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Resumo: A educação de surdos é algo que vem causando grandes dificuldades nas 

escolas muitas vezes porque diversos professores não sabem incluir esse público em 

sala de aula. Isso às vezes ocorre porque a formação inicial desses professores nos 

cursos de licenciatura pouco contribui nesse processo. O presente texto buscar averiguar 

se na Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus de Marabá, propicia a formação 

dos discentes do curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais com Habilitação em 

Física, com atividades extracurriculares, para, no futuro, serem capazes de incluir, de 

forma eficaz, estudantes surdos em sala de aula e ensinar com qualidades os conteúdos 

propostos pela disciplina. Para a construção deste texto, além das fontes bibliográficas, 

foram de suma importâncias uma entrevista realizada, em forma de roda de conversa, 

com discentes do 6º semestre do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais com 

Habilitação em Física, da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus de Marabá, 

para tratar da formação inicial e do processo de inclusão para estudantes surdos em sala 

de aulas. 

Palavras-chave: Educação inclusiva, ensino de física, formação de professores, 

estudantes com surdez. 

 

TRAINING OF PHYSICS TEACHERS TO WORK IN TEACHING Deaf 

students: a case study at the State University of Pará, Campus Marabá. 
 

Abstract: Deaf education is causing great difficulties in schools often because many 

teachers do not know how to include this audience in the classroom. This is sometimes 

because the initial training of these teachers in undergraduate courses contributes little 

to this process. This paper seeks to investigate whether the University of the State of 

Pará (UEPA), Campus de Marabá, provides the training of students of the Full Degree 

in Natural Sciences with Physics Qualification, with extracurricular activities, to be able 

in the future. effectively include deaf students in the classroom and teach with quality 

the content proposed by the subject. For the construction of this text, besides the 

bibliographic sources, an interview was conducted, in the form of a conversation wheel, 

with students from the 6th semester of the Full Degree Course in Natural Sciences with 

Qualification in Physics, from the University of the State of Pará. (UEPA), Marabá 

Campus, to address initial training and the process of inclusion for deaf students in the 

classroom. 
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1. INTRODUÇÃO 

A qualidade do ensino de física para pessoas com surdez não vem apresentando 

um bom desempenho em grande parte das escolas. Segundos alguns estudos3 esse 

baixo rendimento é consequência da falta de acessibilidade que está presente em 

muitas escolas, mas também a formação inicial dos professores de física, pois muitos 

profissionais concluem o ensino superior contendo um conhecimento pouco 

abrangente com relação a inclusão educacional de estudantes surdos, ressaltando que 

muitos não procuram meios de obter uma formação complementar ou continuada após 

a formação para que se possa desenvolver em sala de aula uma prática metodológica 

mais inclusiva, que possa abranger a todos.  

Frequentemente a disciplina de física é tida como aquela que apresenta extrema 

dificuldade para grande parte dos estudantes, impossibilitando que os mesmos tenham 

um bom desempenho no processo de aprendizagem. Entre os fatores que fazem com 

que os estudantes não se sintam atraídos pelas discussões que os professores trazem 

para sala de aula, estão a falta de contextualização do conteúdo, o uso excessivo de 

cálculos matemáticos, a linguagem que é utilizada em sala de aula etc. Segundo 

Moraes et al (2015), as maiores dificuldades no ensino de física ocorre devido à falta 

de conhecimento do professor em saber incluir esse estudante em sala de aula, pois em 

muitos casos a forma com que o professor se utiliza para transmitir conhecimento não 

é a mesma usada pelo estudante surdo. 

 Incluir a pessoa com surdez em sala de aula não é apenas o professor inserir 

esse estudante dentro de sala, mas o professor estar apto a tornar o ambiente mais 

inclusivo, fazer com que o educando sinta parte do processo de ensino-aprendizagem e 

não apenas fazer com que este se torne um simples receptor de conhecimento. Segundo 

Pereira e Santos (2016):  

 
3 Menezes et al. (2010), Moraes et al. (2015) e Pereira e Santos (2016). 

 



 

Amazônia: desafios, avanços e contribuições 

na Educação, Saúde e Meio ambiente. 
25 a 27 de setembro de 2019 

 

 

 

3 

 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. X, 2019. 

Ao receber alunos surdos em salas comuns o professor deve estar atento a 

suas práticas buscando adequá-las para a inclusão desses alunos não 

somente no sentido de integração social, mas também educacional. As 

capacidades dos surdos devem ser desenvolvidas, para isso é preciso tirar o 

foco da linguagem oral e explorar os outros sentidos (PEREIRA e 

SANTOS, 2016, p. 2). 

Outro fator que também é tido em questão quando se fala na formação de 

professores de física para o ensino de estudantes surdos é a falta de conhecimento da 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), pois somente a disciplina que é ofertada não é o 

suficiente para uma boa comunicação entre professor e estudante surdos, e também o 

pouco vocabulário cientifico que esta oferece. Segundo Menezes et al (2010), 

Parece-nos fundamental que o professor conheça a LIBRAS como forma de 

comunicar-se com o discente surdo, entretanto esta linguagem não contém 

em sua estrutura ortográfica muitas palavras e termos físicos que possibilite 

a comunicação de significados para os discentes surdos (MENEZES et al, 

2010, p. 16). 

 Tento em mente esses fatores, podemos afirmar que muitos professores de 

física não se sentem preparados para poder lecionar para estudantes surdos. Menezes et 

al (2010) comenta que o despreparo dos professores se dá levando em conta a essa 

falta de conhecimento da LIBRAS e também da falta de conhecimento de como se 

portar dentro de sala de aula. Por isso é de suma relevância que o professor procure 

sempre se atualizar em métodos didáticos para melhorar o ensino e a dinâmica em sala 

de aula. Moraes et al (2015) afirma que é de grande importância que o professor 

busque, não apenas em sua formação inicial, mas também continuada, formas e 

estratégias para fazer com que seu educando seja incluído em sala de aula, através de 

recurso audiovisuais e metodologias diferenciadas. 

 O presente texto tem como objetivo averiguar como vem ocorrendo a formação 

dos discentes do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais, com Habilitação 

em Física, da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus VIII Marabá, 

procurando constatar se durante o processo de formação destes a Universidade realiza 

algum trabalho que possa ajudar estes discentes à serem, no futuro, profissionais aptos 

a ministrarem aulas para todos os perfis de estudantes, especialmente surdos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  
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 O texto foi desenvolvido tomando os procedimentos metodológicos em três 

momentos. Primeiramente foi feito uma pesquisa bibliográfica a partir de trabalhos de 

pesquisadores renomados que discutem sobre o ensino de física para surdos e a 

formação de professores. Em seguida realizada uma entrevista coletiva (roda de 

conversa), com 5 discentes matriculados no 6º semestre do Curso de Licenciatura Plena 

em Ciências Naturais com Habilitação em Física, da Universidade do Estado do Pará 

(UEPA), Campus de Marabá, para tratar de como o processo de inclusão para 

estudantes surdos vem sendo debatido em sala de aula pelos professores e demais 

discentes do curso e também falar das atividades que a Universidade disponibiliza como 

suporte para aqueles que tenham vontade de trabalhar na área da educação inclusiva. 

Por fim, após a análise da entrevista foram organizadas as ideias para a construção do 

presente trabalho.         

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A primeira pergunta que foi colocada em discursão na entrevista com os 5 

estudantes do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais com Habilitação em 

Física, foi se eles gostariam, no futuro, ministrar aulas de física, para alunos surdos. Os 

5 discentes de prontidão responderam que “sim”, que gostariam de ter essa 

oportunidade. 

Feita essa primeira pergunta pode-se perceber que os discentes do curso dão 

grande relevância para a inclusão em sala de aula e também para o papel do professor 

enquanto profissional em ensinar o conteúdo da disciplina a todos os estudantes 

independentemente de suas limitações em sala de aula. 

A segunda pergunta foi com relação às atividades que são desenvolvidas pela 

Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus de Marabá, que pode proporcionar 

aos estudantes formações extracurriculares para saber como incluir estudantes surdos 

em sala de aula. Foi indagado se no Campus universitário existem atividades com esse 

foco e quais são essas atividades. 
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Para melhor expressar as respostas que foram obtidas, os sujeitos serão 

nomeados como sujeito 1, sujeito 2, sujeito 3, sujeito 4 e, por fim, sujeito 5 como é 

apresentado a seguir: 

Sujeito 1: “Acredito que a Universidade oferta sim possibilidades com cursos 

básicos, mas para ministrar aula de física para estudantes surdos, devemos ir buscar 

outros meios para nos profissionalizar, pois o que a Universidade oferta não é suficiente 

para ministrar aulas de física”. 

Sujeito 2: “Alguns minicursos e palestras são ofertados como complemento 

curricular, porém são dados de forma curta e básica. Acredito que poderia ser mais 

eficaz se fosse dado de forma efetiva, todos os meses do ano indo além do básico”. 

Sujeito 3: “Ocorrem atividades extracurriculares como cursos de libras básico, 

além de núcleos especializados dentro da própria universalidade.  Porém, acredito que a 

experiência profissional de um professor vai mais além do que um simples curso básico 

ou ter acesso a núcleos específicos. Acredito que cada situação tem sua forma de lidar e 

que pode ocorrer sim, de um professor nunca ter passado por um curso ou outros que 

ajude nessa especialização e conseguir lidar com casos assim”. 

Sujeito 4: “Atualmente o campus ofereceu cursos básicos de libras que 

auxiliaram no aprendizado. O campus tem como apoio para essa necessidade o NAES 

(Núcleo de Acessibilidade, Educação e Saúde)”. 

Sujeito 5: “Dentro da Universidade temos oportunidade de participar de 

congressos, oficinas, minicursos que ajudam nesse processo. Também temos a 

oportunidade de contatos com professores e especialistas da área”. 

Mesmo sem aprofundar nas análises das respostas acima, podemos afirmar que a 

Universidade do Estado do Pará, Campus de Marabá vem dando possibilidades para que 

os discentes do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais, com Habilitação em Física, 

possam obter uma formação para além da grade curricular do curso, oferecendo uma 

série de atividades extracurricular como cursos de Libras e outras atividades por meio 

do Núcleo de Acessibilidade, Educação e Saúde (NAES) como oficinas, palestras, entre 
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outras, onde pode-se contar com a ajuda de professores especializados que oferecem 

grande ajuda na orientação para a produção de trabalhos acadêmicos. 

4. CONCLUSÕES 

Como procuramos demonstrar ao longo deste texto, a Universidade do Estado 

do Pará (UEPA), Campus de Marabá, vem discutindo a educação inclusiva de pessoas 

com deficiência em seu meio acadêmico, não apenas a educação de surdos, mas a 

educação em geral. 

Embora se possa considerar que foi um grande avanço a inclusão da disciplina 

de Libras na grade curricular dos cursos de licenciaturas, por meio Decreto nº 5626 de 

2005, podemos afirmar que ela em si pode ajudar pouco para que o futuro professor 

domine a Libras, se ele não tiver uma formação continuada na área. Levando essas 

questões em consideração, a universidade passou a ofertar, nesses últimos anos, alguns 

cursos de Libras destinados, prioritariamente, aos discentes dos cursos de licenciatura, 

além de palestras, oficinas, mesas redondas e até mesmo eventos.  
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