A Teoria de Habilidades Dinâmicas tenta fornecer ferramentas para a predição 

de sequências de desenvolvimento e sincronias em qualquer domínio e em qualquer 

ponto do desenvolvimento, integrando o desenvolvimento comportamental e 

cognitivo. O desenvolvimento cognitivo é explicado por uma série de estruturas 

denominadas de níveis, juntamente com um conjunto de regras de transformação 

que servem para correlacionar esses níveis uns com os outros. Essas regras de 

transformação explicitam os passos seguidos por um atributo (no nosso caso, o 

entendimento) ao passar de um nível para outro, gradualmente. Os níveis de 

entendimento podem aumentar gradualmente em termos de complexidade, à 

medida que uma habilidade específica foi construída a partir de sucessivas 

reelaborações de habilidades de um nível inferior.  

Os conceitos de habilidades e níveis são relacionados à caracterização 

original de Piaget (1983), mas que foram refinados em um conjunto de ferramentas 

apuradas para análise. Isto é, em um modelo hierárquico que concebe as 

habilidades como estruturas cognitivas que os alunos usam em contextos 

específicos, variando em nível de complexidade.  
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A Teoria de Habilidades Dinâmicas baseia-se no conceito de habilidade, o 

qual estabelece uma inter-relação do organismo com o meio ambiente que o cerca. 

As habilidades, nesta teoria, são sempre definidas em termos da relação entre 

organismo e ambiente. Assim, essa teoria busca fornecer instrumentos para a 

predição de sequências intrinsecas ao desenvolvimento nos mais diversos domínios 

do conhecimento, com o objetivo de explicitar esse desenvolvimento por meio da 

integração de unidades cognitivas e comportamentais do sujeito (FISCHER, 1980). 

A sequência de compensações ativas do sujeito em resposta às perturbações 

exteriores e de regulagens, ao mesmo tempo retroativas (sistemas de anéis ou 

feedbacks) e antecipadoras, constitui um sistema permanente de compensações 

(PIAGET; INHELDER, 1978). Esse parâmetro de regulagem é concebido na Teoria 

de Habilidades Dinâmicas para explicar a relação entre o desenvolvimento do 

atributo e o ambiente ou contexto. 

A Teoria de Habilidades Dinâmicas (FISCHER, 1980) representa um modelo 

dinâmico de desenvolvimento cognitivo e aprendizagem, que fornece subsídios para 

reconhecer e qualificar as alterações no entendimento. Este modelo cognitivo do 

desenvolvimento humano dispõe de duas ferramentas poderosas para pesquisa: um 

conjunto de procedimentos para a definição de habilidades e uma escala de 

complexidade empiricamente estabelecida para avaliar os níveis de construção de 

um atributo latente no desenvolvimento da aprendizagem a curto e a longo prazo.  

No entanto, o entendimento, relacionado e dimensionado por um conjunto de 

habilidades, não é estático, mas se modifica e é reelaborado a cada momento em 

que é requerido, se inserindo e se adaptando em diferentes situações e contextos. 

Desse modo, um estudante, por exemplo, elabora seus significados por meio da 

instrução, da sua ação sobre o objeto de conhecimento e de suas relações que 

estabelece com outros conteúdos e contextos.  

Ocorre uma evolução no entendimento sobre um novo conceito a partir do 

momento em que o aprendiz consegue interpretar e reinterpretar esse conceito sob 

diversas perspectivas e situações as mais distintas possíveis (COELHO, 2011). A 

elaboração e reelaboração de significados representa o progresso de um 

entendimento, cujas habilidades cognitivas servem para generalizar e estender 

determinado conceito. Essas habilidades são concebidas como estruturas abstratas 
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de controle que são definidas em termos de ações mentais ou motoras na Teoria de 

Habilidades Dinâmicas (FISCHER, 1980, apud AMANTES, 2009). 

É importante destacar que as habilidades se desenvolvem através de 

camadas e níveis e não de etapas, cujo desenvolvimento é relativamente contínuo e 

gradual, uma vez que uma pessoa nunca está no mesmo nível para todas as 

habilidades. Os níveis constituem as habilidades de acordo com o seu grau de 

complexidade, assim, uma habilidade específica aumenta de forma gradual em um 

nível construído diretamente por meio de habilidades específicas do nível anterior. 

Esse processo dinâmico requer a ocorrência de ações mentais e motoras 

controladas, que estão relacionadas à própria cognição (AMANTES, 2009). 

Essas ações são especificadas por camadas. A fase ou camada sensório-

motora se desenvolve desde os primeiros momentos de vida se alongando até os 

doze meses de idade. Nessa camada, as habilidades específicas são estabelecidas 

através de um grupo de ações motoras, que incluem a percepção de objetos, 

pessoas ou eventos. Essas ações são unicamente práticas, uma vez que as 

crianças passam a compreender a maneira de agir em um determinado evento 

específico do mundo, porque são capazes de antecipar o reflexo de suas ações 

(COELHO, 2011).  

A segunda camada é a representacional que se desenvolve entre os dois e 

dez anos de idade. Nessa fase, as crianças conseguem empreender as 

representações de eventos, objetos e pessoas, independente de sua ação imediata. 

A terceira camada é a abstrata, esta fase se estabelece a partir dos dez anos de 

idade. Neste estágio, o sujeito é capaz de constituir relações da mais elevada ordem 

acerca de características de objetos, de forma que seu pensamento repouse em 

constructos teóricos (COELHO, 2011).  

O estabelecimento de hierarquias de tais habilidades está relacionado à 

organização de habilidades que estão em níveis inferiores. Essas habilidades 

avançam por meio do ciclo reentrante dos quatro níveis os quais se localizam em 

cada uma das categorias da sequência de encadeamento, fornecendo uma 

configuração mais abstrata, cujas composições de habilidades são decorrentes do 

desenvolvimento cognitivo, agregado a um conjunto de regras de transformação que 

servem como transposição de uma estrutura mais simples para uma estrutura mais 

complexa, de forma que ocorra a evolução do entendimento. 
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As estruturas e regras de transformação servem como pressupostos para 

elucidar e prognosticar o empreendimento de sincronias e seqüências de evolução 

do entendimento desde o nascimento até a idade adulta. Dessa forma, a evolução 

do entendimento ocorre à proporção que as habilidades são combinadas e 

ampliadas como forma de adequar o conteúdo às estruturas internas de 

pensamento, ação esta que demanda o controle de ações pelo próprio sujeito.  

Em cada estágio ou camada, as habilidades dos sujeitos, configuradas por 

níveis de complexidade, possuem diferenças de ordem qualitativa. Esses níveis 

abarcam conjuntos simples, mapas, sistemas e sistemas de sistemas (FISCHER, 

1980). Os conjuntos ou coleções representam as combinações de habilidades 

subjacentes a um entendimento. Os conjuntos quando relacionados, por sua vez, 

dão origem ao que na teoria é chamado de mapas. Esses mapas, quando 

coordenados em sistemas dão origem, por intermédio de suas relações, aos 

sistemas de sistemas, assimilando dessa forma a previsão e a explicação do 

desenvolvimento cognitivo na idade adulta. 

  

 

Figura 1: Esquema geral do ciclo de desenvolvimento em relação aos níveis em meio às 

Camadas de representações e abstrações. Adaptado de Fischer (2008).  

Fonte: Amantes (2009). 

 

A análise dessas estruturas dinâmicas institui um valor equivalente para o 

sujeito e o ambiente num contexto de aprendizagem. Dessa forma, a teoria aponta 

um quadro comum que tem como objetivo integrar as análises de desenvolvimento 
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cognitivo de competências, habilidades sociais, linguagem e percepções motoras, 

bem como certas mudanças de comportamento na aprendizagem e resolução de 

problemas (FISCHER, 1980).  

Por meio da realidade biológica, o sujeito epistêmico, como um organismo, 

busca adaptar-se de forma contínua ao mundo, empreendendo e modificando o 

conhecimento através de um mecanismo dialético análogo a uma espiral crescente, 

tanto na vertical quanto na horizontal. Assim, o desenvolvimento cognitivo de um 

sujeito é um fenômeno dinâmico no qual é possível mensurar níveis de 

entendimento6 distintos construídos numa perspectiva micro (curto prazo) ou macro 

(longo prazo). 

Portanto, nessa perspectiva teórica que adotamos em nossa pesquisa, o 

entendimento requer relações e caracterizações de informações permeadas por 

fatores situacionais. Uma pessoa expressa seu entendimento a partir do momento 

em que consegue utilizá-lo em diferentes contextos nas mais diversas formas. 

Para investigarmos a evolução do entendimento e o processo de 

desenvolvimento de habilidades menos sofisticadas em estruturas mais complexas, 

utilizamos para análise ferramentas estatísticas conjuntamente com procedimentos 

de análise qualitativa. Dessa forma, as respostas dos estudantes a cada uma das 

atividades foram organizadas em um sistema categórico de itens, baseado nos 

conteúdos de cada um destes itens. Para que fosse possível investigar de maneira 

mais precisa e consistente a evolução do entendimento de surdos e ouvintes em 

cada uma das atividades, optamos por fazer modelamento dos dados por meio da 

análise Rasch, levando em consideração uma medida intervalar da proficiência. 

 

 

 

 

                                                 
6
 Embora não se possa afirmar que um indivíduo atingiu um estágio de pensamento formal a partir 

apenas do conhecimento declarativo, pode-se obter algum indício dos diferentes níveis de 
entendimento alcançados a partir da conjugação entre a expressão verbal e a aquisição de 
habilidades específicas (AMANTES, 2005). Portanto, é possível compreender o entendimento, assim 
como diversas variáveis comportamentais, como um traço latente dinâmico que só pode ser medido 
através de um conjunto de observáveis.   
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2.4 Os Modelos Rasch 

 

Para lidar com o atributo latente entendimento, optamos por dimensionar essa 

variável a partir de uma escala intervalar de proficiência, o que nos permite 

comparar os sujeitos investigados com um mesmo parâmetro. Essa opção se deu 

em virtude da busca por uma maior coerência na interpretação das diferenças entre 

os sujeitos e por uma objetividade maior para a interpretação desse traço latente. 

Para tanto, utilizamos o modelo desenvolvido por Rasch (1960), que lida 

essencialmente com variáveis dessa natureza (não acessadas, nem mensuradas 

diretamente), em termos de estimativas probabilísticas relacionadas com o atributo 

do sujeito e os parâmetros da tarefa que ele realiza. 

 O modelo Rasch foi de tal modo chamado em homenagem ao matemático de 

origem Dinamarquesa Georg William Rasch. Os princípios dos Modelos Rasch foram 

publicadas no ano de 1960, no livro intitulado “Probabilistic models for some 

intelligence and tests” (RASCH, 1960). Georg Rasch trouxe inúmeras contribuições 

para o desenvolvimento de medidas na área da Psicometria. 

 O modelo matemático, de natureza probabilística, proposto por Rasch, leva 

em consideração a inter-relação entre o atributo a ser medido, seja ele uma 

competência, entendimento ou habilidade e o agente de medida, um teste, por 

exemplo. Os modelos Rasch utilizam dados observáveis de maneira qualitativa, tal 

como o escore adquirido por meio dos itens de um teste para criar, a partir de 

grandezas não observáveis, medidas intervalares, levando em consideração o 

parâmetro do item produzido e o parâmetro da pessoa, tornando-os medidas 

comparáveis.  

A estabilidade temporal e a característica intervalar, determinada pelas 

escalas obtidas por meio do tratamento Rasch, fazem com que elas sejam 

consideradas medidas ideais para serem utilizadas na análise de fenômenos da 

área educacional (PLANINIC; IVANJACK; SUSAC, 2010). 
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A qualidade de uma escala específica está relacionada à distribuição dos 

itens conforme o seu grau de dificuldade. Uma composição mais espaçada7 entre os 

itens da escala permitiria a obtenção de medidas de uma maior qualidade, visto que 

esta escala elencaria os diversos níveis de entendimento, relacionados a um 

determinado conceito, os quais os estudantes poderiam apresentar (EMBRETSON; 

HERSHBERGER, 1999; COELHO, 2011).  

As estatísticas obtidas por intermédio do modelamento Rasch podem fornecer 

evidências acerca da fidedignidade e da validade de um determinado construto 

medido a partir de determinada escala, sendo estes parâmetros determinados a 

partir da funcionalidade da escala (PLANINIC; IVANJACK; SUSAC, 2010). Os 

modelos da família Rasch romperam com os embasamentos da Teoria de Testes 

Clássica, uma vez que propôs novos modelos e métodos a serem empregados na 

mensuração de dados qualitativos próprios das medidas da Psicologia e da 

Educação (PLANINIC; IVANJACK; SUSAC, 2010). 

 A contribuição principal dos modelos da família Rasch está relacionada à 

concepção de que um sujeito A, que apresenta maior habilidade (ou algum outro 

traço) que um outro sujeito B, deve  possuir uma maior probabilidade de responder 

corretamente a um determinado item. De maneira conjunta, um item que apresenta 

um grau de dificuldade C deve ser, de maneira probabilística, recorrentemente mais 

respondido corretamente por um sujeito com habilidade D, ao ser comparado a um 

item de maior dificuldade E (RASCH, 1960). Dessa forma, o resultado decorrente da 

junção de um sujeito X com um item Z é obtido por intermédio do produto da 

dificuldade do item com a habilidade do sujeito em responder este item. Esta 

característica ressalta a independência dos itens e da amostra que caracterizam o 

Modelo Rasch (FERNANDES, 2011). 

O Modelo Rasch tem como uma de suas características fundamentais a 

premissa de que o comportamento de um sujeito frente a um item pode ser 

explicado em função das características ou das atitudes latentes, que não são 

observadas diretamente. Nesse sentido, a variável latente de um sujeito, 

                                                 
7
 Uma escala espaçada relaciona-se ao espalhamento dos seus itens. Neste sentido, para a 

construção de uma boa escala deve-se levar em consideração um conjunto de itens de diferentes 
graus de dificuldade, que contenha desde os muito fáceis até os muito difíceis (COELHO, 2011). 
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denominada de traço, influi sobre a probabilidade de acertar um item específico 

(EMBRETSON; HERSHBERGER, 1999). 

 O aumento da probabilidade de acerto decorre: ou do aumento do atributo do 

sujeito ou da diminuição da dificuldade do item. O grau de dificuldade de um item 

pode ser aferido caso a probabilidade de acerto e a habilidade dos alunos em 

responder o determinado item já forem conhecidas.  

A habilidade é denominada de beta na literatura, sendo denotada pela letra 

grega β, está relacionada a um atributo qualquer de um sujeito, que, no contexto 

educacional, tem-se frequentemente interesse em encontrar o grau de 

conhecimento, o entendimento, a habilidade ou proficiência de um aluno em relação 

a determinado conteúdo. 

 O modelo de mensuração Rasch, obtido por meio de transformações 

logarítimicas, é essencialmente um modelo probabilístico teórico, uma vez que, por 

meio dele, serão confrontados os dados coletados através do instrumento. 

Inicialmente, o Modelo Rasch foi elaborado para ser aplicado a dados binários ou 

dicotômicos (RASCH, 1960) e, posteriormente, foi ampliado para ser utilizado em 

varáveis politômicas.  

As respostas aos itens são variáveis observáveis ou manifestadas, que são 

influenciadas por variáveis latentes não observáveis. Tanto o nível de 

habilidade/traço dos sujeitos como a dificuldade dos itens são variáveis 

independentes que determinam a probabilidade de acerto ou erro (FERNANDES, 

2011).  

 Originalmente, no Modelo de Rasch, a variável dependente representa a 

probabilidade de acerto ou erro de um item por um determinado sujeito. Já o grau de 

dificuldade do item e o traço ou habilidade do sujeito constituem as variáveis 

independentes. Aditivamente, as variáveis independentes podem ser combinadas e, 

com isso, subtrai-se a dificuldade do item da habilidade do sujeito. Neste sentido, a 

probabilidade de acerto (variável dependente) passa a ser modelada através do 

logaritmo que contempla a probabilidade de o indivíduo responder o item 

corretamente. 

O Modelo Rasch dicotômico prevê que a probabilidade de que um sujeito 

responda a um item de maneira correta esteja relacionada à diferença que há entre 
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o nível de dificuldade do item e a habilidade de um determinado construto 

(quantidade de traço latente de determinado sujeito), podendo vir a ser representado 

pela  fórmula a seguir: 

 

 

Em que: Pn1 { xni= 1/ βn,θi} representa a probabilidade de uma pessoa n obter 

escore x = 1 no item i, a partir da habilidade da pessoa βn e a dificuldade do item θi. 

Essa probabilidade é igual à base dos logaritmos naturais (e = 2,7183...) elevada à 

diferença entre βn e θi, dividida pelo mesmo valor somado à unidade. Vale ressaltar 

que a probabilidade de uma pessoa n acertar ou não um item i, depende da 

diferença entre a habilidade da pessoa βn, servindo para avaliar a qualidade da 

medida obtida dos itens e a dificuldade do item θi 

A unidade de medida empregada para ‘calibragem de itens’, para estimativa 

de grau de dificuldade, para medir a habilidade dos respondentes e para estimativa 

de proficiência no Modelo de Rasch é denominada de logit em decorrência da 

operação logarítmica ('log odds'), correspondente à probabilidade de que a resposta 

esteja correta.  Estes valores permanecem variando ao redor do zero arbitrário da 

escala admitindo valores positivos e negativos (RASCH, 1960). 

 

A competência de uma pessoa em logits é o logaritmo natural da sua 
chance

8
 (is the natural log odds) de acertar questões do tipo escolhido para 

definir o ponto 'zero' da escala. Por outro lado, a dificuldade de um item em 
logits é o logaritmo natural da sua chance de induzir o não acerto em 
pessoas de competência 'zero' (WRIGHT; STONE, 1976, p.17). 

 

O Modelo de Rasch permite, ainda, que as estimativas de dificuldade e de 

habilidades dos itens sejam realizadas de forma independente uma da outra, 

permitindo dessa forma que a Curva Característica do Item (CCI) mostre a 

probabilidade de acerto do item a partir de cada magnitude de habilidade obtida.  

As Curvas Características dos Itens são gráficos que ilustram de que maneira 

varia a probabilidade de acerto de um item em decorrência do parâmetro da pessoa. 

                                                 
8
 Logit: representa o termo is the natural log odds que traduzimos para facilitar a compreensão de seu 

significado.  
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Dessa maneira, torna-se possível averiguar se os itens da escala estão de acordo 

com a ordem de localização dos diversos grupos de desempenho nas CCIs. Assim, 

a probabilidade de acerto de um grupo de menor desempenho acertar um item de 

maior complexidade, deve ser menor do que a probabilidade de um grupo de maior 

desempenho acertar o referido item. Coelho (2011) ressalta que desse modo é 

possível verificar se os itens da escala respeitam a ordem de localização dos 

diferentes grupos de desempenho nas curvas características de cada item. 

O gráfico 1 mostra o exemplo de uma Curva Característica do Item quando a 

habilidade do sujeito é igual à dificuldade dos itens, estando, portanto, localizado na 

metade da escala. 

 

Gráfico 1: Curva Característica do Item – CCI  

Fonte: Coelho (2011). 

 

Por meio das Curvas Características dos itens, o pesquisador pode obter uma 

representação de diversos itens de maneira simultânea. Além de determinar a 

probabilidade de acerto de um item, a CCI também pode predizer o valor esperado 

para a dificuldade θ do item previsto pelo modelo. A Curva Característica do Teste 

(CCT) é análoga à CCI exceto que ela é criada por meio de toda a gama de 

questões. Na prática, corresponde ao somatório das probabilidades computadas 

com a CCI em todos os itens e, dessa forma vem a ser denominado de escore 

verdadeiro. A CCT informa o erro padrão de medida, ou seja, o número de erros 

presente no teste ao aferir certo grau de magnitude alcançado para a variável 

medida (JUSTINO; ANDRADE, 2007). 
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 O Modelo Rasch exibe dois princípios imprescindíveis para que os resultados 

conservem confiabilidade: o princípio da objetividade específica e o princípio da 

unidimensionalidade. O princípio da objetividade específica permite a comparação 

da habilidade das pessoas sem fazer referência aos itens que foram respondidos por 

estas. Do mesmo modo, é possível avaliar o grau de complexidade dos itens sem a 

necessidade de especificar o nível de habilidade das pessoas (MEAD, 2008, apud 

COELHO, 2011).  

O princípio da objetividade específica garante que a medida obtida para o 

parâmetro dos itens seja independente da amostra que respondeu o teste, do 

mesmo modo que o parâmetro das pessoas seja independente de um ou mais itens 

específicos do teste (COELHO, 2011). Assim, ao serem conservadas constantes as 

proficiências ou habilidades, os resultados obtidos dos respondentes a qualquer um 

dos itens são independentes estatisticamente (PASQUALI, 1996). Portanto, esse 

princípio indica que uma resposta obtida para uma questão não deve e nem pode vir 

a influenciar na resposta das outras.  

O princípio da unidimensionalidade se configura como uma condição 

necessária para a confecção de testes em conformidade com os modelos da família 

Rasch (EMBRETSON; REISE, 2000). Esse princípio aponta que o teste se refere a 

um atributo somente. Dessa forma, a interpretabilidade dos resultados fica 

resguardada, visto que o significado destes é conhecido (BOND; FOX, 2007). 

Mesmo que os fenômenos psicológicos e educacionais sejam eminentemente 

multidimensionais e complexos, o teste deve possuir unidimensionalidade 

(ANDRICH, 1988). Isso significa que, embora muitos atributos sejam mobilizados 

para realizar uma tarefa, essa tarefa deve ser desenhada de maneira a evidenciar 

mais um atributo do que os demais, visto que, empiricamente, é praticamente 

impossível ter um instrumento unidimensional. Neste sentido, o desempenho de uma 

pessoa em determinado teste pode vir a ser influenciado por diferentes variáveis 

cognitivas, dentre elas podem ser citadas a personalidade do sujeito ou até mesmo 

fatores que são próprios da aplicação e resolução do teste, como a ansiedade, a 

motivação ou a correta utilização da folha de respostas (LINACRE, 2009, apud 

COELHO, 2011). 

Um fenômeno vasto pode exigir que seja medido por meio de uma gama de 

instrumentos de caráter unidimensional, no entanto, a variável a ser avaliada deve 
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preservar unidimensionalidade a fim de que o Modelo Rasch possa ser aplicado de 

maneira adequada (TENNANT; PALLANT, 2007). Deve-se ressaltar a relevância do 

ajuste dos itens a fim de que o Modelo Rasch possa vir a ser utilizado de forma mais 

precisa. Deste modo, um item estará ajustado no momento em que as respostas 

obtidas não são diferentes estatisticamente daquelas respostas modeladas ou 

esperadas. Isso sugere o grau de correspondência entre as respostas das pessoas 

de um item específico consoantemente com as respostas dadas aos demais itens. 

(NUNES; PRIMI, 2009; WRIGTH; STONE, 1999). 

Discrepâncias ou desajustes acontecem, por conseguinte, no momento em 

que o respondente acerta um item que é muito difícil para ele ou quando erra um 

item que, possivelmente, seria fácil. Deste modo, desajustes que se dão em torno do 

nível de habilidade do sujeito são mostrados pelo índice de infit9 e acabam 

mostrando padrões de respostas inesperados, indicando que pessoas hábeis para 

acertar o item o erraram ou que pessoas com baixa proficiência acertaram um item 

de alta habilidade e vice-versa. Já discrepâncias ou desajustes que ocorrem em 

relação às respostas fora do padrão para determinado nível de habilidade do sujeito 

passam a ser configuradas como outfit10 e mostram problemas de ordem estrutural 

nos itens (NUNES; PRIMI, 2009). 

Diversos autores têm demarcado o intervalo para os parâmetros de ajuste 

apropriado. Linacre (2009) aponta que valores de infit e outfit entre 0,50 e 1,50 são 

aceitáveis. Para determinar se um item apresenta Funcionamento Diferencial dos 

Itens (DIF), Draba (1977) indicou valores de t maiores de 2,4 pontos como sendo 

bom para a significância estatística, ao serem avaliados mais de 20 itens. Outra 

maneira de verificar a validade de um instrumento é o estudo do DIF pelo Modelo 

Rasch, o qual pode ser avaliado um tipo de evidência de validade, visto que permite 

que seja verificado se os itens de um teste seriam influenciados por qualquer tipo de 

                                                 
9
O coeficiente de infit dá a informação que compara o padrão de respostas nos dados empíricos e o 

modelo teórico, ou seja, permite discernir se um item mais fácil recebe mais respostas corretas do 
que um item mais difícil (LINACRE, 2009).  
10

Outfit, de maneira inversa, corresponde às respostas fora do padrão, isto é, a parâmetros de itens e 

pessoas que não correspondem ao padrão dos dados empíricos. O coeficiente de outfit reflete os 
itens que deveriam apresentar certo tipo de resposta, mas não o fazem. Indica a probabilidade de 
resposta errada a um item que deveria ter a resposta correta. Os coeficientes de infit e outfit são 
dados pela média quadrática (MnSq) para cada uma das medidas em separado, tendo valor aceitável 
entre 0.5 e 1.5 (LINACRE, 2009).  
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variável externa, tal como o sexo dos indivíduos, por exemplo (PLANINIC; 

IVANJACK; SUSAC, 2010). 

O DIF procura encontrar os itens os quais a probabilidade de acertos 

distingue entre diferentes subgrupos de certa população, em que pessoas têm igual 

nível de habilidade na variável mensurada. Destaca-se que o termo DIF foi 

elaborado a fim de substituir o termo viés. Um item com DIF, segundo a literatura 

psicométrica, indica que o item possui propriedades estatísticas distintas em 

decorrência de grupos diferentes.  

Neste sentido, no momento em que outros aspectos causam diminuição ou 

aumento do nível de dificuldade do item, que não seja decorrente da influência 

mútua entre ele e a pessoa, é provável que exista um funcionamento diferencial do 

item, ou seja, que exista viés na referida medida (ANDRIOLA, 2001). O DIF pode ser 

localizado no contexto da validade de constructo dos itens, ou seja, o nível o qual 

um item ou conjunto de itens mede um constructo ou um traço (SISTO, 2006). 

As análises feitas com o objetivo de detectar ou neutralizar esse tipo de efeito 

são imprescindíveis, uma vez que implicações sociais, jurídicas e éticas podem estar 

envolvidas implicitamente no uso de testes, que podem subestimar ou superestimar 

de maneira sistemática as competências de determinados grupos em função de 

algumas características diferenciadoras, que não são relevantes para a habilidade 

em análise. 

É imprescindível realizar esta análise, visto que serve como indicador da 

dimensionalidade de um item de um teste, assim, realizando uma medição 

relacionada, de maneira estrita, com o atributo de interesse; permite, ainda, verificar 

se o item mede apenas um atributo, fazendo com que os diversos grupos que 

apresentam o mesmo nível de proficiência exibam igual probabilidade de acerto, 

sendo os itens igualmente difíceis para os dois grupos (ANDRIOLA, 2001). 

Entretanto, caso os itens sejam relativamente mais difíceis para sujeitos de um 

determinado grupo, então estes itens desfavorecem um grupo de sujeitos frente a 

outro, favorecendo um grupo de sujeitos que possuem um nível de entendimento 

mais elevado (FERNANDES, 2011). Dessa forma, a comparação feita entre grupos, 

a partir de uma determinada medida, exige que esta possua uma validade 

generalizada para os grupos, por meio de uma invariância métrica ou da ausência 

de DIF. 
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Um teste obterá medidas de pessoas com uma pequena margem de erro a 

partir do momento em que contemplar todos os pré-requisitos psicométricos de 

validade e precisão pelo Modelo Rasch. É possível avaliar as medidas de um teste 

levando em consideração o teste como um todo, ou levando em consideração cada 

um de seus itens. Estudos dessa natureza servem para contribuir para a validade do 

teste, uma vez que garantem a não influência das características étnico culturais dos 

grupos ao serem submetidos à avaliação e/ou questionamentos, entre outras, como 

a própria redação do item (ANDRIOLA, 2001; SISTO, 2006). 

Nos modelos da família Rasch, a dificuldade de um item e o nível de 

conhecimento da pessoa em determinado item nos permite trabalharmos com uma 

escala intervalar de medidas. Estes modelos consideram os resultados da pesquisa 

independentes da amostra e permitem mapear a existência de padrões nas 

respostas aos itens individuais, como na nossa pesquisa, uma vez que o 

entendimento, seja dos surdos ou dos ouvintes, é tratado como um traço latente 

dinâmico que só pode ser medido através de um conjunto de observáveis. Eles 

foram utilizados para modelarmos os dados obtidos por meio do estudo dirigido, da 

atividade de gráficos e para a atividade da simulação computacional. 
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CAPÍTULO 3  

 

DELINEAMENTO METODOLÓGICO  

 

3.1 Conteúdo Investigado 

 

 O conteúdo escolhido para investigação foi a Cinemática Unidimensional, no 

qual foram elencados os seguintes tópicos: (i) conceitos fundamentais (posição, 

deslocamento, trajetória e referencial); (ii) velocidade e velocidade média; (iii) 

aceleração e aceleração média; (iv) Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e (v) 

Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV). Este conteúdo foi escolhido 

por já ter sido visto por todos os estudantes das três séries, dessa forma não foi 

necessário que houvesse instrução antes de serem aplicadas as três atividades. 

O conteúdo foi investigado nas três atividades: estudo dirigido, atividade de 

gráficos e simulação. A coleta de dados transcorreu dentro do cronograma letivo de 

ensino, e por isso os professores utilizaram as três atividades como atividades 

avaliativas e as aulas foram computadas em diário de classe. 

 

3.2 Sujeitos e Contexto de Ensino  

 

 Participaram desta pesquisa 158 estudantes (146 ouvintes e 12 surdos) da 

primeira, segunda e terceira séries do Ensino Médio de uma escola pública da Rede 

Estadual de Ensino da cidade de Vitória da Conquista. Escolhemos a referida 

instituição de ensino, pois é a escola de Vitória da Conquista que tem o maior 

número de alunos surdos estudando em classes comuns de Ensino Fundamental, 

Médio e classes de Educação de Jovens e Adusltos (EJA), perfazendo um total de 

74 alunos surdos nas três modalidades de ensino. A escola conta com profissionais 

habilitados na área de Educação Inclusiva e Especial, Psicopedagogia, 

Psicomotricidade, dentre outras áreas de formação continuada, que dão suporte 
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para alunos surdos, cegos, com algum tipo de deficiência, com altas habilidades ou 

qualquer outro transtorno de aprendizagem.  

 Segundo dados da Diretoria Regional de Educação do Estado da Bahia – 

Direc 20, a escola, dentre as demais da rede situadas na cidade, é a que possui 

melhores condições para receber estes aunos e incluí-los junto com os demais 

alunos sem que haja nenhum tipo de déficit de aprendizagem ou qualquer forma de 

exclusão. 

A coleta foi realizada em um total de 5 turmas, sendo 2 turmas do primeiro 

ano, em que identificamos 66 alunos (59 ouvintes e 7 surdos), duas turmas do 

segundo ano em que computamos 56 alunos (52 ouvintes e 4 surdos) e uma turma 

do terceiro com total de 36 alunos (35 ouvintes e 1 surdo), como mostra a tabela 1. 

 A aplicação das atividades nas turmas de primeiro ano ocorreu entre os 

meses de dezembro de 2012 e janeiro de 2013, período este em que estava 

transcorrendo a IV unidade do ano letivo de 2012 em virtude da greve de 

professores da rede estadual ocorrida no ano de 2012. Nas turmas de segundo e 

terceiro anos a coleta de dados foi feita no mês de abril de 2013, durante as três 

primeiras semanas de aula do ano letivo de 2013. A escolha destas datas foi feita 

em virtude do planejamento prévio estabelecido pela cordenação pedagógica em 

consonância com os professores, a fim de que não hovesse resistências por parte 

de alunos e professores no momento da coleta.  

Participaram da coleta três professores licenciados em Física e dois 

intérpretes como formação em Letras com curso de habilitação em Libras. Os 

professores estiveram presentes em sala de aula durante os três momentos em que 

foram aplicadas as atividades. Os professores participaram como mediadores no 

processo de aplicação e excução das atividades pelos alunos juntamente com o 

pesquisador e os interpretes que, nesse processo, faziam a tradução simultânea das 

falas do professor e do pesquisador. 

 A instituição de ensino em que foi feita a coleta de dados oferece ensino nos 

níveis fundamental e médio, inclusive na modalidade de EJA, desenvolvendo 

atividades nos turnos matutino, vespertino e noturno.  
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Série 

Número de alunos 

Número de alunos 
ouvintes 

Número de alunos 
surdos 

 
Total 

Sexo 
masculino 

Sexo 
feminino 

Sexo 
masculino 

Sexo 
feminino 

1º ano 32 27 5 2 66 

2º ano 24 28 1 3 56 

3º ano 15 20 1 -- 36 

Total 71 75 7 5 158 

Tabela 1: Distribuição do número de alunos pesquisados 

 

 Em relação à situação de ensino, os alunos do primeiro ano haviam estudado 

Mecânica, até o conteúdo de Trabalho e Potência; os alunos do segundo ano 

haviam estudado Termologia, até o conteúdo de Termometria e e os alunos do 

terceiro ano haviam estudado Eletrostática, até o conteúdo de carga elétrica.   

De acordo com o planejamento anual da escola11, os conteúdos estão 

subdividos a partir da sequência do livro didático, da seguinte forma: no primeiro ano 

os alunos estudam Mecânica, no segundo ano os alunos estudam Termologia, 

Óptica e Ondas e no terceiro ano os alunos estudam Eletricidade. Dessa forma, no 

momento da coleta, os estudantes do segundo e terceiro anos somente tinham 

estudado o conteúdo de Cinemática quando estudaram o primeiro ano, portanto só 

tiveram contato com este conteúdo em anos anteriores. 

De forma geral, podemos descrever o quadro de pesquisa como composto 

por alunos surdos e ouvintes das três séries que haviam estudado o conteúdo 

Cinemática em diferentes etapas: 41,8% tinham estudado os conceitos 

recentemente, 35,4% tinham tido contato com os mesmos em ano letivo anterior e, 

por fim, 22,8% estudaram dois anos letivos anteriores à coleta dessa pesquisa. 

A maturidade pode influenciar no entendimento do conteúdo (PIAGET, 1982), 

ainda que ele tenha sido estudado uma única vez por todos os sujeitos da amostra. 

O fator tempo pode vir a contribuir para que alunos do segundo e terceiro anos 

apresentem um desempenho melhor que os alunos do primeiro. A maturação 

contribui para a aprendizagem mais profunda dos conceitos de Cinemática 

abordados nas três atividades. 

                                                 
11

 Vide registro nos planos de curso de cada professor. 
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3.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

Os nossos instrumentos de pesquisa se constituíram de: diário de campo, de 

um estudo dirigido, de uma atividade que envolveu a construção, análise e 

interpretação de gráficos e de uma atividade envolvendo uma simulação 

computacional. A seguir descrevemos cada uma destes instrumentos. 

As atividades de estudo dirigido, construção e interpretação de gráficos e da 

simulação foram aplicadas aos estudantes em três momentos distintos, envolvendo, 

no total, três semanas de aulas da disciplina Física, do Ensino Médio regular, de um 

colégio da Rede Estadual de Ensino, situado na cidade de Vitória da Conquista – 

BA. Cada momento de coleta teve uma duração total de 100 minutos, perfazendo a 

carga horária semanal da disciplina Física durante três semanas de coleta. 

Conforme mencionamos anteriormente, os professores envolvidos optaram por 

computar essas aulas como carga horária da disciplina a fim de que não houvesse 

comprometimento do calendário letivo adotado na escola. 

Ao adentrarmos em cada sala de aula, no primeiro momento, com a ajuda da 

interprete, fomos apresentados às turmas, a fim de informarmos aos estudantes o 

porquê da realização de tais atividades. Os estudantes receberam informações, de 

maneira geral, acerca da pesquisa e o que seria desenvolvido ao longo dos dias que 

estaríamos juntos e, assim, entregamos aos alunos um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido para que eles se inteirassem dos objetivos da pesquisa e do uso 

que seria feito das informações coletadas e, assim, obtermos o consentimento de 

uso dessas informações pelos alunos ou pelos responsáveis, caso o aluno fosse 

menor de idade.  

 

3.3.1 Diários de campo 

 

 A utilização do diário de campo permitiu que fosse possível, durante a coleta e 

a aplicação dos três instrumentos de pesquisa, identificarmos os comportamentos 

dos estudantes durante a execução das atividades e explorarmos tópicos que os 

alunos não se sentiram à vontade para discutir, tais como as dúvidas pertinentes ao 

conteúdo e à execução das atividades, por exemplo. Assim, nosso diário de campo 
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serviu para registrar as ações dos estudantes, do interprete e do professor em seu 

contexto temporal-espacial. 

O diário de campo foi utilizado a fim de registrarmos os desdobramentos das 

observações da coleta de dados. Este consistiu de um caderno no qual anotávamos 

o dia, hora, o período de coleta e duração da aula, os procedimentos adotados, os 

objetivos a serem alcançados e nossas reflexões acerca dos desdobramentos e da 

dinâmica das aulas. Esses registros serviram para ajudarmos a elucidar os 

resultados obtidos após a análise dos dados. Posteriormente digitamos em um editor 

de texto e organizados por data para posterior análise, a fim de compor os Mapas de 

Episódio, que foram utilizados na análise descritiva do contexto de coleta e das 

possíveis variáveis envolvidas.  

Nos diários de campo procuramos realizar: uma caracterização do contexto 

de pesquisa e do ambiente onde a coleta foi feita, uma descrição dos sujeitos 

envolvidos, a reconstrução dos diálogos (gestos, palavras e depoimentos) entre 

estes, o professor, o interprete e o pesquisador; uma descrição dos eventos atípicos 

que envolveram os distintos momentos de coleta e da dinâmica da sala de aula; uma 

descrição das atividades desenvolvidas em cada aula, por fim, nossa reflexão 

pessoal em relação aos procedimentos metodológicos adotados, das dificuldades 

encontradas na coleta e na realização das atividades pelos alunos, mudanças de 

perspectivas e demais esclarecimentos pertinentes.  

 

3.3.2 Estudo dirigido 

  

O estudo dirigido foi elaborado a fim de verificar o entendimento explicitado 

por estudantes surdos e ouvintes na resolução de uma tarefa que requeria deles a 

interpretação e compreensão do conteúdo científico mediado pela língua portuguesa 

escrita. 

A intenção foi elaborar um material que pudesse ser estudado igualmente por 

alunos surdos e ouvintes de diferentes séries do Ensino Médio, incorporando o 

conteúdo relacionado ao estudo da Cinemática Unidimensional, que já havia sido 

ensinado em um momento anterior à coleta. Os conceitos abordados no material 
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serviram para que os estudantes reportassem o conteúdo, de maneira a aprofundar 

e revisar o conteúdo visto anteriormente.  

Para que não houvesse resistência por parte dos alunos, o material foi 

analisado previamente pelos professores, antes do início da unidade letiva em que 

foram coletados os dados. Dessa forma, fizemos um planejamento prévio 

juntamente com esses professores para que a coleta não viesse a interferir na 

dinâmica das aulas. Nas turmas de primeiro ano a coleta foi realizada na primeira 

semana de aula da quarta unidade do ano letivo de 2012, dessa forma o estudo 

dirigido pôde ser utilizado como material de apoio para que os alunos pudessem 

revisar os conteúdos que foram vistos na primeira unidade. Para estas turmas os 

professores utilizaram a atividade como avaliação parcial da disciplina durante a IV 

unidade. Nas turmas de segundo e terceiro ano a aplicação da atividade ocorreu na 

primeira semana do ano letivo de 2013, servindo de revisão dos conteúdos vistos no 

primeiro ano, sendo também avaliada como avaliação parcial da I unidade nestas 

turmas. Dessa forma não encontramos praticamente nenhuma resistência para a 

aplicação e execução dessa atividade por parte de alunos e professores. 

Para contemplar o objetivo de atender a todas as séries do Ensino Médio, o 

texto foi elaborado fazendo uma descrição geral dos conceitos de forma a 

problematizar as situações envolvidas em desdobramentos que estão 

continuamente presentes no cotidiano dos alunos. Assim, o material procurou 

apresentar as questões a serem respondidas pelos estudantes após a compreensão 

e entendimento dos conceitos abordados. Esse material se encontra no Apêndice 1. 

Elencamos no estudo dirigido questões que permitiram que os estudantes 

fizessem julgamentos e interpretações de natureza qualitativa e outras que 

permitiriam que estes fizessem análises quantitativas dos fenômenos englobados. 

O estudo dirigido passou por várias reelaborações a fim de que as 

inconsistências sobre sua estrutura pudessem ser minimizadas. Após estas 

reelaborações apresentamos o material aos professores a fim de que estes o 

validassem e esclarecessem possíveis dúvidas que fossem pertinentes à atividade. 

Efetuamos as coletas nas turmas somente depois que material foi validado. Isso nos 

permitiu avaliar se a língua portuguesa escrita viria a ser fator limitante ou não no 

entendimento dos conceitos abordados, por parte dos alunos surdos e dos ouvintes.  



60 
 

 

3.3.3 Atividade de construção e interpretação de gráficos 

 

Os gráficos se configuram como importantes ferramentas para a exposição 

quantitativa e de aspectos conceituais de diversos fenômenos naturais. As 

atividades de construção de gráficos apresentam uma diferença qualitativa em 

relação às atividades que englobam apenas leitura e interpretação de fenômenos. 

Os gráficos apresentam um aspecto procedimental que engloba a articulação de 

ferramentas específicas das ciências, como a utilização da linguagem matemática.  

Nessa atividade a língua portuguesa tem uma dimensão secundária, sendo 

preponderante o entendimento da linguagem científica (representada por símbolos 

específicos que carregam um significado no campo da Física) e a aplicação de 

conceitos veiculados pela ferramenta matemática.  

Considerando a especificidade inerente às atividades de construção e 

interpretação de gráficos, a tarefa foi elaborada com o intuito de investigar o 

entendimento de conceitos da Cinemática Escalar, sobretudo envolvendo a 

linguagem científica, a fim de investigar essa relação, enfocando as práticas de 

interpretação dos alunos surdos e ouvintes e o contexto mais amplo da sala de aula 

com distintas mediações.  

Nesta tarefa, visou-se articular diferentes formas de abordagem dos conceitos 

com o intuito de minimizarmos a influência da língua portuguesa, a fim de 

pudéssemos analisar e desempenho dos surdos e ouvintes de forma que a língua 

portuguesa não tivesse o mesmo papel na mediação e na articulação dos conceitos, 

como no estudo dirigido. Dessa forma, elaboramos questões que, 

predominantemente, abordavam os conceitos a partir da linguagem simbólica 

matemática e científica. Para isso foram elaboradas três tarefas, com diferentes 

enfoques, podendo envolver a compreensão, análise e interpretação de um gráfico 

já construído ou até mesmo a construção de gráficos a partir de um modelo pré-

estabelecido.  

A primeira tarefa exigiu dos alunos a interpretação de um gráfico já 

construído, a fim de que estes pudessem identificar nele, todas as possíveis 

relações implícitas na representação do fenômeno envolvendo Movimento Retilíneo 
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Uniforme (MRU). A segunda tarefa exigiu que estes analisassem o movimento de um 

móvel, a partir do fornecimento de sua equação da posição. Assim, propomos 

questões que suscitavam a interpretação da representação do modelo, na medida 

em que seus gráficos da posição e da velocidade foram construídos, em uma 

sequência de intervalos de tempo. Procuramos identificar o potencial de raciocínio e 

de operação que os alunos surdos e ouvintes revelaram ao se defrontarem com 

suas dificuldades ao desenvolver a tarefa. A terceira tarefa visou elencar os 

conceitos inerentes aos movimentos retilíneos uniforme e uniformemente variados, 

com o intuito de que os alunos pudessem fazer diferenciações entre os conceitos, 

construindo gráficos que descrevessem o tipo de movimento que estava ocorrendo 

em cada trecho da situação descrita. Esse material se encontra no Apêndice 2. 

A atividade foi aplicada nas turmas durante duas aulas, perfazendo um total 

de 100 minutos, sendo feitos os registros no diário de campo acerca das dificuldades 

que os alunos tiveram em entender a tarefa; compreender e articular os conceitos 

envolvidos na construção de gráficos; a representação matemática do fenômeno, 

dentre outras considerações, assim como fizemos na coleta de dados do estudo 

dirigido.  

A mediação dessa atividade contou com a participação do intérprete para 

traduzir as nossas falas, porém, por falta de terminologias em Libras dos símbolos 

matemáticos, alguns termos tiveram de ser escritos na lousa em linguagem 

matemática, a fim de que os surdos pudessem ter suas dúvidas esclarecidas. 

Optamos em agir dessa forma, pois (i) os intérpretes não tinham formação na área 

de Física e (ii) pela inexistência de alguns termos, característicos da linguagem 

científica, inerentes à atividade, na língua de sinais. 

.  

3.3.4 Atividade envolvendo simulação computacional 

 

A terceira atividade aplicada foi uma atividade com simulação de 

representações do modelo construído sobre Cinemática, explicitado por meio do 

estudo de movimentos retilíneos. Essa simulação está disponibilizada na Internet na 

página do Phet Colorado (http://phet.colorado.edu/pt_br/), página esta que foi 

acessada pelos estudantes no laboratório de informática da escola durante a 

http://phet.colorado.edu/pt_br/
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execução da atividade. Elaboramos a atividade de simulação por meio de um roteiro 

de tarefas no qual o aluno deveria realizar um experimento virtual denominado “O 

homem em movimento”. 

A referida simulação representava um modelo físico, em que os alunos 

puderam inserir valores iniciais para as variáveis, alterar os parâmetros e inferir 

acerca das relações entre estas variáveis. Assim, essa atividade contemplou o 

estudo, análise e interpretação de fenômenos envolvendo os movimentos retilíneos 

uniforme, retilíneos uniformemente variados e vetores. Ela permitiu que os alunos 

pudessem simular movimentos a partir da determinação da posição, velocidade e 

aceleração, e seus respectivos vetores. Além disso, proporcionou a construção de 

gráficos da posição, velocidade e aceleração em função do tempo, dentre outras 

coisas. 

Nessa atividade, foram propostas questões que exigiam a interpretação do 

modelo, cujos desdobramentos foram ilustrados em uma sequência de diagramas. 

Manipulando uma janela de controle, os alunos podiam parar a animação, avançá-la 

e retrocedê-la em passos de tempo diferenciados.  

A tarefa exigiu dos alunos a análise da simulação como um todo, analise e 

interpretação de dados referentes ao conteúdo abordado e obtenção de dados 

quantitativos, tais como deslocamento, velocidade média, aceleração média, dentre 

outros. Desse modo, os estudantes deveriam interpretar os fenômenos envolvidos 

em cada simulação de movimento no intuito de classifica-lo. 

As simulações propostas na tarefa tiveram como objetivo permitir que os 

estudantes visualizassem as imagens associadas aos conceitos abstratos 

envolvidos, a construção e classificação dos gráficos e a aplicação de conceitos 

científicos próprios da Cinemática.  

A atividade de simulação teve um carater exploratório, pois permitiu a 

observação, análise e interação dos alunos, surdos ou ouvintes através de uma 

simulação computacional, com os modelos já familizarizados por eles em sala de 

aula. Essa atvidade encontra-se no Apêndice 3. 

Os alunos foram motivados a responder questões que foram apresentadas a 

eles em forma de perguntas dirigidas, problemas abertos e desafios, a partir da 

interação com o modelo computacional. Essa interação permitiu que os alunos 
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pudessem estabelecer de forma livre os valores iniciais e o parâmetros do modelo, 

utilizando como recurso os botões e barras de rolagem da simulação. Todos os 

registros das respostas foram feitas com lápis e papel no roteiro entregue aos 

estudantes antes do início da atividade.  

Registramos esses desdobramos, além das interações entre surdos, ouvintes, 

intéprete e pesquisador em nosso diário de campo, assim como foi feito para as 

outras duas atividades. De posse da análise dos diários de campo da coleta dos 

dados destas três atividades pudemos elaborar os mapas de episódio para cada 

uma das cinco turmas analisadas. 

 

3.4 Desenho da Pesquisa  

 

A coleta e análise procuraram avaliar o entendimento a partir de 3 atividades: 

estudo dirigido; construção e interpretação de gráficos e utilização de Simulação 

Computacional. O estudo dirigido teve como foco a mediação da lingua portuguesa 

escrita, já a atividade de interpretação e construção de gráficos e a atividade da 

simulação tiveram o foco em habilidades procedimentais e em estratégias 

empregadas na solução de problemas da Física.  
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DESENHO DA PESQUISA (Figura 2) 
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3.5 Métodos de análise dos dados 

 

De posse dos três instrumentos aplicados nas 5 turmas, identificamos cada 

respondente com um número de 1 a 158, e, com isso digitamos suas respostas em 

uma planilha eletrônica, sendo no total três planilhas, uma para cada instrumento de 

coleta. Depois de digitadas, categorizamos essas respostas de acordo com a 

natureza da questão.  

Conduzimos análises de natureza qualitativa e quantitativa para os dados. 

Inicialmente fizemos a categorização dos itens a partir do sistema de rubricas criado, 

referente à complexidade das respostas. Realizamos a análise do contexto por meio 

dos mapas de episódios. Por fim, conduzimos a análise quantitativa utilizando os 

dados de segunda ordem categorizados na análise qualitativa a partir de cada uma 

das atividades. 

 

3.5.1 Análise Qualitativa 

 

Algumas questões das atividades apresentam características de dados 

dicotômicos, os quais atribuímos o escore 1 (um) aos itens corretos e o escore 0 

(zero) aos incorretos. Para as questões que não possuíam esse caráter dicotômico, 

foi criado um sistema de categorias, subdivididos em níveis de respostas, obtidos a 

partir de uma análise prévia de todas as respostas dadas pelos estudantes.  

O objetivo da análise aqui relatada foi investigar os fatores que influenciam na 

aprendizagem de conceitos mais abstratos por alunos surdos e ouvintes, que podem 

ser ou não influenciados pela mediação da língua portuguesa. Assim, o 

entendimento foi avaliado a partir de performances específicas mobilizadas na 

solução de problemas da Física, e também como capacidade de expor a concepção 

e os conceitos envolvidos. 

O acesso ao entendimento dos alunos levou em consideração a concepção 

de que o entendimento pode se apresentar de diferentes formas. A depender de 

como é utilizado em um determinado contexto, seu acesso pode ser diferenciado em 

relação às tarefas apresentadas. Isso significa que o entendimento sobre os 

conteúdos investigados foi considerado em dimensões (ou facetas) diferentes: 
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delimitamos o aspecto conceitual, tendo a palavra um papel fundamental para a 

construção dos significados; o aspecto da utilização da linguagem ou ferramenta 

específica da física, em que a língua tem um papel menos incisivo; o aspecto 

procedimental, de aplicação do entendimento em situação problemática pela 

mediação de uma ferramenta computacional.  

Procuramos analisar o entendimento sobre conteúdos científicos por surdos e 

ouvintes inseridos em classes comuns de Ensino Médio. A avaliação do 

entendimento foi feita em termos da aproximação das concepções expressas nos 

dados obtidos a partir das explicitações das concepções formais dos conteúdos. 

Nesse sentido, e tendo-se em vista a acepção multifacetada do entendimento, o 

acesso foi feito mediante diferentes instrumentos, a fim de que o entendimento 

interpretado pudesse ser particularizado pela habilidade específica do domínio de 

conhecimento em cada atividade.   

Levamos em consideração a concepção de que o entendimento se encontra 

mais articulado quando, nas diferentes facetas, apresenta níveis mais elevados de 

complexidade. Para identificar os níveis de complexidade dos diferentes tipos de 

entendimentos explicitados em cada um dos contextos, a perspectiva teórica 

adotada foi a de níveis hierárquicos estabelecidos a partir da Teoria de Habilidades 

Dinâmicas (FISCHER, 1980). Essa teoria nos deu subsídios para sistematizar e 

elaborar uma taxonomia semelhante a de Parzialle (1998), Dawson (2008), Amantes 

(2009) e Coelho (2011), para que assim pudéssemos criar um modelo categórico 

para a análise de cada uma das três tarefas, cujos desdobramentos registramos por 

meio do diário de campo. Tal taxonomia se pautou na Taxonomia de Complexidade 

do Entendimento - TCE (AMANTES et al, 2013).  

Este sistema categórico possibilitou classificarmos as respostas dos 

estudantes nas diferentes tarefas, a partir do nível de complexidade estabelecido do 

ponto de vista formal. Isso foi feito por um sistema de rubrica que nós 

desenvolvemos, semelhante aos trabalhos já citados. Esse sistema criado para as 

questões discursivas levou em consideração a perspectiva de avaliação de um 

determinado conteúdo por parte do docente, no entanto com um refinamento de 

níveis hierárquicos a partir da complexidade do entendimento, levando em conta a 

Teoria de Habilidades Dinâmicas (AMANTES, 2009).  
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Ainda como análise qualitativa, elaboramos uma descrição do contexto de 

aplicação das três atividades para a coleta dos dados, descrição esta que foi feita 

por meio de mapas de episódios. Os mapas de episódio foram construídos a partir 

do diário de campo, nos quais buscamos mostrar os aspectos gerais da aula, o 

engajamento dos alunos, as principais dificuldades enfrentadas por eles, dentre 

outras considerações pertinentes ao momento de coleta e à execução de cada uma 

das atividades nas cinco turmas. 

Organizamos as aulas de acordo com a turma e com a atividade realizada. 

Os encaminhamentos das aulas registrados no diário de campo foram anotados e 

recortados para que fossem construídas as unidades de significado. Cada unidade 

de significado representa a descrição de um episódio, sendo utilizado para 

construirmos cada mapa de episódio.  

 

3.5.2 Análise Quantitativa 

 

Para a análise quantitativa dos dados consideramos o estabelecimento de 

níveis hierárquicos para a categorização das respostas dos estudantes a cada uma 

das questões das três atividades. Dessa forma, uma resposta obtida em um nível 

mais elevado subtende que o sujeito satisfaz aos níveis inferiores, uma vez que este 

sistema categórico criado em forma de rubrica emprega uma escala hierárquica 

descritiva ordinal, o qual permite a caracterização dos diversos tipos de 

entendimento, da complexidade dos itens de cada uma das tarefas.  

Os atributos de menor desempenho na tarefa localizam-se no extremo inferior 

dessa escala e os atributos relacionados ao melhor desempenho obtido pelos 

estudantes na mesma tarefa localizam-se no extremo superior da escala (COELHO, 

2011). Dessa forma obtivemos uma classificação das respostas no nível qualitativo, 

o que descreveu de forma geral os níveis de complexidade do entendimento dos 

alunos em cada uma das atividades.  

Nosso sistema categórico tem uma estrutura que corresponde à escala 

Guttman, uma vez que por meio deste fizemos a transformação das categorias em 

dado dicotômico. Assim, levamos em conta que um estudante pontuado como 1 em 

uma categoria mais sofisticada da escala, subtende que também seria pontuado 
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como 1 nas categorias que antecedem (GUTTMAN, 1944, apud COELHO, 2011). 

Essa classificação dos entendimentos na escala Guttman serviu para quantificarmos 

o dado categórico. Esta transformação em dados categóricos dicotômicos foi 

necessária para a construção da matriz de dados que foi utilizada para a realização 

do modelamento dos dados.  

Na escala Guttman, há uma hierarquia presente nas respostas, em que os 

primeiros itens da escala representam o conhecimento em menor nível e os últimos 

níveis da escala apresentam os maiores níveis, sendo que o nível zero e o maior 

nível não representam necessariamente o menor e o maior nível de conhecimento 

existente sobre determinado assunto de forma absoluta, mas sim em relação à 

amostra (GUTTMAN, 1944).  

Em nosso sistema categórico hierárquico os níveis são representados pelas 

rubricas, que serviram para a elaboração das matrizes de dados dicotômicos, uma 

para o estudo dirigido, uma para atividade de gráficos e outra para a atividade com a 

simulação. Essas matrizes, antes de serem feitas as análises estatísticas, foram 

cuidadosamente analisadas para que previamente fossem identificados itens 

outliers12. Eliminamos os outliers uma vez que seus parâmetros, de itens e de 

pessoas, não podem ser estimados pelos algoritmos de estimação do modelo 

Rasch. 

Após a exclusão dos outliers, os dados dessas matrizes dicotômicas foram 

levados para o programa estatístico SPSS, através do qual foi feita uma análise 

exploratória a partir dos escores totais. Inicialmente, foram feitos testes estatísticos 

específicos, de análise clássica, tais como: teste de Levene, teste ANOVA e teste 

POS HOC empregando o teste de Bonferroni, dentre outros testes estatísticos a 

partir das matrizes de dados dicotômicos. Assim, optamos por fazer, inicialmente, 

uma análise exploratória com os dados do Estudo Dirigido e com os dados da 

atividade de gráficos a fim de verificar se houve diferença ou não para cada um dos 

seguintes preditores: série, turma, sexo e surdez e audição.  

                                                 
12

 Outliers são observações ou dados que apresentam um grande afastamento das restantes ou são 
inconsistentes. Estas observações são também designadas por observações “anormais”, estranhas, 
extremas ou aberrantes (FIGUEIRA, 1998). 
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A matriz de dados dicotômicos criada englobou todas as respostas que os 

alunos deram a cada um dos itens, fornecendo-nos, inicialmente, o escore bruto 

decorrente dos erros e acertos para cada atividade. Como esse escore é uma 

variável ordinal, por meio dele não tivemos como garantir que as diferenças nos 

valores eram iguais. Portanto, para compararmos os valores das medidas, utilizamos 

uma escala intervalar ao invés de uma escala ordinal. A escala intervalar foi obtida a 

partir da categorização dos itens, cujas categorias foram transformadas em dados 

dicotômicos, que foram utilizadas para fazermos o modelamento dos dados por meio 

da análise Rasch13, para que, assim, pudéssemos analisar o entendimento dos 

estudantes em cada uma das atividades. 

Os dados referentes ao escore bruto dos testes, transformados na matriz de 

dados dicotômicos, foram rodados no software WINSTEPS para  podermos obter as 

medidas de proficiência e da dificuldade dos itens, ou seja, para obtermos a escala 

intervalar de medidas. A partir da utilização dessa escala intervalar foi possível 

fazermos uma correspondência entre as diferenças dos pontos, de forma a realizar 

comparações quantitativas de forma mais precisa. 

Essa análise permitiu que obtivéssemos os valores para a proficiência dos 

estudantes em cada atividade, assim como os parâmetros de dificuldade dos itens. A 

escala de proficiência, sendo intervalar, nos permitiu realizar comparações entre os 

sujeitos em termos de valores de logits. Dessa forma, pudemos ter mais robustez na 

interpretação das diferenças de desempenho em cada uma das atividades. Após 

essa análise das proficiências realizamos novamente essas comparações a partir de 

testes clássicos no SPSS, utilizando agora valores de proficiência ao invés de 

escores brutos para verificarmos e compararmos o desempenho geral dos 

estudantes nas três atividades e o desempenho de acordo cada um dos preditores 

analisados na análise exploratória.  

 

                                                 
13

 Os modelos Rasch permitem colocar em uma mesma “régua”, ou seja, em uma mesma escala 
intervalar, os valores da dificuldade dos itens e do entendimento das pessoas (COELHO, 2011).  
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CAPÍTULO 4  

 

ANÁLISE 1: TAXONOMIA DA COMPLEXIDADE DO ENTENDIMENTO 

 

 

Nesta seção apresentamos as decisões metodológicas e os procedimentos 

empregados na análise qualitativa e na análise quantitativa exploratória, realizados 

com os dados do estudo dirigido e da atividade de gráficos.  

 Na primeira seção, mostramos as decisões metodológicas, onde 

apresentamos o modelo estatístico empregado e a forma como os dados foram 

tratados nas análises estatísticas. Na segunda seção mostramos a análise que 

fizemos para os dados obtidos em cada uma das atividades e a sua categorização 

por meio da Taxonomia da Complexidade do Entendimento. 

 

4.1 Decisões metodológicas  

 

Antes de ser feito o modelamento dos dados, foi feita uma análise exploratória 

prévia na matriz dicotômica fim de identificar itens outiliers, sejam em termos de 

pessoas ou em termos de itens. Em termos de pessoas, foram considerados outiliers 

os sujeitos que acertaram todas as questões, ou erraram todas, ou que deixaram de 

responder a maioria das questões. Em relação aos itens, os outiliers foram aqueles 

itens que foram acertados por todos os sujeitos ou os itens que todos os sujeitos 

erraram. Optamos por eliminar os dados dos outiliers por não conseguirmos as 

estimativas de seus parâmetros pelo software empregado.  

Verificamos se havia respostas faltantes para cada uma das atividades dentre 

o total de alunos, com isso constatamos que alguns dos alunos deixaram de 

responder alguma(s) atividade(s). Também localizamos casos de alunos que fizeram 

as três atividades, entretanto deixaram de responder a muitas questões de 

alguma(s) delas, e que se computássemos estas respostas como erradas iriamos 

comprometer a estimação dos parâmetros no modelamento dos dados. Por isso 

optamos por considerar esses casos também como outiliers.  
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Desconsideramos da amostra um total de 2 alunos que não realizaram pelo 

menos uma das atividades. Também desconsideramos da análise 2 alunos que 

deixaram  a grande maioria das respostas em branco. Nossa amostra pode ser 

sistematizada conforme Tabela 2.  

Sujeitos 

Série Respondentes Excluídos Analisados 

1° ano 66 2 64 

2° ano 56 1 55 

3° ano 36 1 35 

Total 158 4 154 

Tabela 2: Quantidade de sujeitos analisados 

 

Por fim, em uma amostra com 158 respondentes, 4 foram excluídos (2 do 

primeiro ano, 1 do segundo ano e 1 do terceiro ano, de um total de 66 alunos do 

primeiro ano, de 56 do segundo e 36 do terceiro). É importante ressaltar que dentre 

estes alunos excluídos da amostra não havia nenhum surdo, todos faziam parte do 

grupo de ouvintes.  

Desconsideramos os itens14 das atividades que não foram acertados por 

nenhum dos alunos, o que pode ser verificado na Tabela 3.  

 Total de 

itens 

Itens 

excluídos 

Itens 

analisados 

Estudo dirigido 34 5 29 

Atividade de gráficos 33 4 29 

Atividade com a simulação 65 10 55 

Tabela 3: Quantidade de itens analisados 

 

De um total de 34 itens do estudo dirigido, foram desconsiderados 5 itens, de 

um total de 33 itens da atividade de gráficos foram desconsiderados 4 itens e de um 

total de 65 itens da atividade da simulação foram excluídos 55 itens.  

 

 

 

 
                                                 
14

 Consideramos cada categoria como um item. 
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4.2 Análise das atividades 

 

O sistema categórico permite acessar o entendimento dos estudantes de 

forma qualitativa. Desse modo, nosso sistema categórico leva em consideração a 

incorporação de novos elementos aos entendimentos de categorias menos 

sofisticadas. Essa incorporação se dá a partir do aumento da complexidade 

hierárquica do entendimento.  

No quadro 1 temos um exemplo do sistema de rubricas criado para a seguinte 

questão do estudo dirigido (Questão 2 do estudo dirigido): 

“Dois carros, A e B, deslocam-se em uma estrada plana e reta, ambos no mesmo 
sentido. O carro A desenvolve 60 km/h e o B, um pouco mais à frente, desenvolve 
também 60 km/h. (a) A distância entre A e B está variando? Por quê? (b) b) Para um 
observador em A, o carro B está em repouso ou movimento? Justifique.” 

Nível de 

entendimento 

Resposta Rubrica 

Item a 

0 Não responde, não fez ou está errada. --- 

1 Manifestação de entendimento de que a velocidade 

não está variando, porém a justificativa está 

equivocada ou sem justificativa. 

Q2aCE 

2 Manifestação do entendimento de velocidades 

iguais. 

Q2aVI 

3 Manifestação de entendimento de que as 

velocidades são iguais, sem variação da distância 

entre os carros/velocidade igual porque a distância 

não varia no tempo para ambos os carros. 

Q2aVD 

4 Manifestação de entendimento de que as 

velocidades são iguais, sem variação da distância 

entre os carros; Conceito de velocidade média e 

aceleração. 

Q2aVA 

Item b 

0 Não responde, não fez ou está errada. --- 

1 Manifestação de entendimento que o carro está em 

repouso, porém a justificativa está equivocada ou 

sem justificativa. Q2bCE 

2 Manifestação do entendimento de velocidades 

iguais. Q2bVI 

3 Manifestação de entendimento de que a distância e 

a velocidade são constantes. Q2bVC 

4 Manifestação de entendimento de que a distância 

constante e/ou velocidade constante com o elemento 

de direção/sentido Q2bVS 

Quadro 1: Exemplo de categorização da questão 2 do estudo dirigido segundo níveis de 

complexidade das respostas 
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No quadro 2 mostramos um exemplo de respostas fornecidas pelos 

estudantes para cada uma das categorias das rubricas mostradas para a questão 

descrita no quadro 1. 

 

Rubrica Resposta dos estudantes 

Item a 

Q2aCE “Não” (Aluno 43) 

Q2aVI “Não, porque as velocidades são constantes e iguais” (Aluno 19) 

Q2aVD “Não, porque ambos percorrem a mesma distância num mesmo 

período de tempo” (Aluno 65) 

Q2aVA “Não. Os dois carros tem a velocidade média igual, seguindo na 

mesma direção e sentido sem variar a distância” (Aluno 138) 

Item b 

Q2bCE “Em repouso. Não dá pra ver ele andando” (Aluno 54) 

Q2bVI “Em repouso, porque as velocidades são iguais” (Aluno 136) 

Q2bVC 

“Em repouso, porque os dois se movimentam com a mesma 

velocidade sem variação, portanto a distancia entre ambos não 

muda” (Aluno 112) 

Q2bVS 

“Em repouso, porque ambos se deslocam com velocidade 

constante e igual, seguindo a mesma reta no mesmo sentido” 

(Aluno 69) 

Quadro 2: Exemplos de repostas para o sistema de rubricas em níveis de complexidade da 
questão 2 do estudo dirigido 

 

No quadro 3 temos um exemplo do sistema de rubricas criado para a questão 

2 da atividade de gráficos: 

“Dada a função horária: x = 2 + 4t (x em metros e t em segundos): (a)Construa o 
gráfico x X t; (b)Construa o gráfico v X t; (c)Classifique o movimento em cada 
gráfico”. 

 

Nível de 

entendimento 

Resposta Rubrica 

Item a 

0 Não responde, não fez ou está errada. --- 

1 Indicação de uma reta crescente no gráfico sem a 

devida indicação da escala e/ou das unidades de 

medida. 

Q2aRC 

2 Indicação no gráfico de intervalos coerentes para as 

grandezas (não importando a escala). Indicação 

correta das unidades de medida. 

Q2aGU 

3 Indicação no gráfico de delta correto segundo a 

equação. Correta correspondência entre a variação 

da distância e a função horária. Indicação correta 

das unidades de medida. 

Q2aDC 
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Item b 

0 Não responde, não fez ou está errada. --- 

1 Velocidade marcada no gráfico sem a devida 

indicação de escala e/ou das unidades de medida. Q2bVM 

2 Indicação da velocidade no gráfico com intervalos 

coerentes para as grandezas (não importando a 

escala). Indicação correta das unidades de medida. Q2bVU 

3 Indicação correta do valor da velocidade. Correta 

correspondência entre a velocidade e o instante. 

Indicação correta das unidades de medida. Q2bVC 

Item c 

0 Não responde, não fez ou está errada. --- 

1 Classificação correta em apenas um dos gráficos. Q2c1C 

2 Classificação correta nos dois gráficos. Q2c2C 

Quadro 3: Exemplo de categorização da questão 2 da atividade de gráficos segundo níveis de 
complexidade das respostas  

 

As figuras 3, 4 e 5 mostram exemplos de respostas dos alunos para o item a 

e as figuras 6, 7 e 8 mostram exemplos de respostas para o item b da questão 2 da 

atividade de gráficos. Abaixo de cada figura explicitamos a classificação das 

respostas, por meio de sua respectiva rubrica. 

 

                

 

Figura 3: Exemplo de resposta para a 
rubrica Q2aRC (aluno 58) 

 

Figura 4: Exemplo de resposta para a 
rubrica Q2aGU (aluno 20) 
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Figura 5: Exemplo de resposta para a 
rubrica Q2aDC (aluno 77) 

 

Figura 6: Exemplo de resposta para a 
rubrica Q2bVM (aluno 27) 

                    

Figura 7: Exemplo de resposta para a 
rubrica Q2bVU (aluno 96) 

Figura 8: Exemplo de resposta para a 
rubrica Q2bVC (aluno 01) 

 

No quadro 4 mostramos um exemplo de respostas fornecidas pelos 

estudantes para cada uma das categorias das rubricas mostradas para o item c da 

questão 2 da atividade de gráficos descrita no quadro 3.  

Rubrica Resposta dos estudantes 

Item c 

Q2c1C 

“No gráfico de x X t o movimento é progressivo. No gráfico de v X t 

é acelerado” (Aluno 123). 

Q2c2C 

“Nos dois gráficos o movimento é progressivo, pois a função 

horária do movimento é a mesma” (Aluno 89). 

Quadro 4: Exemplos de repostas para o sistema de rubricas em níveis de complexidade do 
item c da questão 2 da atividade de gráficos 

 

No quadro 5 apresentamos um exemplo do sistema de rubricas criado para o 

item 4 da tarefa 4 da atividade com a simulação computacional: 
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“Você saberia explicar como calcular a am do homem nessa simulação? Faça um 
cálculo dessa natureza”. 

 

Nível de 

entendimento 

Resposta Rubrica 

0 Não responde, não fez ou está errada. --- 

1 Explicou como é feito o cálculo, mas não o fez ou o 

fez de maneira incorreta. 

T4I4E 

2 Explicou como é feito o cálculo e o fez de maneira 

correta. 

T4I4C 

3 Explicou como é feito o cálculo, o fez de maneira 

correta, justificando que o valor encontrado coincide 

com o valor do cursor. 

T4I4J 

4 Explicou como é feito o cálculo, o fez de maneira 

correta, justificando que o valor encontrado coincide 

com o valor do cursor porque se trata de um MRUV 

(a=am). T4I4M 

Quadro 5: Exemplo de categorização do item 4 da tarefa 4 da atividade da simulação segundo 
níveis de complexidade das respostas  

 

No quadro 6 mostramos exemplos de respostas fornecidas pelos estudantes 

para cada uma das categorias das rubricas mostradas para o item descrito no 

quadro 5. 

Rubrica Respostas dos estudantes 

T4I4E “Divide a velocidade pelo tempo” (Aluno 103) 

T4I4C “É só dividir a velocidade pelo tempo. am=2 m/s
2
” (Aluno 141) 

T4I4J “Eu divido a velocidade pelo instante gasto no trajeto. am=-5,2 

m/s
2
. Esse valor encontrado é igual ao do botão da aceleração” 

(Aluno 8) 

T4I4M 

“Basta dividirmos a variação da velocidade pelo tempo total do 

movimento do boneco. am=-0,84 m/s
2
. Esse valor encontrado é 

igual ao do cursor da simulação, pois todo MRUV a aceleração é 

constante e diferente de zero” (Aluno 87) 

Quadro 6: Exemplos de repostas para o sistema de rubricas em níveis de complexidade do 
item 4 da trarefa 4 da atividade da simulação computacional 

 

O sistema categórico mostrado anteriormente levou em conta a análise de 

todas as respostas de todos os estudantes para a referida questão, assim como o 

conhecimento formal definido academicamente. Coelho (2011) ressalta que o 

entendimento mais complexo acerca de um determinado conceito nem sempre pode 

corresponder ao sistema de explicação mais sofisticado encontrado na literatura da 

Física, uma vez que esse sistema categórico foi desenvolvido a partir de sucessivas 
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leituras das respostas dadas pelos estudantes para cada questão das três 

atividades. 

Depois de classificadas as respostas segundo a TCE (AMANTES et al, 2013), 

cada categoria foi transformada em dado dicotômico. Vejamos no Quadro 7 um 

exemplo da transformação do sistema de categorias hierárquicas em um sistema de 

respostas dicotômicas, levando-se em conta a pontuação 0 ou 1, a partir das 

respostas do aluno 56 para a questão 2 do estudo dirigido, cujo sistema categórico 

de rubricas foi mostrado no Quadro 1.  

Rubrica Resposta 

Item a 

Q2aVI “Não, porque as velocidades são constantes e iguais”  

Item b 

Q2bVS “Em repouso, porque ambos se deslocam com velocidade constante 

e igual, seguindo a mesma reta no mesmo sentido”.  

Quadro 7: Respostas do aluno 56 para a questão 2 do estudo dirigido 

 

A resposta do item a, mostrada no quadro 7 se enquadra no nível de resposta 

esperada para a rubrica Q2aVI. Já a resposta do item b, também explicitada no 

quadro 7 se enquadra nível de resposta da rubrica Q2bVS. Levando-se em conta o 

sistema de rubrica, podemos dizer que a transformação destas respostas em dados 

dicotômicos, segundo a escala Guttman, ficou como mostrada no quadro 8: 

 

 

 

Aluno 

56 

Rubrica Q2aCE Q2aVI Q2aVD Q2aVA 

Item a 1 1 0 0 

Rubrica Q2bCE Q2bVI Q2bVC Q2bVS 

Item b 1 1 1 1 

Quadro 8: Exemplo da transformação de dados categóricos em um sistema de dados 
dicotômicos – estudo dirigido 

 

A partir da análise do quadro 8, podemos perceber que, para o item a, a 

resposta do aluno se encontra no nível 2, portanto atribuímos 1 para os dois 

primeiros níveis e 0 ao níveis 3 e 4 que não foram preenchidos. Para o item b, sua 

resposta se encontra no nível 4, portanto atribuímos 1 para todos os níveis até o 

nível 4.  
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Vejamos agora nas figuras 9 e 10 e no quadro 9 um exemplo da 

transformação do sistema de categorias hierárquicas em um sistema dicotômico 

para as respostas do aluno 34 para a questão 2 da atividade de gráficos. 

 

           

Figura 9: Resposta do aluno 34 para o item 
a da questão 2 da atividade de gráficos 

(rubrica Q2aRC) 

Figura 10: Resposta do aluno 34 para o 
item b da questão 2 da atividade de 

gráficos (rubrica Q2bVU) 

 

No quadro 9 temos a resposta do aluno 34 para o item c da referida questão. 

 

Rubrica Resposta 

Item c 

Q2c1C “Para o primeiro gráfico o movimento é progressivo. No segundo 

gráfico o movimento é constante”  

Quadro 9: Resposta do aluno 34 para o item c da questão 2 da atividade de gráficos 

 

A resposta do item a, mostrada na figura 9 se enquadra no nível de resposta 

esperada para a rubrica Q2aRC. A resposta do item b, mostrada pela figura 10 se 

enquadra no nível de resposta da rubrica Q2bVU. Já a resposta do item c mostrada 

no quadro 9 representa uma resposta esperada para a rubrica Q2c1C. Levando-se 

em conta o sistema de rubrica, podemos dizer que a transformação destas 

respostas em dados dicotômicos, segundo a escala Guttman (GUTTMAN, 1944), 

ficou como mostrada no quadro 10: 
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Aluno 

34 

Rubrica Q2aRC Q2aGU Q2aDC 

Item a 1 0 0 

Rubrica Q2bVM  Q2bVU Q2bVC 

Item b 1 1 0 

Rubrica Q2c1C Q2c2C -- 

Item c 1 0 -- 

Quadro 10: Exemplo da transformação de dados categóricos em um sistema de dados 
dicotômicos – atividade de gráficos. 

 

A partir da análise do quadro 10, podemos perceber que, para o item a, a 

resposta do aluno se encontra no nível 1, portanto atribuímos 1 para o primeiro nível 

e 0 ao níveis 2 e 3 que não foram preenchidos. Para o item b, sua resposta se 

encontra no nível 2, portanto atribuímos 1 para os dois primeiros e 0 para o terceiro 

nível. Para o item c, a resposta se enquadra no primeiro nível, logo atribuímos 0 

para o segundo nível.   

No quadro 11 temos a resposta do aluno 08 para o item 4 da tarefa 4 da 

atividade com a simulação computacional. 

 

 

Aluno 

08 

Rubrica T4I4E T4I4C T4I4J T4I4M 

Item 4 1 1 1 0 

Quadro 11: Exemplo da transformação de dados categóricos em um sistema de dados 
dicotômicos – atividade com a simulação computacional. 

 

A partir da análise do quadro 11, podemos perceber que, para o item 4, a 

resposta do aluno se encontra no nível 3, portanto atribuímos 1 para os três 

primeiros níveis e 0 para o último nível que não foi preenchido.  

É importante ressaltar que essa mesma análise foi feita para todas as 

questões das três atividades a partir das respostas fornecidas por todos os alunos, 

seguindo este mesmo critério mostrado anteriormente. Logo, uma resposta no nível 

1, é atribuído o número 1 ao primeiro nível e 0 para os demais níveis; uma resposta 

no nível 2, atribuímos 1 para os dois primeiros níveis e 0 para os demais e, assim 

por diante. Caso o aluno não tivesse acertado ou não tivesse respondido algum 

destes itens receberia 0 para cada um dos níveis.  
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CAPÍTULO 5  

 

ANÁLISE 2: CONTEXTO E EXPLORATÓRIA 

 

5.1 Análise dos episódios de ensino 

 

Nesta seção mostramos a análise realizada a partir dos mapas de episódios 

construídos para sistematizar as características gerais no momento da coleta. Cada 

episódio na pesquisa foi iniciado levando-se em consideração a realização de cada 

uma das atividades desenvolvidas. A descrição de cada episódio foi utilizada para a 

elaboração de cada mapa. Nos mapas registramos os aspectos gerais da aula, a 

descrição das ações desempenhadas pelos sujeitos, o engajamento dos estudantes 

em cada atividade e o desenvolvimento destas atividades pelos alunos. Neste 

sentido, estes Mapas de Episódio nos serviram como fonte de interpretação dos 

resultados obtidos a partir da análise quantitativa. 

Os Mapas de Episódio serviram, também, para avaliarmos o contexto de 

coleta, para que fosse possível explicitar o engajamento dos alunos e das turmas, as 

principais dificuldades encontradas pelos alunos na realização das atividades e as 

mediações do professor e do intérprete durante a execução de cada atividade. 

Esses mapas foram construídos para cada turma, mas apresentaremos um destes 

mapas, a fim de ilustrarmos como ficaram estes mapas, e a síntese dos demais a fim 

de mostrarmos os aspectos gerais, a motivação/engajamento, a participação dos 

estudantes, dentre outros aspectos. 

No quadro 12 podemos verificar as sequências das observações anotadas no 

diário de campo para uma das turmas de primeiro ano em que foi feita a aplicação 

das atividades. A sequência mostrada foi feita levando-se em consideração o 

contexto da aplicação do estudo dirigido, da atividade de construção de gráficos e da 

atividade de simulação na referida turma. A duração da aplicação de cada atividade 

foi de duas aulas geminadas, com duração total de 100 minutos cada, perfazendo 

um total de três semanas de aula. 
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 Estudo Dirigido Atividade de interpretação e construção de 
gráficos 

Atividade com a simulação computacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos Gerais da 

Aula 

 
Logo do início da aula a turma está 
tumultuada e os alunos estão conversando 
muito. 
O professor e o interprete, 
simultaneamente, pedem silêncio para a 
turma. 
Após alguns instantes a turma faz silêncio 
e apresentamos a atividade para a turma. 
O professor pede para arrumar a sala em 
fila de carteiras e depois entregamos a 
atividade para cada aluno. 
Ao ser entregue o estudo dirigido os alunos 
se mostraram empenhados, curiosos e 
interessados pela atividade aplicada. 
A aula teve uma duração de 100 minutos.  

 
Logo do início da aula a turma também estava 
tumultuada e os alunos conversavam muito. 
O professor e o interprete, simultaneamente, 
pedem silêncio para a turma. 
Nessa atividade os alunos demonstraram 
estar mais abertos à execução. 
Muitos dos alunos fizeram várias solicitações 
ao professor e ao pesquisador acerca da 
resolução da atividade. 
Começam a surgir algumas dúvidas a respeito 
do tipo de resposta, se estas deverão ser 
justificadas ou não. O pesquisador diz que 
sim. 
O primeiro aluno a entregar levou 8 minutos 
para concluir a atividade. Isso demonstra que, 
de certa forma, pode ter sido considerada fácil 
por parte de alguns alunos. 
As dificuldades que os surdos tiveram foram 
semelhantes às dos ouvintes, desde que, no 
momento da resposta do professor 
contássemos com a atuação efetiva do 
intérprete. 

 
Por ter sido apresentado no computador, os 
alunos se entusiasmaram muito  com a aula. 
Os alunos logo no início da aula já começaram a 
perguntar o que iriamos fazer no laboratório de 
informática. 
Verificamos que, nesta atividade os surdos 
tiveram um maior engajamento, pois a 
abordagem com que foi dada ao conteúdo na 
simulação já era mais próxima de seu cotidiano e 
também por ser uma atividade em que está 
implícito o estímulo visual, que é tão importante 
para estes sujeitos.  
O interprete quase que não foi solicitado para 
tirar as dúvidas com relação ao entendimento da 
explicação dada pelo professor e pelo 
pesquisador antes do início da atividade. 
 

 
 

Motivação/ 
Engajamento 

 
Os alunos se concentram na leitura, 
apresentando um bom engajamento na 
leitura do material. 
Após alguns minutos, alguns alunos 
começam a perguntar se a atividade será 
avaliativa. O professor diz que sim. 
Dois alunos perguntam se pode usar papel 
de rascunho. O professor disse que não. 
Um dos alunos surdos interroga o 
interprete se poderá responder a atividade 
a lápis. O interprete responde que sim. 
 

 
Nessa atividade os alunos mostraram um 
engajamento semelhante ao estudo dirigido. 
Os alunos mostraram-se mais participativos. 
Questionaram mais o professor e o 
pesquisador. 
A aula transcorreu de maneira mais dinâmica 
e com a participação efetiva da maioria dos 
alunos. 
Quando a atividade de gráfico foi entregue a 
maioria dos alunos, no início teve dificuldades 
para responder, pois para eles era algo novo e 
de certa forma de difícil compreensão. Porém, 
à medida que fomos esclarecendo as dúvidas, 
os alunos foram se habituando à atividade. 
Nessa atividade os alunos se empenharam 
mais que nas outras. 
 

 
Dois alunos comentaram que era raro algum 
professor leva-los para terem aulas naquele 
espaço. 
Como  nos tempos atuais a Internet tem um 
presença forte na vida de todos, essa parte do 
questionário foi mais empolgante e produtiva 
entre eles. 
Os alunos, após um certo tempo de execução da 
atividade, começaram a demonstrar falta de 
interesse em termina-la. 
No geral os alunos consideraram a atividade de 
difícil entendimento e cansativa. 
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Relação com a 

atividade  

 
A relação aluno, professor e interprete foi 
positiva, pois todas as dúvidas surgidas 
durante a aplicação foram tiradas e 
esclarecidas, dando um suporte para que o 
aluno desenvolvesse o estudo dirigido. 
 
 

 
Como, no início, a maioria dos alunos 
apresentou grande dificuldade, o professor, 
juntamente com o interprete tiveram de dar um 
suporte maior para esclarecer as dúvidas. 
Entretanto, informamos ao professor que este 
não poderia ficar ajudando os mesmos a 
responder as questões propostas na atividade.  
Após os esclarecimentos iniciais das dúvidas, 
os alunos aparentemente não se mostraram 
tão dispersos como no início da aula. 
A atividade, no geral, foi bem aceita pela 
turma. 

 
Os alunos mostraram uma grande dificuldade de 
entendimento com essa  parte da atividade, por 
ter sido no computador.  
Muitos alunos não souberam nem ao menos 
começar a fazer a simulação do evento. Portanto 
o suporte que o professor ofereceu para o aluno 
foi bem mais complicado quando comparado com 
o estudo dirigido e a atividade de gráficos. 
No geral, esta atividade foi a que os alunos se 
mostraram mais desmotivados para responder. 
Boa parte dos alunos perguntou se poderia 
deixa-la sem fazer. Nós informamos que seria 
para eles tentarem se empenhar mais para 
respondê-la. 
 

 
Desenvolvimento das 
tarefas pelos alunos  

 
Dificuldades surgiram, como a 
interpretação das questões, mas o material 
aplicado mostrou clareza para que  o aluno 
tivesse um bom suporte para responder o 
questionário aplicado. 
A atividade foi positiva em todos os 
aspectos, como interação, facilidade e 
tempo de execução da atividade 
apresentada. 
 

 
Como no estudo dirigido, várias dificuldades 
foram observadas, mas com a ajuda do 
material e do professor os alunos conseguiram 
concluir a atividade, muitos deles gastando um 
tempo de execução maior. 
A atividade foi positiva em todos os aspectos, 
como interação, facilidade e tempo de 
execução da atividade apresentada. 
Nessa atividade os surdos apresentaram uma 
dificuldade menor para resolver quando em 
comparação com o estudo dirigido.  
 

 
Nessa atividade os alunos demandaram mais 
tempo para responder, uma vez que sua 
execução exigia destes uma atenção maior. 
Os alunos apresentaram muitas dificuldades na 
resolução da tarefa. 
Mesmo os alunos sendo motivados pelo 
pesquisador, professor e intérprete, os alunos 
não se sentiram motivados para responder essa 
parte do estudo. 

Quadro 12: Mapa de episódio para a turma do 3º ano A 
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Na turma do 3º ano A, os alunos mostraram-se empenhados e interessados 

durante a execução do estudo dirigido e da atividade de gráficos. Entretanto, eles se 

mostraram mais desmotivados em responder a atividade da simulação, uma vez que 

muitos dos alunos não souberam nem ao menos começar a executar a atividade. A 

relação aluno, professor e interprete transcorreu de forma tranquila, uma vez que, 

durante a execução das três atividades, todas as dúvidas que foram surgindo foram 

esclarecidas, de forma a proporcionar um maior suporte para que os alunos 

desenvolvessem as tarefas com o mínimo de duvidas possível. As dificuldades que 

os surdos tiveram foram semelhantes às dos ouvintes: no momento da resposta do 

professor, contamos com a atuação efetiva do intérprete. Os alunos mostraram-se 

mais participativos na atividade de gráficos e menos participativos e engajados na 

atividade da simulação. 

Na turma do 1º ano C, os alunos se empenharam bastante na execução do 

estudo dirigido, entretanto, muitos destes sentiram dificuldades em interpretar e 

entender os conceitos abordados nesta atividade. A dinâmica da aula transcorreu da 

mesma forma nas três atividades, de forma que expusemos o que deveria ser feito 

de maneira geral e, conforme os alunos foram desenvolvendo as atividades, as 

dúvidas que surgiram foram sendo esclarecidas. Entretanto não verificamos um bom 

engajamento por parte dos alunos na execução das três atividades, de um modo 

geral. A atividade em que os alunos apresentaram mais dificuldade foi a da 

simulação, representando a atividade que os alunos menos se engajaram. Portanto 

a maioria dos alunos, de um modo geral, não demonstrou interesse na execução 

das tarefas. Boa parte dos alunos questionou acerca da quantidade de tarefas a 

serem realizadas. Dentre todas as turmas, esta foi a que os alunos se apresentaram 

mais desmotivados e menos participativos.  

Na turma do 1º ano F, a motivação e o engajamento permaneceram 

praticamente constantes durante a execução das três atividades, sendo mais 

intensificados durante a execução da atividade de gráficos. Nessa turma, ficou 

explícito, tanto nas expressões e falas dos surdos como dos ouvintes, que estes 

estavam realizando as tarefas em decorrência da avaliação que seria feita pelo 

professor, não havendo, portanto, uma motivação pessoal para a execução destas. 

Durante os três momentos de coleta, ficou evidente o bom engajamento dos surdos: 

o intérprete participou praticamente de todo o decorrer das aulas. Esse foi um dos 

pontos positivos da atividade nessa turma. 
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Na turma do 2º ano H, os alunos mostraram-se bastante empenhados na 

execução das atividades, de maneira que a participação foi um ponto positivo no 

decorrer do estudo dirigido e da atividade de gráficos. A atividade de gráfico 

transcorreu quase que sem muitos questionamentos dos alunos. O único momento 

em que houve uma diminuição do engajamento foi durante a execução da 

simulação, sendo explícita a falta de interesse em sua execução, uma vez que os 

estudantes sentiram muitas dificuldades para manipular os elementos do programa. 

Os surdos, nessa atividade, pouco discutiram sobre o conteúdo e, com isso, 

mostraram preocupação somente com a avaliação da tarefa e não com sua 

realização, assim como os ouvintes.   

No geral, dentre as cinco turmas, a turma do 2º ano E foi a que se mostrou 

mais engajada e participativa. A motivação para a execução das atividades foi 

claramente maior na atividade de gráficos, cuja execução transcorreu de forma mais 

rápida que as demais. Durante a execução do estudo dirigido, os alunos mostraram-

se participativos, havendo uma intensa discussão sobre conceitos abordados, tanto 

por parte dos surdos como dos ouvintes. Essa foi a turma em que houve uma maior 

discussão dos temas abordados no estudo dirigido, e os estudantes se mostraram 

muito interessados, chegando a fazer perguntas além dos conteúdos elencados na 

atividade. Na execução da simulação, os alunos mostraram-se desmotivados e 

desinteressados, uma vez que estes consideraram, no geral, essa atividade como 

de difícil execução, assim como foi evidenciado nas demais turmas.  

Apesar da agitação das turmas pesquisadas, ficou evidente que, na maioria 

das turmas, os estudantes mostraram-se participativos durante a realização das 

tarefas, salvo exceções na execução da simulação. Na atividade da simulação, os 

estudantes mostraram-se desmotivados e pouco engajados em decorrência das 

dificuldades que apresentaram em executá-la.  

A análise geral feita a partir dos mapas de episódios das cinco turmas 

mostrou a perspectiva geral dos estudantes das três séries que desenvolveram as 

três tarefas.  As turmas, no geral, apresentaram características distintas no decorrer 

dos três momentos de coleta de dados, entretanto podemos afirmar que as 

observações gerais em relação à execução das atividades não apresentaram muitas 

diferenças. Salvo algumas exceções de comportamento de grupos específicos de 

surdos e ouvintes em cada uma das turmas. Dessa forma, as sequências que nós 
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apresentamos refletem de maneira geral o transcorrer da coleta nos três momentos 

específicos da execução das tarefas pelos estudantes. 

 

5.2 Análise Exploratória 

 

 A partir das respostas do estudo dirigido e para a atividade de gráficos 

realisamos análises estatísticas com o objetivo de descrever o comportamento da 

amostra e, com isso, fornecermos um direcionamento para a análise realizada por 

meio do modelamento dos dados. Dessa forma, foi possível fazer inferências sobre 

a população e fazer também correlações entre as variáveis que apresentaram 

alguma interação.  

Os dados foram tabulados em planilhas e tratados a fim de permitir que 

fossem feitas inferências, comparações e correlações. Para isso, utilizamos o 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Definimos a 

probabilidade “p” como nível de significância estatística nos testes realizados15. 

Como nível de significância foi adotado o padrão do programa de 5 % (p = 0,05), 

considerando um intervalo de confiança de 95%. 

Fizemos incialmente três tipos de análises estatísticas com os dados das 

duas atividades, que foram o teste de Levene16, o teste ANOVA e no teste POS HOC 

de comparações múltiplas por meio do teste de Bonferroni. O teste de 

homogeneidade das variâncias, denominado de teste de Levene, é empregado 

quando queremos investigar se há homogeneidade das variâncias. Empregamos 

este teste uma vez que possuíamos diversas amostras, a partir dos preditores 

analisados, e, por meio deste, foi possível verificar a probabilidade destas amostras 

possuírem ou não variâncias iguais. No teste de Levene consideramos como 

hipótese nula H0 que as variâncias são iguais e como hipótese secundária H1 que as 

variâncias são diferentes. Para ser possível aceitar a H0 é necessário que o nível de 

significância seja maior que p = 0,05, em intervalo de confiança de 95%.  

                                                 
15

Parâmetro utilizado para averiguar se a amostra difere, de modo significativo, dos resultados 

esperados. Seu valor indica a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. 
16

 Realizamos o teste de Levene pois o grupo de surdos tinha um número muito pequeno de sujeitos 
quando comparado ao número de ouvintes. 
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Para verificarmos se a diferença de média para cada um dos preditores foi 

diferente estatisticamente fizemos o teste ANOVA17
. Este teste foi feito para 

verificarmos se diferença obtida entre as médias não foi ao acaso. O teste ANOVA 

tem como hipótese nula H0 que as médias são iguais e como hipótese secundária H1 

que as médias são diferentes. Utilizamos como POS HOC o teste de Bonferroni 

para, depois de rejeitada a hipótese nula de que as médias são iguais, identificarmos 

entre quais dos subgrupos da amostra há diferença de média estatisticamente 

significativa, quando comparados aos pares. É importante ressaltar que este teste só 

necessita ser realizado quando houver diferença significativa entre as médias na 

análise ANOVA (p < 0,05). 

Os preditores levados em conta na análise dos dados foram: série, turma, 

sexo e audição. Essa análise exploratória serviu para explorar os dados a fim de dar 

um direcionamento para análise de proficiência feita por meio do modelamento 

Rasch. 

 

5.2.1 Análise exploratória: Estudo dirigido 

 

 A análise exploratória foi feita em termos de escore bruto. A partir dessa 

análise, para o estudo dirigido, buscamos responder a seguinte questão: Para quais 

possíveis preditores, em um contexto de inclusão de surdos, os sujeitos apresentam 

ou não um desempenho diferenciado na realização de uma atividade que teve como 

foco a explicitação do entendimento mobilizado pela interpretação e compreensão 

do conteúdo científico mediado pela língua portuguesa? Dessa forma, mostraremos 

abaixo a análise de alguns dos possíveis preditores (série, turma, sexo e audição) 

em os sujeitos podem vir ou não a terem desempenhos diferentes.  

Encontramos, para a análise com relação às séries, que os grupos estão 

variando normalmente (L0,95 (2,155) = 0,127; p = 0,881). Dessa forma, testes 

paramétricos foram aplicados aos dados da amostra. Pelo teste ANOVA, (F0,95 

                                                 
17

É importante ressaltar que, para fazermos o teste ANOVA, temos que ter uma variável 

independente quantitativa ou qualitativa (por exemplo, os grupos de proficiência); a variável 
dependente é contínua (por exemplo, os valores da proficiência de cada estudante); a escolha dos 
dados é aleatória; é assumida a homogeneidade das variâncias e que a distribuição da variável 
contínua é normal (AMANTES, 2005). 
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(2,155) = 22,060; p = 0,000, p < 0,05) verificamos que as médias das séries não são 

iguais, o que pode ser melhor visualizado no gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Escore total para cada série – Estudo dirigido 

 

Este resultado nos mostra que o primeiro ano apresentou um desempenho 

ligeiramente inferior às demais séries. Por isso, realizamos o POS HOC de 

comparações múltiplas por meio do teste de Bonferroni. Os resultados do teste 

indicaram que houve diferença significativa entre o 1º e o 2º ano (p = 0,000; p < 

0,05) e entre o 1º e o 3º ano (p = 0,000; p < 0,05) e que para o 2º e 3º ano não 

houve uma diferença significativa (p = 1,000; p > 0,05), como suspeitado pela 

análise gráfica. Esse é o primeiro indício de que a maturidade possivelmente 

influencia o nível de entendimento dos alunos, uma vez que os alunos do 2º e do 3º 

tiveram desempenho semelhante e maior, o que nos leva a concluir que o tempo de 

acomodar os conceitos é essencial para que seus significados se tornem mais 

formalizados e, possivelmente, aumentem em nível de complexidade. 

Com relação às turmas, verificamos, também, que, assim como para a análise 

com relação às séries, os grupos variam normalmente. (L0,95 (4,153) = 0,283, p = 

0,889) e pelo teste ANOVA, verificamos que as médias das turmas não são iguais 

(F0,95 (4,153) = 17,429, p = 0,000, p < 0,05), conforme gráfico de escore total para 

cada turma mostrado no gráfico 3. 
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 Gráfico 3: Escore total para cada turma
18

 - Estudo dirigido 

 

Para sabermos entre quais turmas as médias foram diferentes, fizemos o 

teste de Bonferroni e encontramos os seguintes resultados: entre as turmas 1 e 2 (p 

= 0,000); 1 e 3 (p = 0,000); 1 e 5 (p = 0,000); 2 e 4 (p = 0,006); 3 e 4 (p = 0,000) e 4 

e 5 (p = 0,000), logo, a diferença de média entre estas turmas foi significativa; já 

entre as turmas 1 e 4 (p = 0,680); 2 e 3 (p = 1,000); 2 e 5 (p = 1,000) e 3 e 5 (p = 

1,000) não houve uma diferença significativa entre as médias, como já havíamos 

identificado pela análise gráfica.  

Como podemos perceber, de acordo o gráfico 3, a turma 2 (1º ano C) foi a 

que apresentou um desempenho menor no estudo dirigido. Isso pode ter ocorrido 

em razão do pouco engajamento dos alunos nessa atividade, uma vez que estes 

estudantes deixaram claro que a execução dessa atividade foi em decorrência da 

nota que lhes seria atribuída pelo professor da disciplina. Dessa forma, não houve, 

portanto, uma motivação pessoal para a execução desta tarefa.  

Pela análise do gráfico 3, podemos perceber que a turma que apresentou um 

melhor desempenho no estudo dirigido foi a turma 1 (3º ano A). Isso pode ser 

evidenciado por meio da relação aluno, professor e interprete que foi bastante 

enriquecedora e produtiva durante a execução das tarefas e das importantes 

discussões empreendidas entre estes no decorrer da execução das três atividades. 

Dessa forma, todas as dúvidas surgidas durante a aplicação foram esclarecidas, 
                                                 
18

 Consideramos como turma 1 o 3°A; turma 2 o 1° ano C; turma 3 o 2° E; turma 4 o 1° ano F e turma 
5 o 2° ano H. 
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dando um suporte para que os alunos desenvolvessem as tarefas. Dificuldades 

surgiram, como a interpretação das questões, mas o material aplicado mostrou 

clareza para que o aluno, surdo ou ouvinte, tivesse um bom suporte para responder 

o questionário aplicado. Sendo assim, a dinâmica das atividades transcorreu de 

forma natural, levando-se em consideração a interação, a facilidade e o tempo de 

execução que os alunos tiveram ao desenvolver a atividade. 

Com relação ao sexo, verificamos que os grupos também estão variando 

normalmente (L 0,95 (1,156) = 0,72, p = 0,788). As médias obtidas foram: 18,10 para o 

sexo feminino e 16,86 para o sexo masculino, entretanto essa diferença não foi 

significativa estatisticamente (F0,95 (1,156) = 3,470, p = 0,064, p > 0,05). 

Para a audição, também verificamos que os grupos estão variando 

normalmente (L0,95 (1,156) = 0,386, p = 0,535). Verificamos que não houve diferença 

significativa entre as médias dos surdos e dos ouvintes (F0,95 (1,156) = 1,121 e p = 

0,729, p > 0,05), conforme podemos ver no gráfico 4.  

 

Gráfico 4: Escore total de acordo a audição – Estudo dirigido 

De maneira geral, podemos perceber que só houve diferença significativa das 

médias, a partir dos preditores analisados, em relação às séries e em relação a 

algumas turmas. Para os demais preditores (sexo e audição) não houve diferença 

significativa considerando-se os escores dos dados do estudo dirigido, quando 

analisados isoladamente. Para a análise com relação à audição é importante 

ressaltar que uma análise mais aprofundada para esse preditor, assim como para os 

demais preditores, será mostrada levando-se em conta a proficiência, uma vez que o 

número de sujeitos surdos é bem inferior ao número de ouvintes.  



90 
 

5.2.2 Análise exploratória: Atividade de gráficos 

 

A análise exploratória dos dados da atividade de gráficos buscou responder a 

seguinte questão: Para quais possíveis preditores, em um contexto de inclusão de 

surdos, os sujeitos apresentam ou não um desempenho diferenciado na realização 

de uma atividade que teve como foco a compreensão dos preceitos científicos 

mediados pelo aporte instrumental matemático e pela dimensão procedimental dos 

conceitos científicos envolvidos na construção e interpretação de gráficos? Fizemos 

a análise exploratória da atividade de gráficos levando em consideração os mesmos 

preditores analisados no estudo dirigido (série, turma, sexo e audição). 

Com relação às séries, encontramos, segundo o teste de Levene, que os 

grupos estão variando normalmente (L0,95 (4,153) = 0,383; p = 0,821). Dessa forma, 

foi possível, também, fazer testes paramétricos com os dados da amostra, assim 

como foi feito para o estudo dirigido. O teste ANOVA indicou que as médias das 

séries são iguais estatisticamente (F0,95 (4,153) = 22,060; p = 2,376, p > 0,05). 

Fizemos o teste de Bonferroni somente para comprovarmos o nosso resultado 

anterior e assim obtivemos que, para a análise de comparações múltiplas para as 

séries, não houve diferença significativa entre o 1º e o 2º ano (p = 1,000; p > 0,05), 

entre o 1º e o 3º ano (p = 0,994; p > 0,05) e para o 2º e 3º ano (p = 1,000; p > 0,05). 

Esses resultados podem ser melhor visualizados no gráfico 5, em que temos a 

distribuição do escore total em relação a cada série.  

 

 Gráfico 5: Escore total para cada série – Atividade de gráficos 
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Analisando o gráfico anterior verificamos que não houve diferença entre as 

médias de escore para as três séries, assim como verificado pelo teste ANOVA. 

Destacamos que houve um total de 10 outliers19 dentre os alunos, sendo 5 alunos do 

1º ano (A6, A10, A20, A36, A121), para o 2º ano foram 5 alunos também (A39, A50, 

A66, A70 A91) e para o 3º ano foram dois alunos (A124, A139). É bom ressaltar que 

todos estes outliers apresentaram desempenho abaixo da média.  

Para a análise com relação às turmas verificamos também que os grupos 

estão variando normalmente, conforme o teste de Levene (L0,95 (1,156) = 1,002; p = 

0,318). Pelo teste ANOVA, verificamos que não há diferença de média significativa 

entre as turmas (F0,95 (1,156) = 0,431; p = 0,512). Para comprovarmos esses 

resultados fizemos, também, o teste de Bonferroni e encontramos os seguintes 

resultados: entre as turmas 1 e 2 (p = 0,402); 1 e 3 (p = 1,000); 1 e 4 (p = 0,053); 1 e 

5 (p = 0,280); 2 e 3 (p = 1,000); 2 e 4 (p = 1,000); 2 e 5 (p = 1,000); 3 e 4 (p = 1,000); 

3 e 5 (p = 1,000) e 4 e 5 (p = 1,000), logo comprovamos os resultados anteriores de 

que as médias são iguais. 

Na análise com relação ao sexo: não houve diferença significativa entre as 

variâncias, conforme o teste de Levene, portanto os grupos também estão variando 

normalmente (L0,95 (1,156) = 0,450; p = 0,318). Também não houve diferença 

significativa entre as médias, conforme o teste ANOVA (F0,95 (1,156) = 5,070; p = 

0,512). 

Para a análise com relação à audição, segundo o teste de Levene, 

encontramos L0,95 (1,156) = 0,078; p = 0,881, portanto os grupos variam 

normalmente. A partir do teste ANOVA, verificamos que não houve diferença 

significativa entre as medias dos surdos e dos ouvintes (F0,95 (1,156) = 23,070; p = 

0,886).  

Portanto, para a atividade de gráficos, verificamos, então, que não houve 

diferença significativa de média e de variância para nenhum dos preditores 

analisados. Lembrando que, também faremos uma análise para esta atividade, 
                                                 
19

 É importante ressaltar  que esses outliers não tem o mesmo significado dos outliers excluídos antes 
de termos efetuado a análise dos dados. Eles representam sujeitos que fogem do padrão da amostra 
como um todo, e não os sujeitos retirados da amostra. 
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conforme esses mesmos preditores, levando-se em conta as medidas das 

proficiências dos estudantes. 
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CAPÍTULO 6  

 

ANÁLISE 3: DIMENSÕES DO ENTENDIMENTO E FATORES DE 

INFLUÊNCIA 

 

Relatamos nesse capítulo como modelamos nossos dados para que 

pudéssemos realizar a análise quantitativa a partir das medidas da proficiência. 

Inicialmente fazemos uma descrição da maneira como os dados foram modelados 

por meio da análise Rasch. Expomos os resultados da análise da proficiência a partir 

do desempenho geral dos estudantes. Mostramos os resultados dessa análise 

através dos mapas de itens. Apresentamos a análise para essas medidas levando 

em conta os seguintes preditores: série, sexo e audição. E, por fim, mostramos o 

desempenho comparativo de surdos e ouvintes, para cada uma das atividades, 

levando-se em consideração as diferenças de desempenho encontradas para cada 

uma das séries.  

Para a análise das dimensões do entendimento e do desempenho dos 

estudantes consideramos o entendimento como um atributo envolvido na execução 

de cada uma das atividades, que demanda, em si, a mobilização de diversas 

habilidades. Dessa forma, analisamos este entendimento considerando-o como um 

traço latente que pode ser verificado na habilidade de descrever e definir os 

conceitos, na habilidade de lidar com os símbolos científicos e na habilidade de 

aplicá-lo em situações problemáticas. 

 

6.1 Desempenho geral 

 

Nesta seção apresentamos o desempenho dos estudantes levando-se em 

consideração as medidas das proficiências dos estudantes, obtidas pelo 

modelamento Rasch para cada uma das atividades. Procuramos responder a 

seguinte questão: Como foi o desempenho geral dos estudantes em cada uma das 

atividades? 

Por meio das medidas de proficiência conseguimos analisar o entendimento 

dos alunos surdos e ouvintes em cada uma das atividades, uma vez que o 
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entendimento é uma variável latente não observável de maneira direta. Por 

intermédio das estimativas obtidas, foi possível fazer a descrição objetiva dos 

resultados do estudo dirigido, da atividade de gráficos e da simulação para todos os 

alunos, surdos e ouvintes. Dessa forma, obtermos indícios do entendimento dos 

conceitos científicos que estes alunos possuem em relação a cada um dos 

diferentes tipos de facetas do entendimento requeridos em cada uma destas 

atividades. 

Para sistematizarmos os resultados dos desempenhos gerais, fizemos uma 

análise comparativa do desempenho dos estudantes em cada uma das atividades. 

Dessa forma, verificamos que os alunos apresentaram melhor desempenho na 

atividade de gráficos e pior desempenho na atividade da simulação, conforme 

podemos verificar no gráfico 6. 

 

 

Gráfico 6: Desempenho geral dos alunos nas atividades 

 

Por meio da análise do gráfico 6, verificamos que o desempenho na atividade 

de gráficos foi superior às demais. No estudo dirigido os sujeitos tiveram um 

desempenho intermediário quando comparado às demais atividades. E o pior 

desempenho foi apresentado na tarefa da simulação.  

O desempenho superior na atividade de gráficos pode estar relacionado à 

maior influência da articulação e explicitação de habilidades procedimentais e 

científicas que demandam, de certa forma, da aplicação de modelos matemáticos 

representativos de fenômenos da Cinemática. Sendo, portanto mais familiarizados 

pelos estudantes devido o enfoque dado ao formulismo matemático por parte de 



95 
 

grande maioria dos professores de Física. Essa característica acaba por ser 

diferente do que ocorre com as demais atividades, que demandam diferentes 

habilidades ou abordagens dos conceitos científicos.  

No estudo dirigido, o desempenho dos sujeitos perpassa quase que 

exclusivamente pela mediação da língua portuguesa escrita. Entretanto, isso não é 

tão evidenciado para a atividade de gráficos, uma vez que o entendimento, para ser 

explicitado, exige dos estudantes habilidades procedimentais e o entendimento da 

linguagem cientifica por meio do aporte instrumental matemático.  

Já a atividade da simulação, por ser uma atividade que exigiu dos alunos 

habilidades procedimentais, o entendimento da linguagem cientifica e o 

entendimento da linguagem computacional, enunciados por meio de uma situação 

problema, apresentou um grau de dificuldade maior, quando comprada às demais. 

Dessa forma, os estudantes apresentaram um desempenho bem inferior nessa 

atividade quando comparado ao desempenho no estudo dirigido e na atividade de 

gráficos, conjugado com o baixo engajamento nessa tarefa. 

 

6.2 Mapas de itens  

 

O modelo Rasch permite a transformação de escala ordinal de escores em 

escalas intervalares de medida, que se referem ao atributo do sujeito usualmente 

denominado como proficiência. No nosso caso essa medida de proficiência  é a 

estimativa relacionada ao traço latente entendimento. Esses valores são estimados 

levando-se em conta as sucessivas aproximações dos valores esperados para os 

parâmetros dos itens e das pessoas (AMANTES, 2009). 

É importante ressaltar que tivemos de ajustar os itens para a utilização do 

Modelo Rasch. O ajuste de um item se dá a partir do momento em que as respostas 

obtidas não são diferentes estatisticamente das respostas modeladas ou esperadas 

(WRIGTH; STONE, 1999). Isso mostra que as pessoas que responderam um 

determinado item especifico estão em conformidade com as respostas fornecidas 

aos outros itens. Um teste irá obter medidas de pessoas com uma pequena margem 

de erro no momento em que atender aos requisitos psicométricos de validade e 

precisão do Modelo Rasch (NUNES; PRIMI, 2009).  
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Utilizamos em nossa pesquisa o programa computacional WINSTEPS 

(LINACRE; WRIGTH, 2000) para serem geradas as medidas de um tratamento 

Rasch. Dessa forma, o tratamento dos dados nos forneceu os resultados das 

estimativas acerca da proficiência dos sujeitos e da complexidade dos itens. 

 Assim como toda análise Rasch, tivemos de aplicar fatores de correção de 

forma a eliminar ou minimizar o efeito da amostra e o dos itens para que fosse feita 

a primeira estimação dos parâmetros do modelo. Após estimarmos os parâmetros, 

analisamos se o modelo que nós empregamos se ajustava aos dados. Como 

encontramos algumas respostas discrepantes, tivemos que fazer uma análise item a 

item e sujeito a sujeito, a fim de que fossem eliminados os itens e os sujeitos que 

não se adequaram ao modelo de análise. Entretanto, tivemos de tomar algumas 

precauções durante este processo de ajuste de itens e pessoas, uma vez que a 

eliminação de alguns itens pode provocar a falta de ajustamento de algum sujeito, 

ou vice-versa, por isso analisamos os casos um a um (WRIGTH; STONE, 1999). 

Após essa análise e, excluídos os sujeitos e itens que estavam provocando algum 

desajuste ou que foram considerados outliers, o total de itens e sujeitos que foram 

considerados na análise estão mostrados na tabela 4.  

 

Sujeitos Itens 

Série Respondentes Excluídos Analisados Atividade Por 

atividade  

Excluídos Analisados 

1° 

ano 

66 2 64 Estudo 

dirigido 

34 5 29 

2° 

ano 

56 1 55 Ativ. de 

gráficos 

33 4 29 

3° 

ano 

36 1 35 Ativ. com  

simulação 

65 10 55 

Total  158 4 154 Total  132 19 113 

Tabela 4: Quantidade de sujeitos e itens analisados 

 

Uma característica relevante do Modelo Rasch é a fidedignidade. Utilizamos 

as medidas de fidedignidade obtidas para cada uma das três atividades para a 

estimação da proporção da variância total dos escores das atividades a partir da 

variância de erro. Essa análise serviu-nos como indicio para verificarmos se as 

medidas da proficiência obtidas não foram devido ao acaso.  
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De posse desses dados da análise Rasch, analisamos a distribuição dos itens 

e pessoas em termos de proficiência por meio de uma “régua” denominada de mapa 

de itens, que mostra, em uma mesma escala, a dificuldade dos itens de um lado e a 

proficiência dos estudantes de outro. A análise destes mapas buscou responder as 

seguintes questões: Os testes estão acessando adequadamente cada dimensão do 

conhecimento? Quais conteúdos ou níveis de complexidade estão sendo menos 

alcançados em cada dimensão? 

A localização de cada item mostrado no mapa representa, em nossa 

pesquisa, a complexidade incutida em determinado entendimento de um conceito 

envolvido em cada uma das três atividades. Assim, os itens ou categorias que se 

encontram localizados no extremo inferior da escala, possuem menor grau de 

dificuldade, sendo, portanto, representativos de conceitos de menor complexidade, 

já os itens que se encontram no exterior superior da escala, possuem um grau maior 

de dificuldade, representando conceitos de maior nível de complexidade. 

A intenção de fazermos essa análise por meio desses mapas foi inicialmente 

verificarmos o nível de dificuldade das atividades, comparando a média da 

proficiência das pessoas em relação à média dos itens. O ideal é que tenhamos, 

para cada atividade, a média dos itens aproximadamente igual à média das pessoas 

e que a distribuição destes itens e das pessoas seja praticamente uma distribuição 

normal, de forma que a atividade contenha itens que avaliem pessoas com alta, 

média e baixa proficiência.  

A Figura 11 mostra o mapa de distribuição dos itens e das pessoas para o 

estudo dirigido. 
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Figura 11: Mapa de itens: Complexidade dos itens e nível de entendimento dos estudantes 
para o estudo dirigido 

Legenda: ‘#’ equivale a duas pessoas e ‘.’ representa uma pessoa 

 

O mapa mostra que a média dos itens é aproximadamente igual à média das 

pessoas. Isso indica que o teste está bem calibrado para avaliar as mais diversas 

habilidades dos sujeitos. As pessoas e os itens apresentam praticamente uma 

distribuição normal, ou seja, essa atividade continha itens que deram conta de 

avaliar uma gama extensa dos níveis de habilidades. Pelo mapa verificamos que o 

agrupamento dos itens oscila, aproximadamente, entre -3 e +3,5 logit. Ele indica que 
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o instrumento continha questões de menor e maior traço que poderiam avaliar as 

pessoas das mais variadas habilidades. 

A categoria com maior nível de complexidade do sistema categórico foi o 

Q2aVA (velocidade), seguido pelas categorias Q1bVP (velocidade), Q2aVD 

(deslocamento), Q1aMU (velocidade) e Q2bVS (deslocamento). Essas categorias, 

por apresentarem uma noção mais sofisticada de compreensão conceitual, 

apresentaram maior nível de dificuldade. Esses itens se referem aos conteúdos de 

velocidade e deslocamento, representados nos níveis mais altos. Nesse sentido, 

podemos dizer que esses conceitos, nesse nível de habilidade explicitado, 

demandavam um nível de abstração maior por parte dos alunos, o que não foi 

alcançado pela maioria.   

As categorias com menor de complexidade foram Q2a (deslocamento), 

Q1cCE (classificação do movimento), Q2aCE (deslocamento), e Q2b 

(deslocamento), que exigiam uma habilidade menor dos sujeitos para serem 

acertadas. É importante ressaltar que as categorias que representaram maior e 

menor grau de compreensão conceitual abordavam praticamente os mesmos 

conceitos, entretanto esses resultados nos mostram que os diferentes níveis de 

abstração exigidos por cada uma dessas categorias acaba por fazer com que umas 

sejam mais acertadas e outras menos acertadas. Portanto, o entendimento que os 

estudantes têm sobre deslocamento, por exemplo, está articulado em níveis mais 

baixos de complexidade. 

No caso dos sujeitos, a distribuição é menos dispersa. Essa distribuição se 

aglomera, aproximadamente, entre -1,5 e +1,5 logit.  

A Figura 12 mostra o mapa de itens e de pessoas para a atividade de 

gráficos. 
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Figura 12: Mapa de itens: Complexidade dos itens e nível de entendimento dos estudantes 
para a atividade de gráficos 

Legenda: ‘#’ equivale a duas pessoas e ‘.’ representa uma pessoa 

 

O mapa mostra que a média da proficiência das pessoas é superior à média 

dos itens. Isso indica que, das três atividades, essa foi a mais fácil. Dessa forma, os 

estudantes conseguiram acessar níveis mais elevados de complexidade do 

entendimento que no estudo dirigido e na atividade da simulação. Pelo mapa 

verificamos que o agrupamento dos itens oscila, aproximadamente, entre -2,5 e +2,5 
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logit. Ele indica que a atividade de gráficos continha questões de menor e maior 

nível de dificuldade que poderiam avaliar as pessoas das mais variadas habilidades.  

A categoria com maior nível de complexidade foi o Q2a2I, que por sua vez 

exigia um nível de habilidade maior para ser acertada. Essa categoria abordava o 

conceito de velocidade. Isso mostra que, assim como encontrado para o estudo 

dirigido, os estudantes apresentaram dificuldade em explicitar o entendimento sobre 

velocidade em níveis mais complexos. As categorias que possuíam uma menor 

complexidade foram o Q1c.1 (classificação do movimento) e o Q1a (posição), que 

exigiam uma habilidade menos complexa dos sujeitos para serem acertados. 

No caso dos sujeitos, a distribuição foi tão dispersa quanto a distribuição dos 

itens, estando na faixa aproximada de -2,5 e +3 logit.  

A Figura 13 mostra o mapa de distribuição dos itens e das pessoas para a 

atividade da simulação computacional. 



102 
 

 

Figura 13:  Mapa de variáveis: Complexidade dos itens e nível de entendimento dos estudantes 
para a atividade da simulação computacional 

Legenda: ‘#’ equivale a duas pessoas e ‘.’ representa uma pessoa 

 

O mapa mostra que a média das pessoas é inferior à média dos itens. Pelo 

mapa verificamos que o agrupamento dos itens oscila, aproximadamente, entre -2,8 

e +2,8 logit. Ele indica que a atividade envolvendo a simulação possuía muitos itens 

de um grau de dificuldade muito superior à média de acerto das pessoas. Isso indica 

que, possivelmente, essa foi a atividade que os alunos tiveram maior dificuldade 

para responder. Esse fato é corroborado quando analisamos a média das pessoas, 

cujo agrupamento oscila entre -1,5 e +1,0 logit.   
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Verificamos que a atividade continha diversos itens que, devido ao seu 

elevado nível de dificuldade em comparação à média de acertos dos sujeitos, 

provavelmente, foram muito pouco acertados. A categoria com maior nível de 

complexidade foi a T2I4v e a de menor grau de complexidade foi a T4I2bv. As 

categorias T2I4v e T4I2bv abordavam o conceito de velocidade, entretanto esse 

conceito, nessas duas categorias, exigia dos estudantes diferentes níveis de 

complexidade para serem explicitados.  

A atividade da simulação, apesar de acessar o entendimento por meio da 

habilidade procedimental, leva em consideração outra habilidade que demanda a 

aplicação dos conceitos por meio de uma situação problema enunciada na 

simulação computacional, diferentemente da atividade de gráficos, que teve como 

foco a linguagem científica e matemática. A atividade da simulação, apesar de 

abordar a linguagem científica, teve foco na interpretação do fenômeno físico por 

meio da apropriação do entendimento para resolver uma situação problemática, que 

geralmente não fazem parte das aulas de Física. Já no estudo dirigido, os 

estudantes têm que se apropriar do entendimento da Cinemática para trabalharem 

com a explicitação conceitual articulada pela língua portuguesa.  

A análise dos três mapas de itens para as três atividades mostra que, de 

maneira geral, no estudo dirigido a média dos sujeitos foi aproximadamente igual à 

média dos itens: isso indica que o teste conseguiu dimensionar bem as habilidades. 

Na atividade de gráficos, a média das pessoas foi superior à média dos itens, isso 

indica que a atividade foi considerada, dentre as três, a de mais fácil resolução e, 

com isso os alunos obtiveram um desempenho melhor nesta atividade quando 

comparada às demais. Já a atividade de simulação foi a que, possivelmente, teve 

um maior nível de dificuldade, uma vez que a média dos itens foi superior à média 

das pessoas.  

Verificamos que no estudo dirigido, os alunos só conseguiram atingir níveis 

mais elevados de entendimento para os conceitos mais elementares. Entretanto, 

para níveis de complexidade maior, que exigiam de certa forma uma maior 

abstração conceitual, o alcance foi bem pequeno. Como essa atividade estava 

demandando a articulação discursiva que dependia da língua portuguesa e os 

gráficos estavam demandando outra dimensão do conhecimento, a dimensão 

procedimental e a científica, podemos dizer que na dimensão procedimental e 
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científica o entendimento dos estudantes estava mais articulado que na dimensão 

discursiva, uma vez que a média dos sujeitos, na atividade de gráficos foi superior à 

média dos itens, conforme verificado pelo mapa de itens. Isso nos mostra que os 

alunos conseguem manipular mais facilmente a dimensão procedimental do 

entendimento relacionado à simbologia dos conceitos científicos, ou seja, que 

conseguem manipular os símbolos matemáticos sem ter o total domínio da faceta 

conceitual.  

De um modo geral os conceitos que os estudantes tiveram maior dificuldade 

para explicitação foram os conceitos de deslocamento e velocidade, cuja 

explicitação vem requerida nas diferentes facetas do entendimento em cada uma 

das atividades. 

Esse resultado corrobora a análise de desempenho geral mostrada no gráfico 

6, uma vez que verificamos que o desempenho na atividade de gráficos foi superior 

às demais, assim como mostrado no mapa de itens para esta atividade, cuja média 

das pessoas foi superior à média dos itens. No estudo dirigido os sujeitos tiveram 

um desempenho intermediário quando comparado às demais atividades. Isso 

também comprova o mapa desta atividade, cuja média das pessoas foi 

aproximadamente igual à média dos itens. E o pior desempenho foi apresentado na 

tarefa da simulação, que também comprova o mapa, cuja média das pessoas foi 

inferior à média dos itens.   

No estudo dirigido, os estudantes conseguem trabalhar com os conceitos da 

Cinemática, entretanto não conseguem atingir níveis mais elevados para a 

articulação do entendimento. Para a atividade de gráficos, os alunos apresentaram 

um maior domínio da faceta procedimental, uma vez que essa atividade requer uma 

explicitação do entendimento a partir da utilização de ferramentas matemáticas e da 

utilização da linguagem científica. Já a simulação, por demandar a resolução de uma 

situação problema, os estudantes não conseguiram transpor esse atributo para 

executar a tarefa, não atingindo níveis de entendimento mais complexos nessa 

situação. 
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6.3 Fatores de influência  

 

A análise do desempenho geral foi feita levando-se em conta as medidas da 

proficiência dos estudantes nas três atividades. Entretanto, fizemos uma análise, a 

partir dessas medidas, por meio de testes de análise clássica utilizando o SPSS, 

para verificar se entendimento destes estudantes é diferente ou não levando em 

conta os preditores série, sexo e audição. Por meio dessa análise, buscamos 

responder a seguinte pergunta: Quais preditores tiveram influência no desempenho 

dos estudantes? 

Com relação às séries, verificamos que os grupos estão variando 

normalmente para o estudo dirigido (L0,95 (2,155) = 0,442; p = 0,643) e para a 

atividade de gráficos (L0,95 (2,153) = 0,214; p = 0,808). Para a simulação, o teste de 

Levene indicou que as variâncias não são iguais (L0,95 (2,155) = 5,015; p = 0,008, p < 

0,05). Pelo teste ANOVA verificamos que as médias das séries só são iguais para a 

atividade de gráficos (F0,95 (2,153) = 0,092; p = 0,912), portanto são diferentes para o 

estudo dirigido (F0,95 (2,155) = 32,496; p = 0,000) e para a atividade da simulação  

(F0,95 (2,155) = 11,490; p = 0,000).  

Como as médias não são iguais entre as séries para o estudo dirigido e para 

a simulação, verificamos pelo teste de Bonferroni  que, para o estudo dirigido, houve 

diferença significativa entre o 1º e o 2º ano (p = 0,000; p < 0,05) e entre o 1º e o 3º 

ano (p = 0,000; p < 0,05) e que entre o 2º e 3º ano (p = 1,000 p > 0,05) não houve 

diferença entre as médias. Esse resultado corrobora a análise exploratória mostrada 

anteriormente em termos de escore. Para a atividade da simulação, não houve 

diferença significativa entre o 1º e o 2º ano (p = 1,000; p > 0,05), no entanto houve 

diferença entre as médias do 1º e o 3º ano (p = 0,000; p < 0,05) e entre o 2º e 3º ano 

(p = 0,000; p < 0,05). 

Verificamos que a série foi o fator que encontramos diferença de desempenho 

para as três atividades. Para o estudo dirigido e para a atividade de gráficos a 

terceira série apresentou um desempenho melhor que as demais séries. Isso nos dá 

evidência de que, mesmo que um conteúdo não seja revisto, é necessário um tempo 

de amadurecimento para que seja compreendido em maior nível de complexidade. 

Como o primeiro ano teve um desempenho menor que o segundo e que o terceiro, 
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podemos dizer que esse desempenho está associado à memória de curto prazo, 

pois estes tinham visto a matéria recentemente, dessa forma os estudantes não 

tiveram tempo suficiente para acomodar o conhecimento de forma que atingissem 

níveis maiores de complexidade.  

Com relação ao sexo, verificamos que os grupos estão variando normalmente 

para as três tarefas, no estudo dirigido (L0,95 (1,156) = 0,000; p = 0,985), na atividade 

de gráficos (L0,95 (1,154) = 0,251; p = 0,617) e na atividade da simulação (L0,95 

(1,156) = 1,111; p = 0,293). Pelo teste ANOVA verificamos que as médias são iguais 

para as três atividades, estudo dirigido (F0,95 (1,156) = 2,709; p = 0,102), atividade de 

gráficos (F0,95 (1,154) = 0,399; p = 0,528) e para a atividade da simulação  (F0,95 

(1,156) = 0,231; p = 0,631). Também confirma o que mostramos na análise 

exploratória. 

Esse resultado nos mostra que não houve diferença para nenhuma das 

atividades com relação ao sexo. Ou seja, o desempenho para cada um dos sexos foi 

semelhante. Esse resultado corrobora com a análise exploratória, uma vez que 

encontramos, também, que não há diferença de desempenho entre os alunos do 

sexo masculino e do sexo feminino. Isso nos garante que podemos tratar a amostra 

como homogênea. 

Com relação à audição, verificamos também que os grupos estão variando 

normalmente para as três atividades, estudo dirigido (L0,95 (1,156) = 0,000; p = 

0,993), atividade de gráficos (L0,95 (1,154) = 0,425; p = 0,515) e na atividade da 

simulação (L0,95 (1,156) = 1,111; p = 0,293). Pelo teste ANOVA verificamos que as 

médias entre surdos e ouvintes, de maneira geral, são iguais para o estudo dirigido 

(F0,95 (1,156) = 0,006; p = 0,939) e para a atividade de gráficos (F0,95 (1,154) = 0,000; 

p = 0,996) e diferente para a atividade da simulação  (F0,95 (1,156) = 0,231; p = 

0,000).  

Nós verificamos nessa análise que tivemos diferença de desempenho entre 

as séries e não tivemos diferenças entre os sexos e entre o desempenho geral para 

a audição. Entretanto, como esse resultado é sensível a pequenas variações, uma 

vez que estamos trabalhando com o desempenho geral e que, como encontramos 

diferenças entre as séries em cada uma das atividades, pode ser que esse preditor 

venha a interferir no desempenho com relação à audição. Isso nos levou a realizar 

uma análise mais detalhada dos desempenhos dos sujeitos, levando-se em conta a 
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audição e a série. Esse resultado, em especial, nos indica que é necessário 

olharmos de forma mais detalhada para preditor audição levando-se em conta a 

influência da série, cuja análise será mostrada na próxima seção. 

 

6.4 Desempenho de surdos e ouvintes 

 

Como pontuamos, as medidas de proficiência obtidas pelo modelamento dos 

dados pela análise Rasch é diferente do escore total, seja em termos de valores ou 

em termos de considerações teóricas. Por esta razão, utilizamos as medidas obtidas 

para fazermos a análise comparativa das proficiências de surdos e ouvintes em cada 

uma das atividades. Para isso, essa análise buscou responder a seguinte questão: 

Há diferença no desempenho de surdos e ouvintes, de acordo a série, em cada uma 

das atividades?  

Os resultados podem ser melhor visualizados nos gráficos 7, 8, 9 e 10, uma 

vez que, por meio destes, poderemos verificar de maneira mais nítida as diferenças 

nos desempenhos dos surdos e ouvintes nas três atividades em relação a cada uma 

das três séries. 

O gráfico 7 nos mostra o desempenho de surdos e ouvintes, em cada uma 

das séries, para o estudo dirigido.  

 

 

 

Gráfico 7: Desempenho de surdos e ouvintes para o estudo dirigido  
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No gráfico 7, Edo representa a medida da proficiência dos ouvintes para o 

estudo dirigido e Eds representa a medida da proficiência dos surdos na atividade. 

Esse gráfico nos mostra, primeiramente, que o padrão do desempenho de surdos e 

ouvintes é diferente considerando-se as três series.  

Para os surdos não houve muita diferença de desempenho entre as séries. 

Isso nos dá indicio de que a dimensão conceitual não progride de forma significativa 

entre estes sujeitos no decorrer da escolarização. Como essa medida está veiculada 

à uma leitura e interpretação de textos com conteúdo científico, sendo requerida 

destes o entendimento e a articulação dos conceitos por meio da língua portuguesa, 

isso nos mostra que, para um conteúdo que demanda a dimensão conceitual, o 

entendimento não se torna muito mais complexo no decorrer das séries. Isso pode 

ocorrer em decorrência da limitação da língua portuguesa que os surdos têm para a 

explicitação do entendimento nessa dimensão.  

Para os ouvintes, isso não ocorre porque o gráfico 7 nos mostra que há 

aumento do desempenho destes no decorrer das séries. Isso indica que os ouvintes 

apresentaram um aumento no nível de articulação e explicitação do entendimento no 

decorrer da escolarização nessa faceta. 

Portanto, os surdos do primeiro ano apresentaram uma proficiência maior que 

os ouvintes, entretanto para o segundo e terceiro ano os ouvintes apresentaram uma 

proficiência maior que os surdos para essa atividade. Isso nos dá indicio de que a 

língua portuguesa vem a ser um fator limitante no entendimento dos conceitos 

científicos envolvidos na compreensão, interpretação e resolução da atividade. Para 

o estudo dirigido, os alunos surdos do primeiro ano apresentaram um desempenho 

melhor que os ouvintes; esse desempenho pode ter ocorrido em decorrência da 

memória de curto prazo, ou da mediação do interprete e do professor durante a 

execução da atividade ou da quantidade limitada de surdos.  

O gráfico 8 nos mostra o desempenho de surdos e ouvintes, em cada uma 

das séries, para a atividade de análise, interpretação e construção de gráficos.   
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Gráfico 8: Desempenho de surdos e ouvintes para a atividade de gráficos 

 

No gráfico 8 indicamos o desempenho dos alunos ouvintes por Gro e para os 

alunos surdos representamos por Grs. Observamos por meio desse gráfico que o 
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modelos, diferentemente do estudo dirigido, cujo entendimento do conteúdo 

perpassava pela dimensão conceitual e necessita ser articulado por meio da língua 

portuguesa. 

Ao observarmos o gráfico 8, verificamos que não há muita diferença no 

desempenho dos ouvintes; entretanto, os surdos apresentaram uma diferença 

significativa entre as séries. Para o primeiro ano, os ouvintes apresentaram um 

desempenho melhor que os surdos. Para o segundo ano, os surdos apresentaram 

um desempenho bem superior aos ouvintes na atividade. Para o terceiro ano, os 

ouvintes apresentaram um desempenho superior aos surdos, assim como 

verificamos para o primeiro ano. Entretanto, a proficiência dos surdos no terceiro ano 

foi inferior à verificada pelos surdos do primeiro ano.  

O fato dos alunos surdos do segundo terem apresentado um desempenho 
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sujeitos do segundo para o terceiro visto que tínhamos somente um surdo nesta 

série.  

Como essa atividade tem menos influência da língua portuguesa, podemos 

justificar o progresso do entendimento tanto para os surdos como para ouvintes, 

levando-se em conta a dimensão procedimental e de simbolização científica, 

diferentemente do estudo dirigido, que exigia a articulação e a compreensão da 

faceta conceitual por meio da língua portuguesa. 

O gráfico 9 nos mostra o desempenho de surdos e ouvintes, em cada uma 

das séries, para a atividade envolvendo a simulação computacional. 

 

 

Gráfico 9: Desempenho de surdos e ouvintes para a atividade da simulação 

 

No gráfico 9, Sio representa a medida da proficiência dos ouvintes para a 

atividade da simulação e Sis representa a medida da proficiência dos surdos na 

referida atividade. Nessa atividade, verificamos que há um mesmo padrão de 

desempenho entre surdos e ouvintes, diferentemente do que havíamos evidenciado 

para o estudo dirigido e para a atividade de gráficos. 

O gráfico 9 nos mostra que não há diferença no desempenho dos ouvintes 

entre o primeiro e o segundo ano e que os ouvintes do terceiro apresentaram um 

desempenho menor que os ouvintes do primeiro e do segundo ano. Para os surdos, 

verificamos que não há diferença entre o primeiro e o segundo ano e que, assim 

como os ouvintes do terceiro ano, os surdos apresentaram um desempenho bem 

inferior aos surdos do primeiro e do segundo ano.  
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Percebemos que os surdos apresentaram um desempenho bem inferior em 

todas as séries quando comparados aos ouvintes para a atividade da simulação. 

Isso pode ter ocorrido em decorrência dos três tipos de linguagens que estão 

envolvidas nessa atividade: a linguagem computacional, própria da simulação; a 

língua portuguesa, envolvida na escrita da descrição dos passos e dos dados 

empregados na execução da simulação e na interpretação dos fenômenos 

envolvidos; e a linguagem científica, envolvida na interpretação e execução da 

simulação como um todo. Isso nos dá indício de que, para os surdos, a dificuldade 

encontrada na transposição do entendimento por meio de uma situação problema foi 

maior que para os ouvintes.  

Na atividade da simulação percebemos claramente que o desempenho dos 

surdos foi bem inferior aos ouvintes para as três séries. Na simulação há implícitas 

três tipos de linguagens: a linguagem computacional, a linguagem científica e a 

língua portuguesa, acrescido ao fato de que o entendimento da simulação, que 

também é mediado pela língua portuguesa. Portanto, nessa atividade a língua 

portuguesa está envolvida em dois aspectos: no entendimento da simulação e o no 

momento em que os sujeitos reportam o conhecimento. Isso pode ser uma das 

evidências que vem a explicar o fato de os surdos apresentarem um desempenho 

bem inferior aos ouvintes para essa atividade nas três séries. 

Verificamos que os alunos do terceiro ano, tanto surdos como ouvintes, 

apresentaram um desempenho inferior às demais séries. Isso pode ser um indicativo 

de que, com o passar dos anos de escolarização, os alunos tendem a maximizar a 

aplicação do conteúdo por meio da ferramenta matemática, em detrimento da 

habilidade conceitual e da habilidade de resolução de situações problema. Com isso, 

no terceiro, os sujeitos tiveram maior dificuldade que os alunos do primeiro e do 

segundo ano para transpor os conceitos em uma situação que demandava a 

resolução de problemas. 

Como os professores de Física, em geral, acabam dando um enfoque maior 

na aplicação de modelos matemáticos e pouco, ou quase nenhum, enfoque em 

resolução de situações problema em sala de aula, com o tempo os alunos acabam 

apresentando uma maior dificuldade de transposição dos conteúdos de Física 

através de outras habilidades que não sejam especificamente habilidades 

matemáticas.  
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O gráfico 10 mostra a distribuição das medidas das proficiências dos surdos e 

ouvintes em cada uma das séries para as três atividades a fim de sistematizarmos 

os resultados mostrados nos gráficos 7, 8 e 9. 

   

 

Gráfico 10: Desempenho de surdos e ouvintes para as três atividades 

 

Sistematizando os resultados mostrados anteriormente nos gráficos 7, 8 e 9, 

podemos verificar, a partir do gráfico 10, que o padrão de trajetória mostrado no 

gráfico para as três atividades apresenta algumas diferenças entre surdos e 

ouvintes, para cada uma das três séries, conforme visualizamos em cada gráfico 

separadamente.  

Esses resultados sinalizam que é extremante necessária mediação da língua 

de sinais, para que as limitações decorrentes da especificidade linguística dos 

surdos não venham a interferir na aprendizagem de conteúdos da Física nas 

diferentes facetas.  
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CAPÍTULO 7 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse capítulo apresentamos as conclusões, implicações dos resultados do 

ponto de vista acadêmico e educacional e as limitações da pesquisa que servirão 

como subsídio para a continuidade e desenvolvimento de pesquisas futuras na área. 

 

7.1 Resultados gerais 

 

Nossa pesquisa teve como objetivo geral avaliar em que medida o 

desempenho de surdos e ouvintes se aproximam ou se afastam para tipos diferentes 

de atividades que mobilizam, de forma distinta, facetas do entendimento sobre 

conceitos científicos. Uma pesquisa nesse sentido buscou trazer contribuições na 

avaliação do entendimento que alunos surdos e ouvintes podem ter acerca de 

determinados conceitos científicos, levando-se em conta a contraposição de 

aspectos procedimentais, conceituais e linguísticos intrisecos à realização de 

atividades de conhecimento. 

Essa pesquisa procurou avaliar o conhecimento de surdos e ouvintes 

contrapondo diferentes atividades para tentar entender até que ponto a língua 

portuguesa, a linguagem científica e a aplicação dos conceitos em uma simulação 

computacional influenciam no entendimento dos estudantes sobre Cinemática. O 

conhecimento foi avaliado levando em conta três dimensões do conhecimento: a 

dimensão que permeia pela habilidade da língua portuguesa, a dimensão que 

permeia pela apreensão de signos e significados próprios da Física e a dimensão 

que requer a aplicação de conceitos em uma situação problema por meio de uma 

simulação computacional. 

Uma das contribuições do nosso trabalho foi apresentar uma metodologia que 

compreende a classificação do conhecimento a partir de uma estrutura geral de 

entendimento. Nesse sentido, elaboramos uma taxonomia própria para classificar o 

conhecimento, transformamos os dados em dados dicotômicos para realizarmos o 
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modelamento e, assim, conseguimos trabalhar com o atributo latente entendimento 

em uma escala intervalar. O aspecto metodológico se evidencia na apresentação de 

uma forma de associar métodos qualitativos e quantitativos para acessar e avaliar o 

traço latente entendimento.  

Da forma como feita a pesquisa não conseguimos avaliar somente a 

dimensão surdez e audição isoladamente. Foi necessário avaliarmos essa dimensão 

levando em consideração as séries. Quando analisamos os preditores, verificamos 

que a série foi o fator em que encontramos diferença de desempenho para as três 

atividades.  

Para o estudo dirigido e para a atividade de gráficos, os alunos do terceiro 

ano apresentaram um desempenho melhor que as demais séries, isso nos dá 

evidência de que, mesmo que um conteúdo não seja revisto é necessário um tempo 

de amadurecimento para que um conteúdo seja compreendido em maior nível de 

complexidade. Como o primeiro ano teve um desempenho menor que o segundo e 

que o terceiro, podemos dizer que esse desempenho está associado à memória de 

curto prazo, pois estes tinham visto a matéria recentemente: eles não tiveram tempo 

suficiente para acomodar o conhecimento de forma que atingissem níveis maiores 

de complexidade. Os alunos do segundo e do terceiro ano, embora não tenham visto 

o conteúdo recentemente, já apresentam um amadurecimento em outros conteúdos 

da Física que podem ajudar na acomodação desse conteúdo, uma vez que estes 

estudaram outros conceitos que, de forma subjacente, podem ajudar no 

entendimento da Cinemática. Isso nos mostra que, mesmo que um conteúdo não 

seja revisitado, é necessário que haja um tempo de amadurecimento para que o 

entendimento se torne mais bem articulado, uma vez que não se aprende tudo na 

forma mais complexa na primeira instrução.  

Para a atividade da simulação, podemos evidenciar que o baixo desempenho 

dos sujeitos pode estar relacionado ao fato de que estes alunos podem não ter 

conseguido explicitar o entendimento por meio de uma atividade que demandava a 

resolução de uma situação problema. Outra questão importante reside no fato de 

que tal atividade envolvia facetas do conhecimento relacionadas às linguagens 

computacional e procedimental próprias de uma simulação computacional, que, de 

certa forma, podem ter contribuído para que os estudantes apresentassem um 

desempenho menor nessa atividade, quando comparado às demais. Acrescido a 
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este fato, ressaltamos que esta atividade, assim, como a atividade de gráficos, não 

foi instrucional, uma vez que foram elaboradas no intuito de avaliar o entendimento 

dos conceitos científicos por parte destes sujeitos. É importante ressaltar o baixo 

engajamento que os estudantes tiveram, de um modo geral, nessa atividade, pode 

ter sido um fator relevante para que os estudantes tivessem um baixo desempenho 

nessa atividade. Contudo, esse fator não foi investigado em nossa pesquisa, ficando 

como continuidade para pesquisas futuras. 

O fato dos alunos saberem lidar melhor com gráficos, independente da série, 

foi evidenciado pelo resultado do desempenho destes ter sido melhor na atividade 

de gráficos, quando comparamos com os desempenhos no estudo dirigido e na 

atividade da simulação. A implicação educacional destes resultados perpassa pelo 

fato da maioria dos professores de Física darem apenas enfoque em uma das 

dimensões do conhecimento científico, ou seja, de darem predominantemente 

enfoque na dimensão procedimental de operação com símbolos e modelos 

matemáticos. Nesse sentido, é dado pouco enfoque na abordagem conceitual e 

muito enfoque na aplicação sistemática de fórmulas, sem muitas vezes ser feita uma 

articulação entre os conteúdos e os conceitos abordados. Isso tem uma influência no 

decorrer da escolarização, pois os alunos acabam desenvolvendo mais as 

habilidades nessa dimensão do conhecimento, apresentando limitações para lidar 

com aspectos conceituais e de transposição do conhecimento em situações 

problemáticas.  

Esses resultados têm uma implicação educacional importante quando 

levamos em conta a avaliação escolar. Quando avaliamos nossos alunos, é 

importante levarmos em consideração não somente a dimensão conceitual, mas 

também outras dimensões do entendimento, tais como a dimensão procedimental e 

científica, a fim de que possamos identificar em qual ou quais das facetas os 

estudantes conseguem explicitar o entendimento acerca dos conteúdos trabalhados 

em sala de aula de forma mais articulada. Os resultados de uma avaliação que leva 

em consideração as diversas facetas do entendimento pode dar um maior 

direcionamento aos professores de quais habilidades precisam sejam melhor 

trabalhadas em sala de aula, de forma que os estudantes venham a dominar o 

conteúdo, de maneira mais articulada, nas diferentes facetas do entendimento.  
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Ao analisarmos o desempenho de surdos e ouvintes em cada uma das séries, 

verificamos que no estudo dirigido o entendimento dos surdos não se tornou mais 

articulado durante os anos de escolarização, diferentemente do ocorrido com os 

ouvintes. É importante ressaltar que o entendimento dos surdos pode ter se tornado 

mais complexo quando analisamos outras facetas, tais como a procedimental e a 

que envolve o aporte instrumental matemático, envolvidas nas atividades de 

gráficos. Isso fica claro, uma vez que, ao analisamos o desempenho dos surdos na 

atividade de gráficos, os do segundo ano conseguiram apresentar um desempenho 

superior ao dos ouvintes desta série. Portanto há a evidencia de que estes puderam 

estar atingindo níveis mais complexos em outras dimensões, que necessariamente 

não envolviam a predominância da língua portuguesa para explicitação do 

entendimento, como no estudo dirigido.  

Para a atividade de gráficos, os ouvintes do primeiro ano apresentaram um 

desempenho um pouco superior aos surdos. No segundo ano, os surdos 

apresentaram um desempenho bem superior aos ouvintes. No terceiro ano os 

ouvintes apresentaram um desempenho novamente superior aos surdos, sendo uma 

diferença bem maior que a verificada entre os sujeitos do primeiro ano. Entretanto, 

essa diferença evidenciada no terceiro ano não pode vir a ser dimensionada 

estatisticamente, uma vez que nesta série só tínhamos um aluno surdo, constituindo 

uma limitação de nossa pesquisa. 

Na atividade da simulação, uma possível explicação para os surdos 

apresentarem um desempenho bem inferior aos ouvintes nessa atividade e não nas 

outras atividades pode estar relacionado às mediações do interprete. Fica evidente 

nessa atividade que é muito mais difícil o interprete mediar as informações, uma vez 

que esta exige que este traduza as falas do professor e dos alunos, além da forma 

como os surdos devem manipular a simulação, diferentemente das outras atividades 

que não tiveram essa exigência. Acrescido a este fato, podemos evidenciar a falta 

de terminologias especificas da Física em língua de sinais, que acaba por dificultar 

ainda mais essa mediação e no entendimento e execução desta atividade pelos 

surdos. Entretanto, esses possíveis fatores de interferência não foram avaliados em 

nossa pesquisa, ficando, assim, como continuidade para pesquisas futuras. 
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7.2 Implicações e limitações da pesquisa 

 

Do ponto de vista educacional nossos resultados podem levar os educadores 

a compreenderem a importância da adoção de novas estratégias de ensino por meio 

da utilização de instrumentos didáticos, tais como as atividades utilizadas em nossa 

pesquisa, que atendam a diferentes facetas do entendimento.  

Compreendemos que a inclusão de alunos surdos em classes comuns 

representa um constante desafio. Dessa forma, pretendemos, por meio dessa 

pesquisa, promover maiores reflexões na área da Educação Especial, e do Ensino 

de Física, sobretudo em relação aos estudos voltados à educação de surdos, visto 

que uma educação de qualidade para esses alunos transcorre por demandas que 

vão além da matrícula destes no ensino regular.  

Acreditamos que para melhorar de maneira mais efetiva os resultados 

encontrados é necessário que os professores reflitam acerca de suas ações 

pedagógicas, pensando no que elas podem contribuir de fato para a melhoria no 

processo de ensino-aprendizagem e da inclusão dos surdos em classes comuns. 

Assim, poderemos promover um ganho na aprendizagem dos conceitos científicos, 

sobretudo promover um aumento no nível de complexidade do entendimento por 

parte não só dos surdos, mas também dos ouvintes. Portanto, os métodos e 

recursos de ensino da Física devem estar em equilíbrio com a forma de linguagem 

dos aprendizes, com o intuito e minimizar o número de ruídos na educação 

existentes entre o aluno surdo e o conhecimento científico.  

É importante ressaltar que nesse trabalho não avaliamos o papel do intérprete 

e do professor, pois nosso conjunto de dados não nos permitiu que analisássemos 

essas influências. Esse certamente é um caminho promissor para pesquisas futuras, 

uma vez que obtivemos pistas na análise contextual sobre a influência dessa 

mediação no desempenho dos estudantes.   

Outra limitação de nossa pesquisa foi a fato de não termos desenvolvido uma 

pesquisa de intervenção. Nossa pesquisa deu conta somente de elencar o 

conhecimento que os alunos têm em cada uma dessas atividades e verificar as 

diferenças de desempenho levando em conta alguns preditores. Para futuras 
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pesquisas apontamos para a necessidade de pesquisarmos o processo, uma vez 

que em nossa pesquisa nós apenas mapeamos como estavam os entendimentos 

destes estudantes para cada tipo de atividade, em cada uma das séries. 

Esse mapeamento nos deu bons direcionamentos. Um deles foi o fato de que 

o estudo dirigido precisa ser repensado, com relação à linguagem, para atender 

surdos e ouvintes, a fim de que esse tipo de atividade venha a contribuir para que 

estes sujeitos consigam ter uma evolução do entendimento na perspectiva 

conceitual por meio de uma atividade dessa natureza. Também no sentido de que 

outras estratégias de ensino venha a ser utilizadas para poder permitir que haja um 

aumento o grau de complexidade da linguagem do ponto de vista científico. Uma vez 

que percebemos que os surdos apresentaram uma boa compreensão dos preceitos 

científicos por meio da atividade de gráficos, mas quando analisamos o estudo 

dirigido, estes não conseguiram ter uma evolução, assim como os ouvintes 

conseguiram apresentar. 

Para isso, é preciso que pensemos em estratégias que deem suporte para 

que estes estudantes surdos, quando inseridos em um contexto escolar de inclusão, 

apresentem uma evolução do entendimento. Esse aumento pode ser evidenciado 

não só do ponto de vista de entendimento procedimental na interpretação de 

gráficos, como na leitura e compreensão de atividades conceituais, em um estudo 

dirigido, em atividades que envolvam o uso de uma simulação computacional  e de 

outras formas de aplicação do conhecimento científico. Isso poderá servir para que 

os surdos e os ouvintes possam aumentar a habilidade de utilização da língua 

portuguesa e, consequentemente, explicitarem melhor o conhecimento científico. 

Esperamos que a investigação conduzida contribua para a pesquisa 

acadêmica, do ponto de vista metodológico, para reflexões acerca da avaliação que 

fazemos dos nossos alunos e para a discussão sobre a inclusão de surdos no 

ensino regular. Acreditamos que nossos resultados trazem questões importantes 

nesses segmentos e importantes direcionamentos para pesquisas futuras. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (ALUNOS) 

Título do projeto: AVALIANDO O ENTENDIMENTO DE ESTUDANTES SURDOS E 
OUVINTES DE ENSINO MÉDIO SOBRE CINEMÁTICA EM UM CONTEXTO DE 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA  
 

Pesquisadores responsáveis:  

Profa. Dra. Amanda Amantes Neiva Ribeiro (orientadora) 

Klayton Santana Porto (mestrando) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar, como voluntário, de uma pesquisa 
educacional.  

Durante as aulas de Física você estudará uma unidade especialmente desenvolvida 
para lhe ensinar os conceitos físicos envolvidos em Cinemática Escalar. Nesta 
unidade serão propostas algumas atividades que envolvem leitura, uso de 
simulações e questões fechadas e abertas, as quais devem ser respondidas como 
tarefas escolares usuais. Seu professor poderá, ou não, avaliar tais atividades e 
corrigi-las como parte do processo de avaliação do seu desempenho em Física.  

Nesta pesquisa pretendemos investigar como os materiais, recursos, procedimentos 
e processos utilizados em seu curso de Física contribuem para a sua aprendizagem 
de conceitos físicos. Para isso pretendemos analisar suas anotações e respostas 
registradas por escrito nas folhas de atividades, cadernos e testes. Este estudo 
produzirá conhecimento educacional relevante para nós, para nossos futuros(as) 
alunos(as) e para outros professores e seus alunos. É conhecimento socialmente 
relevante.  

Pedimos a sua autorização para analisar seus registros escritos. 

Caso você não autorize a análise de seus registros escritos; ainda assim eles serão 
coletados pelo professor para fins de ensino, porém nós não os utilizaremos em 
nosso estudo e nem os manteremos em bancos de dados. Eles poderão ser usados 
pelo seu professor para fins didáticos, seja como exercício escolar, seja como parte 
da avaliação escolar.  

Caso você não autorize a gravação em áudio de suas falas e conversas com 
colegas e/ou a gravação em vídeo de suas atividades enquanto realiza as tarefas 
propostas, respeitaremos sua decisão e não faremos gravação em áudio ou vídeo 
de seu grupo.  
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Em quaisquer dos casos a sua recusa não lhe acarretará nenhuma sanção. No 
entanto, sua recusa não o eximirá de participar normalmente das atividades 
escolares e do estudo da unidade de ensino. 

Se você concordar com este uso de seus registros nesta pesquisa, podemos lhe 
garantir que: (i) nos nossos procedimentos de análise adotaremos procedimentos 
para preservar a sua identidade e resguardar a sua privacidade; (ii) seu professor de 
física não utilizará os resultados de nossa análise para lhe avaliar ou para analisar 
seu desempenho; (iii) ao divulgarmos os resultados do estudo adotaremos 
procedimentos que impeçam que você seja identificado.  

Se você concordar em participar da pesquisa, nós também lhe pedimos a 
autorização para manter seus dados em um banco de dados para outras pesquisas 
educacionais a serem eventualmente realizadas no futuro. Os compromissos 
assumidos acima permanecerão válidos para esse banco de dados, em arquivos 
digitais. O Comitê de ética na pesquisa será comunicado de qualquer nova pesquisa 
a ser realizada analisando seus dados.  

Caso você não concorde com a manutenção dos seus dados no banco de dados, 
nós os destruiremos tão logo a pesquisa termine. 

Você não terá nenhum benefício direto – não receberá vantagem de qualquer 
espécie - pela sua participação nesta pesquisa. Os benefícios que você possa vir a 
ter serão difusos e indiretos, na medida em que o que aprendermos servirá para 
desenvolvermos o ensino de física, e que poderá beneficiar a você e aos nossos 
futuros(as) alunos(as). Por outro lado, não identificamos qualquer risco potencial em 
sua participação no estudo. 

Caso você dê seu consentimento e, posteriormente mude de ideia, você poderá 
retirar o consentimento a qualquer momento que assim o desejar, sem que isso lhe 
traga qualquer sanção. Em caso de dúvida sobre a adequação dos procedimentos 
que estamos usando você pode procurar os pesquisadores responsáveis para 
esclarecer suas dúvidas. Caso persistam dúvidas você poderá procurar o Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Bahia.  

Os conhecimentos resultantes deste estudo serão divulgados em revistas 
especializadas, em congressos e simpósios sobre pesquisas educacionais e em 
uma Dissertação de Mestrado. Abaixo estão os dados relativos a este projeto:  

 

Título do projeto: AVALIANDO O ENTENDIMENTO DE ESTUDANTES SURDOS E 
OUVINTES DE ENSINO MÉDIO SOBRE CINEMÁTICA EM UM CONTEXTO DE 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

Pesquisadores responsáveis: Profa. Amanda Amantes Neiva Ribeiro (orientadora) 

Instituição: Faculdade de Educação – UFBA 

Klayton Santana Porto (mestrando) 

Endereço: Avenida Miguel Calmon s/n – Canela - Faculdade de Educação – 
Salvador  

Objetivo do estudo: Este estudo pretende avaliar em que medida o desempenho 
de surdos e ouvintes se aproximam e se afastam para tipos diferentes de atividades 
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que mobilizam, de forma distinta, diferentes facetas do entendimento sobre 
conceitos científicos. 

 

  

 

Assinatura do Orientador de Pesquisa 
Profa. Dra Amanda Amantes Neiva 

Ribeiro 
 

 

 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
Klayton Santana Porto 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu li e discuti com o pesquisador responsável pelo presente estudo os detalhes 
descritos neste documento.  

Eu entendi a informação apresentada nesse documento. Entendi que receberei uma 
cópia assinada e datada deste documento de consentimento informado.  

(   ) Declaro que nesta data tenho mais de dezoito anos. 

(   ) Declaro que nesta data tenho menos de dezoito anos 

Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar e que eu posso interromper minha 
participação na pesquisa a qualquer momento.  

Os meus registros escritos – pré-teste, pós-testes, respostas às questões e demais 
anotações que farei durante as aulas de física, coletados para o estudo podem ser 
usados para a pesquisa acima descrita. (   ) Eu concordo.  (   ) Eu não concordo. 

Os dados escritos coletados para o estudo podem ser guardados em banco de 
dados e utilizados em outras pesquisas de natureza educacional.  (   ) Eu concordo.  
(   ) Eu não concordo. 

 

 

Vitória da Conquista, _______ de __________________________ de 2013 

Nome por extenso: 

___________________________________________________________ 

Assinatura: 

__________________________________________________________ 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – ESTUDO DIRIGIDO – CINEMÁTICA ESCALAR 

 

A todo instante você pode ver aviões cortarem o céu, automóveis percorrerem ruas e 

estradas, pessoas andarem de um lado para outro na cidade. O movimento está 

presente em cada momento do seu dia – a – dia. 

Vivemos num mundo que tem com uma das principais características o movimento. 

Mesmo corpos que aparentemente estão em repouso, só estão neste estado em 

relação a um certo referencial.  

Como podemos verificar com exatidão se um corpo está em movimento ou em 

repouso?  

Vejamos um exemplo: uma pessoa está sentada dentro de um ônibus e você, 

parado na calçada, a vê passar.  

Essa pergunta tem duas respostas. Veja: 

 Primeira resposta: poderíamos dizer que a pessoa está em movimento, em 

relação a você (que estava parado na calçada); ou 

 Segunda resposta: poderíamos dizer que a pessoa está em repouso 

(ausência de movimento), em relação ao motorista do ônibus. 

 

Daí concluímos que movimento (ou repouso) é uma característica de um corpo em 

relação a um certo referencial específico. 

Logo:  

REFERENCIAL É TODO CORPO OU PONTO EM RELAÇÃO AO QUAL SE 

VERIFICA A MUDANÇA DE POSIÇÃO DE UM OUTRO CORPO. 

 

Posição e deslocamento 
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O caminho percorrido por uma partícula ou corpo em movimento é chamado de 

trajetória. A trajetória de uma partícula em relação a um referencial é dada pela linha 

contínua que une as sucessivas posições ocupadas pela partícula durante o seu 

movimento.  

Vamos considerar que esse movimento componha-se de uma trajetória retilínea que 

tem como posição inicial o ponto P com coordenada xi no instante ti e posição final 

com coordenada xf no instante tf . 

 

O deslocamento Δx é uma medida da diferença entre as posições final xf e inicial xi 

que a partícula ocupou:  

Δx = xf – xi 

 

O intervalo de tempo é expresso como: 

Δt = tf – ti. 

A velocidade média vai, então, indicar a rapidez com que um móvel mudou de 

posição. 

A velocidade média (Vm)  desse corpo pode ser dada como:  
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Agora responda as questões a seguir: 

 

1. Leia com atenção a tira da Turma da Mônica mostrada a seguir e analise as 

afirmativas que se  seguem, considerando os princípios da Mecânica Clássica. 

 
I. Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao 

amigo Cebolinha. 

II. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em 

relação ao amigo Cebolinha. 

III. Em relação a um referencial fixo fora da Terra, Cascão jamais pode estar em 

repouso. 

Estão corretas: 

a) apenas I           b) I e II           c) I e III           d) II e III           e) I, II e III 

  

2. Dois carros, A e B, deslocam-se em uma estrada plana e reta, ambos no mesmo 

sentido. O carro A desenvolve 60 km/h e o B, um pouco mais à frente, desenvolve 

também 60 km/h. 

a) A distância entre A e B está variando? Por quê? 

b) Para um observador em A, o carro B está em repouso ou movimento? Justifique. 

 

3. Julgue os itens abaixo com V ou F: 

(    ) A relação existente entre o deslocamento realizado por um móvel e o tempo 

gasto por esse móvel para realizar esse deslocamento é chamado de velocidade 

média; 

(     ) Quanto menor velocidade média de um corpo, maior a rapidez com que este 

corpo mudou de posição; 

(    ) A velocidade média reflete a velocidade de um móvel em cada ponto de sua trajetória; 

(    ) Independente do deslocamento e do intervalo de tempo, a velocidade média de um 

corpo sempre é diferente de sua velocidade instantânea. 
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MOVIMENTOS RETILÍNEOS 

 

Vimos que a velocidade de um corpo é a rapidez com que ele muda de posição. 

Essa mudança de posição pode ser efetuada de diferentes maneiras. Cada maneira 

caracteriza um determinado tipo de movimento. Se a posição de um móvel variar no 

tempo de forma que sua velocidade se mantenha constante o movimento é 

denominado de retilíneo uniforme (MRU). Quando a posição e a velocidade de um 

móvel variam no decorrer do tempo, isso que dizer que uma aceleração esta sendo 

realizada, e o movimento é denominado de retilíneo uniformemente variado (MRUV).  

 

MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME - MRU 

 

 

Chamamos de MRU o movimento em que o deslocamento do corpo (em relação a 

um referencial) se dá em uma trajetória retilínea (em linha reta) com o valor de 

velocidade constante. A sua característica é que a velocidade em qualquer instante é 

igual à velocidade média. 

Para indicar a posição de um corpo em um determinado instante, usamos a equação 

denominada equação horária da posição do MRU: 

 

                                              x = xo  + v.t 

Em que:  

X é a posição final; 

Xo  é a posição inicial; 

v é a velocidade; 

t é o instante. 
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O que significa uma velocidade negativa? 

 

Quando um corpo se desloca em uma trajetória, costumamos convencionar que um 

dos sentidos do movimento é positivo; o outro sentido, portanto, será considerado 

negativo.  

Para um automóvel que se move ao longo de uma estrada, podemos considerar 

como positivo o sentido no qual o carro afasta-se do início da estrada (sentido da 

indicação dos marcos quilométricos), então o movimento é dito progressivo; 

Se o automóvel estiver se aproximando do começo da estrada, dizemos que ele está 

se aproximando do começo da estrada, dizemos que ele está se movendo no 

sentido negativo, então o movimento é regressivo ou retrógrado. 

 

GRÁFICO DO MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME 

 

O gráfico de um movimento retilíneo uniforme é a representação gráfica de sua 

equação horária, num sistema de coordenadas cartesianas. Nele, marcamos os 

tempos no eixo das abscissas e os espaços no eixo das ordenadas.  

A representação gráfica de x = xo + v.t é dada por uma reta, cuja inclinação é dada 

pelo sinal da velocidade. 

Quando v > 0 ⇒ o gráfico apresenta a reta com inclinação crescente: 
Progressivo 

 
Quando v < 0 ⇒ o gráfico apresenta a reta com inclinação decrescente:             

Retrógrado  
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MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO – MRUV 

 

 

 

O Movimento Retilíneo Uniforme Variado (MRUV) é aquele que se realiza em uma 

trajetória retilínea e que o valor numérico da sua velocidade varia com o decorrer do 

tempo, com aceleração escalar constante e diferente de zero. 

Assim, um ônibus ou automóvel no trânsito de uma cidade, um jogador de futebol 

durante uma partida, uma criança brincado são exemplos típicos de movimento 

variado. 

A aceleração escalar média entre os instante t1 e t2 é definida, então, como sendo a 

relação entre a variação da velocidade e a variação de tempo, assim: 

 

 

No MRUV, a variação da velocidade escalar é proporcional ao tempo, o que nos 

permite dizer que a velocidade em função do tempo pode ser dada pela seguintes 

equação horária: 

v = v0 + at 

Em que:  

v é a velocidade final; 

vo é a velocidade inicial; 

a é a aceleração; 

t é o instante. 
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Essa é uma função linear, portanto sua representação num gráfico velocidade 

versus tempo (vXt)  é uma reta. O coeficiente angular dessa reta em relação ao eixo 

do tempo é o valor da aceleração. 

 

Responda agora! 

1. Na expressão x = xo + v.t, que é válida para um movimento uniforme, x e t variam, 

enquanto v permanece constante. 

a) Qual é o tipo de relação entre x e t? 

b) O que representa a inclinação deste gráfico? 

c) O sinal da velocidade interfere na inclinação do gráfico? De que forma? 

2. Um caminhão desloca-se em linha reta. Classifique o movimento desse caminhão 

supondo que: 

a) o ponteiro do velocímetro indica sempre o mesmo valor; 

b) a posição do ponteiro do velocímetro varia de um instante para o outro. 

3. Um automóvel, deslocando-se em linha reta, tem sua velocidade variando com o 

tempo de acordo com a tabela. 

t(s) v (m/s) 

0 10 

1,0 12 

2,0 14 

3,0 16 

4,0 16 

5,0 16 

6,0 15 

7,0 18 

8,0 20 

a) Em quais intervalos de tempo o movimento do carro possui aceleração? 

b) Em que intervalo de tempo a aceleração do carro é nula? 

c) Em que intervalo  a aceleração do carro é negativa? 

d) Em que intervalo o movimento é uniformemente acelerado?  
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APÊNDICE 2 – ATIVIDADE DE GRÁFICOS 

 

TRABALHANDO COM GRÁFICOS 

 

Tarefa 1 

 

A partir do gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) X0 = ? 

 

 

b) t em que o ponto material atinge o marco zero; 

 

 

c) Qual o tipo de movimento em cada intervalo? 

 

 

d) Desenhe o gráfico v X t em  t=  0s a t=15s. 

 

 

e) ΔX em  0s – 15s? 
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Tarefa 2 

Dada a função horária: x = 2 + 4t (x em metros e t em segundos): 

a) Construa o gráfico x X t; 

b) Construa o gráfico v X t; 

c) Classifique o movimento em cada gráfico. 

 

Tarefa 3 

Um automóvel, deslocando-se em linha reta, tem sua velocidade variando com o 

tempo de acordo com a tabela. 

 

t(s) v (m/s) 

0 10 

1,0 12 

2,0 14 

3,0 16 

4,0 16 

5,0 16 

6,0 15 

7,0 18 

8,0 20 

 

a) Desenhe o gráfico v x t para t=0 a t=8s 

 

b) O que representa a inclinação deste gráfico? 

 

c) Em quais Δt o movimento do carro possui aceleração? 

 

d) Em que Δt temos a=0? 

 

e) Em que Δt temos a<0? 

 

f) Em que Δt temos um MRUV? 
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APÊNDICE 3 – ATIVIDADE COM A SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

Tarefa 1 

Explore a simulação. 

 

Tarefa 2 

 

Item 1: Simule um MRU 

 

Item 2: Indique nos balões o que você fez para simular o MRU. 
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Item 3: Por que esse  é um MRU? 

 

 

 

 

 

 

 

Item 4: Explique o funcionamento das setas de velocidade e de aceleração no MRU. 

 

 

 

 

 

 

 

Item 5: Você saberia explicar como calcular a Vm nessa simulação? Faça um cálculo dessa natureza. 
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Tarefa 3 

 

Item 1  Simule um MRU Retrógrado e escreva em cada balão o que você fez 

 

 
 

 

 

 

Item 2 Por que esse movimento que você simulou é retrógrado? 
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Tarefa 4  

Item 1: Simule um MRUV 

 

Item 2: Indique nos balões o que você fez para simular o MRUV. 

 

 
 

Item 3: O que significa o desenho de cada gráfico anterior? 

 

 

 

 

Item 4: Você saberia explicar como calcular a am do homem nessa simulação? Faça um cálculo dessa natureza. 

 

 

 

 

 


