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RESUMO 
 
 
A presente pesquisa se propõe a analisar as contribuições da argumentação na 
aprendizagem da radioatividade por estudantes surdos usuários da Língua Brasileira 
de Sinais – Libras. Partindo de uma concepção dialógica de argumentação (LEITÃO, 
2009, 2011; DE CHIARO, LEITÃO, 2005), o foco recai na importância das ações 
discursivas mediadas pelo professor na implementação de debates em sala de aula 
em que se façam presentes argumentos, contra-argumentos e respostas. A relação 
entre esses elementos caracteriza, nesse estudo, uma situação de argumentação 
(LEITÃO, 2005). A partir de um estudo de caso, tivemos como corpus uma aula 
sobre radioatividade promovida por uma professora de química, conhecedora da 
argumentação, mediada por uma intérprete de Libras e três estudantes surdos, 
matriculados em escola regular inclusiva pública da rede estadual de Caruaru – PE. 
Os registros gravados perfizeram 4 vídeos, sendo dois com foco na professora e na 
intérprete de Libras e dois nas ações discursivas sinalizadas pelos estudantes 
surdos. Os dados transcritos e analisados dos movimentos discursivos dos 
envolvidos apontaram a ocorrência de um contexto argumentativo que, por sua vez, 
gerou um ambiente propício para a construção do conhecimento científico sobre o 
tema em questão, caracterizada por indícios de iminente desenvolvimento de 
habilidades na compreensão e no reconhecimento dos limites éticos e morais no 
trato com a radioatividade, segundo os PCN‘s de Química, pelos estudantes surdos, 
a partir das ações discursivas implementadas pela professora participante da 
pesquisa.  
 
 
Palavras-chave: Radioatividade. Surdos. Ensino de química. Argumentação. Ensino            

                           e Aprendizagem 

 

  



ABSTRACT 
 
 
The present research proposes to analyze the contributions of argumentation in the 
learning of radioactivity by deaf students using the Brazilian Sign Language – BSL or 
Libras. Starting from a dialogical conception of argumentation, (LEITÃO, 2009, 2011; 
DE CHIARO, LEITÃO, 2005), the focus is on the importance of the discursive actions 
mediated by the teacher in the implementation of debates in the classroom in which 
arguments, counterarguments and answers are presented. The relationship between 
these elements characterizes, in this study, a situation of argumentation. (LEITÃO, 
2005). Starting from a case study, we had as corpus a class on radioactivity 
promoted by a chemistry teacher, knowledgeable of argumentation, mediated by an 
interpreter of Libras and three deaf students, enrolled in an inclusive state public 
school in Caruaru - PE. The recordings resulted in 4 videos, two of them focusing on 
the teacher and interpreter of Libras and the other ones focused on the signaled 
speech actions of the deaf students. The transcribed and analyzed data of the 
discursive movements of the involved ones indicated the occurrence of an 
argumentative context that generated a propitious environment for the construction of 
the scientific knowledge on the subject in question, characterized by signs of 
imminent development of skills in the comprehension and recognition of ethical and 
moral limits in the treatment of radioactivity, according to the Chemistry National 
Curricular Parameters, by the deaf students, based on the discursive actions 
implemented by the teacher participating in the research. 

  

  

Keywords: Radioactivity.      Deaf students.      Chemistry teaching.     Argumentation.  

                  Teaching and learning 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Um dos fatores que nos motivou a pesquisar sobre a temática em questão, 

partiu da nossa vivência enquanto professor que ministra a disciplina de Libras nas 

licenciaturas exatas do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE em que foi notada a 

frequente necessidade por parte dos graduandos em encontrar caminhos para uma 

melhor educação em ciência para surdos. Outra questão motivadora que nos 

inquietou, se deve ao fato da nossa experiência por quase dez anos na educação 

básica em que atuamos como professor/intérprete de Libras e pudemos presenciar 

os momentos da falta de discursividade e debate em sala no processo de 

aprendizagem no qual os estudantes surdos se sentiam a margem do processo de 

inclusão. 

Diferentes pesquisadores da área do ensino de Ciência, têm se preocupado 

em discutir e estabelecer um posicionamento claro em como construir ciência  

tomando como base os conhecimentos que podem ser gerados a partir do contexto 

natural dos estudantes. Nessa perspectiva, é possível refletir que esses estudantes 

se deparem com diferentes fenômenos naturais que possa fazer destes, um 

processo de construção de novos conceitos a partir dos seus conhecimentos prévios 

e da construção de novas teorias sejam elas, de forma individual ou em grupo. Essa 

perspectiva vem reforçar a ideia de que os avanços obtidos nas ciências da natureza 

como também nas demais áreas da ciência e, na verdade, em qualquer 

empreendimento humano, tenham relação com os avanços de ordem social, cultural 

e histórica. (SASSERON, 2015). Nesse sentido, não podemos dissociar o processo 

sócio-histórico que interfere de forma direta na formação dos estudantes nos 

diferentes campos do conhecimento e em especial, no campo da ciência. 

 Diante desses pressupostos, discutir aspectos de ordem epistemológica do 

ensino de ciência para estudantes surdos parece-nos um desafio a ser trilhado e 

algo que é necessário ser discutido e pesquisado entre os educadores e 

pesquisadores que fazem ciência. Nessa construção do processo do conhecimento, 

precisamos partir da premissa que os estudantes surdos apresentam uma 

especificidade linguística que não deve ser encarada como deficiência ou 

incapacidade, mas, sobretudo, como uma possibilidade de implementação de ações 

que tenham impacto direto na vida escolar desses estudantes. Neste sentido, como 

construir um ambiente que aproxime o estudante surdo usuário da Libras ao 
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universo  científico  que muitas vezes parece distante do ponto de vista conceitual e 

linguístico?  

Na literatura especializada, encontramos algumas propostas e intervenções 

que apontam contextos de capacitação de professores com o uso de materiais 

didáticos e de estratégias metodológicas que potencializam o  ensino de ciência e 

por sua vez, proporcionam a valorização dos estudantes surdos e da  língua de 

sinais. No entanto, ainda são claras as barreiras metodológicas e atitudinais1 que 

possam estabelecer ao surdo, usuário da Libras, os conceitos científicos 

necessários  para uma melhor  aprendizagem em sala de aula. 

Em consonância com essa realidade, efetivamos inicialmente uma busca na 

literatura especializada que trata da realidade educacional do ensino de ciência para 

estudantes surdos. No decorrer do levantamento bibliográfico, observamos que 

pesquisadores como Saldanha (2011); Feltrini; Gauche (2007); demonstram que 

esse campo do ensino de ciência para surdos precisa ser mais estudado dada as 

poucas dissertações e teses produzidas  e que é necessário se investir na formação 

de professores para saber lidar com esse público em especial.  Outros 

pesquisadores como Quadros (2006), enfatizam que é necessário observar que os 

conteúdos escolares são ministrados na Língua Portuguesa, ou seja, a segunda 

língua do estudante surdo e que por sua vez, não proporciona um atendimento as 

especificidades linguísticas desses estudantes. Isso nos leva a refletir até que ponto 

os conteúdos de ciência estão sendo internalizados por esses estudantes do ponto 

de vista conceitual. Autores como Pereira; Benite & Benite (2011), apontam que 

além da questão do português, um dos fatores que dificulta a abstração de conceitos 

da química, é a falta da aquisição da linguagem química e Souza e Silveira (2011) e 

Costa (2014), trazem um levantamento denso sobre os aspectos de sinais 

terminológicos da química como contribuição da internalização linguística de termos 

específicos da química que necessitam ser conceitualizados. 

O fato de se estabelecer políticas públicas de disseminação formativa de 

cursos de Libras para os professores da educação básica não seria 

necessariamente a principal ação no sentido de resolver os desafios de ensinar 

                                            
1
 É importante destacarmos que o termo ―barreiras metodológicas e atitudinais‖ traz um sentido mais 

amplo se pensarmos que o estudante surdo necessita de condições que oportunizem a igualdade 
com os outros em seu meio social. Esse princípio é ancorado no artigo 3º da LBI – Lei Brasileira de 
Inclusão, n° 13.146 de 6 de Julho de 2015 em seu 4º Inciso, alínea ―e‖ em que preceitua barreiras 
atitudinais como ―atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da 
pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas.‖ 
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ciência para estudantes surdos. Logo, investigar outras perspectivas que abordem 

ou apontem novos caminhos sobre questões reais e objetivas do ensino de ciência 

para estudantes surdos se faz necessário com vistas a responder questões latentes 

que permeiam o processo didático/pedagógico dessa área do conhecimento. 

 Compreendemos que a implementação de ações que estimulem professores 

e estudantes a aprender a Libras de forma positiva nos ambientes educacionais, 

pode favorecer positivamente o contato entre surdos e ouvintes como um processo 

de interação e aculturação em que se estabeleça inicialmente um contexto de 

sociabilização e melhoria  das relações de ensino e aprendizagem entre professor e 

aluno. Porém, acreditamos ser de suma importância discutir se a atividade discursiva 

implementada em sala de aula, propicia o respeito da identidade surda que é 

construída a partir das experiências de mundo visual  que estão atreladas à  Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS como recurso linguístico que serve de  mediação para 

a construção de sentidos e, por sua vez, para o estabelecimento de uma ambiente 

que propicie a construção do conhecimento. 

Aproximar esses dois grandes campos: a Libras e a linguagem científica é no 

mínimo desafiador para o professor da educação básica. Com isto, a proposta de se 

estabelecer um contexto de argumentação poderia nos apontar um novo caminho 

para essas inquietações. Sousa & Faria (2011) nos ajudam a entender esse novo 

olhar ao trazerem concepções de Sócrates em que afirmava ―que as ideias não 

dependem da audição e das palavras, apenas das imagens formuladas no mundo 

oculto, invisível, existentes unicamente no pensamento.‖ (SANTANA, 2004 Apud 

Sousa & Faria 2011). 

Esse ‗mundo oculto‘ nos faz lembrar o ‗discurso interior‘ de Vygotsky (1981), 

que discute com propriedade a questão do discurso exterior para formação do 

discurso interior. A argumentação aqui compreendida dentro de uma perspectiva 

vygotskyana, como é o caso, e pela sua organização discursiva que propicia que o 

indivíduo reflita sobre as bases e limites das ideias defendidas, facilita a constituição 

desse discurso interior, tão necessário a todos, como é o caso dos indivíduos surdos 

que apresentam uma peculiaridade linguística com formas específicas de abstração 

do conhecimento  cujo ‗mundo oculto‘ precisa ser constituído. E é a partir da Libras, 

a língua materna desse sujeito, que a argumentação poderá servir de ponte entre o 

seu universo interior e os possíveis conhecimentos a serem adquiridos. 
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A partir das inquietações relatadas acima e das reflexões que serviram de 

base para a produção da referida pesquisa em pensar que é possível o professor 

direcionar de forma estratégica e estruturada atividades em um contexto dialógico de 

cunho argumentativo que possibilite a esses estudantes surdos a reflexão crítica 

sobre fenômenos naturais a sua volta em um contexto de sala de aula, traçamos 

como objetivo geral desta pesquisa, analisar as contribuições da argumentação na 

aprendizagem do conteúdo de radioatividade para estudantes surdos usuários de 

Libras.  

Com o intuito de atingir a proposta do objetivo geral, traçamos os seguintes 

objetivos específicos: a) Construir um mecanismo de transcrição que contemple as 

falas oralizadas e sinalizadas dos envolvidos no decorrer da pesquisa; b) Analisar a 

elaboração da aula e das ações discursivas da professora e sua potencialidade no 

estabelecimento de um contexto argumentativo; c) Identificar nas ações discursivas 

dos surdos se existe o movimento de Argumento, Contra-argumento e Resposta; d) 

Analisar o andamento da construção do conhecimento científico no movimento 

discursivo dos voluntários surdos; 

No decorrer desse trabalho, apresentaremos no capítulo dois um resgate 

histórico da educação de surdos no mundo e no Brasil a partir do estado da arte em 

consonância com a literatura especializada.  

Em seguida, o capítulo três vem discutir inicialmente os desafios de se 

ensinar ciência na contemporaneidade com vistas a uma alfabetização científica 

para surdos.. Na sub-seção seguinte, apontaremos os desafios emergentes que 

permeiam a educação de surdos no contexto de ciência como a escassez de 

pesquisas, sinais terminológicos no contexto da ciência como também, a urgência 

de estratégias e metodologias que contemplem esse público que cresce cada vez 

mais na educação básica do nosso país. 

Já no quarto capítulo, daremos ênfase inicialmente a argumentação enquanto 

atividade social que possibilita mudanças de perspectivas  a partir do discurso com o 

outro e que pode potencializar mudanças de concepções sobre o tema discutido. 

Por conseguinte, discorremos sobre a argumentação na escola enquanto ferramenta 

que pode contribuir para uma educação científica no sentido de problematizar 

conceitos canônicos produzidos pela própria ciência. E para concluir este capítulo, 

apontamos as poucas pesquisas existentes sobre essa perspectiva para o ensino de 

crianças surdas e ao mesmo tempo, ressaltamos a necessidade de se explorar essa 
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atividade discursiva com o intuito de potencializar as relações de ensino e 

aprendizagem.  

Acreditamos, portanto, que esse trabalho vem trazer um tema emergente que 

poderá possibilitar no leitor uma reflexão acerca da garantia de equidade entre 

surdos e ouvintes no ambiente de sala de aula como também, as metodologias e 

estratégias que podem ser implementadas para promover a ação protagonista 

desses estudantes no processo de construção do conhecimento. 
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2  EDUCAÇÃO DE SURDOS: ESTADO DA ARTE NO MUNDO E NO BRASIL  
 
 
 

Segundo Nascimento (2006), durante muito tempo, a educação de surdos  

tem sido marcada por uma questão ideológica e polêmica  que atravessa os séculos 

e que levou diferentes pesquisadores a divergirem suas opiniões acerca de qual 

abordagem seria a melhor para educar os surdos. De uma lado, os que  defendiam a 

língua oral como forma de inseri-los na sociedade e de outro lado, os que 

acreditavam que a língua de sinais, oriunda da comunidade surda, poderia ser o 

meio para que eles pudessem ser educados. 

Os surdos eram vistos como pessoas incapazes desde a antiguidade e 

levados a descrédito pela sociedade. Muitos deles tinham um fim trágico, como é 

relatado no recorte do professor surdo francês Berthier trazido pela autora 

Nascimento, ao relatar que: 

 

Inicia a história na antiguidade, relatando as conhecidas atrocidades 
realizadas contra os surdos pelos espartanos, que condenavam a criança a 
sofrer a mesma morte reservada ao retardado ou ao deformado: ―A 
infortunada criança era prontamente asfixiada ou tinha sua garganta cortada 
ou era lançada de um precipício para dentro das ondas‖. Era uma traição 
poupar uma criatura de quem a nação nada poderia esperar. 
(NASCIMENTO, 2006 apud BERTHIER, 1984, p. 165) 

 

Diante de uma perspectiva histórica sobre a representação dos surdos a partir 

de diferentes civilizações, percebeu-se que esses indivíduos não participavam de 

diferentes atividades na sociedade. Para os Romanos e os Gregos, os surdos eram 

vistos como aberrações, como pessoas castigadas ou enfeitiçadas. Muitos deles 

eram jogados ao mar ou no rio Tiger para morrerem e os sobreviventes viviam 

miseravelmente ou ainda serviam de escravos em moinhos ou eram escondidos 

pelos próprios pais. Contudo, no Egito e na Pérsia, eles tinham um certo privilégio e 

era acreditado que eles se comunicavam com os deuses e eram tratados de forma 

humanitária mesmo tendo uma vida inativa e sem serem educados. (UFSC, 2009). 

Ainda nesse momento da antiguidade, os surdos eram enxergados como 

pessoas anormais, ou seja, eles eram enquadrados no rol das pessoas incapazes e 

com deficiência sendo assim, um mal que precisava ser erradicado. Sobre esse 

aspecto, Strobel destaca que: 
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Na antiguidade, os sujeitos surdos eram estereotipados como „anormais‟, 
com algum tipo de atraso de inteligência [...] Além de serem sacrificados, os 
sujeitos surdos eram também marginalizados do convívio social; eram 
isolados, eram presos em celas e calabouços, asilos e hospitais, ou feitos 
de escravos [...] (STROBEL, 2006) 
 

 

Vários filósofos gregos tinham visões estereotipadas  acerca do sujeito surdo. 

Na idade antiga, em 470 a. c, O filósofo Heródoto classificava os surdos como 

―Seres castigados pelos deuses‖. Já Sócrates em um conversa com seu discípulo 

Hermógenes, trava um pequeno dialógo sobre os surdos: ―Suponha que nós não 

tenhamos voz ou língua, e queiramos indicar objetos um ao outro. Não deveríamos 

nós, como os surdos-mudos, fazer sinais com as mãos, a cabeça e o resto do 

corpo?‖ Hermógenes respondeu: ―Como poderia ser de outra maneira, Sócrates?‖ 

(Cratylus de Plato, discípulo e cronista, 368 a.C. Apud UFSC, 2009 p. 18).    

Já o filósofo Aristóteles, (388 – 322 ) acreditava que,  

 

Quando não se falavam, consequentemente não possuíam linguagem e 
tampouco pensamento, dizia que: ―... de todas as sensações, é a audição 
que contribuiu mais para a inteligência e o conhecimento..., portanto, os 
nascidos surdo-mudo se tornam insensatos e naturalmente incapazes de 
razão‖ Ele achava absurdo a intenção de ensinar o surdo a falar.(UFSC, 
2009, p. 18) 

 

Na idade média por volta de 476 – 1453 antes de Cristo, os surdos ainda 

eram encarados como aberrações e vistos também de forma curiosa pela 

sociedade. Existiam ainda decretos bíblicos que proibiam os surdos de se casarem e 

somente era revogado se houvesse o favor do Papa. Sobre esse aspecto, Cabral 

(2001) destaca um trecho da bíblia sagrada em romanos capítulo 10:17 onde diz que 

― a fé deriva da pregação e a pregação é o anuncio da palavra‖. Essa afirmação 

bíblica segundo o autor, poderia ser a justificativa para negar o acesso à religião, 

aos sacramentos e mesmo a salvação das almas dos surdos-mudos. Também havia 

outras leis em que os surdos não poderiam receber herança, de votar e de serem 

cidadãos como o restante da sociedade. (UFSC, 2009) 

Já por volta de 1500, o médico Girolano Cardano (1501 – 1576), contradiz as 

ideias de Aristóteles ao afirmar ―que a audição e o uso da fala não são 

indispensáveis à compreensão das ideias e que a surdez é mais uma barreira à 

aprendizagem do que uma condição mental‖ (CABRAL, 2001, p. 01). Foi nesse 
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período da idade moderna, que surgiram diferentes métodos e técnicas de se 

trabalhar com indivíduos surdos principalmente na Europa.  

Na Espanha o Monge Beneditino Pedro Ponce de Leon ( 1510 -1584 ) 

estabeleceu a primeira escola para surdos em um monastério de Valladolid, 

inicialmente ensinava latim, grego e italiano, conceitos de física e astronomia aos 

dois irmãos surdos, Francisco e Pedro Velasco, membros de uma importante família 

de aristocratas espanhóis; Francisco conquistou o direito de receber a herança como 

marquês de Berlanger e Pedro se tornou padre com a permissão do Papa. Vejamos 

uma citação que retrata uma das abordagens de Leon para com indivíduos surdos 

naquela época: 

  

Aos alunos falava-se por meio de gestos e escrita e pedia-se que 

respondessem de forma oral. Podiam participar na missa e confessar-se, 

falavam grego, latim e italiano e discutiam física e astronomia. Isto é, 

estavam aptos a conservar a herança paterna (CABRAL, 2001, p. 01)  
 

Ponce de Leon ainda usava como metodologia a datilologia2, escrita e 

oralização3. Mais tarde ele criou escola para professores de surdos. Porém ele não 

publicou nada em sua vida e depois de sua morte o seu método caiu no 

esquecimento porque a tradição na época era de guardar segredos sobre os 

métodos de educação de surdos. (UFSC, 2009). 

Ainda na Espanha, Juan Pablo Bonet (1579-1623) iniciou a educação com 

outro membro surdo da família Velasco, Dom Luís, através de sinais, treinamento da 

fala e o uso do alfabeto manual. Houve  tanto sucesso que foi nomeado pelo rei 

Henrique IV como ―Marquês de Frenzo‖. (UFSC, 2009, p.20). Em 1620, ele publicou 

o primeiro livro sobre educação de surdos que expunha o seu método oral com o 

título: ―Reduccion de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos‖, pois o 

mesmo acreditava no ensino precoce do alfabeto manual aos surdos. Mas 

provavelmente, o primeiro professor de surdos na França foi Jacob Rodrigues 

Pereire (1715 -1780) onde, foi com sua irmã surda que ele a oralizou e utilizou o 

                                            
2
 A datilologia remete a representação do alfabeto da Língua Portuguesa com o uso das mãos. A 

autora Gesser (2009) conceitua esse termo explicando que é ―utilizado para soletrar manualmente as 
palavras‖, Ela ainda complementa explicitando que é um recurso utilizado para falantes da língua de 
sinais. Não é uma língua, e sim um código de representação das letras alfabéticas. 
3
 O oralismo, ou abordagem oralista, visa à integração da criança surda na comunidade de ouvintes, 

dando-lhe condições de desenvolver a língua oral (no caso do Brasil, o Português) (GOLDFELD, 
2002, p. 33). 
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ensino da fala com exercícios auditivos sendo reconhecido inclusive, pela academia 

de Ciências francesa da época.  

Paralelamente por volta de 1755 na Alemanha, Samuel Heinicke (1729-1790) 

o ―Pai do Método Alemão‖ – Oralismo puro para crianças surdas, acreditava no 

sucesso da educação destes pelo uso da fala. Ele fundou uma filosofia puramente 

oralista onde dava grande valor a fala e estimulação oro-facial. Em seguida, ele 

fundou a primeira escola de oralismo puro em Leipzig inicialmente com nove surdos 

e publicou a obra ―Observações sobre os mudos e sobre as palavras‖.  

Antes de partimos para outros momentos históricos da educação de surdos, 

precisamos trazer alguns aspectos da filosofia oralista educacional. A orientação 

oralista, consolidou-se no final do século passado, ( Goés, 2002), e perdurou por 

muito tempo. Ainda segundo a autora, essa proposta mesmo com variações dos 

procedimentos pedagógicos, representa o esforços educacionais apoiados em uma 

língua majoritária (grupo majoritário ouvinte)  no qual é a base privilegiada do ensino 

e o meio para a organização das atividades  curriculares em geral.  

Neste sentido, ― a modalidade oralista baseia-se na crença de que é a única 

forma desejável de comunicação para o sujeito surdo, e a língua de sinais deve ser 

evitada a todo custo porque atrapalha o desenvolvimento da oralização‖ ( UFSC, 

2008 p. 12). Sobre as técnicas principais do Oralismo, Moura (1997) explica que: 

 

No decorrer do século X, o oralismo adotou novas técnicas. O 
desenvolvimento da tecnologia eletroacústica (com aparelhos de 
amplificação sonora individual e coletivo, para um melhor aproveitamento 
dos restos auditivos), das investigações na reabilitação da afasia e dos 
trabalhos na clínica foniátrica (SÁNCHEZ, 1990), foram de grande ajuda e 
trouxeram grandes esperanças para a transformação do surdo num 
"ouvinte" (MOURA, 1997, p. 320). 

 
Ainda sobre esse aspecto, a pesquisadora Quadros cita uma pesquisa de 

Duffy (1987) que esclarece que apesar do investimento de vários anos da vida de 

uma criança surda no processo de oralização, apenas 20% do discurso é captado 

pelo surdo e, além disso, a produção oral normalmente, não é compreendida por 

pessoas que têm pouco contato, ou seja, que não convivem com elas. Para Moura 

(1997), 

 
Um dos maiores expoentes para a implantação do oralismo nos EUA foi 
ALEXANDER GRAHAM BELL (1847 - 1922), um ferrenho defensor do 
oralismo, que foi para os EUA vindo da Escócia em 1871, onde sua família 
trabalhava com treinamento de fala e com surdos. (MOURA, 1997, p. 319) 
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Não obstante esse movimento de oralização na Europa,  Heinicke, fazia duras 

críticas a um professor da França chamado Charles Michel de L‘Epée (1712 – 1789), 

onde, tinha criado a primeira escola pública para surdos chamada ―Instituto para 

Jovens Surdos e Mudos de Paris. Bem antes de criar essa escola, L‘Epée ensinava 

os surdos em sua própria residência depois de conhecer duas irmãs gêmeas surdas. 

Ele procurou aprender a comunicação com surdos carentes e humildes que 

perambulavam pelas ruas de Paris e assim, iniciou os primeiros estudos sérios sobre 

a língua de sinais. Moura destaca  que ―o seu grande mérito foi ter reconhecido que 

os surdos possuíam uma língua que servia para propósitos comunicativos que ele 

usou para o ensino de surdos (MOURA, 1997, p. 02). 

Seu método de ensino era bem distinto do método do alemão Samuel 

Heinicke, ou seja, ele combinava a língua de sinais e a gramática francesa 

sinalizada dando origem ao que chamou  de ―sinais metódicos‖. Todos os recursos 

financeiros para o ensino e pesquisa de L‘Epée dependia de doações da sociedade 

e das famílias dos surdos. Sobre esse marco histórico, Goldfeld (1997) complementa 

que: 

 

O Abade (Charles Michel de L‘Epée) teve imenso sucesso na educação de 
surdos e transformou sua casa em escola pública. Em poucos anos (de 
1771 a 1785), sua escola passou a atender 75 alunos, número bastante 
elevado para aquela época. L‘Epée e seu seguidor Sicard acreditavam que 
todos os surdos , independentemente do nível social, deveriam ter aceso a 
educação, e esta deveria ser pública e gratuita. (GOLDFELD,1997, p. 29). 
 

 
Para L‘Epée o fato de ensinar os surdos a falar tomaria tempo demais que 

poderia ser utilizado na educação formal dos mesmos. Ele ainda acreditava que 

mesmo para os surdos que pudessem falar a partir do treinamento da fala, seria de 

pouca utilidade uma vez que deveria ser considerado o tempo despendido e o 

objetivo real dessa fala. (MOURA, 1997). Esse posicionamento do Abade Charles de 

L‘Epée ganhou muitas críticas de educadores de surdos da corrente oralista que não 

apostavam nesse tipo de filosofia educacional e defendiam o Oralismo como objetivo 

principal no processo educativo do surdo e humanização do mesmos. Moura ainda 

ressalta a grande importância que as pesquisas e abordagens de L‘Epée tiveram 

naquele contexto: 
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O importante, entretanto, foi o fato dele tê-la reconhecido como uma língua 
e ter considerado os surdos como humanos, apesar de não falarem, e ter 
propiciado a estes indivíduos um grande desenvolvimento onde eles 
puderam demonstrar as suas habilidades em diversos campos, antes 
dominados apenas pelos ouvintes. Foi a época de ouro para os surdos. 
(MOURA, 1997, p. 03) 

 

Na idade contemporânea, que vai de 1789 até os nossos dias, houve um 

crescimento considerável nos estudos sobre a educação de surdos como também, 

na criação de escolas que atendessem a necessidade desse público específico. 

Mesmo com a morte de Abade Charles Michel de L‘Epée, já haviam sido criadas 21 

escolas para surdos em Paris em 1789. Enquanto isso nos Estados Unidos, na 

cidade de Hartford, o reverendo Thomas Hopkins Gallaudet (1787-1851) observava 

crianças brincando em seu jardim e entre elas, havia uma menina de nome Alice 

Gogswell que era surda e não brincava com as demais crianças por ser rejeitada  

por conta da sua condição de surdez.   

Gallaudet ficou profundamente tocado com a falta de interação da menina e 

junto com o seu pai, buscou possibilidades de como ensina-la em sua casa 

enquanto pensava na possibilidade de criar a primeira escola para surdos na cidade. 

Em 1815, ele foi buscar referências na Europa em especial em Londres na Inglaterra 

através da família Braidwood que usava métodos orais para a educação de surdos. 

Lá, ele não foi bem recebido e não o deixaram conhecer a metodologia deles como 

podemos observar no relato a seguir: 

 

Chegado a Londres, a família Braidwood recusa transmitir-lhe o seu 
método, mas assiste a uma conferência de Sicard, que acompanha no 
regresso a Paris e com quem estuda. No ano seguinte volta aos EUA 
acompanhado por Laurent Clerc, discípulo de Sicard e um dos primeiros 
professores surdos, para o auxiliar na criação de uma escola. (MOURA, 
1997, p. 04) 
 
 

 Assim, ele não teve outra escolha a não ser partir para a França e conhecer 

o trabalho do Abade Sicard que ensinava os surdos através da língua de sinais onde 

foi bem acolhido e ficou impressionado com o método. (UFSC, 2009). 

Segundo Moura (1997), no ano de 1823 a educação de surdos em Portugal 

começa a ter avanços consideráveis com a vinda do professor especialista sueco 

Pär Aron Borg por decisão do Rei D. João VI para orientar os trabalhos na fundação 

do Instituto de Surdos-Mudos e Cegos do país com inauguração em 1° de março de 

1824. Segundo o autor, a vinda de Borg com sua metodologia apoiada no instituto 
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de Estocolmo foi de grande importância para o desenvolvimento do ensino de 

surdos em Portugal que com ele aprenderam a se comunicar através de um alfabeto 

manual e também da língua gestual de origem sueca. Desta forma, o mesmo 

alfabeto inventado  por Borg, foi adotado na Suécia, Portugal e Finlândia. 

Voltando aos Estados Unidos, Alexandre Graham Bell abre uma escola 

oralista para professores surdos na cidade de Boston (1847 – 1922) onde trabalha 

como presidente da associação americana para impulsionar o ensino da fala aos 

surdos e sem limites propõe a eliminação das escolas residenciais, a proibição do 

magistério aos professores surdos e o casamento de pessoas surdas. Um ano 

seguinte, ele patenteou a invenção do telefone. (MOURA, 1997, p. 04) 

Em contrapartida, diante do sucesso presenciado por Gallaudet na França, 

ele trouxe consigo durante uma viagem de 52 dias da Europa aos Estados Unidos, o 

Professor surdo Laurent Clerc. Este professor foi o melhor aluno do ―Instituto 

Nacional para Surdos e Mudos‖ de Paris, com o intuito de iniciar os trabalhos para o 

ensino de surdos em Hartford. Clerc ensinou língua de sinais para Gallaudet e por 

sua vez, Gallaudet ensinou inglês para Clerc. Por conseguinte, fundaram a primeira 

escola para surdos nos Estados Unidos com o nome de ― Connecticut Asylum for the 

Education and Instruction of Deaf and Dumb Persons".  

Moura (2009), ressalta que foi nesse contexto que começaram a trabalhar o 

uso da LSF – Língua Francesa de Sinais mesclado com o francês gestualizado e o 

inglês. Posteriormente resolveram adotar a ASL (American Sign Language) – Língua 

Americana de Sinais. O método de ensino com o uso da língua de sinais foi um 

sucesso e imediatamente várias escolas para surdos foram abertas por todo o país 

onde havia professores ouvintes fluentes em Línguas de Sinais e professores surdos 

também. Muito tempo depois, foi criada a primeira Universidade Nacional para 

Surdos nos Estados Unidos chamada de  ―Universidade Gallaudet‖ em 1967 em 

Washington. Essa instituição era um sonho de Thomas H. Gallaudet e foi realizada 

através de seu filho Edward Miner Gallaudet. (UFSC, 2009). 

Mesmo diante de diferentes avanços na educação de surdos em todo o 

mundo, o pesquisador Assis Silva (2012) ressalta que ―o processo de sucessivos 

avanços é formalmente interrompido em 11 de setembro de 1880, data emblemática 

que marca o sofrimento do povo surdo.‖ (ASSIS SILVA, p. 34 grifo do autor). Essa 

data marca o Congresso de Milão que é amplamente conhecido  pelo povo surdo e 
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pesquisadores da área como um momento negro da história dos surdos em todo o 

mundo.  

A partir das pesquisas de Lanne (1984), Brito (2013) sintetiza esse momento 

conturbado da história dos surdos com o seguinte relato: 

 

Mais conhecido simplesmente por Congresso de Milão, o Segundo 
Congresso Internacional de Educação de Surdos ocorreu entre os dias de 6 
a 10 de Setembro de 1880 na cidade de Milão, na Itália. De acordo com 
Lane (1984), foi organizado por professores ouvintes de surdos e a maioria 
dos seus 164 participantes eram professores oralistas italianos e franceses. 
Apesar da resistência de representantes dos EUA e da Grã- Bretanha, que 
eram a minoria, incluindo o único congressista surdo, o norte-americano 
James Denison, foram aprovadas resoluções que estabeleciam a prioridade 
da fala sobre os sinais na educação dos alunos surdos e que, na prática, 
implicavam a supressão da língua de sinais na escola para surdos. Lane 
(1984, p. 394, tradução nossa) destaca as seguintes resoluções: ― (1) O 
congresso, considerando a incontestável superioridade da fala sobre os 
sinais, para reintegrar os surdos-mudos á vida social e dar-lhes maior 
habilidade de linguagem, declara que o método de articulação deve ter 
preferências sobre o de sinais na instrução e educação dos surdos-mudos; 
(2) Considerando que a utilização simultânea de sinais e de fala tem a 
desvantagem de prejudicar a fala, a leitura labial e a exatidão das ideias, o 
congresso declara que o método oral puro deve ser preferido.‖ (BRITO, 
2013 p. 28, Apud LANNE, 1984) 

 

Desta feita, o método oral foi votado o mais adequado a ser adotado pelas 

escolas de surdos e a língua de sinais foi proibida oficialmente alegando que a 

mesma destruía a capacidade da fala dos surdos, argumentando que os surdos são 

―preguiçosos‖ para falar, preferindo a usar a língua de sinais. Sobre esse aspecto, 

Assis Silva (2012) comenta o seguinte: 

 

A partir de então, a história mundial dos surdos que se seguiu até o final do 
século XX foi uma história de sofrimento e opressão no qual foram  
obrigados a aprender a falar. Em instituições totais, tiveram suas mãos 
amarradas, ou mesmo tinham que sentar-se sobre elas nas salas de aula, 
para que assim não sinalizassem. Além disso, eram punidos com tapas nas 
mãos sempre que tentavam fazer uso de qualquer forma de sinalização. Um 
acordo entre escolas, clínicas e famílias garantia esse controle sobre o 
corpo surdo (ASSIS SILVA, p. 34, grifo do autor). 
 
 

Um dos que estavam à frente dessa barbárie dos direitos humanos, foi o 

defensor do oralismo puro Alexander Graham Bell que juntamente com mais 164 

professores ouvintes especialistas na área da surdez votaram contra o uso da língua 

de sinais enquanto que os professores surdos não puderam ter poder de voto nessa 

assembleia e somente 5 professores americanos votaram contra o oralismo. (2009, 

p.26). 
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Em suma, esse acontecimento do congresso de Milão foi um retrocesso que 

desencadeou um atraso de mais de um século nos estudos voltados para a 

educação de surdos que de acordo com Brito (2103), corroborou de forma fatídica 

para a proibição, interdição e restrição da língua de sinais com impactos negativos 

na projeção da passagem do século XIX ao XX na educação formal de surdos 

brasileiros. 

No Brasil, os primeiros registros que tratam do ensino para surdos e uso de 

uma língua de sinais propriamente dita, se deu com a vinda do professor francês 

Eduard Huet em 1855 sob o beneplácido do Imperador D. Pedro II com a intenção 

de abrir uma escola para pessoas surda no Brasil. Ele também tinha mestrado e 

vários cursos realizados em Paris. Dois anos depois, foi fundada no Rio de Janeiro, 

a primeira escola para surdos do Brasil, o ―Imperial Instituto para Surdos Mudos‖ 

hoje, ―Instituto Nacional de Educação de Surdos‖ – INES em 1857. Foi nesta escola 

que se têm os primeiro registros da mistura da língua francesa de sinais com o 

sistema de sinais já usado por surdos de várias regiões do Brasil, a LIBRAS - Língua 

Brasileira de Sinais. Em dezembro do mesmo ano, Huet apresentou um relatório 

contendo os avanços e resultados do seu trabalho onde causou boa impressão. 

(2009 p. 24). 

Por conta do episódio fatídico do Congresso de Milão que proibiu a língua de 

sinais nas instituições educacionais para surdos, o Instituto Nacional de Educação 

de Surdos em 1857, vetou o uso da língua de sinais em suas salas de aula. Isso 

contribuiu significativamente para um retrocesso na educação de surdos no Brasil. 

Mesmo diante dessa situação, os surdos continuavam a usar a Libras nos 

corredores e pátio da escola. (UFSC, 2009). Esse relato nos mostra o poder 

libertador que a língua de sinais pode fazer na vida dos estudantes surdos daquela 

época. 

Depois que Ernest Huet foi embora do Brasil por problemas pessoais, e se 

instalou no México, o INES foi dirigido por vários diretores até chegar uma inspeção 

governamental em 1968 e considerar o INES um asilo para surdos. Nessa época, 

ele estava sendo gerido pelo Sr. Tobias Leite. Com o passar dos anos, um aluno do 

instituto chamado José Flausino da Gama, publicou um livro chamado ―Iconografia 

dos Signaes dos Surdos-Mudos‖ em 1875, onde, ficou conhecido como o primeiro 

dicionário de língua de sinais do Brasil. (UFSC, 2009, p.25). 
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Enquanto isso nos EUA a partir da década de 60, iniciou-se um movimento 

crescente de insatisfação a partir da linha oralista de reabilitação do surdo. 

Pesquisas e novos conhecimentos teóricos levaram a questionar os trabalhos de 

oralização que levava ao desenvolvimento da fala, leitura oro-facial, 

desenvolvimento da linguagem e habilidades de leitura até aquele momento 

(MOURA, 2009). Sobre as práticas oralistas no Brasil, Quadros (1997) destacou  

que:  

Tomando como base o ensino desenvolvido em muitas cidades brasileiras, 
o Oralismo sempre foi e continua sendo uma experiência que apresenta 
resultados nada atraentes para o desenvolvimento da linguagem e da 
comunidade dos surdos‖ (QUADROS, 1997 p. 22 e 23). 
 
 

Na América, o descontentamento da filosofia oralista segundo ressaltado por 

Moura (1997), ficou cada vez mais evidente com a ―redescoberta‖ da língua de 

sinais e com pesquisas que apontavam que crianças surdas expostas aos sinais 

tinham melhor desenvolvimento do que somente expostas a oralização. Esse novo 

panorama abriu caminhos para uma nova forma de trabalho que ficou conhecida nos 

Estados Unidos como a Comunicação total. 

Para Góes (2002), essa proposta não foi meramente caracterizada como 

método ou sistema de instrução, mas sim, como uma filosofia educacional. Nessa 

perspectiva a autora define essa filosofia explicitando ―que o que a caracteriza é o 

conjunto de recursos comunicativos, na busca de ensinar a língua majoritária e dar 

acesso a outras áreas curriculares‖. (2002, p. 41). Já Moura (1997), define essa 

abordagem da seguinte forma: 

 

A premissa básica é a utilização de toda e qualquer forma para se 
comunicar com a criança surda, sendo que nenhum método ou sistema 
particular deve ser omitido ou enfatizado. Para tanto, devem-se usar gestos 
naturais, AMESLAN (American Sign Language - Língua Americana de 
Sinais), alfabeto digital, expressão facial, tudo acompanhado com fala 
ouvida através de um aparelho de amplificação sonora individual. A ideia é 
usar qualquer forma que funcione para transmitir vocabulário, linguagem e 
conceitos de ideias entre o falante e a criança surda. (MOURA,2013, p. 29). 
 

 

Essa abordagem teve como desdobramento vários métodos dentre os quais 

podemos destacar um dos mais usados retratado por Góes (2002, p. 41 e 42) ―[...] 

teve destaque a abordagem bimodal, que propõe o ensino da língua majoritária em 

duas modalidades – falada e sinalizada (isto é, codificada em sinais). Essa técnica 

específica referenciava a forma pela qual a língua era apresentada a criança, ou 



29 
 

seja, é através da língua oral e língua de sinais que se espera que a criança possa 

desenvolver suas habilidades linguísticas com o uso do aproveitamento dos restos 

auditivos e de fala ( MOURA, 2013, p. 29). 

Com o passar dos anos o bimodalismo foi bem aceito nos EUA e outros 

países como o Brasil como ressalta Moura (2013, p. 29): 

 

Na verdade, o desenvolvimento das crianças surdas melhorou muito com o 
Bimodalismo, elas puderam se comunicar de uma forma muito mais fluída, a 
comunicação oral não ficou prejudicada como muitos dos opositores das 
línguas sinalizadas esperavam que acontecesse, o desempenho acadêmico 
melhorou, mas nem todos os problemas foram solucionados. 

 

Mesmo com certos avanços na educação de surdos com a filosofia da 

comunicação e por sua vez do bimodalismo em diferentes países além do Brasil, 

Kalatay e Streiechen (2012) comentam que a Comunicação Total também não surtiu 

resultados satisfatórios, visto que a sua abordagem defendia o uso simultâneo das 

duas línguas: a fala e os sinais (bimodalismo) e por serem duas línguas distintas e 

com estruturas diferentes dificultava a aprendizagem dos alunos. Góes (2002, p. 43) 

por sua vez complementa a partir de Ferreira Brito (1993) ―que o propósito de 

reconhecimento da língua de sinais perdeu-se não só na implementação como 

também na filosofia.‖ 

A partir desses resultados de insatisfação que ganharam força em diferentes 

países, e das pesquisas de linguistas como William Stokoe a partir da década de 60 

sobre a morfologia e sintaxe das línguas de sinais, elevaram as língua se sinais ao 

status de Língua como ressaltado por Moura:  

 

Um aspecto que chamou a atenção e que de certa forma interfere na 
sintaxe, diz respeito ao uso simultâneo das duas mãos, sendo que cada 
uma para produzir um sinal, o que parece dar uma ideia de continuidade e 
concomitância (MOURA, 1997, p. 322)‖. 

 
 

Com crescentes pesquisas acerca das categorizações das línguas de sinais 

em diferentes países e da necessidade do reconhecimento da Língua de Sinais, 

surge uma nova perspectiva educacional para os surdos chamada de Bilinguismo.  

Quadros (1997) define essa perspectiva como: 

 

[...] uma proposta de ensino usada por escolas que se propõem a tornar 
acessível à criança duas línguas no contexto escolar. Os estudos tem 
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apontado para essa proposta  como sendo mais adequada para o ensino de 
crianças surdas, tendo em vista que considera a língua de sinais como 
língua natural e parte desse pressuposto para o ensino da língua escrita. 
(QUADROS, 1997, p. 27) 

 

Essa proposta teve sua implantação inicial em países como a Dinamarca e 

Suécia (CABRAL, 2001), Uruguai (BEHARES, 1997) e Venezuela (MOURA,2013) 

dentre outros.  Houve também outras pesquisas de transição para o Bilinguismo de 

forma localizada no Brasil nos anos de 1990. As produções científicas no Brasil 

sobre essa proposta começaram e emergir nessa época a partir das pesquisadoras 

Ferreira Brito (1995) e Quadros (1997). 

A educação bilíngue vai mais além do que a inserção da língua de sinais 

como língua de instrução, mas, sobretudo, como a construção de uma nova 

arquitetura educacional baseada em concepções socioantropológicas da surdez 

como reconhecimento desta enquanto responsável da construção identitária do 

sujeito surdo (SKLIAR, 2005). Dessa forma, Quadros complementa:   

 

[...] que se a língua de sinais é uma língua natural adquirida de forma 
espontânea pela pessoa surda em contato com pessoas que usam essa 
língua e se a língua oral é adquirida de forma sistematizada, então as 
pessoas surdas têm o direito de ser ensinadas na língua de sinais. A 
proposta bilíngue busca captar esse direito (QUADROS, 1997, p. 27). 

 

Somente em 1980 no Brasil, o bilinguismo começou a despontar partindo da 

premissa que o surdo precisava ser bilíngue, ou seja, adquirir a Língua de Sinais 

como sua língua materna e ao final dessa década, a comunidade surda iniciou um 

movimento de luta a favor da oficialização da Língua Brasileira de Sinais - Libras 

como a língua oficial do Brasil. Porém, um dos grandes entraves para a implantação 

da proposta bilíngue no país é trazida por Brito (2013) a partir das pesquisas de 

Souza (1993) ao relatar que era insuficiente a quantidade de instrutores de Libras 

que pudessem dar conta da grande demanda de políticas públicas para a educação 

de surdos na época. 

Sendo assim, segundo a autora, a solução seria uma instituição 

representativa dos surdos no Brasil como a FENEIS – Federação Nacional de 

Educação e Integração de Surdos, tomar a frente para angariar recursos e apoio do 

governo federal e implementar assim, um programa de formação de novos 

profissionais mas isso só seria possível com a criação da Lei de Libras. É importante 

destacar que a FENEIS era conhecida como a FENEIDA (Federação Nacional de 
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Educação e Integração dos deficientes Auditivos) composta por pessoas ouvintes e 

que se envolviam com a problemática da surdez. Posteriormente essa federação foi 

reestruturada e passou a ser chamada FENEIS - Federação Nacional de Educação 

e Integração dos Surdos em 1993 com a conquista da sua sede na cidade do Rio de 

Janeiro. 

Em 1987 essa entidade já começava a ganhar corpo e mais espaço com a 

representatividade de 16 entidades de e para surdos de sete estados mais o distrito 

federal. (FENEIS, 1987). Outro avanço significativo foi a publicação do livro 

―Linguagem das mãos‖ publicado pelo padre americano Eugênio Oates com 1258 

sinais fotografados (UFSC, 2009). 

Dez anos depois da criação da FENEIS, ela já estava consolidada como uma 

entidade com a ocupação da diretoria da entidade em cadeiras permanentes de 

órgãos públicos federais com ampliação da rede de entidades filiadas para 88 com 

escritórios situados em 19 estados brasileiros e no distrito federal. (FENEIS, 1997a). 

Como o apoio da FENEIS e dos movimentos sociais das pessoas surdas no 

Brasil, Brito (2013), ressalta  que na metade dos anos de 1990, houve uma guinada 

impressionante na capacidade de mobilização das pessoas surdas no Brasil. Esse 

momento segundo o autor, foi marcado  pela capacidade de mobilização de recursos 

humanos, materiais e simbólicos com o intuito de produzir ações coletivas que 

dessem visibilidade a esse público como a entrega de abaixo-assinados para as 

autoridades públicas. Uma das principais pautas ainda segundo o comentário do 

autor era a oficialização da Língua de sinais no Brasil: 

 

Nota-se, portanto, que a oficialização era, acima de tudo, uma questão de 
direitos humanos, na medida em que o uso da Libras era um meio de 
garantir as pessoas surdas não oralizadas ou que preferissem se comunicar 
nessa língua a participação na sociedade em igualdade de oportunidades 
com as pessoas ouvintes. Portanto, nesse aspecto, a posição do movimento 
surdo fundamentava-se essencialmente na configuração discursiva 
engendrada no seu ponto de partida no contexto sócio-histórico do 
movimento das pessoas com deficiência (BRITO, 2013, p. 132). 

 

Com todos esses movimentos se tornando cada vez mais evidentes através 

da participação da comunidade surda, aliados do movimento social, intelectuais da 

comunidade surda como professores, pesquisadores e especialistas das 

universidades juntamente com a FENEIS (BRITO, 2013), em constante diálogo com 

as instâncias representativas das pessoas com deficiência e do próprio congresso 
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nacional que culminou na tão sonhada Lei de Libras. Strobel (2008, p.34) exprime 

com maestria esse sentimento ao relatar:  

 

Nós, o povo surdo, queríamos a oficialização da nossa língua de sinais, 
então para conseguir isto, muitas comunidades surdas brasileiras se 
reuniram e elaboraram esta lei e com isto foi oficializada a Lei da LIBRAS n. 
10.436. de 24 de Abril de 2002 que beneficia ao povo surdo brasileiro 
(STROBEL, 2008, p. 34). 

 

 

Esta lei trouxe de fato o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais – 

Libras como língua por excelência da comunidade surda em todos os seus aspectos 

e ao mesmo tempo um quebra de paradigmas na educação de surdos como ressalta 

a pesquisadora Ronice Müller de Quadros:  

 

Esse movimento foi bastante eficiente, pois gerou uma série de iniciativas 
para disseminar e transformar em lei a língua de sinais brasileira, 
culminando na lei federal 10.436, 24/04/2002, que a reconhece no país. O 
impacto dessa legitimação, a sua repercussão e significado fundam um 
processo de desestabilização na educação em relação aos surdos no Brasil. 
(QUADROS, 2006, p. 142). 

 

 

Três anos depois, surge o decreto governamental 5.626/05 que vem legitimar 

e reforçar a obrigatoriedade do uso da Libras para os surdos mas também, 

intensificar a obrigatoriedade dessa língua para os professores que atendem surdos 

e o uso desta para os intérpretes de Libras (UFSC, 2008). Podemos destacar, por 

exemplo, o artigo 4º e 5º deste decreto que apresenta parte dessa proposta: 

Art. 4
o
  A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do 

ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser 
realizada em nível superior, em curso de graduação de licenciatura plena 
em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda 
língua. 

Parágrafo único.  As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de 
formação previstos no caput. 

Art. 5
o
  A formação de docentes para o ensino de Libras na educação 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental deve ser realizada em 
curso de Pedagogia ou curso normal superior, em que Libras e Língua 
Portuguesa escrita tenham constituído línguas de instrução, viabilizando a 
formação bilíngue  (BRASIL, 2005). 
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Tivemos muitas leis que como as citadas acima que corroboram para o 

respeito, a acessibilidade e legitimação da comunidade surda em todos os diferentes 

espaços públicos e privados. Além disso, o Plano Nacional de Educação – PNE, em 

sua meta 4.7 trata de um aspecto importante para a expansão da educação de 

surdos e por sua vez, do respeito a Libras como língua de instrução para os 

estudantes surdos dos 0 aos 17 anos como ressalta o parágrafo a seguir: 

 

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

 

 

Diante dos dispositivos legais discutidos anteriormente, percebemos grandes 

avanços para a educação de surdos e por sua vez, de documentos que preconizam 

a garantia de uma educação bilíngue que atenda os anseios da comunidade surda 

em todo o país. Outra Lei recente que não poderia deixar de ser destacada, vem 

garantir o que foi discutido até agora. Esta lei chamada de Lei Brasileira de Inclusão 

–LBI de número 13.146/2015, assegura uma educação de qualidade para as 

pessoas surdas como podemos observar em seu capítulo IV que trata dos direitos á 

educação: 

Art. 27.  A educação constitui direito da pessoa com deficiência, 
assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 
aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 
desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, 
intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 
necessidades de aprendizagem. 

Parágrafo único.  É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e 
da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, 
colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e 
discriminação. 

Art. 28.  Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, 
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: 

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem 
como o aprendizado ao longo de toda a vida; 

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições 
de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta 
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de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e 
promovam a inclusão plena; 

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional 
especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, 
para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o 
seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a 
conquista e o exercício de sua autonomia; 

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na 
modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas 
e classes bilíngues e em escolas inclusivas; [...] (BRASIL, 2015). 

 

Todas essas conquistas foram frutos do esforço conjunto de entidades 

representativas da comunidade surda, de pesquisadores, militantes, intérpretes de 

Libras e diferentes profissionais liberais que uniram as mãos em prol da melhoria do 

de condições de vida para os cidadãos surdos brasileiros e de uma educação 

pública que atendesse as especificidades linguísticas dessa comunidade. Sobre 

estes avanços e conquistas da comunidade surda, Brito (2013) nos ajuda a pensar 

ao afirmar: 

[...] que esses e outros avanços procederam em grande parte da 
competência, disposição e habilidade política que uma primeira geração de 
lideranças surdas demonstrou na hora de se informar, se organizar e se 
posicionar para poder contribuir para e ao mesmo tempo aproveitar as 
possibilidades abertas pelo movimento das pessoas com deficiência nas 
estruturas do Estado, nos partidos políticos e nos meios de comunicação 
social. (BRITO, 2013, p 88) 

 

Esse novo cenário de mudanças a partir das leis e dispositivos 

regulamentados possibilitou outras conquistas de acessibilidade para as pessoas 

surdas como a criação do recurso ―Closed Caption‖ (acesso à exibição de legenda 

na televisão) onde foi iniciado pela primeira vez no Brasil, na emissora Rede Globo e 

veiculada no Jornal Nacional.  

Destacamos também a criação em 2006 da primeira graduação em 

licenciatura plena Letras/Libras promovido pela UFSC com nove polos à distância 

com o objetivo de universalizar uma formação genuína e de cunho acadêmico sobre 

a língua de sinais brasileira para os profissionais surdos e ouvintes da época que já 

atuavam no contexto educacional e precisavam de uma formação específica. 

(UFSC, 2009, p.29). 

Quadros (2006, p. 142) pontua que ―os movimentos sociais alavancados 

pelos surdos estabeleceram como uma de suas prioridades o reconhecimento da 
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língua de sinais nos últimos 15 anos‖. No entanto, mesmo com uma gama de 

prerrogativas legais que asseguram ao surdo um ensino bilíngue de qualidade, 

alguns desafios como professores fluentes em Libras, a falta de intérpretes para as 

salas de ensino regular inclusiva nas instituições de ensino e a precariedade de 

metodologias adequadas, tem feito com que os surdos continuem a lutar em 

conjunto com seus familiares e profissionais da área ainda pelo reconhecimento e 

cumprimento dessas leis. Sobre esse aspecto, destacamos a visão de Moura (1997), 

acerca dessa realidade histórica ao explicitar que é importante considerar que a luta 

da comunidade surda está fundamentada nas questões políticas, ideológicas, 

sociais e individuais que as justifica e as define.  Tendo premissa o processo de 

segregação e amordaçamento que esses indivíduos enfrentaram ao longo da 

história, compreendemos o jogo de interesse ideológico e filosófico por trás dessas 

práticas que culminou no silenciamento por diversas décadas dessa comunidade.  

Para evitar os custos dessa acessibilidade garantida, o estado tem 

implementado estratégias de oferecer o ensino para surdos apenas pelo ensino 

regular inclusivo e dessa forma ―[...] em alguns estados brasileiros, está fazendo 

com que os próprios surdos ou seus familiares estejam acionando judicialmente o 

estado e exigindo o ensino de Libras (QUADROS, 2006, p. 142)‖. 

As autoras Perlin e Strobel defendem que o modelo ideal para se incluir os 

estudantes surdos nas escolas inclusivas, seria partindo do pressuposto dos 

conteúdos serem ministrados em língua de sinais com o apoio dos recursos visuais, 

língua portuguesa escrita e leitura através de professores especialistas em Libras e 

suporte dos intérpretes de língua de sinais para um melhor acompanhamento a fim 

de estimular a memória visual e o hábito de leitura dos mesmos. (UFSC, 2008). 

Todo o desvelamento de sofrimento, derrotas e conquistas do povo surdo 

descrito nesse capítulo, perpassam pela luta e o respeito da especificidade 

linguístico/cultural do povo surdo. Dessa forma,  

 

[...] o povo surdo são sujeitos surdos que compartilham os costumes, 
história, tradições em comum e pertencente às mesmas peculiaridades 
culturais, ou seja, [...] seriam o sujeitos surdos que podem não habitar no 
mesmo local, mas que estão ligados por um código de formação visual 
independente do nível linguístico. (STROBEL, 2008, p. 34). 

 

Com isto a educação de surdos tem passado pela narrativa dos aspectos 

culturais de luta, reconhecimento da língua de sinais, empoderamento do povo surdo 
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e conquistas adquiridas com muito suor e perseverança. Em suma, o surdo tem 

aprendido a conquistar e exigir o seu espaço que fará com que os próximos 

capítulos de suas histórias consigam ser reescritos e suas especificidades possam 

ser respeitadas e preservadas como relatada na citação abaixo: 

 

A história nos ensina que modelos prontos já existiram. Modelos para fazer 
o outro narrar-se, construir sua subjetividade determinada. A lei nos 
empurra para frente, para a conquista de nossos direitos, nosso lugar 
cultural, nossa pedagogia, nossa história. Aí esta nossa identidade, uma 
perigosa aventura de pensar no além, na diferença, construir nosso outro, 
nossa alteridade. (UFSC, 2008). 
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3  O ENSINO DE CIÊNCIA 

 

 
3.1 ENSINAR CIÊNCIAS: OBJETIVOS, CAMINHOS E DESAFIOS 

 

 

Iniciamos este capítulo trazendo um recorte do pronunciamento feito por M. 

G. K. Menon, presidente do Conselho Internacional das Comunidades Científicas 

(ICSU) ao declarar que,  

 
O avanço da ciência e da tecnologia deve ser considerado, 
indubitavelmente, entre os mais extraordinários empreendimentos da 
humanidade atualmente. O mundo material que observamos ao nosso redor 
é uma manifestação visível disto — um resultado direto do intenso 
progresso científico em larga escala e da aplicação cada vez mais rápida do 
conhecimento e das descobertas resultantes, obtidas por meio do 
desenvolvimento da tecnologia. (MENON, 1992, p. 123) 
 
 

A prática corrente do ensino de ciências se apresenta como uma prática de 

definições seguidas de alguns exemplos e uma profusão de exercícios focada na 

fixação dos conteúdos. Logo, o processo de ensino restringe-se a apresentar 

conteúdos factuais, classificações, nomes, fórmulas ou meras definições de 

entidades químicas, físicas ou biológicas. (LIMA; JÚNIOR; CARO; 2011). Ainda 

segundo os mesmos autores, eles reiteram que: 

Desse modo, memorizar uma definição correta não garante a compreensão 
das muitas relações nela envolvidas. Afinal, a aprendizagem de conceitos é 
algo muito mais complexo do que a simples proposição de definições 
consagradas em textos didáticos, em glossários. (LIMA, JÚNIOR; CARO; 
2011) 

 

Diferentes pesquisas convergem para o estudo do ensino de ciência através 

do um processo de interação social entre os indivíduos e o mundo cotidiano que os 

cerca. Nessa perspectiva, Vygotsky (1979) nos ajuda a compreender essa questão 

ao relatar que, 

 

Não é de surpreender que exista uma certa analogia entre a interação 
mútua da língua materna e da língua estrangeira e a interação entre os 
conceitos científicos e os conceitos da vida cotidiana, na medida em que 
ambos os processos fazem parte da esfera do pensamento verbal em 
desenvolvimento. (VYGOTSKI, 1979, p, 109) 
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Sobre a afirmação acima, o autor faz uma exemplificação do processo entre o 

processo de imbricamento da língua materna com a língua estrangeira e as nuances 

desse processo complexo e que, ao mesmo tempo, pode ser comparado com a 

internalização de experiências do cotidiano em constante ligação com os fenômenos 

científicos que estão a nossa volta. Embora pareça que os fenômenos de 

aprendizagem ora citados apresentem certa distinção, o processo é semelhante e 

―qualquer análise da interação entre o pensamento e a palavra terá de principiar por 

investigar os diferentes planos e fases que um pensamento percorre antes de se 

encarnar nas palavras.‖ (VYGOTSKI, 1979, p, 124). 

Segundo Jiménez-Aleixandre (2006, p. 15), ―a aprendizagem é contemplada 

não como aquisição individual do conhecimento, senão como um processo de 

participação social no que o contexto e a natureza da situação têm grande 

influência.‖ Neste sentido, a autora complementa que o conhecimento científico tem 

suas peculiaridades, ou seja, é diferente de outros domínios porque trabalha entre 

outros aspectos, os enunciados, conclusões e hipóteses que necessitam de base 

teórica e que se sustentem em provas a partir de justificações do conhecimento 

científico como é o caso da argumentação. (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2006, p, 15) 

Chassot (2003), traz um panorama interessante sobre o cenário do ensino de 

ciências entre os anos de 1980 até o início de 1990 quando o ensino era centrado 

em fazer com que o aluno adquirisse o conhecimento priorizando a assimilação de 

conteúdo, ou seja, este aluno era meramente um depositário deste conhecimento. 

Em seguida, o autor faz menção no seu trabalho da alfabetização científica como 

uma linha emergente da didática das ciências em que afirma que ―A alfabetização 

científica pode ser considerada como uma das dimensões para potencializar 

alternativas que privilegiam uma educação mais comprometida.‖ (CHASSOT, 2003, 

p. 91). 

Outros autores, como Sasseron (2015, p. 53), também discute essa 

perspectiva e a define explicitando que ―pode-se afirmar que a alfabetização 

científica, ao fim, revela-se como a capacidade construída para a análise e a 

avaliação de situações que permitam ou culminem com a tomada de decisões e o 

posicionamento‖. 

A mesma autora considera este processo de alfabetização científica a partir 

da troca de experiências e culturas dentro da escola ao afirmar que, 
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É atribuída à escola, entre outras, a função de oferecer cultura para aqueles 
que se encontram em seu espaço. Via de regra, espera-se que a cultura 
erudita seja apresentada aos estudantes. Mas não podemos deixar de lado 
que a escola, como espaço físico que congrega pessoas de diferentes 
experiências, realidades e perspectivas sociais e culturas distintas, também 
congrega diferentes culturas, além de, ela mesma, possuir características 
que definem sua própria cultura. (SASSERON, 2015, p. 53) 

 

 

Um meio a ser mais bem explorado nas relações de construção de conceito e 

significados em sala de aula, seria a argumentação, pois, em muitas situações, o 

professor faz uso dessa perspectiva em suas atividades discursivas com os 

discentes e não atenta para os benefícios dessa abordagem se usada de forma 

estratégica. Nesse sentido, Leitão (2011), reforça a importância da argumentação e 

os processos de construção do conhecimento ao afirmar que, 

 

A argumentação é vista como atividade cognitivo-discursiva que possibilita 
uma melhor apropriação de temas curriculares pertencentes a diferentes 
campos de conhecimento (história, ciências, línguas, matemática etc.). O 
interesse específico de investigação é, neste caso, argumentar para 
aprender,- como e em que medida a argumentação favoreceria a 
aprendizagem de conceitos e procedimentos próprios a diferentes campos 
do conhecimento. (LEITÃO 2011, p. 15) 

 

Por sua vez, Rosalind Driver em parceria com outros autores, discute acerca 

da construção do conhecimento científico, defendendo que ―na educação em 

ciências, é importante considerar que o conhecimento científico é, ao mesmo tempo, 

simbólico por natureza e socialmente negociável‖. (DRIVER et.al.1999) 

Já Moreira (2012) contribui dizendo que ―a aprendizagem conceitual ocorre 

quando o sujeito percebe regularidades em eventos ou objetos, passa a representá-

los por determinado símbolo e não mais depende de um referente concreto do 

evento ou objeto para dar significado a esse símbolo‖.  

Lima (2011), à luz da teoria do pensamento e linguagem de Bakhtin (1997), 

contribui dizendo que o aprendizado de um conceito é um processo lento, complexo 

e sempre inacabado, ou seja, os conceitos vão sendo revistos e ampliados como foi 

no caso, por exemplo, do conceito do termo átomo que para Dalton era algo 

indivisível, mas, posteriormente esse conceito foi mudado várias vezes na história da 

química. Sendo assim, os autores continuam dizendo que a apropriação desse novo 

conceito não está determinada pelo momento em que uma definição é apresentada, 
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mas pelas mediações oportunizadas para a significação dos conceitos. (LIMA ET. 

AL, 2011). 

 De acordo com o que foi apontado nos parágrafos anteriores, 

percebemos que para uma criança se apropriar de determinado conceito, não é 

necessário somente apresentar determinado fato ou objeto para se estabelecer 

relações de ensino, mas o contexto social e as relações postas serão determinantes 

para a construção de novos caminhos no processo de aprendizagem desses 

estudantes. Esse aspecto é discutido por Vygotsky ao defender a importância dos 

conhecimentos ao explicitar que, 

 

O ponto de partida dessa discussão é o fato de que o aprendizado das 
crianças começa muito antes de elas frequentarem a escola. Qualquer 
situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na escola tem 
sempre uma história prévia. Por exemplo, as crianças começam a estudar 
aritmética na escola, mas muito antes elas tiveram alguma experiência com 
quantidades – tiveram que lidar com operações de divisão, adição, 
subtração e determinação de tamanho. Consequentemente, as crianças têm 
a sua própria aritmética pré-escolar, que somente psicólogos míopes podem 
ignorar. (VIGOTSKY, 2008, p. 94) 

 

 

 Nesta via de pensamento, estabelecer conhecimento científico a partir 

de conceitos prontos e cristalizados não nos parece o melhor caminho para 

estabelecer relações de aprendizado. Lima, et al 2011, defendem essa ideia 

afirmando que: 

 
Desse modo, memorizar uma definição correta não garante a compreensão 
das muitas relações nela envolvidas. Afinal, a aprendizagem de conceitos é 
algo muito mais complexo do que a simples proposição de definições 
consagradas em textos didáticos, em glossários e notas de aulas. (LIMA, et 
al, 2011, p. 857) 

 

 Portanto, trabalhar o ensino de ciência, envolve não somente os 

aspectos cognitivos, mas também questões de ordem afetiva e social que faça com 

que o estudante possam se situar no seu contexto social e histórico e submeta as 

relações necessárias para a formulação do seu conceito científico. É de suma 

importância entender que os diferentes conceitos que não seguem a lógica do 

previamente formado, deve ser encarado com cuidado como postula Vygotsky 

(1991), ao ressaltar que o estudo dos conceitos tem importantes implicações para a 



41 
 

educação e instrução nos desafiando a uma tarefa prática de descobrir a relação 

complexa entre instrução e o desenvolvimento dos conceitos científicos. 

 

 

3.2  ENSINO DE CIÊNCIAS PARA SURDOS  
 

  

O ensino de ciência apresenta-se como algo instigante e ao mesmo tempo, 

desafiador para muitos professores. Saldanha (2012), em sua pesquisa de mestrado 

ressalta a peculiaridade de se trabalhar o conhecimento científico compreendendo 

que é uma área do conhecimento que se utiliza de códigos, símbolos e palavras 

específicas. 

Lima et. al. (2011), critica o enfoque de ensino atual dizendo que determinado 

conceito não está isolado, mas se constituí numa rede de outros a partir de um 

processo racional de experiência de um sujeito fazendo com que, esse conceito 

inicial possa ter um novo sentido atribuído a ele dependendo da mediação que é 

feita. 

Já Souza e Silveira (2011), destacam algumas questões que merecem ser 

discutida sobre a educação de surdos no ensino de ciência: Um dos aspectos 

citados pelos autores é o fato de que a escola não está preparada de fato para 

atender a esse universo de pessoas e que essa realidade exigiria professores mais 

bem preparados em sua área de formação; com conhecimento para lidar com a 

Libras e com acompanhamento de intérpretes de Libras. 

No campo do ensino de química voltado para estudantes surdos, tem sido 

evidente o desafio de desmistificar a subjetividade de muitos conceitos relacionado a 

essa área do conhecimento. Nessa perspectiva, Feltrini; Gauche (2007) reforça o 

atual contexto educacional afirmando que ―Diante desse cenário, percebe-se que a 

compreensão do processo ensino-aprendizagem de Ciências a estudantes surdos 

constitui campo a ser ainda melhor e mais estudado.‖ (FELTRINI; GAUCHE; 2007, p. 

02). 

Ainda segundo os autores, são poucas as dissertações e teses analisadas 

que fazem alusão ao processo de ensino e aprendizagem do ensino de ciências 

para estudantes surdos e ressaltam que esse campo se constitui como algo a ser 

melhor estudado. Os autores ainda complementam que ―nessa perspectiva, busca-
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se objetivar uma pedagogia de ensino de Ciências apropriada à comunidade surda, 

no qual o professor seja aquele que proporciona momentos para interação 

comunicativa e encoraje o aluno a refletir sobre o conhecimento científico.‖ 

(FELTRINI; GAUCHE; 2007, p. 05). 

Pesquisadores como Quadros (2006), advertem que os surdos vivem em um 

processo desigual de aquisição do conhecimento, ou seja, como os conteúdos são 

ministrados em língua portuguesa, isso privilegia os alunos ouvintes em detrimento 

dos alunos surdos que não dominam plenamente a língua portuguesa e isto 

corrobora em prejuízos para o aprendizado destes. Sobre essa questão, a autora 

complementa que ―o aluno surdo não pode apreender um conteúdo transmitido em 

uma língua que ele não domina fato que restringe a sua aprendizagem a uma 

quantidade muito reduzida de conhecimento com qualidade questionável‖. 

(QUADROS, 2006, p. 50).      

Outros aspectos relevantes que merecem atenção citados por Souza e 

Silveira (2011), no contexto de ensino de química para surdos, é de que muitos 

professores tem dificuldade de lidar com os conceitos científicos para esse público 

em particular, e em outro viés, eles apresentam o desafio linguístico que se refere 

aos termos específicos da química como: ―átomo‖, ―elétron‖, ―mol‖ ―íon‖ dentre 

outros, que não compõe o rol de terminologias de sinais em muitos dicionários de 

Libras. Dificultando assim, a construção de conceitos científicos e o processo 

tradutório de Libras- Português. 

Sobre a importância de se trabalhar um glossário de sinais específicos da 

química, Saldanha (2011) realizou uma pesquisa com alunos surdos do (INES/RJ)4 

com foco em temas do primeiro ano do ensino médio, com o objetivo de criar 20 

sinais em Libras dentro dos assuntos estudados da química. A autora também 

realizou uma revisão de sinais de química em dicionários de Libras impressos e 

pode constatar que em muitos destes, não existe um número significativo de 

                                            
4
 O INES – Instituto Nacional de Educação de Surdos, situado na cidade do Rio de Janeiro – RJ, foi 

fundado em 26 de Setembro de 1857 como a primeira instituição de surdos no Brasil. Ainda hoje, 
essa instituição é referência no ensino e discussões relacionadas a temática da surdez em todo o 
Brasil. Também é uma instituição que trabalha em parceria com o Ministério da Educação – MEC, no 
intuito de formular políticas públicas para a comunidade surda brasileira através da portaria MEC nº 
323, de 08 de abril de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 09 de abril de 2009, e com o 
Decreto nº 7.690, de 02 de março de 2012, publicado no Diário Oficial da União de 06 de março de 
2012. Ela também é a única em âmbito federal, que ocupa importante centralidade, promovendo 
fóruns, publicações, seminários, pesquisas e assessorias em todo o território nacional. Possui uma 
vasta produção de material pedagógico, fonoaudiólogo e de vídeos em língua de sinais, distribuídos 
para os sistemas de ensino. Para maiores detalhes, acessar o site: http://www.ines.gov.br/   
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palavras utilizadas na área de química. Esse dado por si só, já é preocupante se 

pensarmos que o surdo depende de referentes conceituais linguísticos na sua língua 

materna, ou seja, sinais que apresentem uma carga semântica consistente para  a 

mediação  e construção do conhecimento científico. Sobre o trabalhar desses sinais, 

a autora conclui que: 

 

Compreendo que não se trata apenas da criação de sinais – principal foco 
desta pesquisa – que irá garantir a participação do sujeito surdo e o total 
entendimento destes quanto aos temas abordados nesta ciência. É 
necessário também, preocupar-se com a forma mais apropriada de abordar 
o conteúdo ao promover o ensino das ciências para pessoas com surdez. 
Com a comunicação conjugada, através de sinais associados a aulas que 
privilegie o uso de recursos visuais será possível permitir que o aluno surdo 
participe intensamente e vivencie de forma mais significativa a construção 
de seu conhecimento científico, bem como seja agente do processo que irá 
fortalecer a Língua de Sinais, criando novos verbetes. (SALDANHA, 2011, 
p. 134) 

 

Já Costa (2014), desenvolveu sua pesquisa de mestrado com foco no 

aprofundamento de sinais químicos em Libras que dessem suporte a construção de 

conceitos científicos para estudantes surdos. Para compor os objetivos específicos 

de sua pesquisa, ele realizou um mapeamento dos sinais químicos já lematizados 

na lexicografia da Libras, relacionou a linguagem científica com a composição 

quirêmica dos sinais que expressam terminologias químicas na Libras, mostrou 

variações de termos científicos e químicos pesquisados, escreveu estes sinais da 

Libras em um programa computacional denominado ―SW-edit‖ e ainda mostrou a 

aplicação desses sinais científicos. Ao catalogar 125 sinais, sendo 25 produzidos, o 

autor finalizou sua pesquisa de investigação ressaltando que ―o conhecimento 

desses sinais ampliam o vocabulário de termos técnico-científicos contribuindo para 

o professor, o intérprete de Libras e principalmente para o aluno surdo‖ (COSTA, 

2014 p. 200). Ele ainda complementou que é necessária uma mudança de práticas 

pedagógicas no ensino de ciência para esses estudantes e apontou a necessidade 

de pesquisas para o sistema de escrita de sinais – ―SignWriting‖ e reforçou que  a 

deficiência nesse campo do conhecimento para surdos não está na aprendizagem, e 

sim, no ensino. 

Dentro da perspectiva sociointeracionista, Pereira; Benite & Benite (2011), 

destacam que a aprendizagem é concebida de acordo com a interação com o outro 

de acordo com os postulados de Vygotsky. Nessa lógica, os autores enfatizam que 

os alunos ouvintes recebem informação do meio através de sua audição enquanto 
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que os alunos surdos entram em desvantagem nesse aspecto por não receberem o 

mesmo estímulo e assim, comprometem o aprendizado dos mesmos. Os autores 

ainda apontam que um dos fatores para implicar essa desvantagem de abstração do 

conhecimento científico por parte do surdo, seria a falta de aquisição da linguagem 

química, o uso da língua portuguesa na modalidade oral como meio e fim de 

interação social, cultural, política e científica e o não reconhecimento da língua de 

sinais enquanto significação do ser surdo, de sua imagem e como objeto das 

relações sociais. 

As discussões dos autores acima levantam questões relevantes acerca do 

ensino de ciência para surdos. Em suma, fica evidente que a maioria reforça a 

implementação de sinais que atendam as terminologias específicas para o campo no 

ensino de ciência e, em especial, no contexto do ensino de química para surdos. 

Outra questão que merece destaque, se refere a preocupação dos pesquisadores 

em não somente balizar seus argumentos na necessidade de representação dos 

termos científicos da química em sinais, mas também, sobre a necessidade de  

trabalhar os conceitos científicos da química de forma contextualizada usando a 

língua dos surdos  (Libras), como mediadora social.  

Para que esse processo aconteça Feltrini; Gauche; (2007), reforça essa ideia 

ao declarar que: 

Para inserção do surdo no mundo científico, é preciso que a escola 
possibilite a criação de espaços para a fala do aluno em Libras – 
oportunidade para o aluno expor suas ideias, para se tornar apto a utilizar a 
linguagem científica, em uma perspectiva de evolução da compreensão 
conceitual. Dessa forma, o surdo poderá participar efetivamente das aulas, 
interagindo e questionando por meio da Libras. (FELTRINI; GAUCHE; 2007, 
p. 04 e 05). 
 
 

Costa (2014) reforça ainda sobre a ideia de haver um trabalho mais detalhado 

dos conceitos científicos da química pelos próprios professores levando em 

consideração que alguns assuntos precisam de requisitos prévios, ou seja, bem 

embasados para o melhor entendimento do surdo. Em suma, todo o processo 

precisa ser contextualizado para o surdo partindo do seu contexto e mediado por 

sua língua materna, a Libras. 
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4  A ARGUMENTAÇÃO 

 

 4.1 ALGUNS PRESSUPOSTOS 
 
 

No processo de conversação entre diferentes pessoas, o ato de argumentar 

tem sido uma atividade presente em diferentes contextos sociais e que perpassa 

situações triviais como decisões de compra, defesa de direitos, apoio a causas 

sociais ou ainda, atividades profissionais e institucionalizadas como em contextos 

jurídico, educacional e político. (LEITÃO Org. 2011).  

Carraher (1983), nos ajuda a definir o aspecto sobre argumento ao afirmar 

que: 

Podemos definir como argumento qualquer conjunto de afirmações que 
inclua, pelo menos, uma conclusão. Quem apresenta um argumento seja 
uma criança, um professor universitário, pedreiro ou filósofo, usa premissas, 
às vezes chamadas de evidências, para defender ou fundamentar sua 
conclusão. Pressupõe-se que o ouvinte deve também aceitar a conclusão 
se levar as evidências em consideração. (CARRAHER, 1983, p.4) 
 
 

O mesmo autor ainda aponta este movimento como um processo de 

negociação em que uma pessoa chega a apresentar e defender suas ideias para 

outras pessoas, ou seja, ela está exercendo o ato de argumentar.  

Wenzel (1990) é trazido por Mendonça & Justi (2013), ao explicitar que a 

argumentação pode ser pensada de três formas diferentes: a retórica que parte do 

discurso escrito ou falado e que têm o propósito de persuasão na escolha de 

alternativas; a dialética que consiste em uma boa interação sistemática como um 

debate ou discussão com vistas a produção das melhores decisões possíveis e a 

perspectiva lógica que se sustenta por argumentos constituídos de afirmativas 

sustentadas por evidências com razões suficientes e relevantes para comprovar 

determinado ponto de vista. 

Leitão (2011), explicita que existem diferentes pesquisas para se entender as 

relações entre argumentação e processos de construção do conhecimento buscando 

compreender o papel específico que a argumentação desempenha nos processos 

educativos e como essa abordagem pode ser implementada de forma produtiva em 

processos de ensino-aprendizagem. Desse modo, a autora especifica duas direções 

da natureza sobre a argumentação ao evidenciar que: 
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Numa primeira, a argumentação é vista como uma atividade cognitivo-
discursiva que possibilita uma melhor apropriação de temas curriculares 
pertencentes a diferentes campos do conhecimento (história, ciências, 
línguas, matemática etc). O interesse específico de investigação é neste 
caso o argumentar para aprender – como e em que medida a argumentação 
favoreceria a aprendizagem de conceitos e procedimentos próprios a 
diferentes campos do conhecimento. [...] Numa segunda direção de estudo, 
a argumentação é vista como uma atividade que demanda competências 
cognitivo-discursivas particulares (de identificação, produção e avaliação de 
argumentos) a serem, elas próprias, adquiridas e desenvolvidas através de 
práticas educacionais específicas. (LEITÃO, 2011, p, 15 e 16). 

 

 

Essas vertentes da argumentação no campo educacional nos leva a 

importância dessa atividade discursiva no aspecto social e nos remete a refletir 

sobre a construção do conhecimento e do pensamento reflexivo a partir da atividade 

argumentativa como apresentação e defesa de ideias opostas e, como essa 

atividade discursiva pode nos ajudar no processo de aprendizagem de estudantes 

surdos já que os mesmos dividem os diferentes espaços sociais com a diversidade 

de pessoas ouvintes.  

Nas escolas inclusivas, por exemplo, os discursos travados em sala de aula 

via de regra são na língua portuguesa e dessa forma entendemos que existe um 

certo privilégio de conteúdo para os que ouvem em detrimento dos estudantes 

surdos que dividem esse mesmo espaço com os colegas ouvintes mas se 

comunicam através da língua de sinais que no caso, normalmente não é a língua de 

instrução nas salas de aula. Nesse contexto, Nascimento, G. (2015), discute com 

propriedade a questão do desconhecimento do professor sobre o universo da surdez 

e da Libras, Língua Brasileira de Sinais, ao considerar que muitos desses 

profissionais ainda se deixam levar pelo estigma que esses estudantes surdos 

apresentam dificuldades de abstração tal como acreditava estudiosos do passado 

por não conhecerem as especificidades de práticas de letramento que a surdez 

naturalmente instaura. 

A partir dessa realidade, implementar um contexto argumentativo em sala de 

aula em que as duas línguas pudessem ser encaradas como línguas de mediação 

para que o contexto argumentativo fosse estabelecido, nos parece de tal forma 

interessante se pensarmos  nas possibilidade tanto de inclusão dos estudantes a 

partir do uso da Libras e ao mesmo tempo, dar possibilidades para que esse 

indivíduo possa trazer seus pontos de vista em sua língua que representa sua 

cultura e sua identidade. 
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Sobre o aspecto das situações de ensino e aprendizagem no contexto de sala 

de aula, nos deparamos com situações em que opiniões emergem e pontos de vista 

são colocados de forma alternativa de forma a refutar o que está colocado no intuito 

de estabelecer outra visão sobre determinado tema. Sendo assim, Leitão (2009) 

contribui mais uma vez ao dizer que, 

 

Em situações de ensino-aprendizagem, é possível falar em oposição – ou 
divergência – sempre que mais de um entendimento (ponto de vista) exista 
em relação a um tópico curricular, seja este tópico concebido como 
conceitos a serem compreendidos ou procedimentos a serem adquiridos. 
(LEITÃO, 2009). 

 

Para Van Eemeren (2001), a argumentação pode ser considerada como algo 

consistente ao apresentar um conjunto de declarações que apoiem ou possam 

refutar, ou justificar e refutar alguma outra declaração. Souza & Faria  (2011), 

também contribuem afirmando que pesquisadores como Van Eemeren, 

Grootendorst e Henkemans (1996), relatam que os estudos da argumentação 

tiveram o seu marco histórico nos primórdios da antiguidade  pelos filósofos gregos 

que usavam dessa atividade como forma de aperfeiçoar suas técnicas de oratória , 

segundo os quais se argumentaria com êxito quem dominasse a arte de falar bem 

em público. 

Se a argumentação enquanto atividade discursiva está presente nos 

diferentes aspectos da vida humana e como tal, faz parte do cotidiano das pessoas 

em diferentes contextos situacionais, acreditamos que o uso da argumentação com 

estudantes surdos pode gerar situações das mais diversas que sirvam de apoio para 

as premissas do professor nas estratégias a serem implementadas em sala de aula.  

Mendonça; Justi; (2013), em uma de suas pesquisas, apontaram uma 

expressiva quantidade de publicações que tratam da argumentação no ensino de 

ciências. Dentre esses podemos destacar autores como: Driver; Newton, Osborne, 

(2000); Duschl; Osborne, (2002); Queiroz; Sá, (2009); Silva; Munford; (2010); 

Tavares; Jiménez- Aleixandre; Mortimer, (2010); Berland; Hammer, (2011); 

Sasseron; Carvalho, (2011); Ryu; Sandoval. (2012). As autoras ainda afirmam que: 

 

O estudo contemporâneo da argumentação faz parte de uma abordagem 
interdisciplinar da qual participam filósofos, linguistas, estudiosos da 
comunicação, psicólogos e etc. Este campo de estudos recebeu um novo 
impulso devido à publicação em 1958, de duas obras, ambas escritas por 
filósofos, que hoje são consideradas como clássicos da área: ―Tratado da 
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Argumentação‖, de Chaim Perelman e Lucie Oldbretchs-Tyteca, e ―Usos do 
Argumento‖, de Stephen Toulmin. (MENDONÇA & JUSTI, 2013, p, 190) 

 

Podemos definir ainda o conceito de argumentação a partir da consideração 

de Leitão (2011), ao afirmar que ―a argumentação surge, portanto, em situações 

discursivas nas quais mais de uma alternativa de ação (raciocínios práticos) ou mais 

de um ponto de vista sobre um tópico (raciocínios teóricos) são, ou podem ser, 

considerados‖. 

A autora corrobora com o postulado de Vygotsky ao afirmar sobre a 

importância da linguagem como um instrumento de excelência para a mediação 

simbólica onde ela tem a função de representar e comunicar. Sobre esse processo 

de mediação, a autora reforça que: 

 

Esta dupla função, permite aos indivíduos a construção de representações 
externalizadas da realidade que, ao serem confrontadas com as de outros 
indivíduos, favorecem o desencadeamento de processos de negociação 
que possibilitam a transformação na natureza das representações originais 
dos indivíduos e permitem a emergência do novo. (LEITÃO, 1999, p, 95) 

 

Dentre as concepções e definições trabalhadas acima, tomaremos como 

apoio e base principal para esta pesquisa, a perspectiva dialética de Leitão (1999), 

que trata da análise triádica do argumento, ou seja, segundo a autora, para existir 

um contexto argumentativo, é necessário a relação de três elementos básicos: O 

argumento, o contra-argumento e resposta. 

Esses elementos enquanto constitutivos da argumentação são definidos da 

seguinte forma: O primeiro elemento é o argumento no qual, é definido como um 

conjunto mínimo de ponto de vista e justificativa em que é possível identificar na fala 

dos indivíduos pontos de vista formulados e as ideias a partir das justificativas. Em 

seguida, temos o contra-argumento que desafia o ponto de vista proposto e pode 

ser trazido por outros ou antecipado pelo próprio argumentador. E por último, a 

resposta que se apresenta como a reação imediata ou remota do falante a contra-

argumentos que são eventualmente levantados em relação àquele, sendo assim, 

crucial para o acompanhamento de novas perspectivas dos indivíduos no contexto 

argumentativo. (LEITÃO, 1999; 2011).  

Para que se estabeleça um contexto de argumentação em sala de aula com 

os elementos citados acima, será necessário também para esta pesquisa o foco nas 

ações discursivas mediadas pelo professor que também servirá de base para a 
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análise desse trabalho. Nesse sentido, De Chiaro e Leitão (2005), apontam três 

ações discursivas que podem ser descritas em três planos distintos: No plano 

pragmático a) identifica em que medida as ações verbais implementadas 

proporcionam um contexto argumentativo, isto é, em que medidas tais ações 

propiciam o tema passível de discussão ou que seja polemizável; b) legitima a 

divergência a respeito do tema em pauta; c) Instituí a argumentação como método 

para a resolução de divergências existentes e d) estabelece o consenso como meta 

na discussão. 

Já no plano argumentativo, é focalizado como os participantes implementam 

ou ajudam outros participantes a implementar operações que definem a 

argumentação como: definição/justificação de pontos de vista e negociação de 

divergências. Finalmente, no plano epistêmico, observam-se as ações verbais em 

que os participantes a) trazem  elementos relacionados a conceitos e definições que 

evoquem informações relevantes com a área do conhecimento; b) implementem 

procedimentos e modos de raciocínio típicos do campo do conhecimento em pauta e 

c) conferem estatuto epistêmico às conclusões estabelecidas. 

 

 

4.2  A ARGUMENTAÇÃO X EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

Segundo destrinchado na seção anterior, para que a atividade discursiva da 

argumentação no contexto escolar possa ser uma realidade, o papel do professor é 

crucial no sentido de estabelecer espaços de debate que gerem um ambiente de 

argumentação com foco em estratégias para a construção do conhecimento dos 

estudantes. Nem sempre essa atividade é uma realidade em sala de aula e o 

contexto de troca de conhecimentos deixa de ser potencializado pela questão do 

não uso dessa ferramenta que poderia favorecer boas experiências na vida escolar 

dos estudantes e por sua vez, dinamizar o contexto de aprendizagem em sala de 

aula. Uma questão interessante trazida por Jiménez-Aleixandre (2006) ao discutir a 

importância da aprendizagem social é que ―[...] a aprendizagem é contemplada não 

como aquisição individual do conhecimento, senão como um processo de 

participação social no que o contexto e a natureza da situação tenham grande 

influência‖. (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2006 p. 14). 
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A mesma autora contribui falando do processo de argumentação e sua 

contribuição para o ensino de ciências ao dizer que, 

 

O raciocínio argumentativo é relevante para o ensino de ciências, pois para 
construir modelos, explicações do mundo físico e natural e operar com eles, 
os estudantes precisam ademais de aprender significativamente os 
conceitos implicados, desenvolver a capacidade de escolher entre distintas 
opções ou explicações e razoar os critérios que permitem avalia-la. 
(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2006 p. 16). 
 

 

Sobre esse aspecto, Leitão (2011) nos aponta que ―é possível problematizar 

um conhecimento canônico, ou seja, que já está legitimado e socialmente posto, por 

temas de argumentação ou polemizáveis à medida que as ações discursivas vão 

sendo estabelecidas em sala de aula de forma a gerar entendimento ou divergência 

sobre o assunto.‖ (LEITÃO, 2011, p, 33). Nesse sentido, podemos entender a 

atividade argumentativa enquanto atividade discursiva que têm sua função de 

relacionar pontos de vistas diferentes entre indivíduos em sala de aula. Para 

compreender melhor, a mesma autora conceitua que: 

 

A argumentação é aqui compreendida como atividade cognitivo-discursiva 
que se realiza por dois ou mais indivíduos que se empenham no manejo de 
divergências de opinião, através da formulação de razões em apoio a seus 
pontos de vista e do exame e resposta a força e plausibilidade de 
perspectivas contrárias. (LEITÃO, 2012, p, 26). 

 

Para Sasseron (2015), parece que o caminho da investigação e da 

argumentação pode nos ajudar no processo de entender a ciência em sala e aula, 

pois essa abordagem didática romperia com uma cultura escolar hegemônica de 

práticas descontextualizadas com o campo do conhecimento da disciplina. Essa 

autora ainda defende o processo de hibridização que deve ocorrer entre cultura 

escolar e cultura científica, para que os estudantes partilhem das relações 

encontradas e estabelecidas dentro da escola e, ao mesmo tempo, para que haja a 

congregação de características próprias que compõe a cultura escolar e cultura 

específica. (SASSERON, 2015). 

De acordo com De Chiaro e Leitão (2005),  

 

O que confere à argumentação um potencial único neste sentido (e a 
distingue de outros tipos de discurso) é a forma como esta desencadeia, 
nos participantes, um processo e revisão de suas perspectivas a respeito do 
mundo, físico ou social‖. (p. 350- 351).  
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Ainda para essas autoras, é nessa perspectiva discursiva que se 

potencializam mudanças de concepções dos indivíduos sobre os temas discutidos. 

A autora Jimenez- Aleixandre (2006) faz uma associação entre a realidade de 

problemas de ordem sócio-científica, da argumentação e da tomada de decisões 

que suscita perguntas de diferentes ordens a respeito de problemas científicos 

convencionais. Nesta ótica, a autora salienta que devem ser observados quatro 

aspectos para tratar melhor dessa questão: 

 

1) A natureza das questões ou dilemas sócio-científicos: por exemplo, 
costumam ser polémicas (controvertidas) e interdisciplinares, precisando 
conhecimentos de distintas disciplinas ou domínios (incluindo as vezes 
dimensões éticas), estão definidas de forma mais difusa e podem ter mais 
de uma solução, ou as soluções podem apresentar vantagens e 
desvantagens. 
2) As pautas e estratégias de argumentação do alunado sobre elas: 
semelhanças e diferenças com argumentos sobre questões científicas mais 
convencionais. 
3) O papel do professorado nas atividades ou nos debates relacionados   
com elas: particularmente a questão da neutralidade. 
4) Que ambientes de aprendizagem ou que métodos favorecem esta 
argumentação esta argumentação: por exemplo, se as destrezas de 
argumentação devem ser ensinadas (p. 12 -13).    
                  

 

Diante dos aspectos citados, é de grande importância as ações do professor 

para aproveitar os momentos de polemização sobre um conteúdo sócio-científico e 

assim, instiga-los a inferir, argumentar, contra- argumentar e construir juntos 

mecanismos que possam apoiar as premissas desses estudantes enquanto resposta 

no processo de negociação de significados em sala de aula. 

É nesse contexto de dúvidas e incertezas que o conhecimento científico pode 

ser gerado ao passo que as incertezas vão surgindo e novos argumentos vão sendo 

colocados. A depender do ambiente ou das estratégias a serem adotadas pelo 

professor de acordo com a autora, os movimentos discursivos vão sendo 

estabelecidos e o caminho para uma educação científica de fato começa a ser uma 

realidade para os estudantes. 
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4.3 A ARGUMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE SURDOS  

 

 

Poderíamos iniciar este capítulo com o seguinte questionamento: qual a 

importância da argumentação na construção do conhecimento para estudantes 

surdos? Quando partimos para a implementação de estratégias do ensino de ciência 

para essas pessoas com o uso da argumentação em sala de aula, percebemos o 

quanto é necessário um aprofundamento melhor nessa temática. Inclusive, na fala 

de vários autores, é realçada a necessidade de pesquisas nessa perspectiva como 

ressalta Sousa (2009), ao frisar que ―muito já se sabe sobre a argumentação, porém, 

quanto a tal processo na LIBRAS, as pesquisas são escassas‖. A autora ainda 

complementa que,  

 

Entretanto, diferente da criança ouvinte – que em geral, começa a construir 
os primeiros argumentos no quotidiano familiar -, a criança surda filha de 
pais ouvintes normalmente começa a construir os seus argumentos e 
identifica-os produzidos por seus semelhantes no contato com outros 
surdos no ambiente escolar. Eis o motivo pelo qual tal movimento pode 
emergir mais tarde (SOUSA, 2009, p, 144). 

 

A partir do que foi descrito acima, é emergente a necessidade de construir 

contextos discursivos de argumentação desde as séries iniciais para estudantes 

surdos, tendo em vista, que tal estímulo não é vivenciado nos contextos familiares e 

é a escola que pode contribuir com essa lacuna no desenvolvimento dessas 

crianças.  

Dessa forma a  escola tem papel crucial em estimular  um espaço de 

autonomia linguística que consequentemente seja desencadeador de contextos 

discursivos argumentativos para faze-los participantes de fato no processo de 

construção do conhecimento com os demais colegas de classe. Nesse sentido, 

Sousa & Faria (2011), alertam sobre o estereótipo do surdo em sala de aula 

trazendo à tona a seguinte questão: ―lembramos que o surdo é, por vezes, rotulado 

como ansioso e inquieto. Diante disso, alertamos para que o professor considere, no 

espaço de sala de aula, as singularidades no uso de uma língua espaço visual.‖ 

(p.220) 

Nessa perspectiva, Leitão (2000, 2008) defende que a argumentação possui 

uma dimensão intrinsicamente epistêmica e para tal, é um potencial que pode 
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favorecer a construção do conhecimento a depender de dois fatores: um são os 

movimentos discursivos de ordem dialógica e dialética que caracterizem a 

argumentação e a outra se refere aos processos de ordem cognitivas inerentes a 

esses movimentos discursivos. 

Vivas & Teixeira (2015), contribuí nessa discussão ao tratar  da importância 

do uso da argumentação explicitando que ―dentre as diversas estratégias 

pedagógicas que o professor pode utilizar para estimular o interesse do aluno, é 

incluir o uso da argumentação para afirmar e defender as alegações, esclarecer e 

persuadir‖. Ao pesquisar sobre como os estudantes surdos argumentam em sala de 

aula, Sousa & Faria (2011), destacam que os surdos fazem uso da comunicação 

não-verbal, ou seja, que não é necessário nos limitar ao uso somente de palavras, 

mas de outros recursos paralinguísticos embasados nos estudos de Steinberg 

(1988) e Kerbrat- Orecchioni (1992). 

Elas ainda chegaram a conclusão que o uso da proxêmica5 e da cinésica6 – 

como recursos não-verbais, podem estimular, promover e valorizar os enunciados 

argumentativos de estudantes surdos com o objetivo de propiciar o desenvolvimento 

linguístico (e porque não dizer científico) se for percebido pelo professor a partir da 

organização linguística desses estudantes possibilitando assim, um desenvolvimento 

pleno de linguagem. (SOUSA & FARIA, 2011). 

Sasseron (2015), reforça que no contexto da ciência a argumentação pode 

ser potencializadora na forma de comunicar tanto o conhecimento quanto as ideias 

propostas. Para isso, podemos conceber a argumentação como ferramenta 

valiosíssima a ser aplicada em sala de aula com estudantes surdos se for trabalhada 

em uma perspectiva discursiva e dialógica em que a Libras como ponte de mediação 

de significados, poderá propiciar contextos discursivos para a construção do 

conhecimento desses estudantes. 

Nessa perspectiva da construção do conhecimento a partir de uma 

perspectiva dialética e dialógica, temos as conclusões de Leitão (2011) em que traz 

a atividade argumentativa enquanto elemento que potencialize o fenômeno da 

construção de sentidos, e ao mesmo tempo, propicie uma postura crítica-reflexiva 

                                            
5
 Cinésica: Movimento do corpo, como os gestos, a postura, a expressão facial, o olhar e o riso. 

(SOUSA & FARIA, 2011 Apud STEINBERG,1988); 
6
 Proxêmica: Distância mantida entre os interlocutores. (SOUSA & FARIA, 2011 APUD STEINBERG, 

1988) 
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desse sujeito inserido em um contexto sócio-histórico com vistas à uma melhor 

aprendizagem como podemos ver a seguir: 

  

A expressão construir sentidos, por sua vez, é aqui entendida de modo 
igualmente abrangente de forma a abarcar tanto a compreensão e a 
formulação de conceitos e pontos de vista sobre objetos (físicos ou 
simbólicos), como o entendimento e o domínio de procedimentos próprios a 
diferentes campos do conhecimento humano. (LEITÃO, (Orgs), 2011). 

 

 

 Desta forma, trabalhar a perspectiva argumentativa para estudantes surdos é 

no mínimo desafiador, já que, não estamos tratando necessariamente de sinais que 

favoreça a compreensão de um dado conceito, mas sim, de movimentos e 

estratégias que necessitam ser estabelecidos para uma construção de sentido 

desses estudantes a partir de um viés argumentativo. 

 Logo, esse trabalho nos impulsiona a compreender de que forma a 

perspectiva argumentativa pode ser potencializadora na negociação de significados 

científicos de estudantes surdos uma vez que, existem poucas experiências dessa 

natureza. Ao mesmo tempo, compreendemos que novos olhares devem ser 

lançados sobre esses estudantes que se comunicam além da oralidade e que em 

muitos momentos essa ‗fala‘ fica presa nos sinais ou expressões faciais e corporais 

desses estudantes surdos.  
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5  METODOLOGIA  

 

5.1 DESENHO DA  PESQUISA 

 

 Diante da crescente presença de estudantes surdos no sistema básico de 

ensino e, por conseguinte, dos desafios emergentes de se trabalhar conceitos 

científicos em sala de aula, (FELTRINE; GAUCHE, 2007; COSTA, 2014; 

SALDANHA; SOUZA; 2011;) essa pesquisa se apresenta como de natureza 

exploratória. De acordo com Gil (2002), este tipo de pesquisa busca maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais explícito ou a constituir 

hipóteses. Desta forma, analisaremos o processo discursivo de estudantes surdos 

numa perspectiva dialógica com a implementação das ações discursivas da 

professora em que se possa desencadear um contexto argumentativo que servirá de 

base para a análise dessa pesquisa. 

Acreditamos que o conhecimento pode ser socialmente construído e emergir 

de questões culturais e sociais dependo do fenômeno a ser investigado. Segundo 

Creswell (2007), ele caracteriza essa perspectiva como alegações de conhecimento 

socialmente construídas, ou seja, o enfoque do pesquisador é trazer sentido 

(interpretar) os diferentes significados que outras pessoas têm para o mundo a sua 

volta. 

A partir dessa perspectiva, trabalharemos o método qualitativo que segundo 

Lüdke e André (1986), ―[...] imerge no mundo dos sujeitos observados, tentando 

entender o comportamento real dos informantes, suas próprias situações e como 

constroem a realidade em que atuam.‖ Esse método é comentado por Triviños 

(1987), ao declara que: 

 

O avanço das ideias facilitou o confronto de perspectivas diferentes de 
entender o real. Frente a atitude tradicional positivista de aplicar ao estudo 
das ciências humanas os mesmos princípios e métodos das ciências 
naturais, começaram a elabora-se programas de tendências qualitativas, 
para avaliar, por exemplo, o processo educativo, e a propor ―alternativas 
metodológicas‖ para a pesquisa em educação (p, 116). 

 

 

 Nessa perspectiva, Lakatos & Marconi (2004, p. 269) contribuí 

afirmando que ―a metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar 
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aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento 

humano.‖ Partindo da hipótese central de nossa pesquisa que é investigar se a 

argumentação pode propiciar a construção do conhecimento científico por 

estudantes surdos usuários de Libras, procuraremos delinear a nossa pesquisa em 

um estudo de caso, já que,  segundo Gil (2002), a pesquisa exploratória se 

apresenta como flexível, e assume a forma de estudo de caso.  

 O estudo de caso por sua vez, enquanto método que não apresenta 

um sistema estrutural aprioristicamente, se preocupa em reunir informações das 

mais diversas possíveis valendo de diferentes técnicas no sentido de apreender 

essa situação e descrever a complexidade dos fatos. (LAKATOS; MARCONI; 2004). 

Para a etapa da análise e discussão dos dados, tomaremos como base 

principal a unidade de análise triádica proposta por Leitão (2009, 2011) em que 

consiste identificar nas falas envolvidas no processo discursivo dos estudantes 

surdos o movimento de argumento, contra-argumento e resposta. É com base nas 

perspectivas de compreensão de argumentação e nos movimentos discursivos 

descritos acima, é que os dados colhidos serão analisados a partir do contexto de 

fala estabelecido pelos envolvidos na pesquisa tanto em língua de sinais quanto na 

modalidade oral, ou seja, da língua portuguesa. 

Para que isso aconteça, teremos também como enfoque de análise as ações 

discursivas implementadas pela professora a partir das autoras De Chiaro e Leitão 

(2005) no plano pragmático, argumentativo e epistêmico no sentido de analisar de 

que forma estas ações podem ser potencializadoras de um contexto de construção 

do conhecimento científico. Ao mesmo tempo, faremos uma interface com os PCN‘s 

nacionais de química para validar as habilidades e competências que foram 

desencadeadas e construídas pelos estudantes em todo o processo discursivo 

estabelecido. 

Para registrar os mecanismos que nos orientem na análise argumentativa dos 

dados transcritos, usaremos como recurso analítico o apoio dos operadores 

argumentativos categorizados por Koch (2008) com o objetivo de apontar elementos 

que evidenciem as marcas da argumentação discutidas durante o processo de 

coleta de dados, e que servirão de base para a análise das unidades de análise 

descritas acima.  
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5.2 O CONTEXTO DA PESQUISA E PÚBLICO ALVO 

 

Para estabelecer o início da coleta de dados, fizemos um mapeamento na 

Gerência Regional de Educação do Estado de Pernambuco – GRE, no sentido de 

averiguar as escolas que acolhiam estudantes surdos no ensino médio a partir da 

região do agreste central e, por conseguinte, escolher uma destas escolas para 

implementar a pesquisa e coletar os dados. Depois do processo da pesquisa, foi 

escolhida uma escola regular que atende estudantes surdos em uma proposta 

inclusiva localizada na cidade de Caruaru- PE. Decorrida todas as etapas de registro 

e aprovação nas instâncias de pesquisa dessa universidade e dos órgãos de 

registro, demos início a pesquisa. 

O público alvo investigado foram estudantes surdos jovens que cursavam ou 

estavam concluindo o ensino médio na escola regular na perspectiva da educação 

inclusiva, ou seja, esses estudantes deveriam estar inseridos em salas comuns com 

o auxílio do tradutor/Intérprete de Língua Brasileira de Sinais.  

Uma das etapas prévias à etapa da coleta de dados se deu através de 

reuniões entre o pesquisador e os orientadores desse trabalho em que ficou 

decidido de convidar uma professora da área de química com experiência em 

educação inclusiva que pudesse participar voluntariamente como ministradora de 

uma aula para os estudantes surdos participantes da pesquisa. Feito isto, 

expusemos a proposta da pesquisa para a professora que aceitou participar e ficou 

responsável de escolher um conteúdo de química que fosse por natureza 

polemizador e passível de discussão em sala de aula.  

Posteriormente, a professora fez a escolha do conteúdo ―Radioatividade‖ que 

é contemplado na base curricular comum do ensino médio de química, para que 

assim, fosse possível traçar as estratégias e a melhor forma de implementar um 

contexto argumentativo entre os estudantes. Gostaríamos de ressaltar que a 

presença da intérprete de Libras foi pensada desde o início para que a aula pudesse 

ser mediada linguisticamente da melhor maneira possível. Assim, fizemos contato 

com a intérprete que trabalhava na escola e ela também aceitou fazer parte da 

pesquisa como intérprete voluntária. 

O espaço para a coleta de dados foi também previamente discutida com a 

equipe gestora da escola em que, por unanimidade, achou-se por bem a aula ser 
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realizada na sala de recursos multifuncionais7 por oferecer uma melhor privacidade e 

acústica para o momento da gravação tanto dos estudantes como da professora e 

da intérprete. 

Tivemos como envolvidos diretamente na pesquisa as seguintes pessoas: 

três estudantes surdos que eram matriculados na instituição pública de ensino, a 

intérprete de Libras e a professora de química também voluntária da pesquisa. Para 

fazer a coleta dos dados, ou seja, a videogravação do momento da aula, tivemos 

que registrar simultaneamente através de duas câmeras os momentos discursivos 

estabelecidos. Uma das câmeras ficou na responsabilidade do pesquisador deste 

trabalho que registrou todo o diálogo sinalizado dos estudantes surdos e a outra 

câmera ficou por responsabilidade dos orientadores da pesquisa e da coordenadora 

deste programa de pós-graduação no qual registou todos os momentos de 

explanação da professora e da sinalização/oralização da intérprete de Libras. Assim, 

foram duas gravações em planos distintos que culminaram em 1‘18‘‘ (Uma hora e 

dezoito minutos aproximadamente de videogravação). 

Toda essa organização e logística necessitou ser bem pensada e preparada 

para atender o contexto linguístico dos participantes surdos em que, no mesmo 

espaço da coleta dados, precisaria ser registrado uma aula sobre radioatividade que 

contemplasse dois sistemas linguísticos distintos: a Língua Portuguesa e Libras.  

 

5.3  ETAPA PRÉVIA: OS SINAIS DE QUÍMICA 

 

Consideramos esta etapa prévia da pesquisa como uma fase que serviu de 

premissa para as etapas posteriores da coleta de dados já que, seria necessário 

aproximar os estudantes e a intérprete (participantes da pesquisa) ao contexto que 

seria estabelecido posteriormente no dia da aula.  

Nesse sentido, refletimos em conjunto com a professora voluntária de química 

e com os orientadores sobre a importância de estimular o aspecto visual que é 

inerente dos estudantes surdos. Para isso, a professora convidada elaborou um 

texto prévio (Anexo A) de uma página sobre o tema radioatividade e disponibilizou o 

                                            
7
 De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva 

(MEC/2008), as Salas de Recursos Multifuncionais – SRM, foram criadas para apoiar a organização e 
a oferta do Atendimento Educacional Especializado – AEE de forma complementar ou suplementar 
aos estudantes com deficiência no intuito de assegurar as condições de acesso, participação e 
aprendizagem nas escolas públicas brasileiras. Maiores informações acessar: www.portal.mec.gov.br  

http://www.portal.mec.gov.br/
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material para ser distribuído e contextualizado com os estudantes surdos através do 

pesquisador e da intérprete que os acompanhava.  

Em conversa prévia com a intérprete voluntária da pesquisa, nos foi 

informado da falta de domínio pleno da língua portuguesa dos estudantes 

voluntários da pesquisa e dos sinais provisórios do contexto de ciência que os 

mesmos usavam em sala de aula. Diante dessa realidade, interpretamos todo o 

texto em língua de sinais para os estudantes surdos com a presença da intérprete 

voluntária da pesquisa. Mas para que isso acontecesse, foi necessária uma 

pesquisa prévia de sinais do campo de conhecimento específico da química que 

atendesse linguisticamente em sinais o texto fornecido pela professora sobre o tema 

radioatividade. Para isso, nos apoiamos em Costa, E. (2014)8 que em sua pesquisa, 

trabalhou a produção de sinais de termos químicos na Libras escritos e pelo sistema 

―SignWriting‖ para dar suporte a construção de conceitos científicos para estudantes 

surdos.  

Nosso foco era que tanto os estudantes surdos como também a 

tradutora/intérprete de Libras tivesse um momento prévio de contato com os sinais 

específicos e conceituais da química para uma melhor discussão no dia da aula 

implementada pela professora. Gostaríamos de frisar que o conteúdo interpretado 

em língua de sinais somente se deteve as informações contidas devidamente no 

texto para que as possíveis dúvidas dos estudantes pudessem ser sanadas no dia 

da coleta dos dados com a presença da professora de química voluntária da 

pesquisa. 

Abaixo, segue imagens do autor desse trabalho que representam, em Língua 

Brasileira de Sinais, os principais sinais do conteúdo ―radioatividade‖ do campo de 

conhecimento da química  validados pela comunidade surda e que serviram de base 

para a interpretação do texto fornecido previamente pela professora para ser 

trabalhado com os estudantes surdos: 

 

 

 

 

                                            
8
 Edivaldo da Silva Costa é atualmente professor do departamento de Letras/Libras da UFS/DELI. 

Para maiores informações sobre sua pesquisa, consultar a bibliografia do mesmo na seção de 
referências dessa dissertação. 
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Fotografia 1 – Sinal de Elemento Radioativo            Fotografia 2 – Elemento Instável 

 

 
 
 

 

 
         

      
Fonte: O Autor (2017)     Fonte: O Autor (2017) 
 
 

 

Fotografia 3 – Bomba Nuclear 

 
 

 
 

 

 

 
Fonte: O Autor (2017) 
 

 

Fotografia 4 – Massa 

 
 
 
 
 

 
 

 

Fonte: O Autor (2017) 
 

 
Fotografia 5 – Molécula 
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Fonte: O Autor (2017) 

 

 

Fotografia 6 – Núcleo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O Autor (2017) 

 

Fotografia 7 – Radiação 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: O Autor (2017) 

 

 Fotografia 8 – Radioatividade 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: O Autor (2017) 
 

Fotografia 9 – Próton 
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Fonte: O Autor (2017) 
 

 

Fotografia 10 – Matéria 

 
Fonte: O Autor (2017) 
 
 
 
Fotografia 11 – Radiação Beta 

 
Fonte: O Autor (2017) 
 
 
Fotografia 12 –  Radiação Gama 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: O Autor (2017) 
 

 

Fotografia 13 – Radiação Alfa 
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Fonte: O Autor (2017) 
 
 
Fotografia 14 –  Emissão Radioativa 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: O Autor (2017) 
 
 
Fotografia 15 –  Partícula 

 
Fonte: O Autor (2017) 
 
 
 
Fotografia 16 – Energia Interna 

 
Fonte: O Autor (2017) 
 
 

Fotografia 17 – Ondas Eletromagnéticas 
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Fonte: O Autor (2017) 
 

 

Fotografia 18 – Elétrons 

 
Fonte: O Autor (2017) 
 
 
Fotografia 19 –  Elemento Químico 

 
Fonte: O Autor (2017) 
 
 
 
Fotografia 20 –  Nêutron 

 
Fonte: O Autor (2017) 
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Fotografia 21 – Átomo 

 
Fonte: O Autor (2017) 
 
 
  
Fotografia 22 –  Irradiado  

 
Fonte: O Autor (2017) 
 
 
 
 
5.4 O ASPECTO DA TRANSCRIÇÃO 

 

Dada a realidade e natureza linguística dos surdos envolvidos na pesquisa, 

tivemos que avaliar e refletir sobre qual a melhor forma de contemplar os contextos 

discursivos ditos e não-ditos dos surdos através da sinalização em Libras. A partir 

dessa etapa, essa seção vem responder ao objetivo específico ―a‖ desse trabalho 

que refere-se a construção de um mecanismo de transcrição que contemplasse as 

falas oralizadas e sinalizadas dos envolvidos no decorrer da pesquisa.  

Compreendemos, portanto, que essa fase foi crucial para a construção do 

corpus a ser analisado no sentido de contemplar todos os enunciados dos 

envolvidos na pesquisa sem percas de elementos linguísticos de ambas as 

modalidades das línguas envolvidas no processo discurso. Assim, optamos por 

descrever todo o contexto discursivo com o apoio de três sistemas de notação: 

turnos de fala de acordo com MARCUSCHI (1999), do sistema internacional ―Sign 

Writing‖ proposto pela pesquisadora Valerie Sutton e adaptado para o Brasil por 
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Costa, Stumpf e Borba (1996) e do ―Sistema de notação de palavras‖ a partir de 

Felipe & Monteiro (2001). 

Todo o contexto discursivo foi disponibilizado em um grande quadro dividido 

em dois blocos: do lado esquerdo contemplamos a fala em ordem cronológica dos 

participantes da pesquisa e do lado direito disponibilizamos o movimento discursivo 

tanto do professor como dos estudantes surdos com o objetivo de ajudar o leitor a 

identificar todo o processo no próximo capítulo que trata das análises. Nesse 

sentido, tentamos convergir três sistemas de notação com o objetivo de descrever 

da melhor maneira possível todo o discurso dos participantes da pesquisa. 

Em relação a transcrição do discurso da professora que foi praticamente todo 

em língua portuguesa (salvo alguns momentos que a mesma fazia uso de alguns 

sinais básicos em Libras), no apoiamos no sistema de transcrição proposto por 

Marcuschi (1999) que segundo o autor ―é um sistema eminentemente ortográfico, 

seguindo a escrita-padrão mas considerando a produção real‖. (MARCUSCHI, 1999, 

p. 09).  

Esse sistema de transcrição também nos ajudou na implementação do 

registro em que aspectos que não envolviam a fala como foi o caso dos recursos 

paralinguísticos e suprasegmentais que representavam, por exemplo, meneios de 

cabeça, pausas, ruídos, gestos com o corpo e rosto dentre outros, que denotassem 

alguma resposta ou ideia durante o contexto discursivo, pudessem ser 

representados pelo uso dos ―parênteses duplos‖ ―((  ))‖ para descrever melhor todo o 

processo dos envolvidos na pesquisa. 

Com isto, transcrevemos todos os turnos de fala emitidos pelos enunciadores 

em língua oral a partir dos seguintes símbolos: 

 

1. Truncamentos Bruscos:   / 

2. Pausas pequenas (até três segundos): (+) um sinal + para cada segundo 

3. Comentários do Analista: ((        )) 

4. Indicação de Transcrição Parcial ou de Eliminação  /.../ 

5. Dúvidas: (Incompreensível) 

6. Falas simultâneas/sobreposições:  

 

Para contemplar tanto o discurso sinalizado pela intérprete em alguns 

momentos como também, todos os momentos de sinalizações dos estudantes 
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surdos, nos apoiamos no sistema de ―notação em sinais‖ proposto por Felipe & 

Monteiro (2001), que durante muito tempo, segundo apontado pelas autoras, 

serviram de suporte de registro para  pesquisadores que estudam e pesquisam 

sobre a língua de sinais no Brasil e em outros países. Esse sistema de notação 

serve para representar aproximadamente os sinais a partir de palavras de uma 

língua oral- auditiva. 

Nesse sentido, apresentaremos as principais notações que fizeram parte da 

nossa etapa de transcrição:9 

 

1. Os Sinais da Libras serão representados por letra maiúscula: CASA, 

ESTUDAR, CRIANÇA 

2. Um sinal traduzido por duas ou mais palavras na língua portuguesa: 

CORTAR-COM-FACA ―cortar‖ QUERER-NÃO ―não querer‖  

3. A datilologia ou Alfabeto Manual que é usado para representar nomes 

próprios ou palavras que não possui sinal: J-O-Ã-O  , A-L-G-U-É-M 

4. Desinências para representar marca de gênero (masculino e feminino) que 

termina com o símbolo  @:  EL@, ―ela, ele‖ ME@ ―minha ou meu‖ 

5. Traço não–manual que são feitas simultaneamente com um sinal nas 

formas interrogativas, negativas ou exclamativas:  

 

                        ou                             ou     

6. Os verbos que possuem concordância de gênero (pessoa, coisa, animal) 

ou para objetos com representação em subscrito: 

 

MOVER      COLOCAR 

 

7. Verbos que possuem concordância de lugar ou número-pessoal e que 

fazem uso do movimento estão representados com uma letra em 

subscrito: 

 

a) Variável de Lugar:   “i”   = ponto próximo à 1ª pessoa 

                                            
9
 Para maiores informações e conhecimento de todo o sistema de notação em sinais, favor verificar 

no Livro: Libras em Contexto: Livro do Professor Instrutor através do link: 
http://www.faseh.edu.br/biblioteca_/arquivos/acervo_digital/Libras_em_contexto_Livro_do_Professor.
pdf 

Interrogativa 
 

negativas 
 

exclamativa 
 

pessoa 
 

 Coisa-arredondada 
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                                “j”   = ponto próximo à 2ª pessoa 

                               “e”  = esquerda 

                               “d”  = direita 

 

b) As pessoas gramaticais: 1s, 2s,  3s  = 1ª, 2ª e 3ª pessoa do singular; 

                                        1d, 2d , 3d  = 1ª, 2ª e 3ª pessoas do dual; 

                                        1p , 2p , 3p  = 1ª, 2ª e 3ª pessoas do plural; 

 

8. Sinal feito com uma das mãos ou dois sinais feitos simultaneamente com 

as duas mãos: 

 

IGUAL “(md)” 

IGUAL “(me)” 

 

O segundo sistema utilizado na nossa etapa de transcrição que foi 

determinante para compreendermos não só as expressões utilizadas pelos 

estudantes surdos, mas também a força argumentativa dos mesmos através dos 

recursos não verbais foi o sistema ―Signwriting‖ ou sistema de Escrita de Sinais.     

Esse sistema foi criado em 1974 por Valerie Sutton como um sistema para descrever 

os movimentos de dança e que posteriormente chamou a atenção de pesquisadores 

em língua de sinais da Dinamarca. Já na década de 70, houve um momento de 

transição do sistema de sinais da dança para o sistema de sinais da escrita de sinais 

e no Brasil, esse sistema começou a ser usado pelo Prof. Dr. Rocha em 1996 com o 

uso de softwares de computador na PUC do RS em Porto Alegre. Esse sistema 

começou a tomar corpo quando o professor Rocha formou um grupo de trabalho que 

envolveu especialmente a Profa. Marianne Stumpf da UFSC e Prof. Marcia Borba 

para o avanço desse sistema de escrita até os dias de hoje. Segundo Quadros 

(1999), é possível expressar através dessa escrita os movimentos, as formas das 

mãos, as marcas não-manuais e os pontos de articulação. 

Esse sistema nos ajudou na implementação da transcrição dessa pesquisa de 

forma bem significativa. Procuramos com isto, focar nos sinais que enfatizassem as 

expressões faciais de rosto dos envolvidos na pesquisa, uma vez que, as 

expressões de rosto apoiam as construções de sentido em língua de sinais e como o 

sistema em escrita de sinais é bem robusto, optamos por usar sinais de ordem mais 
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básica para ajudar o leitor na compreensão de todo o contexto da pesquisa. Abaixo, 

segue as principais expressões faciais representadas em escrita de sinais: 

 

1. Sinal de movimento de negação (1):  

 

 

2. Sinal de negação (2):  

 

 

3. Sinal de sorriso fechado:  

 

 

4. Sinal de meio sorriso ou metade reta: 

 

 

5. Sinal de Afirmação: 

 

 

6. Sinal de Franzir a testa:  

 

 

7.  Sinal de Franzir a testa com inclinação da cabeça para um lado:  

 

 

8. Sinal de olhar para cima:  
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6  ANÁLISE E DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo, discutiremos a análise feita de recortes extraídos da aula 

videogravada anteriormente com o tema ―radioatividade‖. Este capítulo vem, 

portanto, responder ao objetivo ―b‖ dessa pesquisa que foi analisar a elaboração da 

aula e das ações discursivas da professora e sua potencialidade no estabelecimento 

de um contexto argumentativo e, ao mesmo tempo, atender ao objetivo ―c‖ que trata 

de identificar nas ações discursivas dos surdos se existe o movimento de 

argumento, contra-argumento e resposta. Será possível notar no decorrer desse 

capítulo, que a presente análise permeia o segundo e terceiro objetivo citado 

anteriormente por compreendermos que as ações da professora seria o possível 

motivador dos movimentos de argumentação dos estudantes surdos, ou seja, o 

direcionamento discursivo que se estabeleceu nos recortes abaixo, dependeu 

diretamente das ações e questionamentos implementados pela professora.  

Logo, o foco de discussão central desse capítulo, é trazer uma análise a partir 

dos recortes de turnos dos envolvidos na pesquisa que apontem as ações em 

potencial direcionadas pela professora que geraram movimentos de argumentação 

dos estudantes surdos e que por sua vez, contribuíram para estabelecer um 

contexto epistêmico por parte dos mesmos. Nesse aspecto, as relações dialógicas 

são de sobremodo importantes quando discutimos sobre pontos de vistas diferentes 

e negociação de significados por caracterizar um processo que se apresenta 

múltiplas perspectivas avaliativas, formas diferentes de significação quando cada 

indivíduo se opõe e essas enunciações se entrecruzam dentro do processo 

comunicativo que se assemelha as réplicas do ―diálogo‖ (LEITÃO, 2007). 

Dessa forma, os processos argumentativos em foco serão o eixo norteador 

para analisar as diferentes vozes expostas na transcrição das páginas subsequentes 

desse trabalho em que será materializado o discurso entre estudantes surdos e a 

professora com a ajuda da intérprete de Libras e desta forma, a atividade 

argumentativa que na definição de Leitão (2007), é conceituada como uma atividade 

discursiva específica, no decorrer do qual as divergência entre pontos de vista são 

colocados e neste movimento, são abertamente negociados.  

Para iniciar o processo de análise, tivemos que observar todos os enunciados 

sinalizados dos estudantes surdos, da professora e concomitantemente da intérprete 

que traduzia ora de forma simultânea e ora de forma consecutiva. Ou seja, 
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procuramos manter a rigorosidade no trato com os dados, uma vez que, além das 

diferentes modalidades envolvidas, tínhamos que observar os movimentos 

discursivos que se alternavam entre a Libras e a Língua Portuguesa.  

No processo de análise, percebemos que inserir neste capítulo todos os 

turnos transcritos tornaria a leitura cansativa para o leitor e poderia tirar o foco da 

análise principal dos objetivos propostos. Sendo assim, partimos para uma 

microanálise dos episódios que evidenciassem os movimentos de argumentação 

dos estudantes surdos e das ações pragmáticas, epistêmicas e argumentativas 

promovidas pela professora que mais tiveram relevância em todo o processo. Em 

todos os quadros de conversação deste capítulo, organizamos do lado esquerdo os 

turnos de fala da professora, intérprete de Libras e dos estudantes surdos e do lado 

direito, uma coluna explicativa que denominamos de ―movimento discursivos do 

professor e aluno‖ para situar o leitor e ao mesmo tempo, dar conta dos objetivos 

específicos ―b‖ e ―c‖ desta pesquisa em que apresenta as ações discursivas da 

professora e os elementos de argumentação dos estudantes surdos. 

Para chegar ao episódio das análises, se passaram  207 turnos até chegar ao 

ponto que escolhemos para iniciar o primeiro episódio de análise propriamente dito. 

Nessa perspectiva, apresentaremos abaixo o primeiro recorte a ser discutido e 

analisado a partir do turno 208 ao 311 intitulado de “V” de Vitória”. Para deixar 

mais clara a leitura dos turnos analisados, evidenciaremos alguns extratos menores 

que serão objeto de análise no decorrer de todo o texto através dos comentários do 

pesquisador em consonância com a literatura especializada. A transcrição completa 

está disponibilizada no final desse trabalho (Apêndice A)  para uma melhor 

compreensão do leitor e de todo o contexto discursivo. As figuras e por sua vez as 

tabelas obedecerão a ordem cronológica estabelecida no decorrer da pesquisa para 

situar melhor o leitor no entendimento da análise proposta.  

Inicialmente, a professora queria descobrir qual a relação que os estudantes 

surdos faziam entre duas imagens apresentadas nos slides. A professora 

apresentou um slide que mostrava duas figuras: de um lado, a explosão de uma 

bomba atômica e do outro lado, uma mão em formato da letra ―V‖ (Alfabeto manual 

da Libras)  em que, na figura ―24‖ fazia alusão ao mesmo layout e plano de fundo da 

figura ―23‖ mas com formato diferenciado ( Ver figuras ―23‖ e ―24‖). Nesse turno em 

que se iniciam as análises, a professora faz a seguinte pergunta no turno ―T208‖ : ―O 

que significa essas figuras para vocês?”  
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Figura 1 – Explosão de Radioatividade - A 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bomba_nuclear 
 

 
Figura 2 – Explosão de Radioatividade - B 

 

 

 

 

 

Fonte: https://flitparalisante.wordpress.com/2010/07/page/2/ 

 

Quadro 1 -  DIÁLOGO SOBRE A BOMBA E O ―V‖ DE VITÓRIA   

Fonte: O Autor (2017) 

 

Turno: Movimento Discursivo Prof. e Aluno 

(T208) Professora: O que significa essas 
figuras pra vocês? Qual a relação entre 
elas? 
 
            Intérprete: VOCÊS-2 OBSERVAR 

((Nesse instante não foi possível capturar 
toda a frase interpretada pois a câmera 2 
foi interrompida por alguns instantes...)) 

Ação Pragmática 
 

(T209) Rafael: DOIS ESS@ EXPLODIR ESS@ 

DOIS 

Tentativa de Interpretação das imagens 
apresentadas pela professora 
 

 
  
(T210) Luana: 
 

 

 
 

(T211) Paulo: 
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Como vimos no turno (T208), a professora desejava saber qual a negociação 

de significados que os estudantes poderiam dar as duas figuras chamando a 

atenção dos mesmos através da intérprete de Libras que estava ao seu lado. 

Inicialmente, a professora ainda não estava convidando os estudantes a se 

posicionarem acerca de uma controvérsia estabelecida, porém, a professora tentava 

negociar com eles a compreensão das ideias a partir do estímulo oferecido como 

poderemos ver no quadro seguinte entre os turnos ―T213‖ ao ―T216‖ 

respectivamente: 

 

Quadro 2 - CONSTRUÇÃO DE RELAÇÕES ENTRE A BOMBA E O ―V‖ DE VITÓRIA 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e 
Aluno 

(T212) Intérprete: Ele  
((Rafael)) tá dizendo uma foi simplesmente 
estouro e a outra teve a mãozinha assim  
((A Interprete faz o gesto da mesma mão 
do slide para completar a interpretação 
versão-voz)) 

 

(T213) Professora: Sim, mas o que 
significa? Qual a relação? 
            Intérprete: MAS MÃO QUAL 

SIGNIFICADO FOTO FOTO DESENHO O-QUE  

SIGNIFICA 

Professora  estimula a negociação de 
compreensão a partir dos dados oferecidos 
embora, ainda não aconteça uma negociação 
do ponto de vista argumentativo. 
 

(T214) Rafael: ACHAR MONTAR    M-O- 

MONTAR 

            Intérprete: Ele está dizendo que 
acha que é uma montagem... 

Tentativa de Interpretação das imagens 
apresentadas pela professora 

 
 

(T215) Paulo: EI ENTÃO ACHO EXPLOSÃO   

((Ele interrompe porque percebe que a 
professora está falando...)) 

Ainda um contexto de hipóteses acerca da 
imagem 

(T216) Professora: Que é uma 
montagem? Sim! É uma montagem, mas 
qual o significado que / que a pessoa quis 
dizer com isso? É uma montagem, mas o 
que quis dizer na opinião dele? 
            Intérprete: SIM M-O-N-T... MAS QUAL 

SIGNIFICADO O-QUE PESSOA IDÉIA VONTADE 
MOSTRAR VOCÊS OPINIÃO 

Professora  estimula a negociação de 
compreensão a partir dos dados oferecidos, 
embora, ainda não aconteça uma negociação 
do ponto de vista argumentativo. 
 

(T217) Paulo: EXPLOSÃO UM PERIGOSO MAS 

RADIOATIVIDADE ENERGIA DENTRO PODE 
PERIGOSO EXPLOSÃO LADO NÃO-SEI 

             Intérprete: Ele tá dizendo: parece 
que a primeira figura é perigosa mostra 
que é perigosa que têm radioatividade 
dentro dela  e a outra ele não sabe.  

Tentativa de Interpretação das imagens 
apresentadas pela professora 

Interrogativa 
 

i j 

Interrogativa 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
 

No turno ―T215‖, observamos o estudante Paulo  sinalizar em  Libras: ―Ei, 

então acho explosão‖. Nos dois exemplos, podemos compreender que tanto o 

estudante Rafael como o estudante Paulo, explicitam informações importantes que 

partem do seu canal de percepção que é a visão, mesmo sem ainda, apresentar um 

argumento elaborado. Entendemos que as intuições dos estudantes surdos que 

partem do seu campo de percepção visual, devem ser um dos focos que nortearão 

nossa discussão durante toda essa análise dada a natureza linguística específica 

dos estudantes investigados por uma perspectiva visual-espacial.  

Sobre esse aspecto da experiência visual de pessoas surdas, a autora Perlin 

contribuí dizendo que,  

 

Os sujeitos surdos, com a sua ausência de audição e do som, percebem o 
mundo através dos seus olhos, tudo o que ocorre ao redor dele: desde os 
latidos de um cachorro – que é demonstrado  por meio de movimentos de 
sua boca e da expressão corpóreo-facial-bruta – até de uma bomba 
estourando, que é óbvia aos olhos de um sujeito surdo pelas alterações 
ocorridas no ambiente, como os objetos que caem abruptamente e a 
fumaça que surge. (PERLIN,2008). 

 

Em seguida no turno (T216), encontramos mais uma tentativa da professora 

em trazer um contexto de negociação a partir dos dados oferecidos pelos estudantes 

ao afirmar: É uma montagem? Sim! É uma montagem mas qual o significado que a 

pessoa quis dizer com isso?  Podemos considerar que esta é uma etapa prévia aos 

movimentos de posicionamento dos estudantes, ou seja, a professora executa o 

movimento de negociação de compreensões para poder chegar a um debate de fato 

mais a frente. 

Em vários momentos da nossa análise, tentaremos dar ênfase na transcrição 

das expressões faciais dos surdos enquanto parâmetro clássico nas línguas de 

sinais, dos risos e negativas como também de outras expressões que de acordo 

com Marcuschi (1999), ―estabelecem, mantém e regulam o contato: uma palmadinha 

com a mão durante um turno, um olhar incisivo ou um locutor que nunca enfrenta 

(T218) Professora: ―Luana‖ 
            Intérprete: LUANA FALA QUAL 
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seu parceiro significam muito sobre o olhar‖. Para entender melhor, observemos a 

continuação das falas no próximo quadro: 

 

 

 

Quadro 3 -  PERCEPÇÃO DE MONTAGEM SOBRE A BOMBA E O ―V‖ DE VITÓRIA 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e 

Aluno 

(T219) Luana: EXPLOSÃO PARECE TER 

EST@ BOM EST@ MAU 

            Intérprete: Ela disse que uma 

figura parece ser má e a outra parece que 

traz coisas boas 

Argumento (Visual) – Ela se justifica diante 

do que ela observa nas duas figuras. 

 

(T220) Professora: Fala isso pra eles.  

(T221) Intérprete: TER EL@  LUANA FALAR 

UM FOTO EST@ PARECE  MAU  EST@ PARECE 

BOM 

 

(T222) Professora: Pergunta se o ―Rafael‖ 

concorda. Ele percebeu que era uma 

montagem... Percebeu que era uma 

montagem... O que ele acha que quiseram 

dizer , que quiseram dizer com essa 

montagem? 

            Intérprete: RAFAEL  CONCORDAR 

LUANA CONCORDAR PERCEBEU M-O-N-T-A....  

ORGANIZAR ENTENDER PERCEBER VOCÊ 

OPINIÃO PESSOA IDÉIA FAZER ORGANIZAR 

EST@ VONTADE MOSTRAR O-QUE O-QUE 

SIGNIFICA DOIS ESS@ ESS@  O-QUE SIGNIFICA 

QUAL 

 

          (T223)Paulo:                      

                                                                            

                         (T224)Luana:                                                               

 

                            (T225) Rafael ((Gesto     

                              querendo expressar: ―Eu 

                              acho...‖))         

Ação Pragmática da professora no sentido de 

propor que os estudantes se posicionassem 

acerca da imagem apresentada se era ou 

não uma montagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiniões claras dos estudantes em  usar os 

recursos discursivos não-verbais ou 

paralinguísticos que denotam 

posicionamentos. 

 

i 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
 

i 

Interrogativa 
 

j 

j 
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Fonte: O Autor (2017) 

 

Nos turnos que se seguem do terceiro quadro, e em especial ao ―T222‖,  fica 

claro os posicionamentos dos estudantes através dos recursos não-verbais 

conceituados acima, pois, a professora induz os alunos a se posicionarem sobre a 

questão das imagens em representar  uma montagem ou não. Antes mesmo de um 

posicionamento sinalizado, eles imprimem expressões que deixam claro um 

posicionamento inicial, ou seja, o estudante Paulo balança a cabeça para cima e 

para baixo como estivesse concordando enquanto que a estudante Luana se 

posiciona de forma negativa com os movimentos laterais da esquerda para a direita 

e por sua vez, o estudante Rafael continua com uma expressão que condizia com 

seu posicionamento inicial querendo expressar ―eu acho‖. Confira nos turnos ―T223‖ 

, ―T224‖ e ―T225‖ respectivamente. 

Outra questão a ser considerada no turno ―T222‖, é que a professora imprime 

uma ação pragmática denotando a intenção de incentivar a negociação de 

compreensão de significados ao solicitar que o estudante Rafael se posicione frente 

a posição de Luana do turno ―T219‖ em que ela explicava ― Que um era bom e o 

outro era mau‖. Neste movimento, compreendemos que de fato a professora em sua 

ação pragmática gerou a necessidade de posicionamento do aluno que precisava 

responder se concordava ou não com o que estava sendo colocado por sua colega. 

Podemos notar esse posicionamento claro no turno ―T223‖ em que Paulo 

balança a cabeça representada pelo símbolo em escrita de sinais e a Luana, se 

posiciona de forma contrária com o balançar de cabeça de forma negativa no turno 

―T224‖  enquanto que o estudante Rafael em ―T225‖ se expressa com um gesto e 

balbuciar de ―Eu acho‖. Claramente podemos perceber o início das operações de 

argumentação em que diante da estimulação colocada pela professora no sentindo 

deles se posicionarem se era ou não uma montagem criou-se a possibilidade de 

discordância, ou seja, esse movimento de discordância propicia que cada um possa 

formular seu argumento frente a ideia do outro. 

(T226) Rafael: BRINCADEIRA DOIS 

BRINCADEIRA  

((Gesto querendo expressar: ― Eu acho...‖)) 

            Intérprete: Ele acha que talvez uma 

brincadeira. 

Ponto de Vista 
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Precisamos compreender que esse aspecto da construção e negociação de 

significados é bem peculiar de pessoas surdas tendo em vista o seu campo de 

percepção visual e construção de ideias. É claro que no decorrer desta análise 

encontraremos enunciados que se apresentarão através de sentenças sinalizadas e 

em outros momentos, presenciaremos enunciados com sinalizações e ênfase de 

expressões não-verbais representadas pelo sistema de notação em sinais e pelo 

sistema ―Sign Writing‖ como pontuado nos passos de preparação para a transcrição 

em capítulos anteriores. 

Em seguida, o estudante Rafael em ―T226‖ enfatiza que uma das imagens 

representada pelo ―V‖ era uma brincadeira ao afirmar: ―BRINCADEIRA DOIS 

BRINCADEIRA‖. Isso serviu de ―gancho‖ para que mais uma vez a professora 

pudesse imprimir uma ação pragmática como podemos ver na continuação da aula 

no quadro a seguir: 

 

Quadro 4 -  ―V‖ DE VITÓRIA É UMA BRINCADEIRA? 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e Aluno 

(T227) Professora: Fala pra eles que 

a  resposta deles é essa se eles 

concordam 

            Intérprete: EL@ FALAR TALVEZ 

MOSTRAR BRINCADEIRA 

 

VOCÊS-2 CONCORDAR EL@ RAFAEL  EST@ 

Ação Pragmática: A professora traz o 

posicionamento que a figura ―V‖ representava 

―BRINCADEIRA‖ e tenta estabelecer um 

posicionamento contra oponente. 

 

 

(T228) Paulo:  

 

 

Contra-posição 

 

(T229) Intérprete: Paulo não 

concorda... 

 

(T230) Professora: Porquê? Pede 

pra ele falar... Pede pra ―Paulo‖ 

            Intérprete: PORQUE 

Ação Pragmática 

  

(T231) Intérprete: O-QUE SIGNIFICA 

PESSOA ORGANIZAR RADIAÇÃO DOIS EST@ 

EST@ SIGNIFICA O-QUE 

 

 

(T232) Professora:  Pede pra ele 

falar... 

            Intérprete: PODE FALAR 

Ação Pragmática  

 

Interrogativa 
 

i 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
 

i 

j 



78 
 

Fonte: O Autor (2017) 

 
Como apresentado acima, a professora retomou a opinião do estudante 

Rafael em forma de uma ação pragmática no turno ―T227‖ ao solicitar que os 

estudantes se posicionassem acerca da opinião do colega, ou seja, estimulou um 

momento de reflexão em cima da afirmativa do Rafael que sinalizava que o ―V‖ era 

uma brincadeira. Desta vez, podemos observar um posicionamento contrário na 

expressão de Paulo no turno ―T228‖ quando ele não concorda que o ―V‖ é uma 

brincadeira como colocado por seu colega Rafael. Encontramos aqui um movimento 

de contra-posição, desta vez, em oposição ao enunciado de Rafael em que o 

recurso não-verbal (balançar negativamente com o rosto) utilizado por Paulo é 

determinante no processo de marcação de ponto de vista no decorrer do processo 

de negociação de significados. Em seguida, a professora percebendo o 

posicionamento contrário de Paulo frente o colega, solicita através da intérprete que 

ele se posicione e que explicasse melhor  acerca da sua opinião contrária no turno 

―T230‖. 

É interessante perceber nesse turno que a professora não somente questiona 

o Paulo ao dizer: Porquê? Pede pra ele falar... Pede pra “Paulo”, mas se dirige 

diretamente ao aluno no sentido de obter uma resposta mais clara do 

posicionamento dele acerca da contrariedade da afirmação de Rafael com o uso do 

operador argumentativo ―Porque‖. Acerca disso, Kock (2008), esclarece que os 

operadores argumentativos têm a função inicial de designar elementos da gramática 

que tem por objetivo apontar ou indicar a força argumentativa dos enunciados, ou 

seja, a direção ou sentido que apontam no processo de análise. Ela ainda 

complementa afirmando que um dos operadores clássicos é o uso do ―porque‖ no 

qual  vem descrever que ―são operadores que introduzem uma justificativa ou 

explicação relativa ao enunciado anterior‖. Desse modo, mais uma vez fica clara a 

OPINIÃO 

 

 

(T233) Paulo:           NÃO-SABE DOIS 

O-QUE NÃO-SABE 

            Intérprete: Ele disse que não 

sabe explicar o que significa esses  

dois dedinhos 
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ação pragmática da professora ao solicitar um pedido de justificação para que seja 

dado elementos que implementem e constituam um argumento por parte do 

estudante Paulo.  

Algo que também  merece destaque é o direcionamento de olhar da intérprete 

para o estudante Paulo diante do ―Porque‖ da professora de forma 

simultânea/sinalizada. Esse processo de sinalização do ―PORQUE‖ executado pela 

intérprete além de reforçar a ação da professora, nos possibilita refletir também que 

esse operador argumentativo é de grande importância no movimento metacognitivo 

do estudante  surdo uma, vez que, dentro da perspectiva da argumentação ele 

reforça o sentido de justificação, ou seja, propicia no estudante envolvido no 

discurso a possibilidade de revisar reflexivamente a base do seu posicionamento. Na 

Língua Brasileira de Sinais nos seus contextos de uso, percebemos que o sinal 

―PORQUE‖ também propicia uma tomada de decisão do interlocutor fazendo com 

que o outro formule justificativas em língua de sinais e apresente o seu ponto de 

vista.  

No processo de construção de significados em sala de aula, podemos 

encontrar outros tipos de ações mediadas pelo professor que podem ser cruciais 

para que se promova um contexto de debate em sala de aula. Outra ação muito 

discutida por Chiaro e Leitão (2005) se refere a ação argumentativa que focaliza a 

forma como o participante da conversa implementa as operações definidoras da 

argumentação que é a definição/justificação de pontos de vistas e negociação de 

divergências. Esta ação além de transformar os conteúdos curriculares a serem 

trabalhados em temas discutíveis, propicia o uso de elementos que promovam um 

contexto argumentativo entre os envolvidos no discurso. Na continuação do quadro 

a seguir, podemos encontrar um exemplo desta ação: 

 

Quadro 5 -  REALMENTE O ―V‖ REPRESENTA VITÓRIA? 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e Aluno 

(T234) Professora:  Talvez (++) pela 

minha percepção você diz pra eles, 

parece um ―V‖ de vitória. Eles 

concordam? 

            Intérprete: EL@ FALAR O-QUE V 

SIGNIFICADO O-QUE VITÓRIA V-I-T-O-R-I-A 

VOCÊ CONCORDAR EST@ 

Ação argumentativa em que a professora se 

posiciona trazendo uma formulação de um ponto 

de vista diferente acerca do assunto discutido e 

conclui sua pergunta com uma ação pragmática 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
Como apresentado no turno ―T234‖ a professora traz um novo elemento a 

discussão que é seu posicionamento acerca da imagem representando um ―V‖, ou 

seja, ela traz um novo argumento a ser lançado para os estudantes em forma de 

pergunta: ―Talvez (++) pela minha percepção você diz pra eles, parece um “V” de 

vitória. Eles concordam?”. Nesse momento, a professora abre espaço para um novo 

ponto de vista por parte dos estudantes, ou seja, ela estimula-os a repensar em 

outra possibilidade que pode ser considerada na discussão sobre a imagem e em 

  

(T235) Luana: ACHAR NÃO 

            Intérprete: Amanda disse que 

acha que não. 

 

Movimento de contraposição em relação a 

professora 

 

(T236) Professora:  Passa isso pra 

eles. O que eles acham? Porque não 

escolheu a vitória? 

 Intérprete: EL@ LUANA FALAR 

NÃO NÃO-CONCORDAR NÃO VITÓRIA NÃO 

SE@      OPINIÃO 

Ação Pragmática: Estimula os estudantes a se 

colocarem ou seja, a terem uma opinião justificada 

sobre o que está sendo discutido. 

 

 

(T237) Paulo: 

 

 

(T238) Rafael: V (( Ele tenta oralizar a 

frase ―não sei‖ combinada com a 

expressão facial)) 

            Intérprete: Ele está dizendo 

que não consegue compreender o que 

significa... ((Intérprete faz o sinal de 

―V‖ para a professora ao final)) 

 

(T239) Professora:  Vitória. Pergunta 

se ele concorda? ((Professora pede 

pra se dirigir ao ―Rafael)) 

            Intérprete: FALAR VITÓRIA  V-I-

T-O-R-I-A VENCER CONSEGUIR  VOCÊ 

CONCORDAR 

 

                                                                         

                         (T240) Rafael: VITÓRIA 

 

Ação Pragmática 

 

(T241) Rafael: ACHAR 

            Intérprete: Concorda! 

 

 

Negação 
 

 +++ 
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seguida, na mesma pergunta, promove uma ação pragmática ao questionar se eles 

concordam com o seu argumento. 

Esse questionamento da professora em forma de ação pragmática gerou 

pontos de vista diferentes como podemos observar no sexto quadro: 

 

Quadro 6 -  CONCORDA OU NÃO CONCORDA QUE É UM ―V‖ DE VITÓRIA? 

 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e Aluno 

(T242) Professora:  Passa para os 

outros 

 

(T243) Intérprete: EL@ RAFAEL 

CONCORDAR  

((Em seguida, intérprete começa uma 

conversa paralela com o surdo ―Paulo‖ 

até a professora chamar a atenção da 

intérprete)) 

Posicionamento de concordância do Rafael através 

da devolutiva da intérprete. 

 

(T244) Paulo: 

 

 

Contra-posição sobre o ―V‖ 

 

(T245) Intérprete: VOCÊ  PAULO  

ACEITAR NÃO NÃO-CONCORDAR NÃO 

EL@ FALAR OPINIÃO NÃO 

 

 

Ação Pragmática paralela da intérprete 

 

(T246) Professora:  O pessoal aqui 

está falando... (incompreensível) 

((Professora aponta para o surdo 

―Paulo‖ como quisesse saber a opinião 

dele através da  intérprete)) Porque... 

Porque...Porque que não é vitória? 

 

Ação Pragmática: Ela deseja saber a opinião do 

estudante ―Paulo‖ 

 

(T247) Intérprete: ELE PAULO ACEITAR 

NÃO ERRADO PORQUE VOCÊ NÃO-

CONCORDAR NÃO 

 

Resposta da intérprete  à professora sobre o 

posicionamento de Paulo. 

(T248) Paulo: PORQUE EST@ LADO 

CERTO EXPLOSÃO OUTRO CERTO EST@ 

ERRADO EXPLOSÃO V  NÃO-SABE 

 

            Intérprete: Ele está dizendo 

aqui.... Explica certo o que acontece 

Movimento de PV + Justificativa tomando como 

base a leitura do estudante sobre as imagens. 

negação 
 

negação 
 

Interrogativa 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
No turno ―T244‖, por exemplo, Paulo ainda sustenta o seu posicionamento de 

contra-posição ao Rafael e reforça seu ponto de vista mais abaixo no turno ―T248‖ 

ao justificar que a primeira imagem está correta ao fazer uso do ―PORQUE‖ com a 

interpretação na modalidade voz da intérprete pelo operador argumentativo ―por 

ser‖. Vale considerar que mesmo o estudante Paulo não apresentando uma 

justificativa mais elaborada em face da ação argumentativa promovida pela 

professora em turnos anteriores, consideramos que inicialmente esta sentença do 

Paulo no turno ―T248‖ carrega uma ação de justificativa sim pelo uso do ―PORQUE‖ 

de forma sinalizada e também pelo uso do recurso suprassegmental em forma de 

negativa da cabeça que evidencia e justifica sua sinalização anterior através da 

leitura do seu campo de abstração visual. 

É interessante discutir que a professora sempre observava o movimento e 

inquietação do estudante Paulo e pediu que a intérprete dirigisse a atenção para ele 

com o intuito de saber melhor seu ponto de vista explicitando  a frase: ―Porque... 

Porque que não é vitória?‖ Essa estratégia utilizada pela professora de perceber os 

movimentos sutis no olhar e expressões dos estudantes surdos (mesmo sem ser 

fluente em língua de sinais) favoreceu uma leitura de mundo diferenciada de todo o 

contexto vivenciado por parte da mesma. Dar ―voz‖ aos surdos através das suas 

mãos com a consideração dos recursos não-verbais explicitados em sala de aula, só 

veio a contribuir para que a análise do processo argumentativo que estava sendo 

construído aos poucos no movimento discursivo da aula, pudesse acontecer de 

forma natural com a explicitação em sinais em todo o tempo da aula. Esse aspecto 

merece ser destacado, pois, nem sempre os surdos tem essa possibilidade no 

ensino regular. 

na explosão e ele acha que aqui por 

ser uma montagem, algo feito...não é 

o que realmente acontece. Então ele 

acha que... ((Professora interrompe 

com uma pergunta)) 

 

(T249) Professora:  Não é vitória? Ação Pragmática 
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Continuando o processo de implementação de um contexto em que pudesse 

emergir mais ações argumentativas dos estudantes surdos, a professora direciona a 

afirmação do Paulo explicitada no turno ―T248‖ anteriormente e direciona como 

premissa para a estudante Luana com o intuito dela se posicionar acerca da opinião 

do colega. Os turnos no quadro a seguir, nos dão indícios de uma formulação de 

argumento da Luana frente a pergunta da professora: 

 
 
Quadro 7 -  NÃO HÁ COMO UMA EXPLOSÃO VIRAR UM FORMATO DE ―V‖ 

 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e Aluno 

(T250) Intérprete: Não!  

(T251) Professora:  Então, fale isso 

pra eles... Pergunta o que Luana acha 

disso? Pergunta o que Luana acha? 

            Intérprete: EL@  PAULO FALAR 

EXEMPLO EST@ NORMAL ACONTECER 

SEMPRE EXPLOSÃO CERTO MAS EST@ 

ERRADO ACONTECER NÃO EXPLOSÃO V 

EL@ FALAR OPINIÃO NÃO VITÓRIA 

PERGUNTAR SUA OPINIÃO LUANA SUA 

OPINIÃO 

Ação Pragmática 

 

(T252) Luana: ACHAR CONCORDAR 

PORQUE EXPLOSÃO NÃO-TER COMO 

ORGANIZAR ESPALHAR NÃO-TER 

ORGANIZAR EXEMPLO V NÃO-TER COMO 

            Intérprete: Ela tá dizendo que 

concorda com ―Paulo‖ porque não tem 

como a pessoa fazer uma explosão e 

virar um ―V‖... 

 

Argumento: Neste turno, a estudante apresenta um 

argumento (PV + J) ao se colocar em concordância 

ao ponto de vista do seu colega e depois justifica a 

partir do que ela observa na imagem e com o uso 

do marcador ―Porque‖ 

 

(T253) Professora:  É... Explica pro 

pessoal. 

            Intérprete: EL@ LUANA FALAR 

CONCORDAR PAULO PORQUE EXEMPLO 

NÃO-TER COMO EXPLOSÃO ACONTECER 

V EXPLOSÃO V  ((Intérprete faz um sinal 

incompreensível no final)) 

 

(T254) Professora:  Explica pra... 

Explica... (( Professora aponta para o 

surdo ―Rafael‖ que está sinalizando 

enquanto a intérprete explica)) 

 

  

negação 
 

negação 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
Podemos notar que no turno ―T252‖, a estudante Luana formula um 

argumento como resultado da ação pragmática da professora. Ela traz um ponto de 

vista de concordância com o colega Paulo e em seguida justifica seu 

posicionamento dizendo: ―PORQUE EXPLOSÃO NÃO-TER COMO ORGANIZAR ESPALHAR 

NÃO-TER ORGANIZAR EXEMPLO V NÃO-TER COMO‖ , ou seja, ela explica em sinais que é 

impossível uma explosão se transformar em um ―V‖ como está colocado na imagem. 

Mais uma vez ressaltamos que os argumentos colocados pelos estudantes até 

agora, partem de sua experiência visual e do que está sendo negociado no decorrer 

de cada fala entre professora e estudantes sem um caráter epistêmico ainda. 

Mesmo assim, houve um consenso entre os três estudantes ao observamos os 

turnos ―T252‖ da estudante Luana, do turno ―T255‖ do Paulo com o recurso não-

verbal de concordância de cabeça e do intensificador de modo do estudante Rafael 

ao dizer que ―a explosão não parecia com um “V ‖. 

Nos próximos turnos, a professora continua a trazer novos elementos na 

discussão através de uma ação epistêmica no turno ―T255‖. Vejamos o próximo 

quadro: 

 

 

 

Quadro 8 -  GUERRA E.U.A E JAPÁO E A RELAÇÃO COM O ―V‖ DE VITÓRIA 

(T255) Paulo: 

 

 

(T256) Rafael: NÃO-TER NÃO-TER V 

ESS@ EXPLOSÃO NÃO-TER V 

            Intérprete: Ele falou 

realmente: não tem como acontecer 

uma explosão e ficar um ―vezinho‖ 

 

Contra-posição 

 

 

 

 

 

 

 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e Aluno 

(T257) Professora:  Diz pra eles que 

os Estados Unidos ganharam do 

Japão com essa bomba: a guerra 

nuclear... Segunda guerra mundial, 

segunda guerra mundial! Será que 

Ação epistêmica da professora por trazer um 

conhecimento que está registrado na história e 

posteriormente ela implementa uma ação 

pragmática. 

 

negação 
 

negação 
 

negação 
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isso não têm a ver? Que que vocês 

acham? 

            Intérprete: FALAR ACONTECER 

O-QUE GUERRA 2ª MUNDO ESTADOS 

UNIDOS ESTADOS UNIDOS CONSEGUIR 

VENCER PODEROSO O-QUE JAPÃO 2ª 

GUERRA MUNDO POR-CAUSA 

BOMBA^NUCLEAR EST@ ENTÃO     

                   INTERROGAÇÃO  SIGNIFICA 

VERDADE V VITÓRIA VOCÊS OPINIÃO 

QUAL                               

(T258) Luana: MOSTRAR VENCER 

((Expressa reação de possibilidade...)) 

            Intérprete: Ela disse então, 

essa imagem pode tá mostrando que 

os Estados Unidos venceu. 

Argumento da aluna (PV + Justificativa)  

(T259) Professora:  Fala isso pra eles  

(T260) Intérprete: LUANA FALAR 

DESENHO FOTO POSSÍVEL MOSTRAR O-

QUE ESTADOS UNIDOS 

 

(T261) Paulo: SIM EXPLOSÃO VENENO 

EXPANDIR MORRER       PESSOA 

 Intérprete: Ele tá dizendo que 

não concorda... é....aconteceu a 

bomba nuclear, houveram muitas 

mortes e depois eles fizeram essa 

montagem com o ―V‖ de vitória. 

Contra-Argumento  em relação a colega Luana 

 

(T262) Professora:  Pergunta se ele 

concorda? ((Professora pede  para 

direcionar a pergunta para o surdo 

―Rafael‖)) Tu tem que dizer o que ele 

disse! Mas eles acham que isso é uma 

vitória? Matar pessoas 

            Intérprete: RAFAEL ACEITA  

 

OPINIÃO IGUAL PAULO VOCÊ VER 

 

Ação Pragmática direcionada da professora para o 

Rafael 

 

(T263) Paulo: ACHAR CONCORDAR 

            Intérprete: CONCORDAR 

 

 

Classificador  
 

Interrogativa 
 

+++ 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
Como observado no quadro acima, a professora implementa uma ação 

epistêmica por trazer um conhecimento canônico e que podem se converter em 

premissas de argumento que legitimem ou possam conferir estatuto epistêmico. 

Sobre esse tipo de ação, Chiaro e Leitão (2005) descrevem que são ações verbais 

que são consideradas como relevantes para a área do conhecimento enfocada e 

implementam procedimentos e modos de raciocínio típicos do campo do 

conhecimento e pauta. (PONTECORVO, 1987 Apud CHIARO E LEITÃO 2005). 

Podemos chegar a conclusão que a estudante Luana no turno ―T258‖ 

argumentou sobre a discussão anterior do ―V‖ negociado detalhadamente em outros 

turnos pela professora e por seus colegas. Nesse enunciado, ela expressa em sinais 

―MOSTRAR VENCER‖ indicando que o ―V‖ expressado na imagem tinha uma conotação 

de vitória dos Estados Unidos contra o Japão com a adição de uma expressão facial 

de possibilidade que endossa a mudança de opinião. Esse recurso em que ela traz 

uma expressão de possibilidade ao final do enunciado se destaca na categorização 

dos recursos supra-segmentais em que existe uma função cognitiva ou organização 

do pensamento (MARCUSCHI 1999). 

Mais a frente na fala do estudante Paulo no turno ―T261‖, ele demonstra um 

movimento de contra-argumento a fala de sua colega Luana onde se posiciona 

claramente que o contexto estabelecido ali não era de vitória e sim de muitas mortes 

por conta da bomba que se espalhou ao afirmar : ―SIM EXPLOSÃO VENENO EXPANDIR 

MORRER     PESSOA‖. É importante destacar que ele enfatiza por três vez o sinal de 

morrer como destacado nas ―Cruzes‖ em cima do sinal de ―MORRER‖. Essa execução 

de apontar a questão da morte de forma enfática na língua de sinais, marca a 

mudança de pensamento sobre a organização do conhecimento através de um 

processo reflexivo. (LEITÃO, 2007). 

(T264) Professora:  Mas eles acham 

que isso é uma vitória? Matar pessoas 

é vitória? 

            Intérprete: VOCÊS OPINIÃO 

VERDADE GUERRA MUNDO 2ª  

ACONTECER MORRER      É VERDADE 

VITÓRIA VENCER SUA OPINIÃO É UM 

VENCER EU CONSEGUIR MORRER     

DESTRUIR PESSOA É VENCER VITÓRIA 

 

Ação Pragmática: Professora adiciona a opinião de 

Paulo ao seu  questionamento e se coloca 

perguntando se realmente é vitória? 

+++ ++ 

+++ 
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Para que esse movimento de contra-posição aconteça, é necessário haver 

um movimento de negociação entre duas ou mais perspectivas diferentes como 

aconteceu com  a fala de Luana e a de Paulo. Nesse movimento discursivo, dois 

elementos são colocados em oposição claramente em que ela (Luana) defende a 

questão da vitória enfocada na ideia do ―V‖ e ele (Paulo) traz um elemento diferente 

na conversa (estimulado pela ação epistêmica da professora) em que a conversa 

toma outro rumo de discussão para a questão ética dos desdobramentos negativos 

da guerra que foi a morte de milhares de pessoas. Sobre esse aspecto da 

argumentação, Leitão (2007), nos ajuda melhor ao declarar que este processo 

dialógico ―consiste no conjunto de pontos de vista e justificativas, podendo um ou 

outro permanecer implícito nas argumentações cotidianas efetivamente produzidas‖.  

No turno ―T264‖, podemos observar um incremento na forma de ação 

pragmática da professora ao trazer o elemento de ―vitoria‖ colocado por Luana e 

assim, converter esse posicionamento em premissa na seguinte pergunta: ―Mas eles 

acham que isso é uma vitória? Matar pessoas é vitória?‖ como um questionamento 

para os demais alunos. Acreditamos que esse enunciado da professora é  uma ação 

pragmática, pois, na medida em que ela retoma um conteúdo que estava na fala de 

Paulo explicitando-o e colocando a ideia dele para os colegas, ela põe em seu 

questionamento a revisão desse ponto de vista à reflexão e revisão dos outros 

estudantes. 

Em resposta ao questionamento da professora, a estudante Luana repensou 

o seu posicionamento e concordou com Paulo como podemos observar no próximo 

quadro em continuidade ao movimento discursivo. Vejamos: 

 
Quadro 9 -  MATAR PESSOAS É UMA VITÓRIA? 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e Aluno 

(T265) Luana: NÃO 

            Intérprete: Ela tá dizendo que 

não 

 

 

Resposta a opinião de Paulo 

 

(T266) Professora: Diz pra eles... 

            Intérprete: LUANA FALAR NÃO 

NÃO VITÓRIA DESTRUIR PESSOA 

 

                              (T267) Luana: 

 
negação 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
A professora no discurso anterior tinha retomado uma questão crucial para o 

desenvolvimento da discussão que era se matar pessoas tinha uma real ideia de 

vitória. Esse questionamento levantado pela mesma estava ancorado em dois 

pontos de vista opostos como explicitado acima. Mas nos turnos ―T265‖, e ―T267‖ 

respectivamente, a aluna Luana mostra uma resposta ao contra-argumento de 

Paulo, ou seja, ela revisou o seu posicionamento inicial que era uma vitória e 

reorganizou suas ideias afirmando agora que ―NÃO‖.  Neste caso, esse movimento 

da estudante Luana marcou uma tomada de consciência que se contrapôs a sua 

própria decisão inicial em que frente a novas perspectivas ela exerceu um novo 

enunciado que refutava suas próprias decisões iniciais. (LEITÃO, 2000). 

Dois turnos à frente, encontramos um posicionamento de Luana que nos 

chamou a atenção, pois ela tinha respondido que não existia guerra na morte de 

pessoas como enfatizado no parágrafo anterior. Porém em ―T270‖ ela retoma outro 

ponto de vista dizendo que não houve guerra ao sinalizar: ―NÃO-TER NÃO-TER GUERRA 

NÃO VERDADE GUERRA”   

Parece-nos a princípio que ela desejava manter a ideia original que o ―V‖ era 

de vitória, mas não no sentido de vitória pelas mortes que ocorreram. Esse 

(T268) Professora: O que é que eles 

acham? 

            Intérprete: SUA SUA OPINIÃO 

 

Ação Pragmática: Professora direciona o ponto de 

vista da aluna ―Luana‖ e pergunta o que os 

meninos achavam. 

 

(T269) Paulo: ((Inicialmente acena 

com a cabeça  querendo dizer que 

não sabe)) NÃO-TER EXPLICAR 

 

             (T270)Luana: NÃO-TER NÃO-

TER GUERRA NÃO VERDADE GUERRA 

 

 

 

 

 

Contra Argumento: Ela se posiciona e justifica 

acenando com a cabeça que o ―V‖ não significava 

vitória e SIM guerra. 

 

 

(T271) Intérprete: NÃO-TER 2ª GUERRA 

MUNDO NÃO-TER  ((Intérprete faz essa 

arguição paralelamente  a professora 

diante da conversa que ele visualiza 

dos surdos))  

 

 

negação 
 

+++ 

negação 
 

negação 
 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
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posicionamento de Luana foi contraposto pelo seu colega Paulo como podemos 

observar no próximo quadro: 

 

Quadro 10 -  CADA UM DEFENDA O SEU PONTO DE VISTA 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e Aluno 

(T272) Paulo: VERDADE LEMBRAR 

((Nesse momento ele olha para sua 

colega surda do lado e tentar 

argumentar em Libras dizendo 

enfaticamente: VERDADE 

HISTÓRIA)) 

 

Resposta 

(T273) Luana: ((A aluna responde a 

pergunta da intérprete feita acima))  

 
              TER MAS VERDADE GUERRA 

NÃO HOMEM ESTADOS UNIDOS IDEIA A 

NÃO ((Nesse momento ela reconstrói 

a sentença)) JAPÃO A-T-Ô-M-A 

EXPLOSÃO MATAR PESSOA GUERRA 

MATAR NÃO SÓ A-T-Ô-M-A 

            Intérprete: Ela tá dizendo que 

acha que não aconteceu de verdade 

a 2ª guerra mundial. Ela tá dizendo 

que acha que foi uma ideia do Japão 

de fazer a bomba atômica. 

 

Posicionamento contrário 

(T274) Professora: Fala isso pra 

eles... Pergunta se eles concordam? 

            Intérprete: EL@ FALAR ACHAR 

VIU EXPLICAR VOCÊ VOCÊS 

CONCORDAR LUANA OPINIÃO 

((Intérprete não explica totalmente a 

fala de surda ―Luana‖ e pergunta se 

os meninos viram a explicação)) 

Novo ponto de vista acerca da guerra entre E.U.A e 

Japão. 

(T275) Rafael: ENTÃO CONCORDAR 
ACHAR 

Concordância com Luana 

 

(T276) Paulo:      ACHAR NÃO 

 

 

Contra-posição 

 

 

(T277) Intérprete: Rafael concorda. 

Paulo  não concorda! 

 

Afirmação  
 

Afirmação  
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Fonte: O Autor (2017) 

 
Paulo tenta chamar a atenção de Luana no turno ―T272‖ com a sinalização 

―VERDADE LEMBRAR / VERDADE HISTÓRIA‖ em que ele queria ressaltar que o que ela 

estava afirmando não ia de encontro ao que estava sendo discutido anteriormente. 

Ela se manifesta novamente no turno ―273‖ explicitando que não houve guerra por 

culpa do Estados Unidos e sim do Japão. Nesse momento, percebemos que se abre 

espaço para outro contexto de negociação que era se houve ou não uma guerra 

entre os dois países. 

É importante frisar ainda, duas questões no discurso de Paulo: a primeira é 

que mais uma vez o estudante Paulo usa o recurso paralinguístico do olhar incisivo 

para Luana com ênfase na afirmação enquanto sinaliza, ou seja, potencializa o seu 

contra-argumento exclamando que a questão em discussão estava posta na história 

e a segunda questão é que ele exerce uma atividade metacognitiva do pensamento 

já que, diante das ideias trazidas por Luana, ele foi levado a pensar sobre os limites 

das suas ideias trazendo o seu próprio pensamento a uma revisão. Para um 

aprofundamento desse aspecto, Chiaro (2006) discute a luz de outros autores sobre 

a atividade da argumentação em sala de aula enquanto uma atividade de auto- 

regulação metacognitiva do pensamento que em outras palavras ela considera que: 

 

A regulação da cognição ou auto-regulação, segundo Brown (1987), 
consiste em funções que regulam o aprendizado do indivíduo. Para a 
autora, todo processo de aprendizagem e desenvolvimento envolve um 
contínuo ajuste a partir de movimentos auto-regulatórios. Assim, os 
indivíduos estão frequentemente regulando e refinando suas próprias ações 
e pensamentos, o que pode acontecer em resposta a um feedback de 
alguém, mas que frequentemente, segundo Brown (1987), é realizado na 
ausência deste feedback, considerando que é comum que aprendizes ativos 
se sintam constantemente impelidos a melhorarem suas produções originais 
[...]. (DE CHIARO, 2006). 

 

(T278) Professora: Diz porquê? Que 

cada um defenda seu ponto de vista/ 

Que cada um defenda sua ideia. 

Paulo defende depois Rafael 

defende. Por favor... 

             Intérprete: PORQUE NÃO-

CONCORDAR CADA-UM DEFENDER  

IDEIA CADA-UM DEFENDER DEFENDER  

OPINIÃO 

Ação Pragmática 

 

Afirmação  
 

Afirmação  
 

Interrogativa 
 

+++ 
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Outra questão que merece destaque é o movimento de resposta, desta vez, 

vinda do estudante Paulo em que ele recorre a dados históricos dando ênfase como 

explicitado anteriormente a dados que evocam a área do conhecimento proposto no 

contexto discursivo em sala de aula. Esse movimento de resposta exercido pelo 

estudante Paulo faz parte da unidade de análise triádica proposta por Leitão (2011) 

onde a autora esclarece que o elemento de resposta ―define-se como a reação do 

proponente de um argumento a contra-argumentos eventualmente levantados em 

relação àquele‖. 

Podemos notar que o estudante Rafael concorda com Luana no turno ―T275‖ 

enquanto que Paulo se mantém firme na sua defesa sobre a existência da guerra. 

No entanto, os argumentos colocados por Luana, não convenceram o Paulo que 

continua achando estranho o posicionamento de Luana e se coloca de forma 

enfática usando o recurso não-verbal de balançar negativamente a cabeça 

acompanhado da sinalização em Libras. A presença do contra-argumento é 

importante no contexto de debate em sala de aula pois segundo Leitão (2007), é ―do 

ponto de vista discursivo, a presença do contra-argumento traz para o discurso uma 

dimensão de alteridade indispensável a ocorrência de argumentação‖ 

Após esse movimento, a professora instiga os estudantes a defenderem o seu 

ponto de vista no turno ―T278‖ quando imprime mais uma ação pragmática para os 

estudantes Rafael e Paulo. Novamente a professora cria condições favoráveis 

acerca do tema em questão ao converter a temática discutida em questionamentos 

para que ocorram movimentos argumentativos por parte dos estudantes sobre o 

conteúdo enfocado. A partir desta ação da professora, o estudante Paulo se 

posiciona de forma a tentar justificar melhor o que ele defende como podemos 

conferir no próximo quadro: 

 
Quadro 11 -  REELABORANDO NOVOS ARGUMENTOS SOBRE A BOMBA NO JAPÃO 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e Aluno 

(T279) Paulo: CONCORDAR PORQUE 

EXPLOSÃO AVIÃO ESTADOS UNIDOS 

BOMBA ENTRAR^SOLO EXPLOSÃO ENTÃO  

DENTRO EXPLOSÃO JAPÃO NÃO-TER 

            Intérprete: Ele disse que 

aconteceu sim: a bomba nuclear, é... 

os Estados Unidos soltou no Japão e 

Contra-argumento de forma mais elaborada para 

reforçar o seu ponto de vista 

negação 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
Paulo ao reforçar seu posicionamento no turno ―T279‖ traz elementos mais 

consistentes ao contra-argumento de Luana de forma a justificar seu posicionamento 

sobre o acontecimento da guerra. Com uma riqueza de detalhes em língua de sinais, 

ele ilustra o momento em que a bomba entra em território japonês e destrói a região 

com a explosão causada pela bomba e finaliza afirmando que o Japão não teria 

esse poderio bélico como ressaltado pela intérprete de forma simultânea: “Ele disse 

que aconteceu sim: a bomba nuclear, é... os Estados Unidos soltou no Japão e 

aconteceu várias mortes e que o 

Japão não tinha esse poderio de usar 

bomba na época... 

(T280) Professora: É... tu diz qual foi 

a resposta dele e pede pra ― Rafael‖ 

dizer a dele... 

            Intérprete:  VER RESPOSTA 

EL@  PAULO VER VOCÊ OPINIÃO QUAL 

ACONTECER CONCORDAR IGUAL EL@  

PAULO 

Direcionamento de resposta para o estudante 

Rafael frente à ideia de Paulo 

(T281) Rafael: AVIÃO^SOLTAR^BOMBA 

PESSOA DESTRUIR ETERNAMENTE 

ACABAR  MORRER 

 

             (T282)  Luana: 

                          

                       (T283) Paulo:  CARA-

DUAS         CERTO INTERAÇÃO 

MUDAR^DIREÇÃO ((Enquanto a 

Intérprete sinaliza, ele sinaliza esse 

enunciado olhando para o seu colega 

e dizendo que ele têm ―duas caras‖ ou 

seja, dois pontos de vista que no 

desenrolar da conversa ele muda de 

ideia fácil fácil...)) 

            Intérprete: Ele falou que a 

opinião dele é que sim! Que teve a 

segunda guerra mundial e que muitas 

pessoas morreram por conta da 

bomba... 

 

Posicionamento de concordância com Paulo 

 

 

 

Sorriso de ironia por parte de Luana 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
 

+++ 
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aconteceu várias mortes e que o Japão não tinha esse poderio de usar bomba na 

época...”.  

Sobre esse turno em especial, ressaltamos a importância do contexto 

discursivo em sala de aula onde os estudantes podem se posicionar, negociar e 

elaborar argumentos cada vez mais elaborados no sentido de avaliar sobre o que 

eles acreditam e confrontar essas ideias com novas perspectivas oriundas no 

processo de construção do conhecimento. Quando Paulo enfatiza de forma 

sinalizada: ―CONCORDAR PORQUE EXPLOSÃO AVIÃO ESTADOS UNIDOS BOMBA 

ENTRAR^SOLO EXPLOSÃO ENTÃO DENTRO EXPLOSÃO JAPÃO NÃO-TER‖ , ele não 

somente exprime uma opinião solta mais compartilha de elementos próprios do 

campo do conhecimento que estava sendo trabalhado em falas anteriores, ou seja, 

essa afirmação nos dá indícios que ele teve de agregar mais elementos ao seu 

argumento para torna-lo convincente para os seus colegas.  

Entendemos, portanto a importância desse movimento de contra 

argumentação elaborado por Paulo como um exemplo de construção do 

conhecimento em sala de aula ( DE CHIARO & LEITÃO, 2005; LEITÃO 2000ª; 2009) 

que gerou mudança de perspectiva e novos posicionamentos frente a ideia do 

oponente (Luana). Esse contexto de negociação de perspectivas é privilegiado pois 

de acordo com a explicação de Leitão:  

 

O engajamento em argumentação sobre tópicos curriculares exige dos 
participantes um contínuo esforço de formulação explícita e fundamentação 
de seus pontos de vista; ao fazê-lo, abrem-se para o participante 
oportunidades não só de expansão e elaboração de seu entendimento do 
tema (conteúdo) sobre o qual argumenta, mas, também, de compreensão e 
apropriação de formas de raciocínio características do campo do 
conhecimento em que aquele se insere. Por outro lado, a necessidade de 
examinar e responder a perspectivas contrárias (contra-argumentação) 
impele o argumentador a avaliar (‗testar‘) a força e sustentabilidade de suas 
próprias afirmações, à luz de críticas e ideias alternativas trazidas pelo 
oponente. O diálogo entre pontos de vista, que se estabelece na 
argumentação, confronta os participantes com múltiplas perspectivas acerca 
de um mesmo tópico, possibilitando-lhes, portanto, exame, compreensão e 
apropriação de uma multiplicidade de posições sobre o tema. (LEITÃO, 
2011). 

 

Outro fato importante a ser considerado nessa discussão é a informação de 

que o Japão não tinha esse poder todo para ser o responsável pela bomba atômica 

como colocado por Luana. Esse elemento novo na conversa legitimou o ponto de 

vista de Paulo por apresentar uma informação mais elaborada ao fazer uso do 

negação 
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operador argumentativo ―PORQUE‖ descrito por Koch (2008) como ―uma justificativa 

ou explicação relativa ao enunciado anterior‖. Sendo assim, o movimento 

argumentativo desencadeou um processo reflexivo que o levou a outras tomadas de 

decisões (LEITÃO, 2007) para refutar a afirmação de sua colega no qual ela 

imaginou que a ideia da bomba não era dos Estados Unidos e sim do Japão. 

Em ―T281‖ destacamos uma mudança de posicionamento sobre a questão da 

bomba pelo estudante Rafael, visto que, é enfatizado uma informação colocada por 

Paulo que era do avião caindo em que ele complementa que ―... PESSOA DESTRUIR 

ETERNAMENTE ACABAR  MORRER‖. Esse aspecto nos mostra que além dele sair do 

campo da concordância, houve de fato um esquema argumentativo linguístico 

elaborado em que ele retrata a situação final das cidades japonesas atingidas pela 

bomba mostrando assim, sua mudança de perspectiva frente o conhecimento novo 

trazido pelo seu colega Paulo. 

Com o avanço das discussões, a professora tenta estabelecer outro tipo de 

discussão do ponto de vista do conhecimento como se pode observar no próximo 

quadro:  

Quadro 12 -  A BOMBA QUE ATINGIU O JAPÃO TINHA RADIOATIVIDADE? 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e Aluno 

(T284) Professora: Essa bomba têm 

radioatividade? 

            Intérprete: EI PERGUNTAR 

BOMBA^NUCLEAR TER RADIOATIVIDADE 

TER DENTRO 

Ação Epistêmica e  Pragmática:  

 

 

(T285) Luana:           MUITO FORTE 

 

 
Posicionamento: Concordância 

 

 

(T286) Paulo:  

 

 
Posicionamento: Concordância 

 

(T287) Intérprete: Sim! Luana disse 

que sim que é uma radioatividade 

muito forte. 

             

             (T288) Professora: Todos 

concordam? 

 

(T289) Professora: Pergunta se todos 

concordam? 

            Intérprete: VOCÊ CONCORDAR 

CONCORDAR DENTRO BOMBA^NUCLEAR 

 

Ação Pragmática 

 

Interrogativa 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
Nesse turno, podemos notar o emprego de uma ação epistêmica em que a 

professora traz um novo conteúdo científico para ser colocado em debate entre os 

estudantes que é o fato da bomba ter ou não ter radioatividade e em seguida é 

impressa a ação pragmática em forma de pergunta para que os estudantes possam 

construir novos argumentos a partir dessas novas informações trazidas pela 

professora. Nos turnos que se seguem ―T285, 286 e 290‖ observamos novamente o 

uso dos marcadores conversacionais (MARCUSCHI, 1999) não-verbais nas falas de 

Luana ao afirmar  com a cabeça e o  incremento dos sinais ―MUITO FORTE‖, com 

Paulo através da concordância de cabeça e de Rafael com o sinal de ―TER‖ e o 

intensificador modal de afirmação da Libras. Notamos que neste momento acontece 

um momento de concordância sobre o conhecimento trazido pela professora. Nesse 

percurso do diálogo a professora aproveita o momento de concordância dos três e 

lança no meio do debate outra questão foco para o encerramento deste episódio nos 

turnos que se seguem:   

 

Quadro 13 -  FINALMENTE, É VITÓRIA OU NÃO? 

RADIOATIVIDADE 

 

(T290) Rafael: TER 

            Intérprete: Rafael disse que 

têm 

 

Posicionamento: Concordância 

(T291) Intérprete: VOCÊ FALAR 

OPINIÃO SUA CONCORDAR OU NÃO-

CONCORDAR (( A intérprete reforça 

fazendo essa pergunta ao surdo 

―Rafael‖ com o intuito de querer saber 

sua opinião em paralelo)) 

 

Ação pragmática paralela da intérprete 

 

(T292) Rafael: ENTÃO CONCORDAR 

RADIOATIVIDADE 

            Intérprete: Concorda que têm 

radioatividade 

 

(T293) Intérprete: Todos concordam!  

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e Aluno 

(T294) Professora: Então, se têm Ação  Epistêmica e Pragmática:  Traz elementos da 

Afirmação  
 

Interrogativa 
 

negação 
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radioatividade, foi usada pra matar 

outras pessoas, (+++) então esse ―V‖ 

de vitória é verdade pela conclusão 

deles. 

            Intérprete:  ENTÃO SE TER 

DENTRO BOMBA^ATÔMICA 

RADIOATIVIDADE USAR BOMBA^ATÔMICA 

MATAR       OUTRA PESSOA ENTÃO V 

VITÓRIA VERDADE V VITÓRIA VENCER É 

VERDADE PORQUE VOCÊS OPINIÃO POR-

CAUSA SUA SUA OPINIÃO V VITÓRIA 

VERDADE 

área do conhecimento anteriormente discutidos e 

converte em premissa para uma questão recorrente 

do debate que o ―V‖ de Vitória. 

 

(T295) Paulo: ACHAR NÃO 

            Intérprete: Ele continua 

achando que não é de  vitória o ―V‖ 

 

Posicionamento de contra-posição 

 

(T296) Professora: Não.. O ―Paulo‖?  

(T297) Intérprete: Paulo!  

(T298) Professora: Não é de vitória? 

Pergunta se os outros concordam. 

            Intérprete: VOCÊ OPINIÃO V 

VENCER VITÓRIA CONCORDAR NÃO-

CONCORDAR 

 

Ação Pragmática 

 

(T299) Luana:  

 

 

Contra-posição em concordância com Paulo 

 

(T300) Professora: Mas vocês sabem 

que os Estados Unidos Ganhou. 

            Intérprete: EL@ FALAR 

ESTADOS UNIDOS VENCER VERDADE  

((Interprete cria outras frases pra 

reforçar a indagação da professora a 

seguir))  
ENTÃO V VERDADE VITÓRIA É VITÓRIA  

MATAR        DESTRUIR  PESSOA É 

VENCER VITÓRIA 

 

Ação Pragmática e Epistêmica. 

 

(T301) Professora: Diga a eles que 

eu estou esperando a resposta. 

Finalmente é vitória ou não? 

            Intérprete: EL@ ESPERAR 

VOCÊS-2 RESPONDER 

 

Ação Pragmática: Professora tenta promover um 

consenso entre os estudantes 

 

+++ 

negação 
 

+++ 

3p 2s 
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Fonte: O Autor (2017) 

 

 

(T302) Luana: EU 

 

(T303) Intérprete: VOCÊS-2 

((Conversa paralela entre Intérprete e 

surdo ―Paulo‖)) 

 

(T304) Intérprete: É VITÓRIA OU NÃO Ação Pragmática paralela da intérprete 

(T305) Luana: GUERRA TERMINAR 

VITÓRIA ENTÃO 

            Intérprete: Ela disse que a 

vitória é porque a guerra acabou. 

Resposta: Dentro do contexto a estudante 

apresenta seu ponto de vista explicitando que por a 

guerra ter acabado, então seria uma vitória em 

referência ao ―V‖ 

(T306) Professora: Boa... Pergunta 

se eles concordam? 

            Intérprete: ((Ela usa antes o 

gesto de ―Legal‖)) CERTO EL@ FALAR 

VITÓRIA POR_CAUSA MATAR      

DESTRUIR PESSOA NÃO EL@ FALAR 

VITÓRIA PORQUE GUERRA ACABAR FINAL 

É VITÓRIA 

  

                      (T307) Paulo: GUERRA 

FINAL                     

((Ele aponta para o seu colega   

―Rafael‖ com o  intuito que ele  opine 

também))    

 

((Professora entende opinião do surdo 

―Paulo‖ e fala como interpretasse a 

voz dele: ―Vitória porque acabou‖)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posicionamento de concordância com Luana 

 

 

(T308) Luana:  

 

(T309) Intérprete: VOCÊ  

((Intérprete aponta para o surdo 

―Rafael‖)) SUA OPINIÃO CONCORDAR 

LUANA CONCORDAR 

 

Posicionamento de concordância 

 

(T310) Rafael: ACHAR 

            Intérprete: Concorda com 

Luana 

 

(T311) Professora: ENTENDER  

Interrogativa 
 

+++ negação 
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Mais uma vez a professora ―T294‖ imprime uma ação epistêmica enfocando 

os conhecimentos ora estabilizados em discussões anteriores afirmando o seguinte:  

―Então, se têm radioatividade, foi usada pra matar outras pessoas, (+++) então esse 

“V” de vitória é verdade pela conclusão deles?‖ e remete a pergunta para mais uma 

análise dos estudantes. Mais uma vez destacamos a importância da ação 

epistêmica promovida pela professora por possibilitar um contexto de debate para a 

implementação de novas formas de argumentação em consonância com as formas 

de raciocínio típicas da área do conhecimento trabalhado. Neste sentido, Leitão 

(2000a; 2009) vem contribuir novamente propondo que ―as ações epistêmicas 

incluem-se ainda ações discursivas que legitimam a afirmações feitas ao 

conhecimento canônico da área do conhecimento em que se situa a argumentação.‖ 

Nos turnos que se seguem, notamos um movimento de controvérsia entre os 

estudantes surdos frente à ação epistêmica da professora sobre a questão do ―V‖. 

Mas no turno ―T305‖ produzido por Luana, notamos um movimento de resposta a 

indagação da professora quando ela afirmou: ―GUERRA TERMINAR VITÓRIA ENTÃO‖. 

Esse enunciado da estudante nos aponta uma revisão de perspectiva mais 

elaborada sobre a questão conceitual do ―V‖ que simbolizava a vitória porque a 

guerra havia terminado. Nesse mesmo contexto, Paulo em ―T307‖ se manifesta de 

forma positiva a afirmação de Luana com o detalhamento da questão pela intérprete 

a pedido da professora e Rafael demonstra concordância diante dos 

posicionamentos dos colegas. 

Nesse momento, podemos chegar a conclusão que houve uma estabilização 

do conhecimento discutido e negociado em sala. Não afirmamos isso pelo fato 

somente do movimento de concordância dos estudantes, mas também, para o fato 

dos desdobramentos que o movimento discursivo foi tendo com o auxílio das ações 

discursivas da professora em que se promoveu uma revisão e mudanças de 

perspectivas por parte dos alunos. Logo, podemos afirmar que a argumentação 

contribuiu de forma significativa para a construção do conhecimento, pois 

estabeleceram, neste primeiro episódio, contextos de controvérsia diante dos 

questionamentos feitos pela professora e das argumentações dos estudantes com 

pontos de vista, argumentos, contra-argumento e respostas. Com isto,  os últimos 

turnos mostram um posicionamento mais contundente acerca da causa da 

radioatividade da bomba e dos malefícios que a guerra trouxe para um país que foi 
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devastado pela força bélica dos Estados Unidos configurando assim, uma 

construção que estabeleceu um conhecimento claro acerca da temática em questão. 

Para discutir e analisar de forma mais detalhada os movimentos de 

argumento, Contra-argumento e Resposta, apresentaremos outros exemplos tendo 

como base o segundo recorte intitulado: ―Finalmente, radioatividade é boa ou 

ruim?. Que vai dos turnos 312 ao 517. Observemos a continuação do contexto 

discursivo registrado em  sala de aula: 

 

Quadro 14 -  O QUE HÁ DE BOM OU DE RUIM NA RADIOATIVIDADE? 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e 

Aluno 

(T312) Professora: Finalmente, depois de 

todas as informações, a leitura do texto, a 

radioatividade é boa ou ruim? 

            Intérprete: ENTÃO AGORA PRONTO 

TUDO INFORMAÇÃO DIZER^MIM JÁ LER TEXTO 

PRONTO RADIOATIVIDADE BOM OU RUIM 

BALANÇA 

Ação  Pragmática e Epistêmica 

(T313) Professora: BALANÇA ((Ela tenta 

executar o sinal de uma balança)) 

 

(T314) Rafael: IGUAL MESMO^NÍVEL RUIM BOM 

MESMO^NÍVEL 

            Intérprete: Ele acredita que têm os 

seus lados positivos e negativos. Há um 

equilíbrio. 

Posicionamento 
 

(T315) Intérprete: TUA OPINIÃO ((Intérprete 

direciona a fala para a surda ―Luana‖)) 

 

(T316) Luana: TAMBÉM ACHAR 

            Intérprete: Também concorda com 

Paulo 

Concordância 

 

 

(T317) Intérprete: VOCÊ OPINIÃO ((Intérprete 

direciona a fala para o surdo ―Rafael‖)) 

 

(T318) Rafael: ACHAR ((Ele responde bem 

discretamente.)) 

Posicionamento 

(T319) Intérprete: TAMBÉM CONCORDA 

VOCÊS-3 CONCORDAR ((Intérprete confirma 

que os três concordam em Libras mas não 

oraliza para a professora)) 

 

(T320) Professora: Porque é igual? Porque é 

igual?  

Ação Pragmática 

 
Interrogativa 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
A professora continua a conversa levantando outra questão que fez interface 

com o que foi discutido no episódio anterior. Neste turno ―T312‖ a professora traz a 

tona os passos prévios e discussões anteriores como premissa para mais uma ação 

epistêmica em que ela questiona os alunos se a radioatividade é boa ou ruim?. 

Então, o primeiro aluno a se posicionar, mesmo sem apresentar uma justificativa 

elaborada, é o Rafael ao explicar que existe um equilíbrio de fato e a Luana 

considera positiva a afirmativa de Rafael ao sinalizar que também achava o mesmo. 

Diante dessa situação, a professora reelabora dois  questionamentos e indaga no 

turno ―T320‖:  ―Porque é igual? Porque é igual?‖ e (T321):  Todos acham que../ 

Porque que um é igual ao outro? Não teria um maior e outro menor? Não teria...? 

Esse questionamento (mesmo que de forma mais aberta) gerou um 

posicionamento da estudante Luana em ―T322‖ ao afirmar que  o aparelho de 

ressonância magnética poderia fazer mau ou bem e reforçou o seu argumento 

anterior de achar que era um equilíbrio. Mas professora contra-argumentou em 

forma de ação pragmática chamando a atenção da aluna no turno ―T323‖ ao dizer: 

―Só pela ressonância?‖. Isso desencadeou uma resposta de Luana em seguida em 

            Intérprete: PORQUE TER BALANÇA 

MESMO^NÍVEL^SEGUIR PORQUE BOM RUIM 

PORQUE MESMO^NÍVEL^SEGUIR 

(T321) Professora: Todos acham que../ 

Porque que um é igual ao outro? Não teria 

um maior e outro menor? Não teria...? 

((Professora termina com o sinal de BALANÇA 

para ilustrar)) 

Ação Pragmática 

 

(T322) Luana: EXEMPLO           ENTRAR 

FAZER MAU MÃO (me) MÃO (md) FAZER BEM 

ENTÃO 

              Intérprete: Ela fala um exemplo: a 

ressonância magnética pode fazer mal ou 

bem. Então, por isso que ela acha que há um 

equilíbrio. 

 

Movimento de negociação 

(T323) Professora: Só pela ressonância? 

            Intérprete:  SÓ POR-CAUSA   

                     ENTRAR SÓ 

Ação  Pragmática 

 

(T324) Luana: NÃO TER OUTRA 

            Intérprete: Não. Têm outras coisas 

que ela está dizendo... 

 

Pessoa-deitada_túnel 
 

 

Pessoa-deitada_túnel 
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que ela usou um operador argumentativo ―Não‖ (Koch, 2008) ao sinalizar: ―NÃO TER 

OUTRA‖ que denota a ideia de soma de um novo elemento a favor de uma mesma 

conclusão, ou seja, ela quis apresentar a mesma situação do aparelho de 

ressonância magnética para outros contextos de forma generalizada. Ainda assim, a 

professora pede pra ela ser mais clara e explicar melhor o posicionamento dela 

como podemos visualizar no recorte abaixo, em que presenciamos um argumento 

mais elaborado por parte da estudante:  

 

Quadro 15 -  O LEITE TEM RADIOATIVIDADE BOA? 

Fonte: O Autor (2017) 

 
 

Neste turno, ela faz uma explicação na mão esquerda em que ilustra a 

questão do leite que em seu interior tem radioatividade e sendo assim, uma bebida 

boa. Porém, com a mão direita ela traz outra situação que o alimento a não ser 

exposto mais pela energia radioativa, ele apodrece. Nesse contexto da estudante, a 

intérprete faz uma tradução que seria as frutas apodrecendo. 

Nove turnos a frente, a professora evoca a discussão do primeiro episódio 

sobre a morte de milhares de pessoas como a bomba atômica ao relatar no turno 

―T355‖: 

 

Quadro 16 -  MILHÕES DE PESSOAS MORRERAM POR CONTA DA RADIOATIVIDADE? COMO 

FICAM? 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e 

Aluno 

(T325) Professora: Diz pra ela explicar.... 
            Intérprete: EXPLICAR OUTRA EXPLICAR 

COMO EXPLICAR 

 

(T326) Luana:  TER  LEITE  DENTRO  

RADIOATIVIDADE TER  EMISSÃO^RADIOATIVA 

BOM TER  IMPORTANTE MÃO (me)   MÃO (md) 

EMISSÃO^RADIOATIVA ACABAR  DEPOIS 

APODRECER  RUIM ENTÃO 

            Intérprete: Ela tá falando que dentro 

do leite tem a radioatividade é algo bom. 

Uma energia boa.... Também faz com que as 

frutas possam durar mais e não amadurecer 

tão rápido. 

Argumento: Neste turno a estudante Luana 

ressalta seu ponto de vista afirmando que 

o leite tem radioatividade ―Boa‖ enquanto 

que outros alimentos podem apodrece e 

ficar ruim se a radiação acabar. 

 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e 
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Aluno 

(T335) Professora: E as mortes pela bomba 

atômica? Milhões de pessoas morreram por 

conta da radioatividade? Como ficam? 

                    Intérprete: EXEMPLO BOM   

                   ENTRAR  BOM       FRUTA 

CONTINUAR DERRETER NÃO MAS COMPARAR 

MORRER POR-CAUSA BOMBA^ATÔMICA MILHÃO 

PESSOA MORRER POR-CAUSA RADIOATIVIDADE 

COMO BOM MÃO (me) RUIM MÃO (md) QUAL 

BALANÇA 

                               (T336) Paulo: ACHAR RUIM 

 

Ação Epistêmica e Pragmática: Ela traz 

conteúdos relacionados ao tema que 

contribua ainda mais para o raciocínio 

crítico-reflexivo dos estudantes e por fim, 

pergunta como fica as pessoas que 

morreram expostas a essa bomba. 

 

 

(T337) Paulo:  RUIM MEU OPINIÃO ACHAR MAIS 

RUIM PORQUE RADIOATIVIDADE ESSA PERIGOSA 

ESPALHAR ACHAR RUIM 

            Intérprete: A opinião dele: Ele acha 

que a radioatividade tem mais pontos 

negativos porque é.... têm muito perigo assim 

até de radiação mesmo 

Argumento: O Paulo se posiciona dizendo 

que a radioatividade tem mais pontos 

negativos e justifica sinalizando com o uso 

do operador argumentativo ―MAIS‖ que 

estabelece relação de comparação com 

vistas a uma conclusão. 

(T338) Professora: Fala isso para os outros. 

Perguntam se eles concordam. 

            Intérprete: EL@ FALAR TER MAIS 

NEGATIVO PORQUE EXEMPLO TER PERIGOSO 

EMISSÃO^RADIOATIVA ESPALHAR EL@ FALAR 

OPINIÃO PRÓPRIO MAS SUA    OPINIÃO 

CONCORDAR  OU DISCORDAR 

 

  

(T339) Luana: 

 

 

Contra-posição 

 

 

(T340) Intérprete: ENTÃO NÃO^CONCORDAR  

EL@ CONCORDAR ENTÃO NÃO^CONCORDAR 

NÃO CONCORDAR  

((Intérprete sinaliza a parte com a 

surda‖Luana‖ ao perceber que ele acenou 

com a cabeça e a professora em seguida 

percebe que ela não está concordando e 

pergunta o porquê?)) 

  

                               (T341) Professora: Luana 

não concorda... Porquê?  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ação pragmática: Professora solicita que 

Amanda justifique o porquê que ela 

discorda de Paulo. 

 

 

(T342) Professora: Não concorda porquê?  

+++ 

Pessoa-deitada_túnel 
 

++ 
negação 
 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
  

A professora imprime dessa vez uma ação epistêmica no sentido de trazer um 

conhecimento anteriormente estabelecido no episódio anterior para que os 

estudantes pudessem rever uma nova perspectiva e atrelar à um novo argumento 

por ela colocado. Esse contexto de confronto de ideias promovido pela professora é 

legitimado quando ele reforça a pergunta com uma ação pragmática: ―Como ficam?” 

Sobre a ação inicial de cunho epistêmica produzida pela professora, Leitão (2011) 

destaca que além de serem ―ações discursivas que, realizadas como parte de uma 

Qual é a opinião dela?  

            Intérprete: NÃO^CONCORDAR NÃO 

PORQUE QUAL SUA OPINIÃO QUAL 

(T343) Luana:  PORQUE FALAR NEGATIVO  

NADA-A-VER VER EMISSÃO^RADIOATIVA 

ESPALHAR 

            Intérprete: Ela disse que... que... 

acha que esse ponto não é negativo que ia 

haver a irradiação... 

Contra-argumento: Luana se posiciona 

argumentando que não tem nada a ver o 

seu colega afirmar negatividade na 

radioatividade e justifica dizendo que ela 

se espalha. 

 

 

 

(T344) Professora: Que não é negativo?  

(T345) Intérprete: É!  

(T346) Professora: E... E... E o  que é que o 

―Rafael‖ pensa?  Rafael né? (( Professora vira 

para o pesquisador para confirmar o nome do 

surdo ―Rafael‖  e o pesquisador responde 

―Rafael‖)) Rafael... 

            Intérprete: VOCÊ RAFAEL OPINIÃO 

QUAL IMAGINAR QUAL     

 

  

(T347) Rafael:                     

  

 
Oposição 

 

(T348) Professora: Diz pra ele que Amanda 

acha que não que o... ―Rafael‖ acha que sim. 

            Intérprete: EXEMPLO AMANDA FALA 

MAIS POSITIVO EL@ PAULO OPINIÃO MAIS 

POSITIVO QUAL OPINIÂO 

 

(T349) Rafael:  ENTÃO ACHAR POSITIVO 

            Intérprete: Ele disse que acredita que 

têm mais de pontos positivos. 

 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
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argumentação, trazem para o discurso informações, conceitos, definições 

pertinentes ao tema focalizado [...]‖ apresentando assim, o seguinte aspecto: 

 

4. Oferecimento de formas de raciocínio típicos da área do conhecimento 
(por ex.: o uso de argumentos baseados em fontes documentais , no campo 
da história; o uso de argumentos baseados em experimentação e 
observação direta de fenômenos, no campo das ciências etc.); (LEITÃO, 
2011). 

 

Quase em seguida, Paulo se posiciona antes mesmo da professora finalizar a 

sua fala no turno ―T337‖ e exprime um contra-argumento no turno seguinte ao dizer: 

―RUIM MEU OPINIÃO ACHAR MAIS RUIM PORQUE RADIOATIVIDADE ESSA PERIGOSA 

ESPALHAR ACHAR RUIM‖ ou seja, ele quis dizer que a radioatividade tem mais pontos 

negativos por ser perigosa e se espalhar...sendo assim, algo ruim. Para reforçar o 

seu contra-argumento em oposição a Luana, ele usa o operador argumentativo 

―Mais‖ que estabelece relação de comparação entre elementos, com vistas a uma 

dada conclusão (KOCK, 2008). Mesmo o aluno não trazendo um aspecto 

comparativo como explicitado por Koch, (2008), gostaríamos de frisar que o sinal de 

―MAIS‖ na Libras é comumente usado como uma relação de superioridade diante de 

uma realidade de escolha que foi o caso do contexto estabelecido. 

Já no turno ―T343‖, Luana rebate o ponto de vista de Paulo justificando que 

não se pode pensar negativamente na radioatividade de forma negativa só pelo fato 

dele irradiar/espalhar. Enquanto isto o estudante Rafael se mostrava em dúvida 

como podemos observar nos turnos ―T347‖ ao usar o recurso não-verbal de negativa 

com a cabeça (MARCUSCHI, 1999) e no turno ―T349‖ ele muda sua opinião e diz 

que achava mais pontos positivos. Alguns turnos mais a frente, ele volta atrás e 

afirma realmente achar ruim no turno ―T355" em concordância com Paulo como 

podemos observar no recorte a seguir: 

 

Quadro 17 -  VAMOS DEFENDER O NOSSO PONTO DE VISTA? 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e 

Aluno 

(T355) Rafael: ENTÃO RUIM RUIM 

EMISSÃO^RADIOATIVA 

            Intérprete: Ele acha agora que é 

ruim... 

Contra-posição 

(T356) Professora: Ele acha agora que é 

ruim? 

 



105 
 

Fonte: O Autor (2017) 

 
 A professora observando esse movimento de negociação pede a Luana que 

se posicione no turno ―T360‖ sobre o posicionamento dos seus dois colegas em 

achar a radioatividade algo ruim. A partir de uma ação pragmática, é pedido pela 

professora que Luana revise suas ideias e defenda o seu ponto de vista para os 

colegas. Em seguida, se instaura uma controvérsia entre os estudantes em relação 

ao conceito de ser bom ou ruim pela força positiva da radiação (que era interpretada 

por Luana como ―DOBRO‖) como podemos observar no seguinte recorte de turno 

específico: 

 

Quadro 18 -  RADIAÇÃO ESPALHAR EM DOBRO? 

(T357) Intérprete: É!  

(T358) Professora: Então ele concorda com.. 

com ―Paulo‖? 

            Intérprete: PORQUE QUAL CONCORDAR 

EL@ PAULO 

 

(T359) Intérprete: Sim, concorda com Paulo.  

(T360) Professora: E Luana... Então a gente 

vai pedir para Luana defender de novo o 

ponto de vista dela. Por que os dois 

concordam contrário a ela. Então ela vai 

agora defender... 

            Intérprete: LUANA AGORA LUANA VOCÊ 

DEFENDER PORQUE SUA OPINIÃO POSITIVO 

PORQUE EL@ EL@ PAULO RAFAEL FALAR  MAIS 

NEGATIVO VOCÊ ÚNICO FALAR MAIS POSITIVO 

AGORA EXPLICAR PORQUE MAIS POSITIVO 

EXPLICAR ELES-2 

Ação Pragmática 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e 
Aluno 

(T364) Luana: PORQUE EL@ FALAR ESPALHAR 

PORQUE SIGNIFICA MAIS DOBRO FORA EL@ 

FALAR EMISSÃO^RADIOATIVA      ESPALHAR EU 

ACHAR PORQUE       SIGNIFICADO POSITIVO 

DOBRO DOBRO PARA FORA S-O-B-R-A-N-D-O 

DOBRO FORA                                                     

Resposta: Ela argumenta mas não está 
claro o seu argumento se é em relação ao 
questionamento da professora ou sobre o 
significado de irradiar ―espalhar‖ ou 
―dobro‖. 

 
+++ 
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Fonte: O Autor (2017) 

 

Porém, esse argumento colocado por Luana não convence Paulo e ele 

continua a defender o seu posicionamento como podemos observar no próximo 

quadro: 

 

 

Quadro 19 -  COMIDAS QUE TEM RADIAÇÃO TAMBÉM. É PERIGOSO? 

(T365) Intérprete: Rafael   falou que...  DE-

NOVO 

                Intérprete: DOBRO DOBRO (+++)   E 
ela acha que é positivo porque tá aumentando 
dobrando... sobrando 

 

Turnos:  Movimento Discursivo Prof. e 
Aluno 

 

(T373) Paulo:  NÃO-CONCORDAR PORQUE 

EMISSÃO^RADIAOTIVA PERIGOSO 

RADIOATIVIDADE PERIGOSO PIOR 

            Intérprete: Não concorda! Porque ele 

está achando que a radiação ela é  

perigosa...radiação é perigosa. Pode ter mais 

pontos negativos do que positivos. 

 

 
Argumento: Ele traz seu ponto de vista 
anterior reforçando que é perigoso e 
dizendo que a radiação é pior. 

 

(T374) Professora: Então ele não come  o 

―miojo‖ que está irradiado? ((Professora faz 

alusão ao slide anterior que apresenta a 

imagem do macarrão instantâneo de marca 

―miojo‖ que apresentava o símbolo da 

radioatividade)) 

            Intérprete: ENTÃO VOCÊ NÃO COMER 

MACARRÃO RAPIDO PORQUE TER 

EMISSÃO^RADIAOTIVA 

 

 

Exclamação 
 

negação 
 

Interrogativa 
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(T375) Paulo: AH IMPORTANTE COMER FOME 

PERIGOSO MAS ESS@ PIOR PORQUE LOGO 

MORRER MORRER RÁPIDO RAIOATIVIDADE 

PERIGOSO COMIDA SIMPLES FUTURO POSSÍVEL  

MORRER 

            Intérprete: Ele disse que é importante 

comer porque está com fome...então ele 

come sim miojo. Mas ele está dizendo que 

muitas pessoas acabam morrendo por conta 

da radiação... Então é perigoso. Ele disse a 

comida é uma coisa simples. Ele disse no 

futuro eu posso até morrer mas... Ele disse 

pior é...é as consequências que podem 

causar pela forte radiação e não da comida. 
 

Contra-argumento: Aqui ele faz a oposição 
do argumento da professora ―sobre o 
miojo irradiado‖ e justifica que as pessoas 
comem por fome e que os resultados são 
no futuro enquanto que a bomba que 
continha radiação era mais perigoso e as 
pessoas comiam rápido.  

(T376) Professora: E não da comida? Ação argumentativa: Ela ainda questiona 
sobre a pergunta anterior do miojo se é ou 
não é perigosa. 

(T377) Intérprete: É 

 

 

(T378) Professora: Mas, Luana, traz um 

ponto importante... Que é o número de vidas 

que são salvas pela radiação. O que ele acha 

disso? 

             

            Intérprete: MAS AMANDA EL@ FALAR 

IMPORTANTE UM É O-QUE DIVERSAS PESSOAS 

CONSEGUIR O-QUE SAÚDE POR-CAUSA 

EMISSÃO^RADIOATIVA TEU TEU OPINIÃO QUAL 

DIVERSAS PESSOAS CONSEGUIR 

DOENÇA^SUMIR MELHOR SAÚDE POR-CAUSA 

EMISSÃO SUA OPINIÃO QUAL  

  

                              (T379) Paulo:CONSEGUIR 

                                                     ENTRAR ENTÃO                                                             
 

 

Ação Pragmática: Professora cria uma 
possibilidade de discordância ao trazer 
uma afirmação de Luana sobre o número 
de vidas salvas e pede pra ele se 
posicionar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Posicionamento de concordância 

 

(T380) Intérprete: EI EXEMPLO FALAR 

NEGATIVO MAIORIA NEGATIVO MAS            

PESSOA(md) POSITIVO EXEMPLO VÁRIAS 

PESSOAS DOENÇA        CONSEGUE O-QUE 

EMISSÃO^RADIOATIVA TRATAMENTO 

DOENÇA^SUMIR PORQUE OPINIÃO SUA 

                                            

                                   (T381) Paulo:SUMIR ENTÃO 

 

 
 
 
 
 
 
Resposta: Aqui ele sinaliza que a pessoa 
que faz radioterapia faz sumir a doença e 

usa e sinais o operador ―ENTÃO‖ que 
introduz uma ideia alternativa e que pode 
levar a outra conclusão. 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
 

Pessoa-deitada_túnel 
 

Interrogativa 
 

Classificador 
 

+++ Interrogativa 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
Ele ressalta mais uma vez no turno ―T373‖ que acredita que a radioatividade é 

algo nocivo por ser perigoso em contrariedade ao que Luana defendia. A professora 

por sua vez, retomou o discurso e inseriu a seguinte pergunta para Paulo no turno 

―T374‖: ―Então ele não come  o “miojo” que está irradiado?” para que ele pudesse 

repensar no seu posicionamento anterior sobre  a negatividade da radioatividade. A 

professora além de imprimir mais uma ação pragmática direcionada para o 

estudante, ela instiga o Paulo a refletir conscientemente sobre um contraponto que é 

necessário para uma  avaliação prévia antes da formulação de um novo argumento. 

Sobre esse movimento, Leitão (2007) conceitua que: ―No curso dos processos  

(T382) Professora: Ele disse o quê? Está 

pensando...Não sabe... Não defende mais a 

mesma opinião? Continua com a opinião? Já 

mudou de idéia? 

            Intérprete: ENTÃO AINDA CONTINUAR 

POSITIVO CONTINUAR NEGATIVO QUAL AINDA 

CONTINUAR MESM@ OPINIÃO SIM (me) NÃO (md) 

 

 

(T383) Paulo:            RESPONDER AINDA^NÃO 

ESPERAR 

            Intérprete: Espera aí... Ele tá pedindo 

para esperar um pouquinho... 

 

                          (T385) Professora: Certo. 

 

                 (T385) Paulo: IGUAL ACHAR SIM 

SUMIR  ENTÃO NÃO-TER 

                 Intérprete: Ele tá dizendo sim! 

Muitas pessoas conseguem ser curadas por 

conta da radiação. E ele disse que não está 

conseguindo explicar.. 

 
 
 
 
 
 
 
Resposta: O aluno Paulo reforça o 
argumento acima dizendo que continua 
com a opinião que a doença some sim! 

 

(T386) Professora: Pede para o ―Rafael‖ 

ajudar... O que e que ele acha de tudo isso? 

Se ele continua com a mesma opinião? 

            Intérprete: VOCÊ RAFAEL AJUDAR 

TAMBÉM OPINIÃO VOCÊS-2 CONCORDAR VOCÊ 
OPINIÃO AINDA CONTINUAR OU MUDAR^CABEÇA 
QUAL                            

 

(T387) Rafael: NEGATIVO ((Não demonstra 

clareza  e nem certeza na opinião)) 

            Intérprete: Ele continua achando que 
é negativo...      
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dialógicos de argumentação, posições contrárias interrogam-se e desafiam-se 

mutuamente, num fluxo dinâmico que compele o argumentador a responder (avaliar) 

à oposição de modo deliberado e consciente‖. 

Para contra argumentar a professora, Paulo elabora no turno seguinte um 

enunciado para exemplificar a negatividade dele em relação a radioatividade e o 

alimento ―miojo‖ (macarrão instantâneo). Ele ressalta em dois planos distintos que o 

―miojo‖ mesmo irradiado, é um alimento simples que as pessoas comem quando 

estão com fome. Porém em outro plano, ele ressalta que a energia radioativa é algo 

mais nocivo e perigoso. Ele também faz uso de outro operador argumentativo 

clássico que é a partícula ―MAS‖ em que ―contrapõe argumentos orientados para 

conclusões contrárias‖ (KOCK, 2008). 

No turno ―T378‖ é colocada outra informação relevante pela professora para o 

momento do debate quando ela explicita a discussão de outro episódio da estudante 

Luana em que ela pontuou que a radioatividade salva vidas. Com isto, ela converte 

esse dado importante da estudante  e direciona a pergunta novamente para o Paulo: 

“Mas, Luana, traz um ponto importante... Que é o número de vidas que são salvas 

pela radiação. O que ele acha disso?” A pergunta faz o estudante Paulo repensar 

melhor sobre seu posicionamento acerca da radioatividade e em alguns momentos 

dá-se a entender que ele começa a mudar o seu ponto de vista no turno ―T379‖ ao 

sinalizar enfaticamente: ―CONSEGUIR‖ e no turno ―T381‖ ao afirmar em sinas 

―SUMIR ENTÃO‖ querendo trazer um novo raciocínio que a doença sumiria com o 

tratamento com radioterapia. 

Contudo, no turno ―T385‖ Paulo faz um movimento de resposta diante do que 

foi apresentado por sua colega Luana e das ações da professora. Inicialmente como 

citado, ela estava em um momento de avaliação de ideias do que estava sendo 

apresentado como podemos conferir no turno ―T383‖ com a versão-voz da intérprete 

ao afirmar: ―Espera aí... Ele tá pedindo para esperar um pouquinho...‖. Esse 

movimento de revisão de novas perspectivas é inerente ao processo de 

aprendizagem e entendemos que a argumentação oferece um contexto discursivo 

propício para que isso aconteça. Neste sentido, sempre que houver movimentos de 

oposição ou divergência sobre mais de um ponto de vista em um tópico curricular 

com foco nos conceitos a serem compreendidos ou procedimentos a serem 

adquiridos, estaremos falando de situações de ensino-aprendizagem (LEITÃO, 

2009). 
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Dois turnos a frente, Paulo retoma o tópico discutido trazendo alguns 

elementos para reforçar a sua resposta anterior como podemos ver no turno abaixo: 

 

Quadro 20 -  ACIDENTE RADIOATIVO EM GOIÁS 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e 

Aluno 

(T389) Paulo: EI SUMIR POSSÍVEL MAS LUGAR 

RADIOATIVIDADE LUGAR ESS@ PERIGOSO 

ASSIM UM VÁRIAS PALAVRAS NOMES PERIGOSO 

VÁRIAS FORA NORMAL ASSIM MAS UMA 

RADIOATIVIDADE ÁREA PERIGOSO PIOR ASSIM 

ESPERAR ACONTECER C-O-R-E-I-A D-O N-O-R-T-

E ACONTECER ESPALHAR ENTÃO JÁ MORRER 

ESS@ MAIS ALEMANHA NÃO MAIS FAZER 

RADIOATIVIDADE ALEMANHA VOU-NÃO FAZER 

COISAS RADIAOTIVIDADE NÃO MAIS ENTÃO 

PERIGOSO PIOR ISSO ONDE SEPARAR     

            Intérprete: Ele disse sim. Muitas 

pessoas conseguem a cura mas depende de 

onde vai ser usada a radiação. Ele disse que 

vários lugares acabam sendo perigoso o uso 

da radiação. Ele disse que quando usado 

em certas regiões a radiação pode ser muito 

perigosa mas ele não está conseguindo 

explicar detalhadamente porque ele continua 

achando que tem mais pontos negativos... 

Ele disse na Coréia do Norte aconteceu um 

acidente... Então muitas pessoas acabaram 

morrendo. E a Alemanha ela resolveu que 

não iria mais usar a radiação. Então, por 

isso que ele continua achando que é  

mais...são por mais pontos negativos porque 

é muito perigoso. Ele disse depende onde 

vai ser usado também. 

Resposta: Nesse turno ele explica de forma 

detalhada o seu posicionamento trazendo 

que a radioatividade, dependendo do lugar 

que é usada/aplicada, pode ser benéfica ou 

não. Com isto, ele traz o exemplo da Coreia 

do Norte que espalhou radioatividade e que 

muitas pessoas morreram e cita a  

Alemanha também. O mesmo finaliza que é 

importante separar as questões. 

 

(T390) Professora: Esclarece pra ele que... 

esclarecer que a Coréia não teve acidente 

na Coréia. Foi no Japão em Fukushima. 

Não! Foi Fukushima no Japão. Que a Coréia 

do Norte é temida por ter um arsenal 

nuclear, bombas nucleares na Coréia do 

Norte. E que a decisão da Alema.../ e a 

decisão da Alemanha foi uma decisão 

política pela pressão do acidente de 

Fukushima. Existem dois partidos na 

Alemanha: conservador e o partido verde. E 
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Fonte: O Autor (2017) 

o partido verde se aproveitou do acidente de 

Fukushima para acabar com as usinas 

nucleares. Durante muitos anos, a Alemanha 

é abastecida de energia nuclear. Igual a a 

França que têm 70% de usinas nucleares 

formando energia elétrica... formando 

energia elétrica.  

            Intérprete: EL@ EXPLICAR VOCÊ C-O-

R-E-I-A NORTE NÃO-TER PROBLEMA PERIGOSO 

NÃO É ONDE JAPÃO C-O-R-E-I-A NORTE É 

PERIGOSO PORQUE FAZER BOMBA^ATÔMICA 

FAZER PREPARAS ESTRATÉGIA USAR 

ENTENDER PESSOA UI RESOLVER ALEMANHA 

PORQUE POLÍTICA É RESOLVER POR-CAUSA 

POLÍTICA TER PROBLEMA SÉRIOA JAPÃO 

ALEMANHA OBSERVAR ENTÃO POLÍTICA 

DISCUSSÃO MELHOR CANCELAR USAR 

BOMBA^ATÔMICA TER DENTRO ALEMANHA DOIS 

CANDIDATO DIFERENTE GRUPO VERDE GRUPO 

C TRADICIONAL GRUPO VERDE APROVEITAR 

PROVAR ACONTECER JAPÃO ACABAR USAR 

RADIOATIVIDADE TER ANOS^ATRÁS ALEMANHA 

TER ENERGIA DENTRO RADIOATIVIDADE IGUAL 

FRANÇA É  70%  USAR ENERGIA 

RADIOATIVIDADE DENTRO FRANÇA APROVEITA 

SUGAR  

(T391) Paulo: EI SABE MAIS AQUI GOIAS 

ACONTECER FILHO     AQUI ACONTECER ESS@ 

RADIOATIVIDADE PRÓPRIO HOMEM FALOU 

PERIGOSO TERRA AZUL ILUMIAR^ROSTO POR-

CAUSA  EVITAR ENTERRAR 

ENTERRAR^FERRO^PAREDE ENTERRAR 

MORRER EVITAR PEGAR ENTÃO 

RADIAOTIVIDADE MAIS PERIGO 

            Intérprete: Ele tá falando / Ele quer 

saber uma dúvida: aqui no Brasil aconteceu 

em Goiás um problema por conta da 

radiação. Ele percebeu que é muito 

perigoso. Percebeu que precisa é...alguma 

proteção quando houverem lixos radioativos. 

Então, por isso que a  opinião dele continua 

sendo a mesma que a radiação é perigosa. 

 

negação 
 

Interrogativa 
 

+++ 



112 
 

 
Neste turno ―T389‖ Paulo, chama a atenção da professora e se esforça para 

trazer outros elementos que reforçassem sua opinião anterior acerca da 

negatividade da radioatividade. Mesmo não usando as informações corretas dos 

fatos históricos, que no turno seguinte foi esclarecido pela professora, ele apresenta 

um esquema estruturado de fatos para apoiar o seu ponto de vista acerca do que 

estava sendo discutido. Mais uma vez percebemos o uso do operador argumentativo 

―MAS‖ em que ele usa de forma clássica contrapondo duas situações em que é 

possível a radioterapia ajudar a curar pessoas, mas ele ressalta por outro lado os 

danos da radioatividade na Coréia do Norte e na Alemanha. Em ―T391‖ ele ainda 

usa mais um exemplo para ilustrar a força destrutiva da radioatividade a partir do 

acidente do Cézio-137 que aconteceu no estado de Goiás mostrando assim, que as 

divergências colocadas no contexto discursivo, favoreceram mais uma vez para que 

esse estudante pudesse construir contextos de elaboração de argumentos para 

validar o seu posicionamento. 

A professora por sua vez, retoma o discurso e direciona a pergunta para 

Luana sobre o posicionamento de Paulo até então. Vejamos na continuação do 

próximo quadro: 

 

Quadro 21 -  PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS NA RADIAÇÃO 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e 

Aluno 

(T392) Professora: E Luana?  O que ela 

continua a achar...acha  de tudo isso? Se ela 

continua com a mesma opinião de acordo 

com o argumento de Paulo? 

 

                                  (T393) Luana: EXPLICAR 

            Intérprete: AMANDA SUA OPINIÃO QUAL 

NÃO-CONCORDAR QUAL PAULO       EXPLICAR       

NEGATIVO        CERTO PORQUE ENTÃO VOCÊ 

NÃO-CONCORDAR NÃO OU CONCORDAR VOCÊ  

PAULO 

 

                            (T394) Paulo: VIU JÁ VIU      

 (( Ele olha pra sua colega ao lado enquanto 

sinaliza   e quer  confirmar se ela prestou 

atenção ao seu argumento)) 

 

Ação Pragmática da Professora 

Interrogativa 
 

+++ 

++ 

Interrogativa 
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                                 (T395) Luana:                 

((Ela acena com a cabeça evidenciando que 

observou ―SIM‖   a   explicação do seu 

colega)) 

(T396) Luana: NÃO-CONCORDAR PORQUE EL@ 

EXEMPLO NEGATIVO EU EXEMPLO POSITIVO 

PORQUE RADIAÇÃO DOBRO ESPALHAR 

NEGATIVO COMO DIMINUIR 

            Intérprete:  Ela não concorda porque 

ela disse que ainda continua com a mesma 

opinião. Se tá sobrando radiação é porque 

são pontos positivos e ele tá falando que são 

negativos. Ela não concorda com ele.        

 

(T397) Professora: E o Rafael?  

            Intérprete: VOCÊ RAFAEL  LUANA OU 

CONCORDAR PAULO 

 

(T398) Rafael: ACHO EL@   

((Ele aponta pra o seu colega ―Paulo‖ com 

atitude de confirmação)) 

            Intérprete: Concorda com Paulo. 

 

(T399) Professora: Com Paulo... Mudou não 

foi? Ele... Ele... Não. Ele já era negativo! 

Continua concordando com Paulo. 

            Intérprete: CONTINUAR AINDA OPINIÃO 

MESMO ((Usa o gesto de Legal))  

IGUAL         ELE 

 

(T400) Rafael: PEGAR DOENÇA PEGAR 

PERIGOSO PEGAR DOENÇA ENTÃO 

                                   

                  (T401) Paulo: MESMO JÁ MESMO JÁ  

 ((Enfatiza a continuidade do seu 

posicionamento)) 

            Intérprete: Ele tá dizendo que sim 

porque as vezes por conta da radiação, a 

pessoa pode adquirir algum... alguma 

doença. Ele está falando que continua 

achando que é negativo. 

O estudante Rafael demonstra concordar 

com a opinião do seu colega Paulo. 

(T402) Professora: Que é mais negativo que 

positivo. Mas eles não enxergam pontos 

positivos? Os dois? 

                                      (T403) Intérprete:  É 

 

(T404) Intérprete: MAS EXEMPLO VOCÊS-2 

OBSERVAR COISAS RADIOATIVIDADE NÃO-TER 

NADA BOM NADA SÓ NEGATIVO 

 

Interrogativa 
 

pessoa 
 

++ 

Interrogativa 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
A professora promove através de uma ação pragmática, mais um contexto de 

confronto de ideias em que ela direciona para Luana em ―T392‖ um questionamento 

no sentido de saber se ela continuava a defender a mesma opinião ou já tinha 

mudado de ideia. Esse movimento discursivo da professora levou a estudante Luana 

a reforçar o seu argumento explicitando que Paulo só falava na negatividade da 

radioatividade enquanto que ela achava ser positivo pela expansão da mesma em 

que ela usava o sinal ―DOBRO‖ para reforçar o seu ponto de vista. 

Em seguida, Rafael foi chamado a atenção pela professora no sentido de se 

posicionar sobre as opiniões de Luana e Paulo acerca do fato em discussão e ele se 

posicionou a favor de Paulo sinalizando inclusive que achava a radioatividade ruim 

por ser algo perigoso ao afirmar: ―PEGAR DOENÇA PEGAR PERIGOSO PEGAR DOENÇA 

ENTÃO‖ . Entendemos que nesse instante do posicionamento de Rafael, houve um 

movimento de resposta referente a explicação de Paulo em turnos anteriores sobre 

o acidente com o Césio -137 em Goiânia. Subtende-se no argumento colocado por 

Rafael em Libras, que a doença citada por ele, remetia ao discurso do seu colega 

em que ele usava o sinal de ―PEGAR‖ que se converteu em premissa para a 

elaboração do seu próprio argumento em forma de resposta. Após o posicionamento 

de Rafael, Paulo continua reforçando no turno ―T405‖ que mesmo havendo pontos 

positivos na radioatividade em algumas situações, ele ainda continuava achando-a 

mais nociva e perigosa para as pessoas. 

No turno seguinte, a professora retoma o assunto do acidente de Goiânia 

para robustecer melhor a discussão em sala de aula. Vejamos: 

 

Quadro 22 -  A RESPONSABILIDADE NÃO SERIA DAS PESSOAS? 

 

(T405) Paulo: TER NÃO TER AS-VEZES BOM 

CAMPEÃO   PERIGOSO POSSÍVEL RUIM SÓ TER 

BOM AS-VEZES CAMPEÃO PIOR REFLETIR ACHO 

SÓ 

            Intérprete: Tá dizendo: Têm sim! Tem 

os pontos positivos. Mas é..ele observando 

ele acha que têm mais pontos negativos. Por 

isso que a opinião dele é que é pior. 

 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e 

Aluno 

Exclamação 
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(T406) Professora: Sim. Ele sabe como 

aconteceu o acidente de Goiânia?  

            Intérprete: VOCÊ SABER COMO 

ACONTECER PROBLEMA PERIGOSO GOIÂNIA 

SABER COMO ACONTECER 

Ação Pragmática 

(T407) Paulo: PRÓPRIO FÁBRICA  

                          OBJETO TERRA HOMEM ENCON-                        

TRAR PEGAR LUMINOSO AZUL DEPOIS MÃO 

PEGAR PALMA ABSORVER^CORPO 

ABSORVER^CORPO JÁ JÁ-FOI 

            Intérprete: Ele tá dizendo que... a 

fábrica jogou algum líquido e teve algumas 

pessoas que encontraram e acharam bonito e 

foram pegar. Então, muitas delas adoeceram 

por conta disso... 

Posicionamento 

(T408) Professora: Aí eu pergunto pra ele: o 

problema foi da radioatividade ou das 

pessoas que deixaram? 

            Intérprete: EXEMPLO PERGUNTAR 

PROBLEMA É RADIOATIVIDADE OU É FALTA 

RESPONSABILIDADE PESSOA ABANDONAR LIXO 

AQUI LUGAR ACONTECER QUAL 

Ação Pragmática 

(T409) Paulo: ENTÃO FALTAR 

RESPONSBILIDADE RESPONSABILIDADE PESSOA 

RESPONSABILIDADE                                                                    

            Intérprete: Ele tá dizendo que o 

problema foi a falta de responsabilidade das 

pessoas que deixaram esse... 

 

                                     (T410) Luana:  NÃO 

 

Contra-argumento 

 

 

 

 

 

 

Contra-posição 

(T411) Professora: Pergunta se ela 

concorda? 

            Intérprete: VOCÊS-2 CONCORDAR  OU 

NÃO-CONCORDAR EL@ REFLETIR 

Ação Pragmática 

(T412) Luana: NÃO-CONCORDAR ELE OPINIÃO 

FALTA RESPONSABILIDADE NÃO EL@ FALAR 

FÁBRICA LUGAR PEGAR EU ACHO PODE FALTAR 

RESPONSABILIDADE MAS RADIOATIVIDADE 

MUITO PERIGOSO EXEMPLO PEGAR JÁ-FOI 

MORRER                                                        

                   

                     (T413) Paulo: ENTÃO FALAR MESMO  

                          FALAR MESMO               

              

(( Ele olha pra colega ―Luana‖ querendo dizer 

que ela  está  usando o mesmo argumento 

dele...)) 

Contra-argumento 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
 

coisa-comprida 
 

Interrogativa 
 

negação 
 

Interrogativa 
 



116 
 

Fonte: O Autor (2017) 

 

O assunto do acidente de Goiânia serviu como premissa para que a 

professora pudesse compreender melhor o posicionamento de Paulo acerca do 

tema polêmico que era a radioatividade no turno ―T406‖. Com isto, ela o questiona  a 

partir de uma ação pragmática. No turno seguinte, ele responde de pronto trazendo 

(T414) Intérprete: VOCÊ CONCORDAR OU NÃO-

CONCORDAR QUAL EL@ CONCORDAR 

 

 

(T415) Luana:           CONCORDAR 

            Intérprete: Ela concorda com ele../ 

Ela concorda nesse ponto de vista dele. É 

que falta responsabilidade nas pessoas 

porque o lixo radioativo ele é muito perigoso. 

 

(T416) Professora: Então.... E o....  

((Professora aponta para o surdo ―Rafael‖)) 

            Intérprete: VOCÊ RAFAEL QUAL 

OPINIÃO QUAL BALANÇA QUAL CONCORDAR 

 

 

(T417) Rafael:            SIM CONCORDAR EL@ 

CONCORDAR EL@ 

            Intérprete: Concordou com Paulo. 

 

(T418) Professora: Então, o problema não é 

a radioatividade, são as pessoas? Então eles 

concordam. 

            Intérprete: ENTÃO PROBLEMA NÃO 

RADIOATIVIDADE É PESSOA ERRADO 

CONCORDAR  CONCORDAR  NÃO-CONCORDAR 

NÃO-CONCORDAR 

Ação epistêmica e Pragmática 

(T419) Paulo:   ?????  

(T420) Luana: ?????  

(T421) Rafael: ????? 

 

 

((Nesse instante do registro, a câmera 1 

descarregou e precisou ser trocada 

rapidamente. Por isso, não teve como captar 

a resposta dos surdos no turno acima. Mas, 

diante do contexto e análise da segunda 

câmera, é possível entender os enunciados 

seguintes e a resposta da intérprete diante da 

resposta que ela presenciou deles)) 

 

(T422) Intérprete: Concordam  

Interrogativa 
 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
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detalhes de como ocorreu o acidente em língua de sinais para a professora e, mais 

uma vez, ela coloca em cheque o posicionamento dele acerca dos benefícios ou 

malefícios da radioatividade ao trazer o seguinte questionamento: ―Aí eu pergunto 

pra ele: o problema foi da radioatividade ou das pessoas que deixaram?‖ 

Essa ação pragmática da professora possibilitou uma revisão de perspectiva 

acerca do que ele estava colocando e defendendo em turnos anteriores que foi o 

fato da radioatividade apresentar pontos mais negativos que positivos. Neste 

caminho, Paulo se posiciona no turno ―T409‖ quando apresenta uma nova 

perspectiva de um contra-argumento diante da provocação em forma de pergunta da 

professora: ―ENTÃO FALTAR RESPONSBILIDADE RESPONSABILIDADE PESSOA 

RESPONSABILIDADE‖.  Nesta fala de Paulo, ele faz uso de um outro operador 

argumentativo cunhado por Koch (2008), que foi a partícula ―ENTÃO‖ que introduz um 

argumento alternativo acerca do que estava sendo discutido com o objetivo de levar 

à conclusões diferentes ideias ou opostas ao que estava sendo dito. A professora 

diante da explicação de Paulo, direciona a pergunta para Luana como observamos 

no turno ―T411‖. 

Contudo, Luana demonstra em duas falas o movimento de contrariedade em 

relação ao que Paulo estava defendendo. No turno ―T410‖ (mesmo antes da 

professora questioná-la) ela responde negativamente de forma intensificada com o 

sinal  ―NÃO‖ e no turno ―T412‖ ao afirmar que a questão da falta de responsabilidade 

das pessoas em mexer com algo perigoso que era o lixo radioativo. Ela mais uma 

vez intensifica o seu contra-argumento usando o operador que contrapõe 

argumentos orientados para se chegar a uma conclusão contrária que é o caso do ― 

MAS‖. O enunciado de Luana nos aponta que ela queria demonstrar em outras 

palavras que a diferença está em como operar a questão da radioatividade e que a 

responsabilidade estava com o ser humano. Esse fato reforça portanto que houve 

um esquema do ponto de vista de caráter epistêmico em trazer questões de 

responsabilidade social e de melhores cuidados com o meio ambiente. 

A professora ainda quis saber a opinião no terceiro aluno (Rafael) ao apontar 

para ele no registro videogravado. Ele se posicionou a favor mais uma vez do colega 

Paulo ao afirmar com a cabeça através do  recurso supra-segmental (MARCUSCHI, 

1999) e em seguida se colocar em sinais: ―SIM CONCORDAR EL@ CONCORDAR EL@‖. 

Outra questão que merece destaque neste quadro, foi a ação de cunho 

epistêmica da professora no turno ―T418‖ ao trazer uma discussão específica do 

negação 
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currículo da área da ciência em que ela questiona os estudantes sobre o fato do 

problema da radioatividade estar nas pessoas e não na reação química. Isso gerou 

uma concordância de ambos os três estudantes como observamos na tradução da 

intérprete no turno ―T422‖ mostrando assim, que a discussão foi proveitosa e gerou 

uma nova consciência acerca da temática em questão. 

Nos próximos turnos que se seguem, é novamente enfatizado pela docente o 

fato deles se posicionarem acerca dos pontos positivos e negativos da 

radioatividade como podemos observar nos enunciados a seguir: 

 

Quadro 23 -  OS PONTOS ―BONS‖ E OS PONTOS ―RUINS‖ 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e 

Aluno 

(T423) Professora: Então, continuam com a 

mesma opinião? Sobre os ruins e os bom? 

((Professora faz o gesto de balança para 

exemplificar ideias opostas)) 

            Intérprete: ENTÃO AINDA CONTINUAR 

OPINIÃO RUIM(me)  BOM(md) CONTINUAR MESMO 

BALANÇA 

Ação pragmática 

(T424) Professora: Paulo é o ruim? Mais 

ruim? Pra Luana mais bom? Pra ―Rafael‖ 

mais ruim.  

            Intérprete: CONTINUAR RUIM PIOR 

MÃO^SUBIR(me)  AMANDA MELHOR 

MÃO^SUBIR(md) POSITIVO EXEMPLO EL@ AINDA 

CONTINUAR OPINIÃO RUIM  MÂO^SUBIR(me) QUAL 

OPINIÃO     MUDAR^CABEÇA QUAL AINDA 

CONTINUAR 

 

 

(T425) Rafael:           ((Faz uma expressão de 

não saber o que responder)) 

 

(T426) Paulo:  BOM ENTÃO BOM  

MÂO^SUBIR(me) POUCO PIOR MÃO^DESCER 

MUDAR ((Apresenta mudança de ponto de 

vista)) 

            Intérprete: Ele mudou a opinião 

dele... mudou a opinião dele. Acha que têm 

mais pontos positivos. 

 

(T427) Professora: Ele mudou a opinião dele! 

Ele acha que tem mais  

pontos positivos. Porque ele mudou de 

opinião? 

 

Interrogativa 
 

+
+ 

Interrogativa 
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Fonte: O Autor (2017) 

 

            Intérprete: PORQUE MUDAR 

CABEÇA^MUDAR OPINIÃO 

(T428) Paulo:  PORQUE FALTAR 

RESPONSBILIDADE PESSOA NOSS@ FALTAR 

RESPONSABILIDADE PERIGOSO AQUI LEVAR 

LUGAR SEGURO 

            Intérprete: Porque... percebeu  que a 

falta de responsabilidade ética são das 

pessoas. O que faz com que aconteça o 

perigo, é porque as pessoas não levam para 

lugares seguros o lixo radioativo. 

 

(T429) Professora: Então, ele vê mais pontos 

agora positivos porque concorda que são as 

pessoas e não a radioatividade.Luana 

concorda?  Continua com a mesma opinião? 

 

                                             (T430)Paulo:  

            Intérprete:  ENTÃO AGORA PERCEBER 

MAIS POSITIVO PORQUE FALTAR 

RESPONSABILIDADE PESSOA ENTÃO VOCÊ 

((Aponta para a surda ―Luana‖ )) AINDA QUAL 

CONCORDAR  ENTÃO VOCÊ OPINIÃO SUA AINDA 

CONTINUAR MESM@ OPINIÃO POSITIVO MAIS 

 

(T431) Luana: ACHAR POSITVIO  

(T432) Intérprete: Ela continua com a mesma 

posição dela. 

 

(T433) Professora: E ―Rafael‖? 

            Intérprete: VOCÊ FALAR OPINIÃO QUAL  

((Intérprete aponta para o surdo ―Rafael‖)) 
POSITIVO NEGATIVO QUAL 

 

(T434) Rafael: POSITIVO ENTÃO POSITIVO  

(T435) Intérprete: Positivo... Ele disse.  

(T436) Professora: Positivo? Então ele 

mudou de opinião. Pergunta por quê?  Não é 

porque os outros mudaram... 

           Intérprete: ENTÃO VOCÊ 

MUDAR^CABEÇA OPINIÃO MUDAR PORQUE QUAL 

NÃO-PODE COPIAR NÃO SUA SUA OPINIÃO 

 

(T437) Rafael: DESCULPAR NEGATIVO 

DESCULPA ERRADO NEGATIVO POSITIVO 

            Intérprete: Ele disse que errou. Ele 

disse que continua com a mesma alternativa. 

 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
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Inclusive, a professora tenta ilustrar ―T423‖ se algum deles poderiam destacar 

posicionamentos contrários acerca do conceito de radioatividade apresentando mais 

questões boas ou mais questões ruins. No decorrer do questionamento da 

professora, notamos a manifestação do estudante Paulo com mais uma mudança de 

ponto de vista acerca da radioatividade ao sinalizar no turno ―T426‖: ―BOM ENTÃO 

BOM MÂO^SUBIR(me) POUCO PIOR MÃO^DESCER MUDAR‖ querendo enfatizar que na 

nova perspectiva dele, os pontos positivos estavam mudando de posição, ou seja, 

crescendo sobre os pontos negativos e no turno ―T428‖, ele reforça o seu movimento 

de resposta trazendo outros elementos incorporados ao seu argumento que 

denotam o seu novo posicionamento acerca do tema radioatividade: ―PORQUE 

FALTAR RESPONSBILIDADE PESSOA NOSS@ FALTAR RESPONSABILIDADE PERIGOSO AQUI 

LEVAR LUGAR SEGURO‖.  

Notamos neste último argumento de Paulo que ele abandonou a ideia fixa de 

somente colocar a radioatividade como algo ruim e partiu para outra dimensão de 

análise do ponto de vista epistêmico em tratar dessa temática com outros olhares e 

tomando como partida, o contexto discursivo e dialógico estabelecido em sala de 

aula promovido pela professora.  A partir disto, Leitão (2011) discute que a 

necessidade comunicativa de defender pontos de vista sobre temas controversos e 

responder a objeções da parte de um oponente leva o proponente a reconsiderar 

(rever) o conteúdo de suas afirmações à luz de perspectivas contrárias, e a partir 

daí, reafirmá-la ou transformá-la gerando ele próprio um mecanismo de 

aprendizagem. 

Percebemos também na fala do estudante Rafael uma mobilizaç de 

concordância acerca do que estava sendo debatido e sua aceitação ao movimento 

de resposta do  colega Paulo ao observamos o turno ―T434‖ ao sinalizar: ―POSITIVO 

ENTÃO POSITIVO‖. 

No sentido de estimular o conhecimento científico em construção, a 

professora traz dois exemplos típicos em forma de ação epistêmica com questões 

que são da vivência dos próprios estudantes como foi o caso do filme ―Huck‖. 

Vejamos no quadro a seguir: 

 

Quadro 24 -  A VISÃO EQUIVOCADA DO FILME ―HUCK‖ 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e 

Aluno 
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(T438) Professora: Com a mesma alternativa... 

Diga pra ele que... pra eles que existe uma 

visão bem equivocada. Que existe uma visão 

do...da radiação dessa mutação por exemplo 

―Huck‖. Se eles já ouviram falar do ―Huck‖? Que 

foi irradiado com uma radiação de um elemento 

radioativo. Eles concordam com isso? Eles 

acham que as pessoas que trabalham com 

radiação ficam diferentes? 

 

                    (T439) Rafael: CONFUSÃO EL@ EL@      

                                                      CONFUSÃO 

            Intérprete: EXEMPLO TER VISUAL 

DIFERENTE ERRADO EMISSÃO^RADIAOTIVO 

EXEMPLO HOMEM VERDE FORTE H-U-N-K DESENHO 

CONHECER JÁ VER ACONTECER 

EMISSÂO^RADIAOTIVO IRRADIAR^CORPO POR-

CAUSA MUDAR FORTE VERDE SABE JÁ VER  VOCÊ 

CONCORDAR ACONTECER HOMEM  FORTE 

LUZ^CORPO VOCÊS OPINIÃO EXEMPLO MEU 

TRABALHAR PROFISSIONAL PRÓPRIO 

EMISSÃO^RADIAOTIVO IRRADIAR^CORPO MUDAR 

FORTE 

                    (T440) Luana: ENTÃO COISAS FILME                                                                                                                 
                     
 

                         (T441) Paulo: H-U-K SEI VENENO 

                              PERIGOSO NUNCA^VER           

Ação Epistêmica e Pragmática 

(T442) Intérprete: Ele... Paulo disse que não... 

Luana disse que isso é coisa de filme 

 

(T443) Intérprete: VOCÊ OPINIÃO  

((Intérprete aponta para o surdo ―Rafael‖ 

querendo que ele dê seu ponto de vista para a 

professora)) 

 

(T444) Rafael: VERDE FORTE É FILME  

(( Ele deseja confirmar com a intérprete se o 

assunto é do filme )) 

Concordância 

(T445) Intérprete: EXEMPLO MEU PROFISSIONAL 

PRÓPRIO EMISSÃO^RADIAOTIVO IRRADIAR^CORPO 

TEU TU ACHAR (Incompreensível) NÃO MUDAR 

CORPO^FORTE^CRESCER VERDE 

 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
 

negação 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
Nesse quadro, podemos observar que a professora tenta ilustrar visões 

equivocadas acerca da radioatividade em parecer algo ruim para transformar as 

pessoas em ―monstros‖ como foi no caso do filme ―HUCK‖. Neste sentido ela insere 

a sua própria realidade de trabalho (departamento de energia nuclear) enquanto 

pesquisadora com radioatividade e aproveita para questionar os estudantes sobre o 

que eles achavam dessa nova realidade como podemos observar nos próximos 

turnos: 

 

Quadro 25 -  TRABALHAR COM RADIOATIVIDADE É NORMAL 

 

(T446) Rafael:          NÃO-TER NÃO-TER  FORTE 

NÃO-TER 

            Intérprete: Acha que não. Não 

concorda que isso pode acontecer... 

 

Movimento de negociação 

(T447) Professora: Diga pra eles que eu 

trabalho no departamento de energia nuclear e 

sou pesquisadora com radioatividade. Pergunta 

pra eles... Pergunta se eles acham que eu sou 

diferente por isso? 

            Intérprete: EL@ TRABALHAR LUGAR 

ENERGIA RADIOATIVIDADE LUGAR TRABALHAR 

PRÓPRIO RADIAOTIVIDADE EMISSÃO^RADIOATIVA 

VOCÊ OPINIÃO VER^EL@ DIFERENTE POR-CAUSA 

TRABALHAR PRÓPRIO RADIOATIVIDADE EL@ 

DIFERENTE PESSOA TRABALHAR JUNTO 

RADIOATIVIDADE PERCEBER PESSOA DIFERENTE 

 

Ação Pragmática 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e 

Aluno 

 

(T448) Paulo:  NORMAL NORMAL PESSOA 

NORMAL 

((Entre as respostas, a professora brinca com 

os voluntários fazendo gesto de um ―monstro‖ 

para descontrair)) 

 

Movimento de negociação 

(T449) Luana: EU ACHAR CONTINUAR NORMAL 

PORQUE ENTRAR GUARDAR ROUPA LUVA ROUPA 

ACHAR NÃO MUDAR 

            Intérprete: Ela disse que você é uma 

pessoa normal até porque quando é uma 

pessoa que vai entrar para fazer essas 

pesquisas, você deve usar algum tipo de 

Argumentação 

afirmativa 
 



123 
 

Fonte: O Autor (2017) 

 
Nesse último quadro presenciamos o movimento discursivo dos estudantes 

Paulo e Luana. O primeiro aluno sinaliza que acha normal ela trabalhar em um 

ambiente que lide com a radioatividade. Já a estudante Luana reforça o seu ponto 

de vista ao trazer elementos importantes como o aparato/roupas de proteção para 

lidar com o manuseio de energias desse tipo. Ela mais uma vez faz uso do operador 

argumentativo ―PORQUE‖ que introduz claramente a justificativa do procedimento 

natural em se trabalhar com radioatividade e usar roupas especiais e ao mesmo 

tempo, demonstra com detalhes um novo conhecimento que é a necessidade da 

segurança no contexto de trabalho ao lidar com reações químicas. 

Praticamente no fim deste segundo episódio analisado, a professora estimula 

os estudantes a se colocarem sobre alguma dúvida que possa ter ficado ou surgido 

durante a explicação como podemos ver na continuação do quadro abaixo: 

 

Quadro 26 -  TOMADA, AR-CONDICIONADO, OXIGÊNIO TEM RADIAÇÃO? 

proteção. Ela tá dizendo... 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e 

Aluno 

(T450) Professora: Sim! Pergunta se eles 

estão com as perguntas? Alguma pergunta? 

            Intérprete: VOCÊS-2 PERGUNTAR EL@  

TER PERGUNTA PERGUNTA FAZER TER TEMA 

ESS@ RADIAOTIVIDADE TER PERGUNTAR 

                                                                                  

                                           (T451) Paulo: NORMAL 

 

Ação Pragmática 

(T452) Luana: TER PERGUNTA ESQUECER 

            Intérprete: Amanda disse que tem 

uma pergunta mas esqueceu.  

 

(T453) Intérprete: TER PERGUNTAR TER 

PERGUNTAR PERGUNTAR COISAS TEMA 

RADIOATIVIDADE TER NADA 

 

(T454) Luana: TOMADA     ESS@  TOMADA TER 

RADIDOATIVIDADE  TER RADIOATIVIDADE 

 

                  (T455)  Intérprete: TOMADA ESS@ 

 

Questionamento acerca de uma tomada 

na sala: Aluna quer fazer relação dela com 

a radioatividade 

(T456) Intérprete: Ela está perguntando se 

dentro da energia elétrica normal... Quando a 
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gente vai usar uma tomada tem radiação? 

(T457) Professora: Não! Esse tipo de 

energias não é a mesma da radioatividade. 

Radioatividade vem do núcleo do elemento e 

a energia elétrica vem da... de  fora do 

elemento. São menos.../ é menos energia. 

            Intérprete: NÃO-TER ESS@ TIPO 

ENERGIA NEM-AÍ RADIAOTIVODADE DIFERENTE 

RADIAOTIVIDADE ACONTECER DENTRO 

NÚCLEO^ATOM N-U-C-L-E-O ELEMENTO^QUÍMICO 

DIFERENTE ESS@ ENERGIA PRÓPRIO FORA 

ELEMENTO^QUÍMICO 

 

Reforçando o que estava sendo discutido 

anteriormente. 

(T458) Luana: RADIAOTIVIDADE SÓ 

ELEMENTO^QUÍMICO QUÍMICA QUÍMICA 

Movimento de negociação 

(T459) Intérprete: ELEMENTO^QUÍMICO SABE 

SIGNIFICADO E-L-E 

 

(T460) Intérprete: Ela tá perguntando se 

elemento, se... a gente só usa esse termo só 

na química? 

 

(T461) Professora: Pra radioatividade sim. 

Para formar moléculas também! 

            Intérprete: ELEMENTO^QUÍMICO 

PRÓPRIO TEMA RADIOATIVIDADE SIM SÓ 

QUÍMICA TAMBÉM EXEMPLO ACONTECER 

MOLÉCULA UM COMPLEMENTO BOLA^CRESCER 

TAMBÉM É SÓ ELEMENTO^QUÍMICO QUÍMICA 

ENTENDER 

                               (T462) Luana: ENTÃO 

Explicação  

(T463) Intérprete: Então.   

(T464) Paulo: EI ISSO EU CAPTAR^MENTE  

ESS@ AR ESS@ LUZ^CORPO  TER 

RADIAOTIVODADE  LUZ^CORPO 

EMISSÃO^RADIOATIVA TER  ESS@ 

            Intérprete: Ele tá perguntando se o 

ar-condicionado tem radioatividade? 

Questionamento acerca do ar-

condicionado da sala e a relação com 

radioatividade 

(T465) Professora: Não.   

(T466) Luana: OXIGÊNIO ENTÃO ((Pergunta 

inconformada)) AR TER OXIGÊNCIO ENTÃO 

               Intérprete: Ela tá dizendo mas.... O 

ar-condicionado não funciona também com 

oxigênio? Aí ela está perguntando se não é 

radioativo?  

Contra-argumento 

Interrogativa 
 



125 
 

Fonte: O Autor (2017) 

 
Como observado, a professora imprime mais uma ação pragmática como 

motivadora de um contexto de novos conhecimentos que se agreguem aos que 

foram internalizados em contextos anteriores. Em todo o momento, a linguagem está 

presente como mediadora desse processo de construção/alfabetização científica 

como observado neste capítulo. Sobre essa relação, Chassot (2003), vem defender 

que as diferentes concepções sobre ciência deve-nos convidar a atentar para o 

aspecto que a ciência é uma linguagem, ou seja, não há como dissocia-la. E ainda 

ela complementa ao considerar que ―a ciência como ―uma linguagem para facilitar 

nossa leitura do mundo natural‖ (CHASSOT, 1993, p.37) e sabe-la como descrição 

do mundo natural ajuda a entendermos a nós mesmos e ao ambiente que nos cerca‖ 

(CHASSOT, 2003). 

Ao perguntar no turno ―T450‖ sobre as possíveis dúvidas existentes acerca do 

assunto, notamos que a estudante Luana vem com uma dúvida sobre a tomada de 

energia da sala de aula ao sinalizar: ―TOMADA     ESS@  TOMADA TER RADIDOATIVIDADE  

TER RADIOATIVIDADE‖ no turno ―T454‖. Esse enunciado nos aponta que ela estava 

querendo fazer uma relação da tomada e os assuntos discutidos sobre 

radioatividade como podemos observar na tradução da intérprete no turno ―T456‖: 

―Ela está perguntando se dentro da energia elétrica normal... Quando a gente vai 

usar uma tomada tem radiação?‖. Já o estudante Paulo, levanta no turno ―T464‖ 

outra discussão interessante sobre o ar-condicionado em ter ou não a emissão de 

radioatividade ao questionar: ―EI ISSO EU CAPTAR^MENTE  ESS@ AR ESS@ LUZ^CORPO  

TER RADIAOTIVODADE  LUZ^CORPO EMISSÃO^RADIOATIVA TER  ESS@‖ com a adição de 

uma expressão de ―meio sorriso‖ enquanto recurso não-verbal (MARCUSCHI, 1999). 

(T467) Professora:  Não é todo oxigênio que 

é radioativo. Tem oxigênio radioativo, tem 

oxigênio não radioativo. O que a gente 

respira não é radioativo.  

            Intérprete: FALAR NÃO TUDO PRÓPRIO 

OXIGÊNIO TER DENTRO RADIOATIVIDADE  NÃO    

AS-VEZES EXEMPLO OXIGÊNIO É 

RADIOATIVIDADE OUTRO NÃO-TER OXIGÊNIO 

NENHUM RADIOATIVIDADE EXEMPLO RESPIRAR 

NÃO-TER RADIOATIVIDADE  

EMISSÃO^RADIAOTIVA^CORPO NÃO ENTENDER 

Explicação sobre a dúvida do oxigênio 

trazido por Luana 

negação 
 

negação 
 

Interrogativa 
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Podemos considerar que Paulo também estava fazendo uma relação direta 

com a questão de elementos do seu contexto natural e os conceitos sobre 

radioatividade amplamente discutida em sala de aula. Tanto em relação a dúvida de 

Luana , quanto em relação a  dúvida de Paulo, a professora fez questão de 

estabilizar os conhecimentos que eles já sabiam com os novos conhecimentos 

colocados por ela na explicação para que eles pudessem separar e compreender 

melhor os fenômenos estabelecidos como podemos comprovar respectivamente nos 

turnos  ―T457‖, ―T461‖ , ―T465‖ e ―T467‖. 

Para finalizar a aula, a professora mais uma vez pede que eles se posicionem 

acerca do conhecimento que eles construíram durante todo o contexto 

argumentativo como podemos conferir no diálogo que se segue:  

 

Quadro 27 -  DEFINIÇÃO DO CONCEITO SOBRE RADIOATIVIDADE 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e 

Aluno 

(T468) Professora: Concluindo. O que é 

radioatividade? Pra eles... Cada um falar... 

Pede pra cada um falar o que é 

radioatividade. 

               Intérprete: AGORA COMPLEMENTO 

TERMINAR O-QUE É SIGNIFICADO 

RADIAOTIVIDADE VOCÊ VOCÊ VOCE OPINIÃO 

CADA^UM EXPLICAR POUCO O-QUE 

RADIOATIVIDADE 

Ação Epistêmica e Pragmática 

(T469) Paulo: PRÓPRIO ENERGIA DOIS COMIDA 

DENTRO EMISSÃO^RADIAOTIVA ENERGIA 

PRÓPRIO ENTÃO 

              Intérprete: Ele disse que é uma 

energia. Também podemos, podemos 

encontrar dentro da comida... 

Negociação de  significados 

(T470) Intérprete: SÓ COMPLEMENTO ((Ela 

insiste para o surdo ―Paulo‖ desejar 

complementar sua resposta)) 

 

(T471) Intérprete: Só isso que ele quer falar.   

(T472) Intérprete: VOCÊ FALAR 

RADIOATIVIDADE O-QUE É         

((Intérprete direciona a pergunta para a surda 

―Luana‖)) 

 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
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Fonte: O Autor (2017) 

 

Nesse quadro, é trazido pela professora o tema central ―Radioatividade‖ agora 

como um conceito estabelecido a partir das relações dialógicas e para finalizar ela 

solicita  que eles externalizem qual a definição que cada um teria para esse tipo de 

energia. Nesse movimento discursivo da professora, notamos a ação epistêmica 

mais uma vez presente por evidenciar uma informação própria da área do 

conhecimento como temática passível de discussão e em seguida a mesma finaliza 

com uma pergunta para que cada estudante pudesse refletir acerca do que já tinha 

sido discutido e pudesse trazer a definição em sala de aula. 

Para Paulo, a radioatividade ficou bem clara na questão dos alimentos que 

são irradiados por se tratar de uma energia ao sinalizar no turno ―T469‖: ―PRÓPRIO 

ENERGIA DOIS COMIDA DENTRO EMISSÃO^RADIAOTIVA ENERGIA PRÓPRIO ENTÃO‖. Já a 

estudante Luana no turno ―T473‖, se manifesta com um posicionamento bem 

elaborado ao afirmar que a radioatividade pode alterar as moléculas das coisas 

através da radioatividade ao evidenciar em sinais: ―JUNTAR FAZER MOLÉCULA M-O-L-E-

C-U-L-A JUNTO MUDAR ENERGIA EXEMPLO MUIT@ ENERGIA OUTRA ENERGIA POUC@ 

OUTRA MAIS-OU-MENOS‖. Por fim, Rafael dá a sua parcela de contribuição na 

discussão ao trazer seu posicionamento sinalizado: ―ENTÃO RADIOATIVIDADE COISAS 

COMIDA DOIS RESPIRAR TRÊS ENERGIA COISAS‖, que com a tradução da intérprete 

(T473) Luana:  JUNTAR FAZER MOLÉCULA M-O-

L-E-C-U-L-A JUNTO MUDAR ENERGIA EXEMPLO 

MUIT@ ENERGIA OUTRA ENERGIA POUC@ 

OUTRA MAIS-OU-MENOS 

            Intérprete: Ela disse que a 

radioatividade é uma energia que ela pode 

mudar as moléculas. Que tem muita energia. 

Outras tem uma quantidade menor de 

energia... 

 

                                     (T474) Intérprete: SÓ 

Explicação e negociação de significados 

(T475) Intérprete: Só isso.  

(T476) Professora: E o ―Rafael‖ ? 

            Intérprete: VOCÊ FALAR 

 

(T477) Rafael: ENTÃO RADIOATIVIDADE COISAS 

COMIDA DOIS RESPIRAR TRÊS ENERGIA COISAS 

                Intérprete: A radioatividade pode 

ser encontrada na comida, no ar e na energia. 

Entre outras coisas ele disse... 

Negociação de significados e explicação 
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identificamos que ele quis explicar que a radioatividade está presente em várias 

coisas como comida, no ar e na energia como visualizado no turno ―T477‖. 

Diante das respostas acima, podemos chegar à reflexão da importância de 

um contexto argumentativo para que se estabeleçam pontos de vista e 

posicionamentos que não precisam necessariamente ser iguais, mas, que cada 

estudante possa defender de forma crítica o que acredita à luz dos conhecimentos 

que estão postos na ciência. Esses conhecimentos podem ser apresentados para os 

estudantes com temáticas do dia-dia a partir das ações discursivas do professor que 

instigue os estudantes ao debate e discussões de possíveis temas polêmicos como 

foi o caso da aula que serviu de análise para essa pesquisa. 

A seguir a conversa  ainda ganhou alguns turnos que merecem destaque para 

que entendamos a importância de um contexto argumentativo como promotor direto 

da construção do conhecimento dos estudantes surdos: 

 
Quadro 28 -  AINDA CONSOLIDANDO CONCEITOS SOBRE RADIOATIVIDADE 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e 

Aluno 

(T478) Professora: E pra eu sair feliz... pra 

sair feliz. Finalmente, a radioatividade é mais 

ou menos? Pra eu sair feliz! Ou é boa ou 

ruim? 

              Intérprete: AGORA TERMINAR FELIZ  

PROFESSOR EL@ ENTÃO RADIOATIVIDADE 

MELHOR OU PIOR BOA OU RUIM BALANÇA 

Ação Pragmática 

(T479) Paulo: BOA BOA 

            Intérprete: Paulo disse Boa. 

Resposta 

(T480) Intérprete: VOCÊ ((Intérprete já se 

dirige automaticamente para a surda 

―Luana‖)) BOA RUIM RADIOATIVIDADE POSITVO 

NEGATIVO QUAL 

            Professora: Luana? 

 

(T481) Luana:  OS-DOIS 

            Intérprete: Ela disse os dois agora. 

Aluna opinou as duas coisas 

(T482) Professora: Agora ficou... 

((Professora faz o gesto que as opiniões 

estão empatadas)) 

 

(T483) Intérprete: VOCÊ  ((Intérprete aponta 

para o surdo ―Rafael‖)) 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
Em mais uma iniciativa de validar o que já se tinha construído em sala, a 

professora tenta finalizar a conversa com a pergunta central deste segundo episódio 

no turno ―T478‖: ―E pra eu sair feliz... pra sair feliz. Finalmente, a radioatividade é 

mais ou menos? Pra eu sair feliz! Ou é boa ou ruim?‖. O quadro acima apontou que 

Paulo mantinha segurança da sua opinião a partir do turno ― T479‖  e neste recorte 

ele enfatiza através da intérprete que o fato da professora ter trazido outro contexto 

para o que estava sendo discutido fez ele pensar melhor a respeito e mudar o seu 

(T484) Rafael: ACHAR RUIM 

            Intérprete: E ele continua no ruim. 

Negativo. 

                        (T485) Professora: No ruim. 

((Professora fala a expressão ―Meu Deus‖ e 

sorri)). 

Oposição 

 

(T486) Professora: Então ela agora 

balanceia, ele mudou pra boa... Silvinha o 

que é que eu faço?  

((Professora pede algumas orientações a 

Profa. Orientadora da pesquisa que observa 

a aula em outro plano)) 

                 Intérprete: EI AGORA BALANÇA  

DUAS EL@ MUDAR BOA  POSITIVO 

 

 

Professora tentando negociar as ideias 

dos estudantes com ajuda de outros 

pesquisadores que estava na sala. 

 

 

 

(T487) Paulo:  ENTÃO PORQUE FALTA 

RESPONSABILIDADE EL@ EXPLICAR ENTÃO 

PENSAR CONTEXTO FALTAR 

                Intérprete: Ele, Ele disse que 

mudou por conta da sua opinião. Como você 

disse que assim.. Muitas vezes o acidente/ 

você fez uma pergunta a ele: ―as vezes o 

acidente acontece, mas será que é por conta 

da radioatividade ou foram as pessoas que 

usaram errado?‖ Então ele disse que por 

conta dessa pergunta, ele refletiu e acha que 

é falta de responsabilidade das pessoas. Por 

isso... É!  Agora ele ficou positivo. 

 

                          (T488) Professora: Ele acha 

que é mais boa do que ruim. 

 

O estudante Paulo evidencia a falta de 

responsabilidade dos humanos (a partir de 

premissas canônicas inseridas pela 

professora em turnos anteriores) por usar 

de forma errada a energia radioativa e 

assim evidencia um movimento de 

resposta. 
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ponto de vista sobre a radioatividade como no trecho original em sinais no turno 

―T487‖: ―ENTÃO PORQUE FALTA RESPONSABILIDADE EL@ EXPLICAR ENTÃO PENSAR 

CONTEXTO FALTAR‖. Já Luana, não quis demonstrar um posicionamento claro em 

relação a pergunta da professora quando afirmou: no turno ―T481‖: ―OS-DOIS‖. Nesta 

perspectiva, ela queria afirmar inicialmente uma posição de neutralidade, mas 

entendemos que em seu enunciado ela queria trazer que tanto pode ser bom quanto 

ruim a depender do que será feito. Já o Rafael, sinalizou em ―T484‖ a continuação 

do mesmo ponto de vista:‖:  ACHAR RUIM‖, dizendo assim, que continuava com a 

mesma opinião que a radioatividade era mais ruim. 

Esse fato curioso, que acreditamos ser natural num contexto discursivo 

argumentativo por trazer diferentes pontos de vistas acerca de um determinado 

assunto, nos remete a pensar na importância de recorrência do diálogo entre 

professor e estudante surdo. Parece-nos que em mais este contexto de pergunta 

final, a professora deixo-os mais a vontade para rever o ponto de vista deles e 

esboçar algo que estava ainda em construção ou ainda, reafirmar algo que já estava 

consolidado. 

A professora mais uma vez pede para a estudante Luana ser mais clara e 

explicitar  o porquê da mudança de opinião como podemos observar abaixo:  

 

Quadro 29 -  LUANA AINDA ESTÁ COM DÚVIDAS? 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e 

Aluno 

(T489) Professora:  É! E... diante dessas 

explicaç/ Explica pra ela essa explicação e 

pergunta porque ela mudou de opinião? 

((Professora aponta para a surda ―Luana‖)) 

            Intérprete: EXEMPLO PAULO   FALAR 

EL@    PERGUNTAR     FALAR FALTA 

RESPONSABILIDADE PESSOAS POR-ISSO 

ACONTECER PERIGOSO 

EMISSÃO^RADIOATIVA^CORPO OU EL@   

PERGUNTAR  MUDAR MUDAR^CABEÇA PASSADO 

NEGATIVO AGORA POSITIVO PORQUE EL@ 

PERCEBER PESSOA ERRADO FALTAR 

RESPONSABILIDADE VOCÊ AGORA PORQUE 

VOCÊ MUDAR MUDAR^CABEÇA OPINIÃO 

BALANÇA VOCÊ EL@ EXPLICAR VOCÊ ANTES 

POSITIVO AGORA FALAR RUIM BOM  BALANÇA 

AGORA    PERGUNTAR  SUA OPINIÃO 

 

Movimento de negociação 

(T490) Luana: PORQUE TER RADIOATIVIDADE  

2s 3s 

2s 3s 

2s 3s 
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AJUDAR AS-VEZES FAZER MAU TAMBEM 

            Intérprete: Ela tá dizendo porque...as 

vezes é... a radioatividade ela pode fazer mau 

ou pode nos ajudar. Por isso que ela mudou 

de opinião.  

Argumento 

(T491) Professora:  Mas não foi pela fala de 

que... da opinião de algum deles ou minha 

opinião? E ela levou em consideração?  

             Intérprete: FALAR EXEMPLO VOCÊ 

MUDAR POR-ISSO  ELE EXPLICAR       PERCEBER 

MUDAR  OU   PAULO  EXPLICAR    MUDAR OU 

PROFESSORA EXPLICAR    MUDAR PORQUE 

MUDAR OPINIÃO 

Tentativa de esclarecimento 

(T492) Luana: EXPLICAR MELHOR 

            Intérprete: QUEM EXPLICAR 

Tentativa de esclarecimento 

(T493) Intérprete: Porque ela disse que 

agora queria explicar melhor a opinião dela. 

 

(T494) Professora: Por favor!  

(T495) Intérprete: ENTÃO EXPLICAR 

((Pesquisador refaz a fala da surda ―Luana‖ 

para que a intérprete perceba que a 

interpretação versão voz não seguiu o que a 

surda estava querendo expressar. Então 

intérprete tenta refazer a frase mas sem 

sucesso)) 

Pedido de validação pela intérprete 

(T496) Intérprete: Porque explica melhor a 

opinião dela. Ela tá dizendo que... 

(Incompreensível) 

 

                (T497) Professora: Explica melhor 

assim, ela concorda mais. 

 

(T498) Intérprete: É  

(T499) Intérprete: VOCÊ  

((Intérprete aponta para o surdo ―Rafael‖ para 

que ele forneça sua opinião)) 

 

(T500) Rafael:  O- MESMO  

((Expressão que continuava com a mesma 

opinião)) 

 

Continua com a permanência de opinião 

(T501) Intérprete: EL@ CONTINUAR NEGATIVO  

((Intérprete tenta confirmar o mesmo 

posicionamento do surdo ―Rafael‖ sinalizando 

e oralizando ao mesmo tempo)) 

 

+++ 

++ 
++ 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
Sendo assim, Luana reforça o seu argumento trazendo elementos 

anteriormente discutidos como os contextos de uso da radioatividade nas pessoas 

para a melhoria da saúde, como também, o mau uso em que pode acarretar 

prejuízos na vida das pessoas. Podemos observar claramente em seu enunciado 

sinalizado no turno ―T490‖: ―PORQUE TER RADIOATIVIDADE AJUDAR AS-VEZES FAZER 

MAU TAMBEM‖ . Ela ainda reforça seu ponto de vista no turno ―T492‖ explicitando que 

houve essa mudança de perspectiva porque a professora explicou melhor. O 

estudante Rafael mais uma vez se mostrou indiferente aos argumentos de Luana e 

sinalizou para a interprete no turno ―T500‖ que continuava com o mesmo 

posicionamento. 

Isso fez com que a professora o questionasse se ele continuaria comendo 

banana por perceber que ele não havia se posicionado de forma crítica. Podemos 

encontrar esse pergunta da professora no turno ―T506‖: ―Então ele vai continuar 

comendo a banana?‖. A partir dessa pergunta, Rafael não se posicionou 

criticamente, mas respondeu que continuaria comendo sim mesmo tendo 

(T502) Rafael: ENTÃO  MESMO 

 

                          (T503) Professora: Acha que e  

                       ruim? 

 

(T504) Intérprete: É  

(T505) Professora: Não houve mudança. 

            Intérprete: MUDANÇA NÃO CONTINUAR 

 

(T506) Professora: Então ele vai continuar 

comendo a banana? 

            Intérprete: ENTÃO CONTIUAR BANANA 

           BANANA  COMER CONTINUAR COMER                   

 

(T507) Rafael: ENTÃO ((Ele ainda expressa 

dúvida em relação a questionamento da 

professora)) BANANA TER RADIOATIVIDADE 

ENTÃO CONTINUAR ENTÃO 

 

 

(T508) Intérprete: TER  VAI CONTINUAR COMER 

CONTINUAR 

 

 

(T509) Intérprete: Vai continuar comendo a 

banana. 

 

(T510) Professora: Vai continuar comendo...  

negação 
 

engolir 
 

Afirmação  
 

Interrogativa 
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radioatividade como explicitado no turno ―T507‖. Mesmo parecendo uma resposta 

sem muitos elementos argumentativos, esse contexto evidencia que para Rafael, a 

radioatividade contida nos alimentos como a banana poderia não ser tão nociva 

quanto se pensava. Nesse sentido, acreditamos que houve sim, um posicionamento 

se tomarmos como premissa todos os dois recortes de análise aqui discutidos. 

 

Quadro 30 - ESTABILIZANDO O CONHECIMENTO SOBRE RADIOATIVIDADE PELA 

PROFESSORA 

Turnos: Movimento Discursivo Prof. e 

Aluno 

(T511) Professora: Diga pra eles que eu 

fiquei muito feliz. Que eu amei o meu sinal (( 

Professora executa o sinal que ―ganhou‖ dos 

surdos)) Amei muito... ((também faz os sinais 

de MUITO e depois AMOR)). Que eu tô muito 

feliz em ter ficado com eles, e se eles querem 

saber minha opinião se é boa ou ruim? 

               Intérprete: EL@ FALAR FELIZ ESTAR 

TAMBÉM AMAR SINAL AMOR MUITO PROFUNDO 

EL@ FELIZ ESTAR HOJE INTERAÇÃO JUNTO 

VOCÊS PERGUNTA PERGUNTA VOCÊS QUER 

VONTADE CURIOS@OPINIÃO DEL@ BO@ (me) 

RUIM (md) QUER SABER OPINIÃO DEL@ 

 

 

 

(T512) Paulo: 

 

 

 

(T513) Luana: 

 

 

(T514) Intérprete: Querem! Querem saber.  

(T515) Professora: Na verdade, na minha 

opinião, a radioatividade é boa e é ruim. Tudo 

vai depender da aplicação que o homem faz. 

Homens maus usam pra o mau. Matam 

pessoas como na guerra de forma covarde. 

Mas também pode ajudar a curar uma 

pessoa. Como eu! Que estou viva por conta 

da radioatividade. Muito obrigada.  

               Intérprete: VERDADE OPINIÃO 

PROFESSORA RADIAOTIVIDADE BOA POSITIVO 

TAMBÉM RUIM NEGATIVO EXEMPLO COMO 

HOMEM USAR POSSÍVEL POSITIVO OU USAR 

ERRADO NEGATIVO EXEMPLO HOMEM MAU 

MALVADO USAR RADIOATIVIDADE MAU FAZER 

Estabilização do conhecimento através de 

uma ação epistêmica 



134 
 

Fonte: O Autor (2017) 

 
Depois de todo o contexto de negociação, discussão e reflexão com pontos 

de vistas defendidos e posicionamentos bem colocados, a professora encerra a aula 

questionando os estudantes se eles gostariam de saber da sua opinião acerca da 

temática amplamente discutida. Os estudantes se mostraram curiosos como 

podemos mais uma vez observar com os recursos não-verbais nos turnos ―T512‖ e 

―T513‖ com a afirmação de cabeça. A professora explica que a radioatividade tanto 

pode ser boa quanto ruim, ou seja, dependeria da forma como ela vai ser usada 

pelos seres humanos como podemos validar especificamente no turno ―T515‖.  

Ao fim desta análise percebemos que o conhecimento canônico trazido pela 

professora em forma de ação epistêmica com o objetivo de estabilizar/validar 

determinado conceito científico, corroborou no seu teor com o enunciado final da 

estudante Luana que declarou em turnos anteriores que a radioatividade poderia ser 

boa ou ruim. Isso nos permite chegar a conclusão que houve a construção do 

conhecimento científico por partes dos estudantes em maior ou menor grau com 

suas percepções acerca da compreensão sobre a temática em questão e suas 

particularidades. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ERRADO MATAR PESSOA IGUAL GUERRA 

PARECE FALSO BRUTO MAS TAMBÉM POSITVO 

POSSÍVEL AJUDAR     DOENÇA^SUMIR                   

PESSOA     IGUAL      PESSOA   CONTINUAR VIVER 

POR^ISSO EMISSÃO^RADIOATIVA^CORPO  

OBRIGAD@ 

(T516) Luana: DE-NADA  

(T517) Paulo: OBRIGADO 

(( Professora faz o sinal de ―OBRIGADO‖ e em 

seguida todos  sinalizam ―APLAUSOS‖)) 

 

classificador 
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7  ARGUMENTAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 

Este capítulo vem responder ao objetivo ―d‖ dessa pesquisa, ou seja, vem 

atender o último objetivo específico desse trabalho que é analisar o andamento da 

construção do conhecimento científico no movimento discursivo dos voluntários 

surdos. Para tanto, discorreremos sobre duas questões que foram objeto de análise 

na composição desse capítulo: a primeira é sobre as competências e habilidades no 

campo da química que foram identificadas no contexto da aula aplicada e a 

segunda, se refere a questão da importância do contexto argumentativo como 

favorecedor da construção do conhecimento de estudantes surdos.  

Nessa perspectiva, teremos como ponto de partida os momentos que 

apontaram o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes surdos com foco 

em uma alfabetização científica sobre o tema central que era a radioatividade. Nos 

recortes dos turnos analisados do capítulo anterior, percebemos em vários 

momentos o esforço da professora em estimular a negociação de compreensão de 

sentidos por parte dos estudantes acerca das imagens apresentadas nos slides, 

embora, os estudantes inicialmente não observassem a imagem em forma de ―V de 

vitória‖ e sim, em formato de um numeral ―2‖. 

Notamos que há uma aparente não compreensão da imagem que associa 

uma vitória a partir da explosão de uma bomba nuclear que, ao nosso ver, pode 

estar relacionada a um limite ético imposto pelo próprio estudante em não 

reconhecer o conceito de vitória como algo decorrente da destruição em massa de 

pessoas por conta da explosão nuclear. Essa condição nos remete a uma 

competência já constituída e pontuada pelos PCN‘s do ensino médio de química que 

aponta:  

 

Reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos  no 
desenvolvimento da Química e da tecnologia inseridos nas competências de 
contextualização sócio- cultural. (BRASIL,2006). 

 

Para trazer esses aspectos de forma mais detalhada e com foco na 

exploração cronológica dos fatos estabelecidos que tomem por base os dois 

episódios analisados no capítulo anterior, trataremos de duas questões principais 

que é a mudança de posicionamento do estudante surdo diante do processo de 

negociação de significados e, por conseguinte, a importância do contexto 
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argumentativo enquanto ferramenta de promoção de um espaço de debate sobre 

temas polêmicos em que ele pode se posicionar ou mesmo defender um ponto de 

vista que seja contrário ao do colega de forma crítica e construtiva para uma melhor 

aprendizagem.  

 

7.1  MUDANÇA DE POSICIONAMENTO 

 

 Em todo o momento da discussão sobre o tema radioatividade implementado 

pela professora, observamos movimentos de negociação, de posicionamentos 

contrários e a favor, de movimentos de neutralidade e também de contextos de 

argumentação dos mais variados níveis de complexidade em língua de sinais. Os 

surdos que partilham de uma experiência visual-espacial compreendem o mundo a 

sua volta de forma bem peculiar através do seu campo principal de abstração que é 

a visão e se expressam por sinais articulados em um espaço neutro ou em direção 

ao corpo. 

 Neste sentido, sua cultura, sua experiência e conceitos de mundo criados, 

partem desse contexto linguístico peculiar das pessoas surdas. Sobre essa 

discussão, Silvestre (2007) contribuí explicitando que: 

 

Como se sabe, o modo como a pessoa surda integra a surdez na 
construção da própria identidade ocorre em grande parte em função de 
outros fatores, como a qualidade de sua comunicação com o entorno mais 
imediato e a representação social dominante da surdez desse meio mais 
próximo (ARANTES.ORG. 2007). 

 

 O indivíduo surdo necessita estar exposto em um ambiente linguístico 

favorável para que ele consiga desenvolver não somente sua língua, mas se 

reconhecer enquanto sujeito e se aceitar como surdo com sua identidade específica. 

Acreditamos que a escola é um dos contextos que podem favorecer uma autonomia 

linguística, identitária e social ao estudante surdo. Seria nesses espaços de 

instrução, que os diferentes contextos discursivos poderiam servir de base para uma 

melhor apropriação dos diferentes tipos de conhecimentos que permeia a vida 

dessas pessoas. 

 No entanto, para os estudantes surdos, essa realidade está bem longe de 

acontecer já que, muitos desses espaços não estão preparados para recebê-los no 

intuito de desenvolver diferentes competências desses estudantes com foco numa 
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aprendizagem que contemple suas especificidades linguísticas e culturais. Souza & 

Faria (2011), alerta para esse contexto desprivilegiado em que as singularidades do 

sujeito surdo não são respeitadas e não favorecem um contexto de comunicação ao 

afirmar: ― Entendemos que essa singularidade nem sempre é percebida, respeitada 

e estimulada no espaço de sala de aula como fator crucial na construção de sentido 

durante a comunicação do sujeito surdo, sobretudo na atividade argumentativa‖. 

 Ao observar e analisar cuidadosamente os registros videogravados dessa 

pesquisa, encontramos diversas estratégias de comunicação que favoreceram um 

ambiente propício para que os estudantes surdos pudessem exprimir seus pontos de 

vistas acerca do que estava sendo discutidas de forma clara, imagética e flexível ao 

se considerar as especificidades desse público. 

No campo da representação e da comunicação tratado pelos PCN‘s de 

Química (BRASIL, 2010), podemos observar alguns postulados necessários para 

que o conhecimento específico de conteúdos dessa área possa ser melhor 

trabalhados como foi o caso do tema ―Radioatividade‖ da pesquisa em tela. Dentre 

eles, destacamos alguns no campo mencionado acima que acreditamos que foram 

contemplados na fala da professora e nas ações discursivas implementadas em sala 

de aula através da perspectiva dialógica da argumentação: 

 

 Descrever as transformações químicas em linguagem discursiva; 

 Compreender os códigos e símbolos próprios da química atual. 

 Traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em 

Química: gráficos, tabelas e relações matemáticas. 

 Identificar fontes de informação e formas de obter informações 

relevantes para o conhecimento da Química (livro, computador, 

jornais, manuais etc.). 

 

Para melhor situar o leitor sobre o processo de construção do conhecimento 

científico, apresentaremos a partir desse capítulo os recortes dos episódios da 

coluna da direita em duas seções: movimento discursivo dos alunos/professores e 

construção do conhecimento científico em negrito. A professora para iniciar a 

discussão, traz uma imagem referente ao símbolo internacional da radiação. Neste 

primeiro momento, a professora promoveu um contexto discursivo tendo como base 
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o uso de uma imagem que favorecesse a identificação de informações relevantes 

sobre um conteúdo da química que era a radioatividade. Vejamos a imagem e um 

recorte da discussão abaixo: 

 

Figura 03 – Símbolo de Radioatividade 

 
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://fisica.laguia2000.com/fisica-atomica-y-molecular/entender-la-irradiacion-y-la-
contaminacion-radioactiva 

 
 
 

 
Quadro 31 -  SÍMBOLO SOBRE RADIOATIVIDADE: O QUE SERIA? 

Turno: Movimento 
Discursivo 

Prof. e Aluno 

Construção do 
Conhecimento 

Científico 

(T10) Professora: E aí? Vocês podem me 

dizer o que que é radioatividade para vocês? 

           Intérprete:  VOCÊS PODER  DIZER QUE 

SIGNIFICA RADIOATIVIDADE O-QUE É 

((Intérprete reforça com o sinal de DIZER...)) 

Movimento de 
negociação 

Identificação de 

fontes de 

informação para o 

conhecimento da 

Química 

(T11) Professora: Sem vergonha, pode 

falar! 

           Intérprete: PRECISAR VERGONHA   NÃO   

PODE FALAR EXPLICAR 

 Professora instiga 
os estudantes a se 
posicionarem 

(T12) Paulo: ENTÃO 1º: PERIGOSO 

RADIOATIVIDADE, 2º PRÓPRIO COMER JUNTAR... 

((Expressão de dúvida e em seguida a 

expressão:          )) 

           Intérprete: Ele falou... Percebeu que 

a radioatividade pode ser perigo porque 

alguns alimentos eles  usam a 

radioatividade... Foi isso que ele pode 

perceber um pouco. 

Posicionamento Impressões sobre 
radioatividade 
tomando como 
base os 
conhecimentos 
prévios; 

(T13) Professora: E Luana? 

           Intérprete: LUANA 

 

3
p

3p 2s
Interrogativa 

  Exclamativo 

https://fisica.laguia2000.com/fisica-atomica-y-molecular/entender-la-irradiacion-y-la-contaminacion-radioactiva
https://fisica.laguia2000.com/fisica-atomica-y-molecular/entender-la-irradiacion-y-la-contaminacion-radioactiva


139 
 

Fonte: O Autor (2017) 

 
Com a representação do símbolo sobre radioatividade projetada na parede 

por um retroprojetor, a professora instigou os estudantes a trazerem informações 

relevantes sobre a imagem visualizada. Esse movimento permitiu que os estudantes 

se posicionassem a partir dos conhecimentos prévios que eles tinham sobre a 

imagem e o conceito previamente internalizado. Com esta ação da professora, o 

estudante Paulo iniciou seu movimento de posicionamento trazendo que a 

radioatividade além de perigosa, podia ser encontrada nos alimentos. Já a estudante 

Luana pontuou que compreendia a radioatividade como um conjunto de moléculas 

que tinham energia. Por sua vez, o estudante Rafael compreendia a radioatividade 

como algo que ao ser ingerido, poderia causar alguma reação no organismo de 

acordo com a tradução da intérprete de Libras. 

Compreendemos, portanto, que houve um momento de identificação da 

informação fornecida pela professora e os estudantes puderam se posicionar, ou 

seja, cada um apontou o seu ponto de vista de forma bem peculiar. Já no próximo 

quadro, apontaremos outro momento interessante do debate em que a professora 

estabelece um momento explicativo sobre os códigos e símbolos da química atual 

com uma linguagem discursiva acessível para os estudantes através do uso da 

tabela periódica usando novamente o recurso visual como podemos observar nas 

fontes abaixo: 

 
 

(T14) Luana:  EU ACHO JUNTAR MOLÉCULA 

DEPOIS ENERGIA 

          Intérprete: Ela percebeu que dentro 

das moléculas têm energia 

(( Em seguida intérprete aponta para o 

estudante Rafael para que ele possa 

participar da conversa)) 

Posicionamento Impressões sobre 
radioatividade 
tomando como 
base os 
conhecimentos 
prévios; 

(T15) Rafael:  ELEMENTO COMER 

((Incompreensível)) INGERIR SÓ 

((Este candidato apresenta expressão de 

incerteza)) 

          Intérprete: Ele disse que alguns 

alimentos por conter radioatividade quando a 

gente come, pode ter alguma reação dentro 

da gente. 

Posicionamento Impressões sobre 
radioatividade 
tomando como 
base os 
conhecimentos 
prévios; 
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Figura 4 – Tabela Periódica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://parquedaciencia.blogspot.com.br/2013/04/obrigado-tabela-periodica.html 
 

 
 

Figura 5 – Corpo Humano e a Química 

 
Fonte: http://agq-old.educacao.ws/index.php?&ds=1&acao=quimica/ms2&i=9&id=470 
 

 

 
 
Quadro 32 -  TABELA PERÍÓDICA, CORPO HUMANO E A RADIOATIVIDADE 

Turno: Movimento 

Discursivo 

Prof. e Aluno 

Construção do 

Conhecimento 

Científico 

(T17) Professora: Quando a gente, nós 

seres humanos, temos muitos elementos 

químicos, vários elementos químicos, dentro 

do nosso corpo. Esses elementos químicos 

podem ter pouca energia ou esses 

elementos químicos podem ter muita energia 

depende da natureza desse elemento 

químico. 

           Intérprete: QUAL NÓS HUMANO TER 

DIFERENTES DENTRO NÓS ELEMENTO QUÍMICO 

PRÓPRIO QUÍMICO CORPO DENTRO TER O-QUE 

ELEMENTO QUÍMICO POUCA ENERGIA OU MUITA 

ENERGIA DEVER O-QUE NATURAL DENTRO 

Ação Epistêmica Traduzindo as 

informações 

científicas em 

linguagem 

discursiva para os 

estudantes. 

Interrogativa 

Interrogativa 
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ELEMENTO QUÍMICO 

((Nesse momento a intérprete aponta para 

uma palavra no quadro e sinaliza: SINAL 

ELEMENTO QUÍMICO e repete o mesmo sinal.)) 

(T18) Professora: Esses elementos são 

organizados em uma tabela... ―Tabela 

periódica‖ 

(( Professora aponta para o quadro 

mostrando a tabela e a intérprete também 

enquanto sinaliza)) 

 

           Intérprete: ELEMENTO SINAL 

ELEMENTO (++) ORGANIZADO O-QUE TABELA-

PERIÓDICA 

((Intérprete repete a sentença em Libras 

―TABELA PERIÓDICA SINAL‖ ao final da 

explicação da professora pra reforçar o 

sinal)) 

Ação Epistêmica Estabelecendo as 

informações 

geradas em forma 

de linguagem 

científica por meio 

da tabela 

periódica. 

(T19) Professora: Os elementos eles são 

agrupados de forma (+) que são juntos de 

acordo com sua característica. Todo livro de 

química, tem uma tabela periódica. Cada 

bloco, é um elemento químico. 

          Intérprete: TER O-QUE      GRUPO 

GRUPO JUNTO DEVER  O-QUE CLASSIFICAÇÃO 

CADA-UM TODO LIVRO PRÓPRIO QUÍMICA TER 

DENTRO TABELA-PERIÓDICA CADA-UM 

((Intérprete aponta para o quadro)) É O-QUE 

ELEMENTO QUÍMICO 

Ação Epistêmica Estabelecendo as 

informações 

geradas em forma 

de linguagem 

científica por meio 

da tabela 

periódica. 

(T20) Professora: Aqui tem um ser humano 

como eu e vocês (+) e aqui a quantidade de 

elementos químicos que cada ser humano 

pode conter. Alguns... Alguns  são 

produzidos por nosso corpo, e outros são 

produzidos, são adap / são consumidos 

pelos alimentos. 

           Intérprete: ALÍ TER HUMANO IGUAL NÓS 

TER PORCENTAGEM TER ELEMENTO-QUÍMICO 

CADA-UM HUMANO TER DENTRO ALGUNS TER 

JEITO NOSSO CORPO ―PARTICULAR‖ OUTROS 

COMER INGERIR PEGAR 

Ação Epistêmica Estabelecendo as 

informações 

geradas em forma 

de linguagem 

científica por meio 

da imagem do 

corpo humano. 

(T21) Professora: Vocês já ouviram falar em 

elementos químicos? Nunca ouviram falar 

Ação Epistêmica e 

Pragmática 

Professora 

mobiliza os 

Interrogativa 

Interrogativa 

e 

d 

Interrogativa 

Interrogativa 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
As figuras ―26‖ e ―27‖ apresentadas anteriormente, foram colocadas uma ao 

lado da outra e a professora fez uma breve explanação acerca dos elementos 

químicos que compõem  o corpo humano como podemos observar no quadro 32: 

―Tabela periódica, corpo humano e radioatividade‖ que evidenciou a relação dos 

conhecimentos canônicos da área da química e a relação que a professora tentava 

estabelecer com os conhecimentos prévios dos estudantes a partir de um contexto 

discursivo. Entendemos, portanto, que para se chegar na temática principal do tema 

radioatividade, a professora situou os alunos trazendo elementos da química e 

fazendo um link com questões da vida, que no caso, foi o corpo humano. 

Outro eixo que merece destaque no que se refere as competências a serem 

desenvolvidas na área de conhecimento da química, é o que está ligado a 

contextualização sócio-cultural. Nestes eixos, podemos encontras as seguintes 

competências: 

 

 Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva 

do ser humano com o ambiente. 

 Reconhecer o papel da Química no sistema produtivo, industrial e rural. 

 Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da 

Química e aspectos sócio-político-culturais. 

em elementos químicos? 

           Intérprete: VOCÊS SABE JÁ PERCEBER 

O-QUE ELEMENTO-QUÍMICO 

 ((Intérprete aponta para o quadro na hora 

que faz o sinal ―ELEMENTO-QUÍMICO‖))  

E-L-E-M-E-N-T-O QUÍMICA NUNCA VER 

estudantes a 

relacionarem as 

imagens com os 

conhecimentos 

prévios dos 

mesmos. 

   

(T22) Paulo:   

Posicionamento do 

estudante 

Incerteza de 

informações 

acerca do 

conteúdo. 

 

(T23) Luana: 

Posicionamento do 

estudante 

Reação de timidez 

com um pequeno 

sorriso. 

(T24) Rafael: (( Não esboçou nenhuma 

reação facial)) 

 Não ofereceu 

nenhuma “pista” 

sobre o 

conhecimento 

discutido. 

Interrogativa 

negativa 
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 Reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no 

desenvolvimento da Química e da tecnologia. 

 

Ao observar as habilidades acima que fazem parte do terceiro eixo das 

competências da química vislumbradas nos PCN‘s (BRASIL, 2010), e em 

comparação com os movimentos discursivos e de aprendizagem analisados nos 

episódios supracitados, encontramos diversos momentos em que essas 

competências foram trabalhadas de forma a propiciar contextos de discussões ricas 

acerca do tema radioatividade e suas implicações positivas e negativas na vida dos 

estudantes. 

A seguir, veremos outro exemplo em que se é discutido a questão dos limites 

éticos da radioatividade que está presente em várias coisas no ambiente. Para isso, 

a professora apresenta quatro imagens em um slide com o intuito de provocar os 

estudantes a refletir sobre os questionamentos colocados. Vejamos a figura e em 

seguida um recorte da conversa: 

 
Figura 6 – Bomba Nuclear 

 
 

 
 
 
 
 

Fonte:https://br.noticias.yahoo.com/r%C3%BAssia-exp%C3%B5e-
primeira-vez-bomba-nuclear-potente-mundo-154158343--
finance.html 

 

Figura 7 –  Quadro da Família Simpsons 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: http://nerdgeekfeelings.com/desenhos-imagens-que-voce-precisa-ter-de-os-simpsons/ 

 
Figura 8 –  Castanha do Pará 
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Fonte: http://www.saudedica.com.br/os-20-beneficios-da-castanha-do-para-para-saude/ 
 
 

Figura 9 –  Boneco ―Minion‖ segurando cachos de banana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: http://pictures-and-images.net/content/hd-banana-minions.html 

 

 
 

Quadro 33 -  TIPOS DE ENERGIA RADIOATIVA: ALIMENTOS E USINA NUCLEAR 

Turno: Movimento 

Discursivo 

Prof. e Aluno 

Construção do 

Conhecimento 

Científico 

(T96) Professora: Poucas pessoas sabem 

(+) da radioatividade dos alimentos... 

Pergunta se eles já ouviram falar dos 

acidentes... 

       Intérprete: VOCÊS JÁ SABER ACONTECER 

PROBLEMA PERIGOS@  ÁREA CIDADE POR-ISSO 

RADIAÇÃO SABE 

Ação Epistêmica Estabelecendo 

relações dos 

processos 

químicos nos 

alimentos do dia-

a-dia. 

 

(T97) Luana:            SÓ PESSOA DISSE^ME@                                                                                                                                     

_                                  ENTRAR,      SE                      - -

-                                 ENTRAR   MUITO SEMPRE 

QUEBRA DNA É 

           Intérprete: Ela disse que uma pessoa 

já explicou a ela que se a pessoa fizer muita 

ressonância magnética pode acontecer 

algum problema do DNA do nosso corpo. 

Movimento de 

negociação 

Aluna usa 

informações 

discursivas do seu 

meio social para 

aplicar 

negatividade à 

radioatividade  

Interrogativa  
 

Pessoa-deitada_túnel 
 
 Pessoa-deitada_túnel 

 
 

http://pictures-and-images.net/content/hd-banana-minions.html
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(T98) Professora: Sim, verdade. Por isso 

que as pessoas se protegem. Mas a energia 

da ressonância é maior do que a energia dos 

alimentos... Do que a energia dos alimentos 

           Intérprete: VERDADE FALAR VERDADE 

POR-ISSO PESSOA USAR    PROTEGER 

                  COLOCAR MAS ENERGIA PRÓPRIO                            

ENTRAR, É GRANDE FORTE DO-QUE ENERGIA 

DENTRO ALIMENTO 

Ação Epistêmica Professora tenta 

desmembrar 

conceitos prévios 

da estudantes 

para fazer pensa-la 

melhor sobre os 

tipos de 

radioatividade 

(T99) Professora: A que têm radioatividade é 

a bomba... ((Professora aponta para um dos 

surdos que tinha respondido anteriormente 

fazendo o gesto de ―Legal‖)) Tá certo. É a 

bomba... bomba nuclear . E aqui... pergunta 

se eles conhecem esse desenho dos 

Simpsons? 

          Intérprete: EST@ TER SIM CERTO 

BOMBA^NUCLEAR EST@ CERTO 

VOCÊSCONHECER DESENHO EST@ PRÓPRIO 

CRIANÇA CONHECER EST@ 

Ação Pragmática Ela insere outra 

informação 

científica debatida 

em turnos 

anteriores para 

reforçar a 

discussão sobre 

radioatividade 

 

(T100) Paulo:   

Posicionamento Estudante Paulo 

concorda com os 

conhecimentos 

trazidos pela 

professora 

 

(T101) Luana:           AMOR   ISSO 

Posicionamento de 

afirmação 

Estudante Luana 

concorda com os 

conhecimentos 

trazidos pela 

professora 

(T102) Professora: É uma usina nuclear 

((Professora aponta para a imagem no 

quadro)) 

          Intérprete: EST@ O-QUE PRÓPRIO                                                

USINA^NUCLEAR   NOME ENERGIA   PRÓPRIO 
RADIAÇÃO   NOME   EST@ U-S-I-N-A   N-U-C-L-E-A-
R 

Ação Pragmática Professora 

estabelece relação 

do conhecimento 

enunciado e a 

imagem da Usina 

nuclear. 

(T103) Professora: Têm radioatividade no 

solo. 

           Intérprete: TER  

((Intérprete tenta usar um sinal/classificador 

incompreensível para ilustrar a usina posta 

no solo)) TER DENTRO RADIAÇÃO 

Movimento de 

negociação 

Através da 

imagem, a 

professora faz a 

relação do 

desenvolvimento 

da tecnologia da 

usina nuclear e os 

limites éticos da 

contaminação do 

solo. 

Afirmação 
 

Afirmação 
 

Placa-frente 
 

Afirmação 
 

Afirmação 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
A partir das quatro imagens acima (Bomba Nuclear, Quadro da Família 

Simpsons, castanha do Pará e boneco segurando cachos de banana) e do contexto 

discursivo apresentado, observamos um contexto de ações epistêmicas da 

professora em que são discutidas se em cada situação como a dos alimentos e da 

usina nuclear existia a presença de radioatividade. Nas imagens, podemos verificar 

o trato com a questão da presença da radioatividade na  indústria – como foi o caso 

da relação com a imagem do seriado da família Simpson‘s em que a professora 

complementa a explicação no turno ―T103‖ dizendo que essa energia fica contida no 

solo. Outra questão levantada nesta aula  foi o fato da estudante Luna trazer a 

máquina de ressonância fazendo um link com a radioatividade e afirmando que 

poderia afetar o DNA das pessoas no turno ―T97‖ e discutido com a professora no 

turno seguinte. Esse último contexto demonstra a questão moral e ética em forma de 

discussão inicial sobre o uso da radioatividade. 

(T104) Professora: Ok! ((Professora faz o 

sinal de ENTENDER olhando para os surdos e 

depois confirma com a intérprete)) Como é 

entender? É assim? 

           Intérprete: OK ENTENDER 

Tentativa de 

discursivo em 

Libras 

Todo o 

desenvolvimento 

de construção do 

conhecimento é 

observado 

atentamente pela 

professora nesse 

turno. 

 

(T105) Paulo:          ENTENDER 

Interação com a 

professora 

Estudante Paulo 

responde 

positivamente com 

expressões faciais 

as informações 

trazidas pela 

professora. 

 

(T106) Rafael: ENTENDER 

Afirmação Estudante Rafael 

responde 

positivamente com 

expressões faciais 

as informações 

trazidas pela 

professora. 

 

(T107) Luana:  
Posicionamento da 

estudante 

Estudante Luana 

responde 

positivamente com 

expressões faciais 

as informações 

trazidas pela 

professora. 

Interrogativa  
 

Afirmação 
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Mostraremos abaixo outro recorte de discussão entre professora e estudantes 

que tratam da questão política e momentos de tensão entre dois países que 

acabaram acarretando na guerra que atingiu o Japão. Vejamos: 

 

 

Quadro 34 -  LIMITES ÉTICOS, SOCIAIS E POLÍTICOS SOBRE O USO DA RADIOATIVIDADE 

Turno: Movimento 

Discursivo 

Prof. e Aluno 

Construção do 

Conhecimento 

Científico 

(T388) Professora: Esclarece pra ele que... 

esclarecer que a Coréia não teve acidente na 

Coréia. Foi no Japão em Fukushima. Não! 

Foi Fukushima no Japão. Que a Coréia do 

Norte é temida por ter um arsenal nuclear, 

bombas nucleares na Coréia do Norte. E que 

a decisão da Alema.../ e a decisão da 

Alemanha foi uma decisão política pela 

pressão do acidente de Fukushima. Existem 

dois partidos na Alemanha: conservador e o 

partido verde. E o partido verde se aproveitou 

do acidente de Fukushima para acabar com 

as usinas nucleares. Durante muitos anos, a 

Alemanha é abastecida de energia nuclear. 

Igual a a França que têm 70% de usinas 

nucleares formando energia elétrica... 

formando energia elétrica.  

            Intérprete: EL@ EXPLICAR VOCÊ C-O-R- 

 

E-I-A NORTE NÃO-TER PROBLEMA PERIGOSO 

NÃO É ONDE JAPÃO C-O-R-E-I-A NORTE É 

PERIGOSO PORQUE FAZER BOMBA^ATÔMICA 

FAZER PREPARAS ESTRATÉGIA USAR 

ENTENDER PESSOA UI RESOLVER ALEMANHA 

PORQUE POLÍTICA É RESOLVER POR-CAUSA 

POLÍTICA TER PROBLEMA SÉRIOA JAPÃO 

ALEMANHA OBSERVAR ENTÃO POLÍTICA 

DISCUSSÃO MELHOR CANCELAR USAR 

BOMBA^ATÔMICA TER DENTRO ALEMANHA DOIS 

CANDIDATO DIFERENTE GRUPO VERDE GRUPO 

C TRADICIONAL GRUPO VERDE APROVEITAR 

PROVAR ACONTECER JAPÃO ACABAR USAR 

RADIOATIVIDADE TER ANOS^ATRÁS ALEMANHA 

TER ENERGIA DENTRO RADIOATIVIDADE IGUAL 

FRANÇA É  70%  USAR ENERGIA 

RADIOATIVIDADE DENTRO FRANÇA APROVEITA 

Professora equaliza 

algumas 

informações que 

estavam distorcidas 

a partir do discurso 

do estudante Paulo 

e retoma os 

conhecimentos 

anteriormente 

discutidos. 

Professora 

estabelece 

algumas 

informações 

relevantes para 

melhor 

compreensão dos 

estudantes e 

reforça o NÃO 

respeito aos 

limites éticos e 

políticos para 

acabar com as 

usinas nucleares 

em Fukushima. 

negação 
 

Interrogativa 
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SUGAR  

(T389) Paulo: EI SABE MAIS AQUI GOIAS 

ACONTECER FILHO     AQUI ACONTECER ESS@ 

RADIOATIVIDADE PRÓPRIO HOMEM FALOU 

PERIGOSO TERRA AZUL ILUMIAR^ROSTO POR-

CAUSA EVITAR ENTERRAR 

ENTERRAR^FERRO^PAREDE ENTERRAR 

MORRER EVITAR PEGAR ENTÃO 

RADIAOTIVIDADE MAIS PERIGO 

            Intérprete: Ele tá falando / Ele quer 

saber uma dúvida: aqui no Brasil aconteceu 

em Goiás um problema por conta da 

radiação. Ele percebeu que é muito perigoso. 

Percebeu que precisa é...alguma proteção 

quando houverem lixos radioativos. Então, 

por isso que a o opinião dele continua sendo 

a mesma que a radiação é perigosa. 

Movimento de 

negociação 

Nesse turno o 

estudante Paulo 

tenta fazer uma 

relação do 

acidente de 

Fukushima com o 

acidente do Cézio 

– 137 em Goias. 

(T390) Professora: E Luana?  O que ela 

continua a achar...acha  de tudo isso? Se ela 

continua com a mesma opinião de acordo 

com o argumento de Paulo? 

                                    

                                  (T391) Luana: EXPLICAR 

            Intérprete: LUANA  SUA OPINIÃO QUAL 

NÃO-CONCORDAR QUAL PAULO  EXPLICAR       

NEGATIVO        CERTO PORQUE ENTÃO VOCÊ 

NÃO-CONCORDAR NÃO OU CONCORDAR VOCÊ  

MAVIAEL 

 

                                    

 

 

                       (T392) Paulo: VIU JÁ VIU      (( Ele 

olha pra sua colega ao lado enquanto sinaliza   

e quer  confirmar se ela prestou atenção ao 

seu argumento)) 

 

                             (T393) Luana:                 

((Ela acena com a cabeça evidenciando que 

observou ―SIM‖   a   explicação do seu 

colega)) 

Ação Epistêmica da 

Professora 

 

 

 

 

Posicionamento da 

Luana 

 

Professora tenta 

validar as 

informações da 

explosão em 

Fukushima e em 

Goiás com os 

conhecimentos 

prévios da 

estudante. 

 

 

 

 

 

 

 

Afirmativa do 

estudante Paulo 

 

 

Paulo tenta 

reforçar o seu 

argumento a partir 

da notícia que ele 

soube. 

 

 

Movimento de 

concordância de 

Luana. 

 

 

Luana evidenciou 

que era sabedora 

desse 

acontecimento. 

(T394) Luana: NÃO-CONCORDAR PORQUE EL@ 

EXEMPLO NEGATIVO EU EXEMPLO POSITIVO 

PORQUE RADIAÇÃO DOBRO ESPALHAR 

Contra-posição Luana ressalta os 

pontos positivos 

de destruição da 

+++ 

Interrogativa 
 

+++ 

++ 

Interrogativa 
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NEGATIVO COMO DIMINUIR 

            Intérprete:  Ela não concorda porque 

ela disse que ainda continua com a mesma 

opinião. Se tá sobrando radiação é porque 

são pontos positivos e ele tá falando que são 

negativos. Ela não concorda com ele.        

bomba nuclear em 

contrariedade à 

Paulo. 

(T395) Professora: E o Rafael?  

            Intérprete: VOCÊ RAFAEL  LUANA OU 

CONCORDAR PAULO 

(T396) Rafael: ACHO EL@  ((Ele aponta pra o 

seu colega ―Paulo‖ com atitude de 

confirmação)) 

            Intérprete: Concorda com Paulo. 

Ação Pragmática Professora chama 

a atenção do 

estudante Rafael 

para trazer os 

seus 

conhecimentos 

prévios sobre o 

assunto. 

(T397) Professora: Com Paulo... Mudou não 

foi? Ele... Ele... Não. Ele já era negativo! 

Continua concordando com Paulo. 

            Intérprete: CONTINUAR AINDA OPINIÃO 

MESMO ((Usa o gesto de Legal)) IGUAL   

            ELE                  

Ação Pragmática Professora tenta 

estabelecer os 

posicionamentos 

acerca do assunto 

enfocado. 

(T398) Rafael: PEGAR DOENÇA PEGAR 

PERIGOSO PEGAR DOENÇA ENTÃO 

                                   

                  (T399) Paulo: MESMO JÁ MESMO JÁ  

                  ((Enfatiza a continuidade do seu   

                   posicionamento))        

            Intérprete: Ele tá dizendo que sim 

porque as vezes por conta da radiação, a 

pessoa pode adquirir algum... alguma 

doença. Ele está falando que continua 

achando que é negativo. 

Negociação Nesse turno, o 

estudante Rafael 

faz um link com o 

acidente de 

Goiânia citado por 

seu colega e 

defende que as 

pessoas ficaram 

doentes. 

(T400) Professora: Que é mais negativo que 

positivo. Mas eles não enxergam pontos 

positivos? Os dois? 

                              

                                  (T401) Intérprete:  É                                                                         

Ação Pragmática Professora tenta 

mais uma vez 

trazer à tona 

outras 

perspectivas 

sobre o assunto 

discutido. 

(T402) Intérprete: MAS EXEMPLO VOCÊS-2 

OBSERVAR COISAS RADIOATIVIDADE NÃO-TER 

NADA BOM NADA SÓ NEGATIVO 

  

 

(T403) Paulo: TER NÃO TER AS-VEZES BOM 

CAMPEÃO   PERIGOSO POSSÍVEL RUIM SÓ TER 

BOM AS-VEZES CAMPEÃO PIOR REFLETIR ACHO 

SÓ 

            Intérprete: Tá dizendo: Têm sim! 

 

Argumentação 

 

Paulo ressalta que 

a radioatividade 

tem mais pontos 

negativos pela 

possível 

informação das 

Interrogativa 
 

pessoa 
 

++ Interrogativa 
 

Exclamação 
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Tem os pontos positivos. Mas é..ele 

observando ele acha que têm mais pontos 

negativos. Por isso que a opinião dele é que 

é pior. 

mortes no Japão e 

em Goiás. 

(T404) Professora: Sim. Ele sabe como 

aconteceu o acidente de Goiânia?  

            Intérprete: VOCÊ SABER COMO 

ACONTECER PROBLEMA PERIGOSO GOIÂNIA 

SABER COMO ACONTECER 

Ação Pragmática Professora 

mobiliza o Paulo a 

se posicionar 

melhor sobre o 

acidente de Goiás 

e reforçar os seus 

argumentos sobre 

o fato. 

(T405) Paulo: PRÓPRIO FÁBRICA                                 

                                       OBJETO TERRA HOMEM                          

ENCONTRAR PEGAR LUMINOSO AZUL DEPOIS 

MÃO PEGAR PALMA ABSORVER^CORPO 

ABSORVER^CORPO JÁ JÁ-FOI 

            Intérprete: Ele tá dizendo que... a 

fábrica jogou algum líquido e teve algumas 

pessoas que encontraram e acharam bonito 

e foram pegar. Então, muitas delas 

adoeceram por conta disso... 

Resposta Paulo de forma 

detalhada traz o 

acidente com o 

elemento Cézio – 

137 em forma de 

acidente e as 

doenças 

provenientes do 

contato com esse 

material 

radioativo. 

(T406) Professora: Aí eu pergunto pra ele: o 

problema foi da radioatividade ou das 

pessoas que deixaram? 

            Intérprete: EXEMPLO PERGUNTAR 

PROBLEMA É RADIOATIVIDADE OU É FALTA 

RESPONSABILIDADE PESSOA ABANDONAR LIXO 

AQUI LUGAR ACONTECER QUAL 

Ação Epistêmica e 

Pragmática 

Professora tenta 

estabilizar a 

construção do 

conhecimento 

científico do 

estudante e os 

limites éticos e 

morais em 

manipular esse 

tipo de energia. 

(T407) Paulo: ENTÃO FALTAR 

RESPONSBILIDADE RESPONSABILIDADE PESSOA 

RESPONSABILIDADE                                                                    

            Intérprete: Ele tá dizendo que o 

problema foi a falta de responsabilidade das 

pessoas que deixaram esse... 

 

                                (T408) Luana:  NÃO                                                

Resposta 

 

 

 

 

 

 

 

Paulo expõe 

portanto o seu 

ponto de vista a 

partir do 

questionamento 

da professora 

demonstrando a 

importância ética 

de manusear a 

energia radioativa 

e ao mesmo tempo 

concorda com 

Luana 

 

Contra-posição 

(T409) Professora: Pergunta se elas 

concordam? 

            Intérprete: VOCÊS-2 CONCORDAR  OU 

Ação Pragmática Tentativa de 

validar os 

argumentos 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
 

coisa-comprida 
 

negação 
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NÃO-CONCORDAR EL@ REFLETIR propostos. 

(T410) Luana: NÃO-CONCORDAR ELE OPINIÃO 

FALTA RESPONSABILIDADE NÃO EL@ FALAR 

FÁBRICA LUGAR PEGAR EU ACHO PODE FALTAR 

RESPONSABILIDADE MAS RADIOATIVIDADE 

MUITO PERIGOSO EXEMPLO PEGAR JÁ-FOI 

MORRER  

 

     

                           (T411) Paulo: ENTÃO FALAR 

MESMO FALAR MESMO 

           

(( Ele olha pra colega ―Luana‖ querendo dizer 

que ela está  usando o mesmo argumento 

dele...)) 

Contra-

argumentação 

 
 
 
 
 
 

Luana ainda tenta 
explicar questões 
anteriores e não 
foca no que está 
sendo discutido. 
 
 
 

Posicionamento da 

mesma ideia 

Paulo continua 
com o mesmo 
posicionamento 
 

(T412) Intérprete: VOCÊ CONCORDAR OU NÃO-

CONCORDAR QUAL EL@ CONCORDAR 

 Intérprete tenta 

reforçar com 

Luana a opinião de 

Paulo 

 

(T413) Luana:           CONCORDAR 

            Intérprete: Ele concorda com ela../ 

Ela concorda nesse ponto de vista dele. É 

que falta responsabilidade nas pessoas 

porque o lixo radioativo ele é muito perigoso. 

Mudança de 

posicionamento 

Houve agora um 

movimento de 

concordância com 

a informação de 

Paulo 

(T414) Professora: Então.... E o.... 

((Professora aponta para o surdo ―Rafael‖)) 

            Intérprete: VOCÊ RAFAEL QUAL 

OPINIÃO QUAL BALANÇA QUAL CONCORDAR 

Ação Pragmáica Mais uma vez a 

professora traz o 

estudante Rafael 

para a discussão 

 

(T415) Rafael:            SIM CONCORDAR EL@ 

CONCORDAR EL@ 

            Intérprete: Concordou com Maviael. 

 

Concordância com 

os colegas 

 

Neste turno, o 

estudante 

concordou com o 

posicionamento 

do colega Paulo. 

(T416) Professora: Então, o problema não é 

a radioatividade, são as pessoas? Então eles 

concordam. 

            Intérprete: ENTÃO PROBLEMA NÃO 

RADIOATIVIDADE É PESSOA ERRADO 

CONCORDAR  CONCORDAR  NÃO-CONCORDAR 

NÃO-CONCORDAR 

Ação Epistêmica e 

Pragmática 

Professora traz a 

questão do limite 

ético em manusear 

o tipo de energia 

sobre 

radioatividade e 

questiona os 

estudantes sobre a 

responsabilidade 

mais uma vez. 

(T417) Paulo:   ?????   

(T418) Luana: ?????   

(T419) Rafael: ?????   

Interrogativa 
 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
 
No último quadro analisado, identificamos um contexto discursivo em que a 

professora faz inicialmente um esclarecimento ao estudante Paulo sobre a  decisão 

da Alemanha querer bombardear a cidade de Fukushima por interesses  específicos. 

Ela ainda  aproveitou o momento para trazer conhecimentos de ordem epistêmica 

pois o aluno confundiu a cidade supracitada com a Coréia do Norte. Então, ela 

situou o estudante em todo o contexto histórico da explicação.  

Observamos também que o estudante lembrou um incidente na cidade de 

Goiânia – GO sobre o fato do Cézio-137 que prejudicou muitas pessoas. Esse fato 

por sua vez, possibilitou a professora fazer um link com o que já estava sendo 

discutido com os estudantes e questioná-los sobre os limites éticos e morais do 

manuseio dessa energia. Nesse aspecto podemos afirmar que a professora 

contemplou os aspectos de competência do terceiro eixo das habilidades e 

competências a serem desenvolvidas na química e ao mesmo tempo, possibilitou 

um contexto de aprendizagem ao questionar os estudantes sobre a responsabilidade 

de manusear ou não a energia radioativa e suas implicações com a vida de muitas 

pessoas. 

  

 

 

((Nesse instante do registro, a câmera 1 

descarregou e precisou ser trocada 

rapidamente. Por isso, não teve como captar 

a resposta dos surdos no turno acima. Mas, 

diante do contexto da câmera dois, é possível 

entender os enunciados seguintes e a 

resposta da intérprete diante da resposta que 

ela presenciou deles)) 
 

 

 

(T420) Intérprete: Concordam Resposta positiva a 

partir do 

posicionamento da 

intérprete 

Os três estudantes 

concordam com o 

questionamento 

da professora que 

a culpa em 

manusear a 

energia radioativa 

é das pessoas. 

      Classificador  
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7.2   A IMPORTÂNCIA DO  ARGUMENTO NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 

Na presente pesquisa, analisamos os diferentes momentos de aula 

apresentados pela professora voluntária da área de química. Diferentes momentos  

de integração e desenvolvimento de ideias foram percebidos a partir do contexto 

discursivo que possibilitou um ambiente argumentativo e que por sua vez, favoreceu 

um contexto de construção do conhecimento para responder ao último objetivo 

específico desse trabalho que é analisar o andamento da construção do 

conhecimento científico no movimento discursivo dos voluntários surdos. 

 Apontaremos aqui alguns quadros usados no capítulo anterior com suas 

respectivas análises que evidenciem ações de ordem epistêmica  com o objetivo de 

apresentar o processo de construção do conhecimento desses estudantes. A partir 

desse movimento discursivo entre professora e estudantes, discutiremos por meio 

de comentários na coluna da direita  a mobilização discursiva da professora com 

seus estudantes e os resultados de ordem epistêmica construídos ao longo dos 

recortes apresentados. 

Diante dessa perspectiva, enfatizamos que não há como dissociar o 

movimento de negociação de significados promovido pelo contexto de 

argumentação e o momento de construção do conhecimento científico, e dessa 

forma, ressaltamos que sem o contexto rico de discussão que se estabeleceu em 

sala de aula, seria muito complicado destacar com detalhes esse processo de 

construção do conhecimento. 

Tomaremos como exemplo, o quadro abaixo que trata da representação da 

linguagem discursiva da professora e a relação feita por ela com os símbolos 

apresentados nos slides no decorrer da aula: 

 

Quadro 35 -  ASPECTOS CIENTÍFICOS DA  LINGUAGEM DISCURSIVA PARA A SIMBÓLICA 

Turno: Movimento 
Discursivo Prof. 

e Aluno 

Construção do 
Conhecimento 

Científico 

(T208) Professora: O que significa essas 
figuras pra vocês? Qual a relação entre 
elas? 
            Intérprete: VOCÊS-2 OBSERVAR 

((Nesse instante não foi possível capturar 

 
Ação Pragmática 

 
Trabalhando a 
competência de 
reconhecimento da 
linguagem 
discursiva em 
linguagem 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
 

 Nesse, recorte de turno, fica evidente através da ação pragmática da 

professora o esforço em promover um contexto de relação entre as imagens 

enfocadas e os conceitos da química  a serem estabelecidos. Logo, a professora 

sempre buscava aproximar os conceitos específicos da química com a linguagem 

discursiva fazendo  uso de imagens para estimular o campo de percepção visual dos 

mesmos. Vejamos outro exemplo: 

 

Quadro 36 -  A MORTE DE VÁRIAS PESSOAS E OS LIMITES ÉTICOS 

toda a frase interpretada pois a câmera 2 
foi interrompida por alguns instantes...)) 

simbólica. 

 
(T209) Rafael: DOIS ESS@ EXPLODIR ESS@ 

DOIS 

Negociação de 
significado 

Tentativa de 
Interpretação das 
imagens 
apresentadas pela 
professora 

 
 
(T210) Luana: 
 

Receptividade 
positiva pelo assunto 
enunciado pela 
professora 

Impressão a partir 
da face  sob a figura 
apresentada pela 
professora 

 
 
(T211) Paulo: 
 

Receptividade 
positiva pelo assunto 
enunciado pela 
professora 

Impressão a partir 
da face  sob a figura 
apresentada pela 
professora 

Turnos: Movimento 

Discursivo Prof. e 

Aluno 

Construção do 

Conhecimento 

Científico 

(T257) Professora:  Diz pra eles que 

os Estados Unidos ganharam do 

Japão com essa bomba: a guerra 

nuclear... Segunda guerra mundial, 

segunda guerra mundial! Será que 

isso não têm a ver? Que que vocês 

acham? 

            Intérprete: FALAR ACONTECER 

O-QUE       GUERRA      2ª              MUNDO      

ESTADOS UNIDOS     ESTADOS   UNIDOS 

CONSEGUIR       VENCER      PODEROSO   

O-QUE  JAPÃO  2ª GUERRA    MUNDO    

POR-CAUSA                  BOMBA^NUCLEAR 

EST@  ENTÃO      INTERROGAÇÃO 

 

Ação Epistêmica e 

depois Pragmática. 

Ação epistêmica da 

professora por trazer 

um conhecimento que 

está posto na história 

e ao mesmo tempo, 

ela instiga os 

estudantes a 

questionarem o 

motivo por trás dessa 

“vitória” sob o Japão. 

 

Classificador  
 

      Classificador  
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SIGNIFICA VERDADE   V  VITÓRIA VOCÊS 

OPINIÃO QUAL 

(T258) Luana: MOSTRAR VENCER 

((Expressa reação de 

possibilidade...)) 

            Intérprete: Ela disse então, 

essa imagem pode tá mostrando que 

os Estados Unidos venceu. 

Argumento da aluna (PV 

+ Justificativa)  

Percepção da aluna 

sobre a guerra em que  

favorece-se a vitória a 

partir da leitura da 

imagem “V” e ações 

da professora. 

 

(T259) Professora:  Fala isso pra 

eles 

 Professora abre 

espaço para 

mobilização de ideias 

por parte dos 

estudantes 

(T260) Intérprete: LUANA FALAR 

DESENHO FOTO POSSÍVEL MOSTRAR O-

QUE ESTADOS UNIDOS 

 Intérprete estimula a 

estudante Luana a se 

posicionar a pedido da 

professora 

(T261) Paulo: SIM EXPLOSÃO VENENO 

EXPANDIR MORRER       PESSOA               

  Intérprete: Ele tá dizendo 

que não concorda... é....aconteceu a 

bomba nuclear, houveram muitas 

mortes e depois eles fizeram essa 

montagem com o ―V‖ de vitória. 

 

Movimento de Contra-

Argumento  em relação 

a colega Luana 

 

Aqui o aluno tenta 

estabelecer outras 

relações para explicar 

de fato o resultado do 

ataque dos E.U.A 

contra o Japão. 

(T262) Professora:  Pergunta se ele 

concorda? ((Professora pede  para 

direcionar a pergunta para o surdo 

―Rafael‖)) Tu tem que dizer o que ele 

disse! Mas eles acham que isso é 

uma vitória? Matar pessoas 

            Intérprete: RAFAEL ACEITA 

OPINIÃO IGUAL PAULO VOCÊ VER 

 

 

Ação Pragmática 

direcionada da 

professora para o 

Rafael 

 

Professora solicita 

que o estudante Rafael 

apresente o seu ponto 

de vista a partir da sua 

leitura soba imagem e 

a discussão 

(T263) Rafael: ACHAR CONCORDAR 

            Intérprete: CONCORDAR 

 

Mesmo sem 

argumentos, Rafael 

concorda com seu 

colega 

Rafael ao observar as 

relações que o seu 

colega Paulo faz sobre 

a explosão da bomba, 

apresenta ação de 

concordância. 

(T264) Professora:  Mas eles acham 

que isso é uma vitória? Matar 

pessoas é vitória? 

            Intérprete: VOCÊS OPINIÃO 

VERDADE GUERRA MUNDO 2ª  

ACONTECER MORRER      É VERDADE 

VITÓRIA VENCER SUA OPINIÃO É UM 

Ação Pragmática: 

Professora adiciona a 

opinião de Paulo ao seu  

questionamento e se 

coloca perguntando se 

realmente é vitória? 

Professora quer ir 

mais além e apresenta 

elementos da resposta 

do estudante Paulo e 

remete novamente o 

questionamento para 

os estudantes sobre 

os valores éticos ou 

+++ 

Interrogativa 
 

+++ ++ 

Interrogativa 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
 Neste outro quadro, encontramos tentativas de interpretação dos estudantes 

acerca do que realmente significava as imagens apresentadas pela professora em 

que do lado esquerdo existia a figura de uma bomba e  do lado direito representado 

por uma mão em formato de ―V‖  com layout parecido com a explosão de uma 

bomba (Ver figura 23 e 24).  Enquanto que o estudante Rafael fez a leitura que a 

imagem do lado esquerdo significava uma explosão, o seu colega Paulo trazia 

aspectos visuais do perigo de uma explosão de uma bomba, mas ao relatar sobre a 

segunda imagem, ele não soube responder. Já a estudante Luana, foi um pouco 

mais além e apresentou as duas imagens de forma ilustrativa em que uma 

aparentava a ideia de  ―boa‖ e a outra  de ―ruim‖. 

Este fato curioso nos remete a refletir de que forma estão sendo trabalhados 

os conteúdos de química  com estudantes surdos em um contexto de sala de aula 

na perspectiva inclusiva e as estratégias visuais que poderiam ou não favorecer um 

contexto de construção do conhecimento científico. De que forma as ações 

discursivas da professora podem propiciar mudanças de posicionamento desses 

estudantes?  Será que é possível estabelecer um contexto argumentativo em uma 

aula de química? 

Ainda de acordo com os PCN‘s Brasil (2006), é fundamental no uso de 

atividades para o ensino de conteúdos de química que exista uma estreita relação 

entre as habilidades e competências a serem promovidas em sala com os conteúdos 

a serem ministrados. O documento ainda salienta que: 

Deve-se considerar também o desenvolvimento de habilidades cognitivas, 
tais como controle de variáveis, tradução da informação de uma forma de 
comunicação para outra, como gráficos, tabelas, equações químicas, a 
elaboração de estratégias para a resolução de problemas, tomadas de 
decisão baseadas em análises de dados e valores, como integridade na 
comunicação dos dados, respeito às ideais dos colegas e às suas próprias 
e colaboração no trabalho coletivo. (BRASIL, 2006). 

   

  

VENCER EU CONSEGUIR MORRER     

DESTRUIR PESSOA É VENCER VITÓRIA 

 

não da morte de várias 

pessoas. 
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 Em boa parte dos episódios analisados, percebemos o esforço e o cuidado da 

professora em relacionar os contextos de imagens que pudessem reforçar a 

discussão acerca do ―V de vitória‖ e das implicações da radioatividade na vida das 

pessoas como podemos observarem mais um recorte de episódio: 

 

Quadro 37 -  A GUERRA ACABOU E HOUVE VITÓRIA? 

Turnos: Movimento 

Discursivo Prof. e 

Aluno 

Construção do 

Conhecimento 

Científico 

(T294) Professora: Então, se têm 

radioatividade, foi usada pra matar 

outras pessoas, (+++) então esse ―V‖ 

de vitória é verdade pela conclusão 

deles. 

            Intérprete:  ENTÃOSE TER 

DENTRO BOMBA^ATÔMICA 

RADIOATIVIDADE USAR BOMBA^ATÔMICA 

MATAR       OUTRA PESSOA ENTÃO V 

VITÓRIA VERDADE V VITÓRIA VENCER É 

VERDADE PORQUE VOCÊS OPINIÃO POR-

CAUSA SUA SUA OPINIÃO V VITÓRIA 

VERDADE 

Ação  Epistêmica e 

Pragmática:  Traz 

elementos da área do 

conhecimento 

anteriormente discutidos 

e converte em premissa 

para uma questão 

recorrente do debate 

sob o  ―V‖ de Vitória. 

Professora converte 

os dados 

anteriormente 

discutidos em 

pergunta para validar 

um conhecimento. 

(T295) Paulo: ACHAR NÃO 

            Intérprete: Ele continua 

achando que não é de  vitória o ―V‖ 

 

 

Posicionamento de 

contra-posição 

 
Aluno se apresenta 

com dúvida 

(T296) Professora: Não.. O ―Paulo‖?  Professor questiona o 

estudante Paulo para 

que ele se posicione 

melhor 

(T297) Intérprete: Paulo!   

(T298) Professora: Não é de vitória? 

Pergunta se os outros concordam. 

            Intérprete: VOCÊ OPINIÃO V 

VENCER VITÓRIA CONCORDAR NÃO-

CONCORDAR 

 

Ação Pragmática Professora mais uma 

vez repete a pergunta 

para tentar entender o 

posicionamento do 

estudante Paulo 

 

(T299) Luana:  

 

 

Contra-posição em 

concordância com Paulo 

Luana não concorda 

com Paulo através da 

negativa de cabeça 

(T300) Professora: Mas vocês sabem 

que os Estados Unidos Ganhou. 

            Intérprete: EL@ FALAR 

Ação Pragmática e 

Epistêmica. 

Professora traz um 

novo dado para 

confrontar com o 

posicionamento dos 

+++ 

negação 
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ESTADOS UNIDOS VENCER VERDADE  

((Interprete cria outras frases pra 

reforçar a indagação da professora a 

seguir))  
ENTÃO V VERDADE VITÓRIA É VITÓRIA  

MATAR        DESTRUIR  PESSOA É 

VENCER VITÓRIA 

 

estudantes 

(T301) Professora: Diga a eles que 

eu estou esperando a resposta. 

Finalmente é vitória ou não? 

            Intérprete: EL@    ESPERAR 

VOCÊS-2 RESPONDER 

 

Ação Pragmática: 

Professora tenta 

promover um consenso 

entre os estudantes 

Direciona com mais 

ênfase o 

posicionamento dos 

estudantes 

 

(T302) Luana: EU 

 

 Estudante se 

apresenta surpresa 

com o direcionamento 

da professora 

(T303) Intérprete: VOCÊS-2 

((Conversa paralela entre Intérprete e 

surdo ―Paulo‖)) 

 Intérprete reforça a 

ênfase em saber a 

opinião dos 

estudantes pela 

professora 

(T304) Intérprete: É VITÓRIA OU NÃO Ação Pragmática 

paralela da intérprete 
 

(T305) Luana: GUERRA TERMINAR 

VITÓRIA ENTÃO 

            Intérprete: Ela disse que a 

vitória é porque a guerra acabou. 

Resposta: Dentro do 

contexto a estudante 

apresenta seu ponto de 

vista explicitando que 

por a guerra ter 

acabado, então seria 

uma vitória em 

referência ao ―V‖ 

A estudante Paula 

apresenta uma nova 

perspectiva diante das 

ações da professora 

afirmando que o “V” 

seria uma vitória 

diante da finalização 

da guerra! 

(T306) Professora: Boa... Pergunta 

se eles concordam? 

            Intérprete: ((Ela usa antes o 

gesto de ―Legal‖)) CERTO EL@ FALAR 

VITÓRIA POR_CAUSA MATAR      

DESTRUIR PESSOA NÃO EL@ FALAR 

VITÓRIA PORQUE GUERRA ACABAR FINAL 

É VITÓRIA 

 

                      (T307) Paulo: GUERRA 

FINAL                     

 

((Ele aponta para o seu colega   
―Rafael‖ com o  intuito que ele  opine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posisionamento de 

concordância com 

Luana 

 

Nesse turno, o 

estudante Paulo 

apresenta um novo 

conhecimento gerado 

a partir do 

posicionamento de 

sua colega onde ele 

replica em outros 

sinais a finalização da 

guerra e concorda 

com o balançar de 

forma afirmativa a 

cabeça. 

+++ 

3p 2s 

+++ 

negação 
 

Interrogativa 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
A professora inicia esse recorte resgatando elementos amplamente discutidos 

em outros episódios como a relação da bomba com radioatividade e o objetivo da 

mesma para a destruição em massa de pessoas. ―Dessa forma, ela converte esses 

dados em premissa para validar uma pergunta que foi gerada em episódios 

anteriores se o ―V‖ significava ou não uma vitória da parte de quem tinha vencido a 

guerra. No decorrer dos turnos, percebemos que houve um avanço do ponto de vista 

conceitual quando os estudantes chegaram a conclusão, a partir da premissa da 

estudante Luana, quando a mesma enfatizou a finalização da guerra em que um 

lado havia ganhado de acordo com a ação epistêmica da professora e dessa 

maneira, houve uma vitória. 

Compreendemos, portanto, que as ações da professora foram cruciais para 

que se estabelecessem novas perspectivas acerca do conceito que estava sendo 

discutido. Com isto, o contexto de aprendizagem se estabeleceu a partir desse 

movimento de ideias e pontos de vista diferenciados mediados pela professora. 

Sobre essa aspecto, trazemos mais uma vez a contribuição de Leitão (2011), que 

também))    
 

((Professora entende opinião do surdo 

―Paulo‖ e fala como interpretasse a 

voz dele: ―Vitória porque acabou‖)) 

 

 

(T308) Luana:  

 
 

 

Posicionamento de 

concordância 

 
Validação do seu 

posicionamento 

anteriormente 

explicitado 

(T309) Intérprete: VOCÊ ((Intérprete 

aponta para o surdo ―Rafael‖)) SUA 

OPINIÃO CONCORDAR LUANA 

CONCORDAR 

 Direcionamento de 

posicionamento para  

estudante Rafael pela 

intérprete 

(T310) Rafael: ACHAR 

            Intérprete: Concorda com 

Luana 

 

Posicionamento de 

concordância com os 

colegas 

 

Rafael se posiciona 

aqui em concordância 

com o conhecimento 

enfocado pelos 

colegas. 

(T311) Professora: ENTENDER  Professora percebe 

que houve um avanço 

na perspectiva da 

discussão e do 

conhecimento 
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nos ajuda a entender a importância do processo de mediação discursiva pela 

professora: 

 

Uma implicação imediata para o trabalho de sala de aula, que se extrai de 
tal processo, é que a criação de oportunidades em que diferentes 
alternativas (de entendimento de ação) sejam sistematicamente 
examinadas e exploradas é condição sine qua non para que mecanismos 
de aprendizagem e reflexão – inerentes a argumentação- possam então 
operar. (DAMIANOVIC; LEITÃO. Orgs, 2011). 

  

Em vários momentos durante a aula, a professora apresenta diferentes 

exemplos para demonstrar o uso da radioatividade como favorecedora não somente 

de guerras e destruição em massa, mas também como uma energia que se bem 

manuseada, pode salvar vidas. Ressaltamos que diante dos mais de quinhentos 

turnos vivenciados nesse contexto discursivo videogravado, seria muito desgastante 

para o leitor acompanhar minuciosamente todos os episódios. Portanto, no capítulo 

anterior como nesse, contemplamos os recortes que mais chamaram a atenção 

desse pesquisador e que apontaram com materialidade os contextos de 

argumentação de construção do conhecimento.  

Para uma melhor apropriação de todo o contexto, convidamos o leitor a visitar 

os anexos dessa pesquisa no qual, poderão encontrar toda a transcrição em todo o 

seu teor para melhor apresentação. Para finalizar, gostaríamos de destacar outros 

espaços de oportunidades discursivos trazidos pela professora sobre a aplicação de 

contextos situacionais dos estudantes que puderam favorecer o amadurecimento 

das discussões sobre o bom ou o mau uso da radioatividade nos ambientes 

industriais ou científicos: 

 
Quadro 38 -  ―HUCK‖ É DE VERDADE? 

Turnos: 

 

Movimento 

Discursivo Prof. e 

Aluno 

Construção do 

Conhecimento 

Científico 
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(T438) Professora: Com a mesma 

alternativa... Diga pra ele que... pra 

eles que existe uma visão bem 

equivocada. Que existe uma visão 

do...da radiação dessa mutação por 

exemplo ―Huck‖. Se eles já ouviram 

falar do ―Huck‖? Que foi irradiado com 

uma radiação de um elemento 

radioativo. Eles concordam com isso? 

Eles acham que as pessoas que 

trabalham com radiação ficam 

diferentes? 

                        

                  (T439) Rafael: CONFUSÃO 

EL@ EL@  CONFUSÃO 

            Intérprete: EXEMPLO TER 

VISUAL DIFERENTE ERRADO 

EMISSÃO^RADIAOTIVO EXEMPLO HOMEM 

VERDE FORTE H-U-N-K DESENHO 

CONHECER  JÁ VER ACONTECER 

EMISSÂO^RADIAOTIVO IRRADIAR^CORPO 

POR-CAUSA MUDAR FORTE VERDE SABE 

JÁ VER  VOCÊ CONCORDAR ACONTECER 

HOMEM  FORTE LUZ^CORPO VOCÊS 

OPINIÃO EXEMPLO MEU TRABALHAR 

PROFISSIONAL PRÓPRIO 

EMISSÃO^RADIAOTIVO IRRADIAR^CORPO 

MUDAR FORTE 

                   

                      (T440) Luana:    ENTÃO      

                                         COISAS FILME                                                                                                             
 

 

 

  

                (T441) Paulo: H-U-K   SEI  

VENENO PERIGOSO  

 

NUNCA^VER 

Ação Epistêmica e 

Pragmática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professora relembra 

aos estudantes do filme 

“HUCK” em que o 

professor é 

contaminado por um 

elemento radioativo e 

abre a discussão a fim 

de que eles relacionem 

os equívocos nessa 

afirmação. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Estudante se identifica 

com a ação discursiva 

proferida pela 

professora 

 

 

 

 

 

 

Reconhecimento de 

Luana sobre o filme 

apresentado pela 

professora 

 

 

Paulo enfatiza a partir 

das discussões 

anteriores um evento no 

filme que não 

representa a realidade. 

Já o estudante Paulo 

afirma não achar 

perigos o “veneno” que 

ele foi exposto. Nos 

parece que esse 

posicionamento já 

aponta um resultado 

das discussões 

anteriores das 

implicações da 

radioatividade. 

(T442) Intérprete: Ele... Paulo disse 

que não... Luana disse que isso é 

coisa de filme 

  

Interrogativa 
 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
 

negação 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
 É trazido pela professora questões do contexto de percepção social dos 

estudantes como o filme ―HUCK‖ em que o personagem virava um monstro por ser 

exposto a radioatividade e depois ela insere o seu contexto de trabalho no sentido 

(T443) Intérprete: VOCÊ OPINIÃO  

((Intérprete aponta para o surdo 

―Rafael‖ querendo que ele dê seu 

ponto de vista para a professora)) 

  

(T444) Rafael: VERDE FORTE É FILME  

(( Ele deseja confirmar com a 

intérprete se o assunto é do filme )) 

Concordância O estudante Rafael faz 

alusão aos aspectos da 

cor do monstro do filme 

“HUCK”  a partir das 

suas impressões 

visuais. 

(T445) Intérprete: EXEMPLO MEU 

PROFISSIONAL PRÓPRIO 

EMISSÃO^RADIAOTIVO IRRADIAR^CORPO 

TEU TU ACHAR (Incompreensível) NÃO 

MUDAR CORPO^FORTE^CRESCER VERDE 

 Interprete estabelece a 

partir de sua 

interpretação uma ação 

discursiva que 

exemplifica ela mesma 

sendo irradiada pela 

radioatividade e se 

tornando um monstro 

como no filme. 

(T446) Rafael: NÃO-TER     NÃO-TER  

FORTE NÃO-TER 

            Intérprete: Acha que não. Não 

concorda que isso pode acontecer... 

Movimento de 

negociação 

Rafael por sua vez, 

compreende melhor a 

realidade colocada pela 

intérprete e se 

posiciona de forma 

enfática que não existe 

essa transformação na 

vida real. 

(T447) Professora: Diga pra eles que 

eu trabalho no departamento de 

energia nuclear e sou pesquisadora 

com radioatividade. Pergunta pra 

eles... Pergunta se eles acham que eu 

sou diferente por isso? 

            Intérprete: EL@ TRABALHAR 

LUGAR ENERGIA RADIOATIVIDADE LUGAR 

TRABALHAR PRÓPRIO RADIAOTIVIDADE 

EMISSÃO^RADIOATIVA VOCÊ OPINIÃO 

VER^EL@ DIFERENTE POR-CAUSA 

TRABALHAR PRÓPRIO RADIOATIVIDADE 

EL@ DIFERENTE PESSOA TRABALHAR 

JUNTO RADIOATIVIDADE PERCEBER 

PESSOA DIFERENTE 

Ação Pragmática A partir dos 

posicionamentos dos 

estudantes, professora 

insere um 

conhecimento real do 

seu dia-a-dia que é sua 

atuação no 

departamento de 

energia nuclear com 

pesquisas sobre 

radioatividade. Ela 

questiona os 

estudantes se ela 

aparenta alguma 

anormalidade por 

trabalhar nesse tipo de 

ambiente. 
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de confrontar as ideias e pontos de vistas distintos dos estudantes como observado 

no quadro acima. 

 Para finalizar, apontamos um último recorte que demonstra no discurso dos 

estudantes que houve de fato uma apropriação de conceitos acerca da 

radioatividade a partir da opinião dos mesmos: 

 

Quadro 39 -  DEFINIÇÃO CIENTIFICAMENTE CONSTRUÍDA SOBRE RADIOATIVIDADE 

Turnos: Movimento 

Discursivo 

Prof. e Aluno 

Construção do 

Conhecimento 

Científico 

(T468) Professora: Concluindo. O que é 

radioatividade? Pra eles... Cada um falar... 

Pede pra cada um falar o que é 

radioatividade. 

              Intérprete: AGORA COMPLEMENTO 

TERMINAR O-QUE É SIGNIFICADO 

RADIAOTIVIDADE VOCÊ VOCÊ VOCE OPINIÃO 

CADA^UM EXPLICAR POUCO O-QUE 

RADIOATIVIDADE 

Ação Epistêmica e 

Pragmática 

Nesse momento, a 

professora tenta 

validar os 

conhecimentos 

construídos pelos 

estudantes 

durante toda a 

aula. 

(T469) Paulo: PRÓPRIO ENERGIA DOIS COMIDA 

DENTRO EMISSÃO^RADIAOTIVA ENERGIA 

PRÓPRIO ENTÃO 

              Intérprete: Ele disse que é uma 

energia. Também podemos, podemos 

encontrar dentro da comida... 

Negociação de 

significados 

O estudante Paulo 

é o primeiro a 

definir a 

radioatividade 

como uma energia 

e que está 

presente nos 

alimentos, ou seja, 

fez a relação das 

informações 

científicas com 

alimentos que ele 

conhece no seu 

cotidiano. 

(T470) Intérprete: SÓ COMPLEMENTO ((Ela 

insiste para o surdo ―Paulo‖ desejar 

complementar sua resposta)) 

 Intérprete insiste 

para que o 

estudante detalhe 

mais a sua 

definição mas ele 

se detêm ao ponto 

anterior. 

(T471) Intérprete: Só isso que ele quer falar.    

 

(T472) Intérprete: VOCÊ FALAR 

RADIOATIVIDADE O-QUE É         

((Intérprete direciona a pergunta para a 

estudante ―Luana‖)) 

 Direcionamento 

da fala para a 

estudante Luana 

pela intérprete. 

Interrogativa 
 

Interrogativa 
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Fonte: O Autor (2017) 

 
 Praticamente no final da aula como observado na discussão acima, fica 

evidente que cada estudante pode conceituar a radioatividade a partir de novas 

perspectivas levantadas pela professora. É interessante destacar que no processo 

de construção do conhecimento, os dados e elementos próprios da área de 

discussão que, neste caso, foi de um conteúdo de química, foram sendo 

internalizados aos poucos de acordo com a vivência e experiência de cada 

estudante. 

 Esse fato nos mostra mais uma vez que a professora não mediu esforços 

para que suas ações tivessem impacto direto no pensar dos estudantes que 

estiveram presentes em reflexões, dúvidas, posicionamentos, contrariedades e 

concordâncias para que se pudesse elaborar perguntas ou respostas de forma 

crítica e construtiva. Consideramos, portanto, ao analisar os recortes acima que de 

(T473) Luana:  JUNTAR FAZER MOLÉCULA M-O-

L-E-C-U-L-A JUNTO MUDAR ENERGIA EXEMPLO 

MUIT@ ENERGIA OUTRA ENERGIA POUC@ 

OUTRA MAIS-OU-MENOS 

            Intérprete: Ela disse que a 

radioatividade é uma energia que ela pode 

mudar as moléculas. Que tem muita energia. 

outras tem uma quantidade menor de 

energia... 

 

                                      (T474) Intérprete: SÓ 

 

Explicação e 

negociação de 

significados 

Aqui a estudante 

Luana se 

posiciona na 

definição da 

radioatividade 

como algo que 

pode ter 

interferência 

direta nas 

moléculas e por 

sua vez, nas 

células em menor 

ou maior grau. 

(T475) Intérprete: Só isso.   

(T476) Professora: E o ―Rafael‖ ? 

            Intérprete: VOCÊ FALAR 

Direcionamento da 

sinalização para o 

Rafael. 

Professora deseja 

saber a definição 

do estudante 

Rafael para 

finalizar a aula. 

(T477) Rafael: ENTÃO RADIOATIVIDADE COISAS 

COMIDA DOIS RESPIRAR TRÊS ENERGIA COISAS 

            Intérprete: A radioatividade pode ser 

encontrada na comida, no ar e na energia. 

Entre outras coisas ele disse... 

Negociação de 

significados e 

explicação 

O estudante 

define a 

radioatividade 

como algo que 

pode ser 

encontrado nas 

comidas, no ar e 

na energia 

formando assim, 

uma visão ampla 

desse tipo de 

energia. 
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fato o contexto argumentativo estabelecido pelas diferentes ações discursivas da 

professora, favoreceu um ambiente propício a aprendizagem sobre o conteúdo de 

radioatividade para esses estudantes. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Durante todo o processo de organização, implementação e análise dessa 

pesquisa, tomamos como ponto de partida a possibilidade de atentar para uma 

questão que muitas vezes não é muito discutida nos espaços educacionais que 

acolhem estudantes surdos que é a de fomentar contextos de aprendizagem que 

possibilitem a aprendizagem de conteúdos científicos em sua língua materna e que 

ao mesmo tempo, esse espaço torne esse estudante  protagonista das suas próprias 

ideias.  

Ao construir toda a base teórica e metodológica desse trabalho, pensamos 

em não somente responder as questões que norteiam os objetivos dessa pesquisa, 

mas também, trazer à tona a discussão do respeito ao indivíduo surdo com suas 

peculiaridades e formas diferente de explorar o universo visual que é inerente das 

pessoas surdas.. Nessa perspectiva, implementar contextos de vivência que 

possibilite  que esses estudantes apresentem os seus  questionamentos, seus 

pontos de vistas e seus argumentos como qualquer outro estudante, é mais do que 

usar de estratégias de ensino mas sim, favorecer um ambiente de condições iguais 

do ponto de vista social, linguístico e cultural.  

De fato, compreendemos que o estabelecimento de um contexto 

argumentativo com estudantes surdos em uma sala de aula inclusiva, pode trazer 

um diferencial no que se refere a construção do conhecimento científico. Espaço 

este, que os estudantes tiveram a oportunidade de se posicionarem em sua própria 

língua e assim, construírem novas perspectivas de compreensão da ciência 

enquanto algo que faz parte da vida dos mesmos e que não está dissociada ou 

fechada para ser acessa por determinado público específico. Sobre essa questão, 

Costa (2004) salienta que o foco não é o assunto em si, mas a forma como será 

ensinado esses conceitos aos alunos que merece maior atenção. 

Algo que ficou recorrente nesse trabalho foram as colocações e 

posicionamentos bem específicos do ponto de vista argumentativo dos estudantes 

surdos que fizeram com que a professora voluntária da pesquisa pudesse refazer 

suas ações discursivas para que o processo de ensino e aprendizagem fosse de fato 

implementado com o respeito a singularidade e especificidade linguística dos 

estudantes. Singularidade esta, que foi percebida no decorrer de todo o movimento 

discursivo tanto da professora, como da intérprete que os acompanhava em todo o 
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momento, no sentido de respeitar o tempo específico de cada estudante para 

possibilitar novas negociações de significados no contexto de construção do 

conhecimento ora estabelecido. 

A educação bilíngue para surdos enquanto movimento de luta e 

reconhecimento da língua e cultura desse povo, é para nós, como um alvo que deve 

ser pensando cotidianamente para o respeito à Língua Brasileira de Sinais e 

concomitantemente a pessoa surda. No entanto, não podemos desconsiderar os 

milhares de surdos que não têm ou não tiveram a oportunidade de partilhar dessa 

perspectiva de fato e de direito quando se observado os dispositivos legais vigentes. 

Nesse sentido, a escolha de se fazer a presente pesquisa em uma escola inclusiva 

foi estrategicamente pensado para suprir em partes a lacuna de muitos professores 

e pesquisadores que se deparam com muitos surdos inseridos nesta modalidade de 

ensino  e muitas vezes não sabem o caminho ou os primeiros passos a trilhar. 

De fato, as exigências e necessidade são muitas quando paramos para 

discutir sobre esse contexto de diferentes perspectivas que é a inserção do surdo na 

escola e em todos os seus espaços. Temos, contudo, o dever moral e social de 

pensar em ações estratégicas que deem conta de demandas urgentes quando se 

discute questões metodológicas do ensino de ciência para estudantes surdos que 

possa mudar este cenário e assim, ajudar muitos estudantes nessa condição que 

estão à margem desse processo educacional.  

Neste conjuntura, esse trabalho vem dar sua parcela de contribuição tanto no 

campo metodológico do ensino de química para surdos na perspectiva dialética da 

argumentação, como também, no aprofundamento de novas pesquisas que 

discutam essa temática pois, nos deparamos com poucas publicações que tratam do 

ensino de química para estudantes surdos com o apoio da perspectiva 

argumentativa no contexto de ensino e aprendizagem. 

A partir dessa realidade, o trabalho teve como objetivo principal a análise das 

contribuições da argumentação na aprendizagem do conteúdo sobre radioatividade 

para estudantes surdos usuários de Libras. Com este objetivo geral, tivemos quatro 

ações principais, ou seja, objetivos específicos que norteasse nossa prática para a 

implementação da pesquisa e para atender as exigências metodológicas dessa 

pesquisa. 

Ressaltamos que para alcançar o nosso primeiro objetivo, foi primordial a 

construção de um mecanismo de transcrição que contemplasse as falas oralizadas e 
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sinalizadas dos indivíduos envolvidos no decorrer da pesquisa. Essa estratégia nos 

possibilitou não somente registrar os discursos entre os envolvidos, mas também, 

analisar com riqueza de detalhes todos os movimentos discursivos dos estudantes 

que contemplasse não somente as falas oralizadas e sinalizadas, mas ao mesmo 

tempo, os meneios  e expressões diversas em forma de notação em Libras e por 

alguns símbolos do sistema de escrita de sinais. 

O segundo objetivo específico proposto que versava sobre a análise da 

elaboração da aula e das ações discursivas da professora e sua potencialidade no 

estabelecimento de um contexto argumentativo, nos trouxe um novo olhar acerca da 

importância das ações implementadas pelo professora seja no plano pragmático, 

argumentativo ou epistemológico. Estas ações contempladas tanto nos turnos de 

fala como nos movimentos discursivos observados nos recortes dos quadros das 

análises feitas, nos apontam que esses tipos de ações de forma semiestruturada 

estabelecidos pela professora, foram determinantes para o sucesso do aprendizado 

dos estudantes.  

Seria, portanto, muito complexo estabelecer de forma direcionada um 

contexto que favorecesse um espaço de aprendizagem do ponto de vista científico 

se não houvesse o direcionamento e mediação discursiva da professora. É 

interessante frisar que mesmo esse trabalho não tendo o foco principal nas ações 

discursivas da professora, e sim, no processo metodológico com enfoque no 

aprendizado dos estudantes surdos, não podemos descartar nem dissociar que esse 

processo de ações da professora e dos estudantes com foco no aprendizado, estão 

imbricado de tal forma, que não podem ser dissociados, ou seja, impossível  falar de 

aprendizagem sem ensino ou de ensino sem aprendizagem.  

Outro ponto principal desse trabalho foi no processo de análise com vistas a 

atender o terceiro objetivo desta pesquisa, que era identificar nas ações discursivas 

dos surdos se existe o movimento de argumento, contra-argumento e resposta 

estabelecidos nos diálogos em língua de sinais. Esse objetivo desencadeou um 

olhar mais apurado acerca das especificidades linguísticas dos voluntários surdos 

analisados por entendermos que a natureza linguística da Libras - de natureza 

visual-espacial, nos remete a compreender os enunciados discursivos destes como 

algo bem peculiar  do ponto de vista da estruturação sintática das sentenças em 

Libras. Esse aspecto teve como desdobramento uma análise mais rigorosa que 

dessa conta dos fenômenos linguísticos dessa língua como também,  dos recursos 
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não–verbais amplamente contemplados em praticamente todos os quadros e que 

desencadeavam negociação de significados e em outros momentos, contextos de 

argumentação. 

Pudemos constatar, portanto, que os surdos se bem direcionados pelo 

professor com uma metodologia que contemple o seu campo de abstração visual, e 

ao mesmo tempo, promova momentos de discussão acerca do assunto enfocado no 

qual os estudantes possam se colocar de forma confortável em sua língua materna, 

teremos sim um ambiente propício para a construção do conhecimento  com a 

implementação de um contexto rico de ideias, questionamentos, refutações e 

validações de informações  como foi o caso da nossa pesquisa. 

Em todo o momento, houve oportunidade para que os estudantes pudessem 

se posicionar e revalidar suas afirmações, refletir sobre novos elementos colocados 

no discurso pelo professor ou colegas de classe, e se posicionar criticamente frente 

a novos elementos trazidos por todos os envolvidos de forma a relacionar o seus 

conhecimentos prévios com os novos conhecimentos negociados em sala de aula 

para favorecer assim, a estabilização do conhecimento mesmo que com 

perspectivas e percepções diferentes de cada estudante. 

No quarto objetivo dessa pesquisa, discutimos o andamento da construção do 

conhecimento científico no movimento discursivo dos voluntários surdos. Esse 

objetivo era o desdobramento do segundo e terceiro objetivo proposto para essa 

pesquisa. Durante o processo de análise, percebemos que o espaço de construção 

do conhecimento científico mediado pelas ações discursivas da professora, foi o 

diferencial para uma melhor  negociação de significados e melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem desses estudantes. Logo, esse espaço de promoção de 

debate sobre a temática ―radioatividade‖  foi crucial para que as relações 

estabelecidas entre os conhecimentos prévios dos estudantes e o conhecimento 

científico pudessem ser aproximados com foco  na construção de novas 

perspectivas e contextos de aprendizagem. 

Diante das análises e discussões explicitadas durante este trabalho, 

chegamos a conclusão que houve de fato a construção do conhecimento 

científico pelos estudantes surdos a partir do conteúdo radioatividade via 

argumentação. Podemos por exemplo, validar esse processo de construção 

quando observamos nos recortes discutidos, as ações de argumentação e contra-

argumentação oriundas das relações entre os conhecimentos prévios dos 
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estudantes em relação aos turnos que evidenciaram situações de respostas que 

eram validados pela professora como conhecimentos e competências adquiridas no 

decorrer de toda a discussão. 

Ressaltamos também que esse contexto de aprendizagem deu espaço para 

outros movimentos discursivos por partes dos estudantes surdos em que era 

evidenciado questionamentos e os mesmos traziam elementos do seu dia-a-dia para 

relacionar com o tema proposto em discussão como foi no episódio em que a  

estudante Luana queria saber se a ―energia da tomada‖ emanava radioatividade e o 

estudante Paulo queria entender o funcionamento e tipo de energia do aparelho de 

ar-condicionado da sala. Resultados como esse, demonstram a importância da 

emergência da argumentação a ser estabelecida em sala de aula como ação 

potencializadora de negociação de diferentes perspectivas com foco no aprendizado 

de conteúdos para qualquer  área do conhecimento. 

Compreendendo ainda que as relações de ensino e aprendizagem se dão de 

forma assimétrica em sala de aula. Isso fica mais claro quando observarmos nos 

extratos analisados que em todo o momento houve a negociação de significados em 

que os estudantes podiam formular hipóteses acerca de determinado evento 

histórico ou ainda de alguma reação química do conteúdo radioatividade em relação 

as pessoas ou alimentos que compõem a natureza. Esse movimento de ideias por 

sua vez, possibilitou a tomada de decisões dos próprios estudantes em que se pôde 

presenciar a construção crítica reflexiva do conhecimento como abordado por De 

Chiaro e Leitão (2011). 

Um fato interessante que merece ser destacado foi a descrição da fala 

sinalizada ou oralizada da tradutora/intérprete de Libras. Entendemos que no 

processo educacional inclusivo, esse profissional é peça fundamental para a 

intermediação da comunicação a partir das ações discursivas da professora.  

Foi observado também na análise da fala da professora em paralelo com a 

fala/sinalização da intérprete que havia um esforço na imparcialidade do discurso a 

ser produzido em língua de sinais para os estudantes surdos. Porém, foi 

diagnosticado em alguns recortes que no processo das escolhas tradutórias feitos 

pela intérprete, havia mais do que uma interpretação literal do assunto, mas sim, nas 

escolhas tradutórias eram apresentadas estruturas sintáticas que denotava 

momentos de posicionamento ou de um entendimento particular da própria 

intérprete colocado no momento da explicação mesmo sem evidenciar 
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aparentemente  alguma influência direta dela para com os estudantes. Mesmo 

assim, compreendemos que a sinalização da intérprete é determinante se andar em 

consonância com a fala do professor regente de sala para que assim, as ações 

discursivas tenham mais força semântica da língua portuguesa para a língua de 

sinais.   

Esse contexto de tradução/interpretação nos revela, portanto, que esta 

pesquisa apresenta uma nova contribuição a ser explorada em futuros trabalhos 

sobre a imparcialidade do intérprete de Libras no processo de construção do 

conhecimento em contextos de argumentação, ou seja, até que ponto os enunciados 

em sinais, as expressões ou outros recursos utilizados pelo tradutor/intérprete de 

Libras no processo de sua atuação, podem propiciar uma força argumentativa que 

denote uma neutralidade desse profissional no processo de construção do 

conhecimento? 

O campo da argumentação muito discutido e com diferentes vertentes 

teóricas vem ganhando espaço em diferentes contextos acadêmicos e áreas do 

conhecimento. Trabalhar a argumentação na perspectiva pragma-dialógica, vem nos 

trazer novas possibilidades de pesquisas que contemplem propostas de intervenção 

em contextos argumentativos em sala de aula que contemple o grande campo da 

educação de surdos. 

Assim sendo, entendemos que é possível sim propiciar a implementação de 

contextos argumentativos com foco no aprendizado desses estudantes que 

precisam de mais atenção a partir de sua língua materna com ações discursivas que 

produzam efeito de fato na construção do pensamento crítico-reflexivo do 

conhecimento  com vistas a melhoria do ensino de ciência para esses estudantes. 
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APÊNDICE A: TRANSCRIÇÃO DA AULA SOBRE RADIOATIVIDADE 

 

Turno: 
(T01) Professora: Professora: BO@ NOITE! 

 

(T02) Paulo: BOA NOITE 

 

(T03) Luana: BOA NOITE 

 

(T04) Rafael: BOA NOITE 

 

(T05) Paulo: 
 

(T06) Luana: 

(T07) Professora: ME@ NOME: T-Â-N-I-A PROFESSORA DE QUÍMICA 

          Intérprete: ((Observa sorridente a sinalização da professora enquanto sinaliza)) 
 

(T08) Professora: Bem, Não sei fazer todos os sinais (+) estou aprendendo. Na  realidade, eu 

tenho um grande interesse na inclusão de surdos. Tive uma experiência  quando era menor 

em que tinha uma aluna que era surda na minha sala que tinha 9 anos.  E sempre via a 

dificuldade do professor em atender as necessidades dessa aluna  que se tornou a minha 

amiga. Hoje, tento fazer um trabalho pra ajudar a inclusão de  surdos pra que possam 

aprender de forma significativa coisas bonitas da química. 

          Intérprete: ENTÃO, NÃO SABER FAZER TODO SINAL. ESTAR AINDA APRENDER. 

VERDADE TER INTERESSE      INCLUIR SURD@S. TER EXPERIÊNCIA CRIANÇA, TER UM@ 

ALUN@ SURD@ MEU SALA IDADE 9 ANOS. SEMPRE PERCEBER DIFICULDADE O QUÊ? 

PROFESSOR COMO   INCLUIR ALUNO. ALUNO COMEÇAR O QUÊ? : ME@ AMIG@ INTERAÇÃO 

HOJE ACEITAR O QUÊ AJUDAR INCLUIR SURDOS POSSÍVEL APRENDER VERDADE COISAS BO@ 

QUÍMICA. 

(T09) Professora: Bem, vocês leram o texto que eu mandei? Preparei com muito  carinho 

pra vocês rsrsrsr... 

           Intérprete: VOCÊS LER TEXTO ORGANIZAR OK     LER        EU ORGANIZAR MUITO 

CARINHO VOCÊS... 

(T10) Professora: E aí? Vocês podem me dizer o que que é radioatividade para vocês? 

          Intérprete:  VOCÊS PODER  DIZER   QUE SIGNIFICA RADIOATIVIDADE O-QUE É 

((Intérprete reforça com o sinal de DIZER...)) 

(T11) Professora: Sem vergonha, pode falar! 

           Intérprete: PRECISAR VERGONHA NÃO   PODE FALAR EXPLICAR 

(T12) Paulo: ENTÃO 1º: PERIGOSO RADIOATIVIDADE, 2º PRÓPRIO COMER JUNTAR... 

((Expressão de dúvida e em seguida a expressão:          )) 

           Intérprete: Ele falou... Percebeu que a radioatividade pode ser perigo porque alguns 

alimentos eles  usam a radioatividade... Foi isso que ele pode perceber um pouco. 

(T13) Professora: E Amanda? 

           Intérprete: AMANDA 

(T14) Luana:  EU ACHO JUNTAR MOLÉCULA DEPOIS ENERGIA 

          Intérprete: Ela percebeu que dentro das moléculas têm energia 

(( Em seguida intérprete aponta para o Rafael para que ele possa participar da conversa)) 

(T15) Rafael: ELEMENTO COMER (( Incompreensível)) INGERIR SÓ 

Interrogativa 

3p

s 

2s

s 

Interrogativa 

  Exclamativo 
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((Este aluno apresenta expressão de incerteza)) 

          Intérprete: Ele disse que alguns alimentos por conter radioatividade quando a gente 

come, pode ter alguma reação dentro da gente. 

T16) Professora: Tá ok.  Então, radioatividade – na realidade- têm a ver com energia sim! 

Certo? 

         Intérprete: Ok. O-QUE RADIOATIVIDADE SIGNIFICA SIM ENERGIA CERTO 

(T17) Professora: Quando a gente, nós seres humanos, temos muitos elementos químicos, 

vários elementos químicos, dentro do nosso corpo. Esses elementos químicos podem ter 

pouca energia ou esses elementos químicos podem ter muita energia depende da natureza 

desse elemento químico. 

          Intérprete: QUAL NÓS HUMANO TER DIFERENTES DENTRO NÓS  
ELEMENTO QUÍMICO PRÓPRIO QUÍMICO CORPO DENTRO TER O-QUE ELEMENTO QUÍMICO 

POUCA ENERGIA OU MUITA ENERGIA DEVER O-QUE NATURAL DENTRO ELEMENTO QUÍMICO 

((Nesse momento a intérprete aponta para uma palavra no quadro e sinaliza: SINAL 

ELEMENTO QUÍMICO e repete o mesmo sinal.)) 

(T18) Professora: Esses elementos são organizados em uma tabela... “Tabela periódica” 

(( Professora aponta para o quadro mostrando a tabela e a intérprete também enquanto 

sinaliza)) 

           Intérprete: ELEMENTO SINAL ELEMENTO (++) ORGANIZADO O-QUE TABELA-

PERIÓDICA 
((Intérprete repete a sentença em Libras “TABELA PERIÓDICA SINAL” ao final da explicação 

da professora pra reforçar o sinal)) 

(T19) Professora: Os elementos eles são agrupados de forma (+) que são juntos de acordo 

com sua característica. Todo livro de química, tem uma tabela periódica. Cada bloco é um 

elemento químico. 

          Intérprete: TER O-QUE      GRUPO GRUPO  JUNTO DEVER  O-QUE CLASSIFICAÇÃO 

CADA-UM TODO LIVRO PRÓPRIO QUÍMICA TER DENTRO TABELA-PERIÓDICA CADA-UM 

((Intérprete aponta para o quadro)) É O-QUE ELEMENTO QUÍMICO 

(T20) Professora: Aqui tem um ser humano como eu e vocês (+) e aqui a quantidade de 

elementos químicos que cada ser humano pode conter. Alguns... Alguns  são produzidos por 

nosso corpo, e outros são produzidos, são adap / são consumidos pelos alimentos. 

           Intérprete: ALÍ TER HUMANO IGUAL NÓS TER PORCENTAGEM TER ELEMENTO-

QUÍMICO CADA-UM HUMANO TER DENTRO ALGUNS TER JEITO NOSSO CORPO “PARTICULAR” 

OUTROS COMER INGERIR PEGAR 

(T21) Professora: Vocês já ouviram falar em elementos químicos? Nunca ouviram falar em 

elementos químicos? 

          Intérprete: VOCÊS SABE JÁ PERCEBER O-QUE ELEMENTO-QUÍMICO 

 ((Intérprete aponta para o quadro na hora que faz o sinal “ELEMENTO-QUÍMICO”)) E-L-E-M-E-

N-T-O QUÍMICA NUNCA VER 

  

(T22) Paulo:   
 

(T23) Luana: 

 

(T24) Rafael: (( Não esboçou nenhuma reação facial)) 

(T25) Professora: Já ouviram falar em Carbono? Nunca ouviu falar em carbono? 

           Intérprete: JÁ SABE METAL^C NOME C-A-R-B-O-N-O JÁ    VER    SINAL NOME C-A-R-B-

O-N-O JÁ VER 
 

                      (T26) Luana: 

Interrogativa Exclamativo 

Interrogativa 

Interrogativa 

Interrogativa 

Interrogativa 

e d 

Interrogativa 

Interrogativa 

Interrogativa 

negativa 

Interrogativa Interrogativa  
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                              (T27) Paulo:  METAL 

 

 

                                     (T28) Rafael: 

((Enquanto a intérprete termina de interpretar, a professora identifica as expressões de cada 

surdo...)) 

(T29) Professora: Já ouviu? A Amanda já.../ conhece carbono. 

((Professora identificou que a aluna “Luana” acenou a cabeça afirmando que sim e aponta 

pra ela)) 

          Intérprete: AMANDA JÁ CONHECER 

 

(T30) Luana: 

(T31) Professora: Hidrogêneo? 

           Intérprete: HIDROGÊNEO SINAL NOME H-I-D-R-O-G-Ê-N-I-O JÁ  VER 

 

(T32) Luana: 

 

(T33) Paulo: 

  

(T34) Rafael: 

((Antes dele fazer negação com a cabeça, ele olhou para “Paulo”)) 

(T35) Professora: Oxigênio? Oxigênio? 

((Professora balança a cabeça de forma negativa pra confirmar o não conhecimento dos 

surdos e em seguida, faz o gesto de “respirar ar”)) 

          Intérprete: OXIGÊNIO NOME O-X-I-G-Ê-N-E-O 

 

(T36) Luana: 

 

(T37) Paulo:  AR  
((Neste momento ele  “Paulo”  tenta oralizar uma palavra parecida com o termo “ar”)) 

 

(T38) Rafael: 

((Ele olha para os colegas e também acena a cabeça como concordasse)) 

(T39) Professora: Sim...  Oxigênio! (( Ela afirma ao perceber que o Paulo compreendeu a 

mensagem e enfatizou com gesto)) 

           Intérprete: JÁ 

(T40) Professora: Oxigênio forma... Duas / Dois, Dois elementos de oxigênio forma uma 

molécula de oxigênio... Isso... Dois elementos juntos (++) Então assim... 

((Professora observa a intérprete finalizar a interpretação do seu enunciado para iniciar uma 

nova fala)) 

            Intérprete: OXIGÊNIO FAZER O-QUE  DOIS OXIGÊNIO JUNTO  O-QUE É UM PARTÍCULA 

((MOLÉCULA – Intérprete em vez de sinalizar molécula, sinaliza partícula)) OXIGÊNIO 

(T41) Professora: Você pode dizer que uma molécula de gás oxigêneo... ((Professora se 

preocupa em dar tempo da intérprete fazer todos os sinais...)) têm dois elementos de 

oxigêneo... ok? 

Interrogativa  

Interrogativa 

Interrogativa  

Interrogativa  
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           Intérprete: UMA PARTÍCULA ((MOLÉCULA)) RESPIRAR OXIGÊNEO  O-QUE       O  JUNTO 

OK ENTENDER  ((Intérprete tenta representar o símbolo do oxigênio usando a letra do alfabeto 

manual “O” e o numeral em Libras “2”)) 

 

(T42) Paulo:            

((Ele “Paulo” afirma com a cabeça e faz o sinal de “ENTENDER” em seguida olha sorridente 

para a professora)) 

(T43) Professora: Têm elementos que têm muita energia (+) e outros elementos que têm 

pouca energia. Quem têm muita energia (++) é chamado radioativo... ok?  

((Professora olha para a intérprete como se esperasse um feed-back da interpretação 

conceitual dela e em seguida perguntou qual o sinal em Libras para o termo “entender”)) 

           Intérprete: ELEMENTO^QUÍMICO MUIT@ ENERGIA FORTE OUTR@ POUCO ENERGIA  

ELEMENTO^QUÍMICO MUITA ENERGIA TER O-QUE RADIAÇÃO ENTENDER OK 

((Ela faz o gesto de Legal no final)) 

 

(T44) Luana: 

 

(T45) Paulo: 

 

(T46) Rafael: ((Não balança a cabeça como os outros mas faz o gesto de “Legal” para 

demonstrar que entendeu)) 

(T47) Professora: Um elemento químico (+) libera a energia. Se ele não for radioativo, não 

libera energia. 

((Professora vai pausando sua fala e tentando fazer sinais com o intuito que a intérprete a 

acompanhe e paralelamente vai apontando no quadro as imagens que representam o conceito 

dado)) 

            Intérprete: UM ELEMENTO^QUÍMICO TER O-QUE EMISSÃO^RADIOATIVA ENERGIA 

EMISSÃO^RADIOATIVA ENERGIA SE NÃO-TER DENTRO RADIAÇÃO NÃO-TER ENERGIA 

EMISSÃO^RADIOATIVA NÃO-TER ABSORVER ABSORVER 

(T48) Professora: Essa energia... Pode...Uma mão? Uma mão!   

((Ela “professora” aponta para o quadro e ao mesmo tempo ela copia o sinal de “MÃO”que a 

intérprete está sinalizando para reforçar a sua fala))Tem energia que passa, tem energia que é 

barrada. Se a energia passa pela mão, ela é muito grande... Se ela não passa, ela têm menos 

energia. E essa energia vem de um núcleo de um átomo radioativo. 

          Intérprete:  ENERGIA PERCEBER MÃO TER ENERGIA  MÃO (me)  

 

CONSEGUE POSSÍVEL  MÃO (me)               BATER(md)            PASSAR(md)   OU MÃO (me)         SE 

ENERGIA MÃO (me)   CONSEGUIR PORQUE FORTE SE MÃO (me)  PORQUE             BATER(md)               

BATER +ATRAVESSAR(md)           BATER(md) POUCO FRACO DIMINUIR ENERGIA MÃO (me) 

ENERGIA PRÓPRIO O-QUE NÚCLEO PRÓPRIO ÁTOMO TER  RADIAÇÃO            BATER(md) 

(T49) Professora: ENTENDER 

 

(T50) Paulo:  
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(T51) Luana:  

(T52) Professora: Pelo que vocês estudaram, qual figura ((Professora aponta para a figura no 

quadro enquanto explica)) têm elemento radioativo? 

           Intérprete: VOCÊ JÁ ESTUDAR QUAL DESENHO FOTO FOTO TER PRÓPRIO DENTRO 

RADIAÇÃO QUAL 

 

(T53) Paulo:  BANANA 

           Intérprete:  A banana 

 

(T54) Luana: 

(T55) Professora: Banana... Porquê?  

((Tenta fazer um gesto de pergunta enquanto fala...)) 

           Intérprete: PORQUE 

(T56) Paulo:  PORQUE ENERGIA DENTRO TER       

((Ele “Paulo” Demonstra afirmação na sentença em Libras)) 

          Intérprete: Ele está dizendo que a energia que têm dentro da banana é radioativa. 

(T57) Professora: Toda a energia? 

          Intérprete: TUDO ENERGIA DENTRO BANANA É TODA RADIAÇÃO TODA PERGUNTAR 

TUDO 

 

(T58) Paulo: 

(T59) Professora: Alguns átomos... Alguns elementos da banana que contém radioatividade. 

Amanda concorda com ele? 

           Intérprete: ALGUNS ÁTOMO ALGUNS ELEMENTO-QUÍMICO TER RADIAÇÃO AMANDA 

CONCORDAR ELE  MAVIAEL 

 

(T60) Luana:          TAMBÉM TER POTÁSSIO DENTRO BANANA 

           Intérprete: E Também... Ela disse que dentro da banana têm o potássio 

(T61) Professora: Quer que o Paulo falou?  

          Intérprete: VOCÊ PAULO  FALAR O-QUE 

 

 

(T62) Rafael:            COMO COMER INGERIR (BANANA) É ENERGIA DESCER^CORPO DIGERIR  

           Intérprete: Ele está fazendo uma pergunta: Quando a gente come, a energia da 

banana ela... têm alguma energia dentro da gente? Faz algo dentro da gente? 

(T63) Professora: Não... Não! Essa radioatividade é boa... Essa radioatividade não faz mal.  

Mais algum tem radioatividade? 

           Intérprete: NÃO COMER BANANA NÃO PRÓPRIO RADIAÇÃO DENTRO MAU NÃO MAIS 

EST@ TER DENTRO RADIAÇÃO TER EST@ 

 

 

(T64) Luana:         ACHAR SEGUNDA EST@    

              Intérprete: Ela acha que é a segunda figura... 
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(T65) Professora: Porque?  

((Professora aponta para o quadro enquanto tenta evidenciar a resposta da aluna)) 

           Intérprete: PORQUE PORQUE  

 

(T66) Luana: TEM AR OXIGÊNIO 

          Intérprete: Ela está falando que têm o oxigênio 

(T67) Professora: Rafael, o que é que você acha? 

           Intérprete: RAFAEL   OPINIÃO 

(T68) Rafael: EST@ EXPLOSÃO EST@ PAÍS DESTRUIR EXPLOSÃO 

           Intérprete: Ele está falando da primeira figura que pode ser tipo uma bomba nuclear 

que foi usada para destruir a um... é... no Japão as duas cidades. Ele está falando... 

(T69) Professora: Existe alguma relação entre esse e essa?  

(( Professora aponta para o quadro para tentar fazer uma relação entre as duas imagens)) 

            Intérprete: TER PERCEBER EST@ EST@ TER RELAÇÃO COMO PERGUNTA EST@ ESTE 

 

(T70) Luana:  

 

(T71) Professora: “ Paulo”... ou Luana? 

           Intérprete: PAULO  OU LUANA 

 

(T72) Luana: O-QUE   EST@   EST@  DOIS 

 

(T73) Intérprete: EST@ EST@ OPINIÃO ACHAR TER PARECER O-QUE EST@ EST@ 

 

(T74) Luana: EL@ (( “ Rafael”)) EXPLOSÃO O-QUE DENTRO ÁTOMO EXPLODIR DESTRUIR 

PESSOA ESS@ MAS EST@ EST@ OXIGÊNEO TER DENTRO RADIAÇÃO 

           Intérprete:  Ela disse que ele estava falando que aqui foi a bomba que causou a 

explosão ((Intérprete interrompe a interpretação-voz e sinaliza os seguintes sinais: ENTÃO 

TRANSFERIR EST@ enquanto o aluno “Paulo”  e ela aqui só está percebendo oxigênio)) 

(T75) Professora: E essa figura têm radioatividade? ((Professora pergunta e aponta para a 

imagem)) 

           Intérprete: TER RADIAÇÃO EST@ 

 

 

(T76) Luana:         ACHAR NÃO 

 

(T77) Paulo:         ACHAR NÃO ACHAR NÃO 

(T78) Intérprete: Ela acha que não 

(T79) Professora: Existe alguma relação entre as quatro? 

           Intérprete: EST@ FOTO FOTO TER O-QUE  PARECE QUAL RELAÇÃO EST@ 

 

(T80) Luana:          QUATRO ACHAR ENERGIA 

             Intérprete: Ela está achando que as quatro têm energia... 
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((O surdo “Paulo” olha por diversas vezes para os colegas ao lado como esperasse uma 

resposta..)) 

(T81) Professora: As quatro têm energia...((Professora fala com tom como se concordasse)) 

           Intérprete: EL@ FALAR COMIDA PRÓPRIO DENTRO RADIAÇÃO PERGUNTA EST@ 

TAMBÉM PORQUE EL@S-2 COMER PERGUNTAR TER OPINIÃO SE@ EST@ TAMBÉM RADIAÇÃO 

 

(T82) Luana:  

           Intérprete: Ela acha que não! 

(T83) Professora: Que o fato de ser alimentos não diz que têm radioatividade... Rafael 

concorda?.... 

           Intérprete: EXEMPLO OPINIÃO TUD@ ALIMENTO TER RADIAÇÃO DENTRO ((Intérprete 

esqueceu de direcionar a pergunta da professora para Paulo  e só depois que a professora 

pede novamente, ela interpreta)) 
 

(T84) Luana:           ALGUNS 

          Intérprete: Ela está dizendo que só alguns alimentos que emitem radioatividade 

(T85) Professora: Paulo concorda? 

          Intérprete: PAULO VOCÊ CONCORDA VOCÊ 

 

(T86) Paulo:  ACHAR CONCORDAR 

           Intérprete:  CONCORDAR 

(T87) Professora: E Rafael  o que acha? 

           Intérprete: RAFAEL ((Intérprete não aponta e nem faz expressão de pergunta...Apenas 

olha para Rafael e faz o seu sinal)) 

 

(T88) Rafael:  ACHAR ACHAR  

           Intérprete: Também concorda... 

(T89) Professora: Os dois têm radioatividade! 

          Intérprete: FALAR ELES-2 TER DENTRO SIM RADIAÇÃO DOIS TER 

(T90) Professora: Aqui tem potássio... ((Professora aponta para o quadro...)) 

           Intérprete: EST@ TER PRÓPRIO 
((Neste momento intérprete e professora olham para o surdo “Paulo” que têm uma dúvida e 

faz uma pergunta em sinais)) 

 

(T91) Paulo:  EI PORQUE EST@ POUCO DURO PORQUE ENERGIA NÃO-TER QUAL EXPLICA 

           Intérprete: Ele está falando que esse alimento ele tem uma consistência mais dura... 

Então ele não está entendendo porque têm radioatividade... 

(T92) Professora: Não têm a ver com a consistência... Têm a ver com a natureza! Quer 

água? Quer água? Aqui tem radioatividade (++) na água! E não é../  e é líquido! 

          Intérprete: FALAR NADA-A-VER  DURO OU FRACO NADA-A-VER TER DENTRO 

RADIAÇÃO ÁGUA O-QUE NATURAL EST@ AGUA EST@ TER DENTRO RADIAÇÃO DENTRO 

ÁGUA TER MOLE AGUA ENTÃO 

 

(T93) Paulo: 

 

(T94) Luana:   TER ENTÃO 
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(T95) Rafael:  

(T96) Professora: Poucas pessoas sabem (+) da radioatividade dos alimentos... Pergunta se 

eles já ouviram falar dos acidentes... 

         Intérprete: VOCÊS JÁ SABER ACONTECER PROBLEMA PERIGOS@  

ÁREA CIDADE POR-ISSO RADIAÇÃO SABE 

 

(T97) Luana:            SÓ PESSOA DISSE^ME@                                      ENTRAR, SE                                                                                                              

_                                 ENTRAR, MUITO SEMPRE QUEBRA DNA É 

           Intérprete: Ela disse que uma pessoa já explicou a ela que se a pessoa fizer muita 

ressonância magnética pode acontecer algum problema do DNA do nosso corpo. 

(T98) Professora: Sim, verdade. Por isso que as pessoas se protegem. Mas a energia da 

ressonância é maior do que a energia dos alimentos... Do que a energia dos alimentos 

 

           Intérprete: VERDADE FALAR VERDADE POR-ISSO PESSOA USAR  PROTEGER 

                    COLOCAR MAS ENERGIA PRÓPRIO ENTRAR, É  GRANDE FORTE DO-QUE ENERGIA    

DENTRO ALIMENTO 

(T99) Professora: A que têm radioatividade é a bomba...  

((Professora aponta para um dos surdos que tinha respondido anteriormente fazendo o gesto 

de “Legal”)) Tá certo. É a bomba... bomba nuclear . E aqui... pergunta se eles conhecem esse 
desenho dos Simpsons? 

          Intérprete: EST@ TER SIM CERTO BOMBA^NUCLEAR EST@ CERTO VOCÊS CONHECER 

DESENHO EST@ PRÓPRIO CRIANÇA CONHECER EST@ 

 

(T100) Paulo:   

 

(T101) Luana:           AMOR   ISSO 

(T102) Professora: É uma usina nuclear ((Professora aponta para a imagem no quadro)) 

          Intérprete: EST@ O-QUE PRÓPRIO                     USINA^NUCLEAR NOME ENERGIA   

PRÓPRIO  RADIAÇÃO   NOME   EST@ U-S-I-N-A   N-U-C-L-E-A-R 

(T103) Professora: Têm radioatividade no solo. 

           Intérprete: TER ((Intérprete tenta usar um sinal/classificador incompreensível para 

ilustrar a usina posta no solo)) TER DENTRO RADIAÇÃO 

(T104) Professora: Ok! ((Professora faz o sinal de ENTENDER olhando para os surdos e 

depois confirma com a intérprete)) Como é entender? É assim? 

           Intérprete: OK ENTENDER 

 

(T105) Paulo:          ENTENDER 

 

(T106) Rafael: ENTENDER 

 

(T107) Luana:  

(T108) Professora: ((Professora aponta para o quadro e começa a explicar...)) Esse daqui, 

são alimentos que têm... são alimentos que não têm... que têm pouca radioatividade interna. 

Mas eles foram irradiados por fora artificialmente. Qual a diferença que eles percebem? 

 

Interrogativa  
 

Pessoa-deitada_túnel 
 
 Pessoa-deitada_túnel 

 

Afirmação 
 

Afirmação 
 

Placa-frente 
 

Afirmação 
 

      Classificador  
 

Afirmação 
 

Interrogativa  
 

Afirmação 
 



185 
 

Intérprete: EST@ O-QUE COMER TER (++) TER POUCA RADIAÇÃO DENTRO MAS ACONTECER 

O-QUE  EMISSÃO^RADIOATIVA FRENTE EMISSÃO^RADIOATIVA FRENTE VER PERCEBER O-

QUE DIFERENTE EST@ 

(T109) Paulo: NOVO ESS@ VELHO ESS@ 

             Intérprete: Ele está falando que esse tem o aspecto de que está mais novo e o outro 

que já está mais velho. 

(T110) Professora: Os dois foram colhidos no mesmo dia. Só que esse foi plantado com 

radiação e esse não. Então, existem alimentos com radioatividade interna e alimentos que são 

irradiados. Quando irradiados, se conservam mais r../ Conservam mais. ((Professora olha 

para os alunos e faz o sinal de ENTENDER em Libras )) Aí eu pergunto: Esse material foi 

irradiado... irradiado. ((Professora aponta para a figura do slide)) Ele é radioativo? Ele emite 

radiação? 

 

            Intérprete: FALAR DIA MESMO PEGAR MESMO DIA IGUAL VELHO NOVO IDADE 

IGUAL MAS EST@ ACONTECER O-QUE EMISSÃO^RADIAOTIVA EST@ NÃO-TER NENHUM  

EMISSÃO^RADIOATIVA NENHUM LÁ ENTÃO TER COMIDA DENTRO EMISSÃO^RADIOATIVA 

RADIAÇÃO DENTRO OUTRO ACONTECER O-QUE FORA EMISSÃO^RADIOATIVA ENTÃO 

ACONTECER O-QUE QUAL EMISSÃO^RADIOATIVA DEMORAR MAIS DERRETER ENTENDER 

PERGUNTAR PERGUNTAR ACONTECER EMISSÃO~RADIOATIVA ESS@ VOCÊS OPINIÃO ESS@ 

AGORA DELE                                              SAIR DIFÍCIL  

((A intérprete reorganiza outra sentença em Libras para explicar o enunciado da professora a 

seguir )) RADIAÇÃO EST@ PRIMEIRO DEIXA NORMAL PESSOA SÓ FORA EMISSÃO^RADIAÇÃO 

(( Intérprete executa este último sinal apontando para a figura...)) AGORA VOCÊS OPINIÃO 

EST@                               SAIR COISAS PERTO EST@ 

 

(T111) Paulo:  

 

(T112) Paulo: ACHO SIM 

             Intérprete: Paulo disse que acha que sim 

 

(T113) Professora: Luana concorda? 

             Intérprete: ((Ela não direcionou a pergunta em Libras para a aluna Luana  mas 

mesmo assim, a aluna respondeu porque a professora apontou para a mesma)) 

 

(T114) Luana: TAMBÉM ACHAR 

             Intérprete: Ela também acha... 

(T115) Professora: E Rafael ? 

            Intérprete: VOCÊ 

 

(T116) Rafael:          ACHAR 

             Intérprete: Também.... 

(T117) Professora: Então, então ele poderia irradiar outro alimento. Se a gente comer então, 

a gente é irradiado... Isso faria bem? 

             Intérprete: ENTÃO EXEMPLO EST@ POSSIVEL COMIDA (md)                                   MOVER 

(me)  POSSÍVEL SE COMER ACONTECER DENTO ME@ DIGESTÃO MEXER 

 

(T118) Paulo:            ACHAR SIM 
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             Intérprete: Acha que sim. 
 

(T119) Intérprete: FALAR OPINIÃO BOM SAÚDE OU RUIM 

 

(T120) Paulo: ACHAR BOM   

            Intérprete: Ele acha que sim. Faria bem.... 

(T121) Professora: Faria bem? É a mesma energia da banana? Seria a mesma energia da 

banana? Seria mais ou menos? ((Essa ultima sentença não foi interpretada pela intérprete)) 

             Intérprete: BOM SAÚDE MEXER PERGUNTA PERGUNTA IGUAL BANANA ENERGIA 

IGUAL MESM@ EST@ EMISSÃO^RADIOATIVA MESM@ ENERGIA PRÓPRIO BANANA TER 

ABSORVER IGUAL 

 

(T122) Luana:   

 

(T123) Intérprete: DIFERENTE 

 

 

(T124) Luana:          DIFERENTE NÚMERO ELEMENTO^QUÍMICO TER DIFERENTE NÚMERO 

             Intérprete: É... está dizendo que seria diferente porque  o elemento químico seria 

diferente do que está dentro da banana e dentro do mamão 

(T125) Professora: Certo... Perfeito! Pergunta pra eles se o elemento químico é diferente, 

então eles ainda acham que ele vai continuar irradiando? 

            Intérprete: PERFEITO FALAR SE ELEMENTO^QUÍMICO DIFERENTE AINDA VOCÊS 

OPINIÃO CONTINUAR EMISSÃO~RADIOATIVA EST@ AINDA MESM@ OPINIÃO EST@ MAMÃO 

EMISSÃO^RADIOATIVA POSSÍVEL 

 

(T126) Luana:  

             Intérprete: Acha que sim (Incompreensível) a mesma opinião com  Amanda   

(T127) Professora: Mas porquê? Se são elementos químicos diferentes? 

 

            Intérprete: PORQUE PERGUNTAR PORQUE SE ELEMENTO^QUÍMICO DIFERENTE 

PORQUE AINDA CONTINUAR RADIAÇÃO EST@ MAMÃO BANANA  DIFERENTE VOCÊ FALAR 

ELEMENTO^QUÍMICO PORQUE MAMÃO CONTINUAR RADIAÇÃO 

 

(T128) Luana:                         ENTENDER AGORA NÃO NÃO 

((Ela usa um gesto que dá a entender a mudança de ponto de vista)) ENTENDER AGORA NÃO 

NÃO 

            Intérprete: Ela agora mudou de opinião. Acha que não, acha que ficou... 

(T129) Professora: Que não continua com o mesmo (incompreensível) Que não continua... 

             Intérprete: NÃO  CONTINUAR EMISSÃO^RADIOATIVA NÃO PARAR 

(T130) Professora: “Rafael” Concorda? Sim ou não? 

             Intérprete: PAULO CONCORDAR  VOCÊ 

 

(T131) Paulo: ACHO SIM 

 

(T132) Professora: Rafael.... 

             Intérprete: VOCÊ CONCORDAR 

(T133) Rafael: NÃO-SEI 

             Intérprete: Não sabe... 

 

                                 (T134)Professora: Não sabe? 
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(T135) Professora: Você compraria diante da opinião de Amanda? 

             Intérprete: PERGUNTAR PERGUNTAR VOCÊS-2  
((Intérprete não direciona a pergunta que a professora fez para o estudante Rafael  e sim para 

os outros dois alunos e continuou com a frase sinalizada ao lado )) CORAGEM COMPRAR 

EST@ MAMÃO EST@ 

(T136) Paulo: SIM EU AMAR MAMÃO 

             Intérprete:  Ele compraria disse que ama  mamão 

(T137) Professora: É... (( Professora aponta para o quadro enquanto explica..)) Temos aqui 

um material.../ Não é porque um elemento foi irradiado que ele se torna radioativo. Ele já 

deve crescer com elemento radioativo. A radiação externa não tem o poder de transformar o 

elemento... a não ser que tenha muita energia. Aí ele destruiria o mamão... ENTENDER 

((Professora faz o sinal de “Entender” em Libras para os surdos)) 

             Intérprete: TER UM ELEMENTO^QUÍMICO  ACONTECER EMISSÃO^RADIOATIVA POR-

CAUSA   EMISSÃO^RADIOATIVA DEPOIS                                                SAIR NÃO SE  JÁ EXEMPLO                         

                                         ÁRVORE JÁ DENTRO EMISSÃO^RADIOATIVA DIFERENTE AQUI SÓ FORA 

TER EMISSÃO^RADIOATIVA TER MUDAR SOZINHO SÓ TER MUITA ENERGIA POSSÍVEL 

ACONTECER O-QUE SE EMISSÃO^RADIOATIVA DESTRUIR  MAMÃO FORTE MAMÃO PERDER 

DERRETER 

 

(T138) Paulo:           ENTENDER 

 

(T139) Luana:   

 

(T140) Rafael:  
 

(T141) Professora: Vocês gostam de miojo...de... macarrão instantâneo? Rafael gosta? 

            Intérprete: GOSTAR MACARRÃO RÁPIDO GOSTAR MACARRÃO RÁPIDO GOSTA 
 

(T142) Paulo: 

 

(T143) Luana: 

 

(T144) Rafael:           EU-GOSTAR 

(T145) Professora: No rótulo dele.... no rótulo (++)  tem a indicação de que é um produto 

irradiado... E não é radioativo. Foi irradiado pra conservar. ENTENDER 

              Intérprete: EST@ INFORMAÇÃO TER O-QUE EXPLICAR É PRÓPRIO 

EMISSÃO^RADIOATIVA ACONTECER NÃO ENERGIA EMISSÃO^RADIOATIVA IRRADIAR NÃO  

SÓ ACONTECER EMISSÃO^RADIOATIVA DEMORAR MAIS DERRETER VÍCIO ACABAR MAIS 

ENTENDER 

(T146) Professora: O que essa imagem têm a ver com radioatividade? 

             Intérprete:  VER OBSERVAR OPINIÃO SE@ O-QUE TER SIGNIFICADO DENTRO 

((Intérprete aponta para a imagem)) RADIAÇÃO EST@ 

(T147) Luana:          ENTRAR 

 

(T148) Intérprete: VER OPINIÃO VER        

                                      OPINIÃO O-QUE VER OBSERVAR PERCEBER DÚVIDA RADIAÇÃO 

((Intérprete e professora ficam observando os surdos opinarem))  
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(T149) Luana: LUZ BAIXAR 

             Intérprete: Ela tá... Ela acredita que dentro dessa luz que é emitida, é que têm a 

radioatividade 

(T150) Professora:  Tu pode passar a resposta para os outros dois que acho que não viram... 

A resposta de Amanda. Pergunta se eles concordam. (( Professora faz alguns gestos para a 

intérprete no intuito dela tentar ajudar na interação de pergunta-resposta com os três)) 

             Intérprete: VOCÊS FALAR AMANDA FALAR LUZ DENTRO RADIAÇÃO VOCÊS 

CONCORDAR VOCÊS AMANDA CONCORDA AMANDA DISCORDAR 

(T151) Rafael: ACHAR   R-A-I-O    ACHAR 

             Intérprete: Ele está dizendo que essa luz é um raio... 

(T152) Professora:  Fala para os outros o que ele está dizendo. 

             Intérprete: RAFAEL FALAR LUZ É RAIO 
((Professora reforça o que a intérprete falou apontando para o quadro e olhando para o surdos 

“Rafael”)) 

(T153) Professora:  Pergunta se Paulo concorda. 

             Intérprete: PAULO  CONCORDAR 

(T154) Paulo: ((Não faz nenhum sinal e continua com a mão na boca como estivesse 

pensando...)) 

(T155)  Intérprete: Está estudando ainda.... 

(T156) Professora:  Está estudando a imagem.... Tudo bem! Então Luana acha que a 

radioatividade está no raio e “Wanderson” Também. E o que essa mulher tem a ver? 

             Intérprete: ENTÃO LUANA OPINIÃO RADIAÇÃO ESTAR LUZ RAFAEL CONCORDAR 

AGORA OPINIÃO PARECER ELES-2 O-QUE MULHER PORQUE MULHER EST@ 

 

(T157) Luana:          CÂNCER SEIO 

             Intérprete: Ela acredita que essa mulher estava com câncer... 

(T158) Professora:  Fala pra eles...(incompreensível) 

 

(T159) Intérprete:  AMANDA FALAR MULHER EST@ ACONTECER O-QUE  CÂNCER^SEIO 

(T160) Professora: Pergunta se eles concordam? 

             Intérprete:  VOCÊ CONCORDAR CONCORDAR MULHER SEIO 

 

(T161) Paulo:  

 

(T162) Rafael: 

(T163) Intérprete:  Concordam. 

(T164) Professora: Então, Então... Resumindo: Mulher está com câncer e este raio é o raio 

de radioatividade. O mesmo do alimento? 

             Intérprete: ENTÃO COMPLEMENTO MULHER DOENTE CÂNCER LUZ ((Intérprete faz o 
sinal de luz incidindo sobre o seu corpo)) O-QUE TER DENTRO RADIAÇÃO IGUAL COMIDA 

EST@ 

 

(T165) Luana:                  ANTES PROFESSOR@ FALAR MAIS FORTE DO-QUE COMIDA 

             Intérprete: Luana  disse que não! Antes, Antes  você já tinha dito que esses raios 

utilizados até na ressonância magnética têm mais energia do que o do alimento. Então ela 

está dizendo que esse têm mais energia... 

 

                                            (T166) Professora: Porquê?  Fala pra eles.... 
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(T167) Intérprete:  LUANA FALAR ANTES PROFESSOR EXPLICAR LUZ PRÓPRIO       

                                 ENTRAR TER O-QUE MAIS ENERGIA DO-QUE COMIDA AMANDA FALAR EST@ 

MAIS FORTE DO-QUE MAIS FRACO COMIDA 

 

(T168) Paulo:           CONCORDAR 

             Intérprete: Paulo está dizendo que concorda... Paulo..... ((Professora se embaraça 

em saber quem está respondendo... E olha para a intérprete que prontamente a situa)) 

(T169) Intérprete:  Paulo  e Rafael ((Inicialmente a intérprete oraliza os nomes e em seguida 

sinaliza)) . CONCORDAR RAFAEL  EST@ IGUAL OPINIÃO LUANA 

 

(T170) Rafael:  

(T171) Professora: Então o raio pode causar câncer no lugar.... Segundo a opinião deles. 

             Intérprete: PERGUNTA EXEMPLO EU TRATAMETO CÂNCER COMEÇAR TRATAMENTO 

LUZ ACONTECER PIOR  EU DOENTE MAIS CÂNCER OU USA SÓ LUZ MAIS SUMIR  

((Toda vez que a intérprete faz o sinal de luz, ela projeta para o seu busto))   PORQUE MUITO 

FORTE ENTÃO DAR^ME@ PIOR CÂNCER PERGUNTA 

(T172) Paulo: ACHAR LUZ POSSÍVEL SIM 

            Intérprete: Ele disse que acha que sim que pode acontecer de piorar... 

(T173) Professora: Passa isso para os outros... Pergunta se eles concordam e por quê? 

Porquê? 

(T174) Intérprete:  EL@ FALAR SIM OPINIÃO TALVEZ PIOR LUZ CÂNCER                      ENORME 

PERGUNTAR VOCÊS CONCORDAR PORQUE CONCORDAR EL@ PAULO R PORQUE SE 

CONCORDAR PORQUE LUZ PIOR CÂNCERR 

(T175) Luana: PORQUE ENERGIA FORTE FAZER RUIM 

            Intérprete: Ela está dizendo que a energia por ser muito forte pode fazer mau. 

Prejudicar a saúde 

(T176) Professora: Mas antes ela disse que estava curando... Como é que ela chega nessa 

conclusão? 

             Intérprete: MAS VOCÊ FALAR ANTES LUZ DOENÇA^SUMIR CÂNCER AGORA PORQUE 

PIOR DOENÇA CÂNCER ESPALHAR PORQUE ENTÃO VERDADE O-QUE DOENÇA^SUMIR 

DOENÇA OU NÃO PIOR RESPOSTA FIM PERGUNTAR 

(T177) Luana: ENTÃO 

             Intérprete: Agora ela agora não sabe (incompreensível) o que responder... 

(T178) Professora: Não sabe responder... Mas...pergunta se o  Paulo o que ele acha? 

             Intérprete: VOCÊ SABER RESPONDER OPINIÃO SU@ 

(T179) Paulo: FALAR POSSÍVEL 

             Intérprete: Ele acha que piora.... Continuar também piora. 

((Professora aponta para o terceiro surdo pra saber da opinião dele...)) 

(T180) Intérprete:  RAFAEL 

(T181) Rafael: PIOR 

             Intérprete: Também acha que piora... 

(T182) Professora: Por quê? 

             Intérprete: PORQUE 
 

(T183) Rafael:  

 

(T184) Paulo: PORQUE ENERGIA                DENTRO  COMIDA ATUALIZAR   NÃO-SABE    

(( O surdo “Paulo” têm dificuldade em responder o fenômeno)) 
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(T185) Intérprete:  COMER NÃO EST@ (++) LUZ  EU TRATAMENTO MELHOR DOENÇA^SUMIR 

ÚNICO PIOR LUZ PORQUE PERGUNTA COMER NÃO AFASTAR 

(T186) Paulo: LUZ ENTÃO BRUTO PIOR 

 

(T187) Rafael: RADIOATIVIDADE          LUZ  RADIOATIVIDADE         NÃO RADIAOTIVIDADE 

            Intérprete: TER SIM 

(T188) Intérprete:  Ele está perguntando se essa luz realmente tem radiação? 

(T189) Professora: Têm radiação. E ele? ((Professora agora quis saber o que o aluno 

“Paulo” havia dito e a intérprete não havia sinalizado na versão-voz)) 

             Intérprete: TER SIM 

(T190) Intérprete: Ele falou que acredita que piorava por conta dos alimentos...Aí eu disse 

não! Agora a gente está falando da luz e não mais dos alimentos. Aí ele disse que não: 

continuava concordando porque poderia ser piorado porque a energia era muito forte.... 

(T191) Professora: Aí você é... dá essa resposta para o pessoal do que ele falou. Diga pra 

eles que eu tive câncer e o que me curou foi esse raio. E agora o que é que eles acham?  

            Intérprete:  EL@     FALAR COMER COMER         ENERGIA                         COMIDA 

POSSÍVEL DOENÇA FALAR NOME NADA-A-VER AFASTAR COMIDA AGORA FOCAR LUZ EL@ 

FALAR CONTINUAR OPINIÃO PIOR PORQUE PORQUE NOVO FORTE ENERGIA FALAR VOCÊS 

EL@ TER CÂNCER TER ACONTECER O-QUE DOENÇA^SUMIR EST@  É LUZ AGORA TE@         

OPINIÃO QUAL 

(T192) Paulo: ENTÃO MESM@ FALAR 

             Intérprete: Você já falou... Ele disse! 

(T193) Professora: Todos se curam? O que é que eles sabem dessas coisas? 

             Intérprete: PERGUNTAR EXEMPLO SABE CÂNCER MUIT@S CONSEGUE POSSÍVEL 

DOENÇA^SUMIR 

(T194) Paulo: DEPENDER 

(T195) Luana: ALGUNS 

             Intérprete: Depende, algumas pessoas não se curam... 

(T196) Professora: Fala para os outros... Vocês já ouviram falar? 

 

(T197) Intérprete: FALAR EL@ DEPENDER PESSOAS NÃO-CONSEGUIR SUMIR^DOENÇA NÃO 

VOCÊS JÁ CONHECER PESSO@S ACONTECER DOENÇA CÂNCER NÃO-CONSEGUIR GANHAR 

DOENÇA^SUMIR OU TUD@ GANHAR GANHAR DOENÇA^SUMIR 

(T198) Luana: EXEMPLO PESSOA EST@  EST@  DOENTE IGUAL PORQUE EST@ VIVER EST@ 

MORRER  

             Intérprete: Ela disse as vezes acontece da... uma  pessoa ter o mesmo tipo de câncer 

e uma consegue se curar e a outra não... 

(T199) Professora: Fala isso para o grupo 

 

(T200) Paulo: EI MAIORIA CONSEGUIR SUMIR POUCO CONSEGUIR NÃO 

             Intérprete: Paulo disse que a maioria das pessoas consegue sim, se curar,! E uma 

minoria não consegue. 

(T201) Professora: Tu passa isso pra eles. 

(T202) Intérprete: LUANA FALAR EXEMPLO EST@ EST@  DEDO^EST@ CONSEGUIR 

DOENÇA^SUMIR EST@ EXEMPLO (incompreensível porque parte foi cortada pois o orientador 

colocou o dedo na câmera) MAS IGUAL  

 

DOENÇA EL@ FALAR O-QUE  MAIORIA PESSOA CONSEGUIR DOENÇA^SUMIR NÃO^CONSEGUIR 

DOENÇA ^SUMIR CONTINUAR DOENTE 
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                                  (T203) Paulo: MAIORIA CONSEGUIR SUMIR 

(T204) Professora: ENTENDER 

 

(T205) Paulo: ENTENDER 

 

(T206) Luana:  

 

(T207) Rafael:  

(T208) Professora: O que significa essas figuras pra vocês? Qual a relação entre elas? 

            Intérprete: VOCÊS-2 OBSERVAR ((Nesse instante não foi possível capturar toda a frase 

interpretada pois a câmera 2 foi interrompida por alguns instantes...)) 

(T209) Rafael: DOIS ESS@ EXPLODIR ESS@ DOIS 

 

(T210) Luana: 

 

 

 

(T211) Paulo: 

 

(T212) Intérprete: Ele ((Rafael)) tá dizendo que foi simplesmente estouro e a outra teve a 

mãozinha assim  

((Interpreta faz o gesto da mesma mão do slide para completar a interpretação versão-voz)) 

(T213) Professora: Sim, mas o que significa? Qual a relação? 

             Intérprete: MAS MÃO QUAL SIGNIFICADO FOTO FOTO DESENHO O-QUE  SIGNIFICA 

 

(T214) Rafael: ACHAR MONTAR    M-O- MONTAR 

            Intérprete: Ele está dizendo que acha que é uma montagem... 

(T215) Paulo: EI ENTÃO ACHO EXPLOSÃO  

((Ele interrompe porque percebe que a professora está falando...)) 

(T216) Professora: Que é uma montagem? Sim! É uma montagem, mas qual o significado 

que / que a pessoa quis dizer com isso? É uma montagem, mas o que quis dizer na opinião 

dele? 

            Intérprete: SIM M-O-N-T... MAS QUAL SIGNIFICADO O-QUE PESSOA IDEIA VONTADE 

MOSTRAR VOCÊS OPINIÃO 

 

(T217) Paulo: EXPLOSÃO UM PERIGOSO MAS RADIOATIVIDADE ENERGIA DENTRO PODE 

PERIGOSO EXPLOSÃO LADO NÃO-SEI 

               Intérprete: Ele tá dizendo: parece que a primeira figura é perigosa mostra que é 

perigosa que têm radioatividade dentro dela  e a outra ele não sabe.  

(T218) Professora: “Luana” 

             Intérprete: LUANA FALA QUAL 

(T219) Luana: EXPLOSÃO PARECE TER EST@ BOM EST@ MAU 

            Intérprete: Ela disse que uma figura parece ser má e a outra parece que traz coisas 

boas 

(T220) Professora: Fala isso pra eles. 

(T221) Intérprete: TER EL@  LUANA FALAR UM FOTO EST@ PARECE  MAU  EST@ PARECE 
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BOM 
(T222) Professora: Pergunta se o “Rafael” concorda. Ele percebeu que era uma montagem... 

Percebeu que era uma montagem... O que ele acha que quiseram dizer , que quiseram dizer 

com essa montagem? 

            Intérprete: RAFAEL  CONCORDAR LUANA CONCORDAR PERCEBEU M-O-N-T-A....  

ORGANIZAR ENTENDER PERCEBER VOCÊ OPINIÃO PESSOA IDÉIA FAZER ORGANIZAR EST@ 

VONTADE MOSTRAR O-QUE O-QUE SIGNIFICA DOIS ESS@ ESS@  O-QUE SIGNIFICA QUAL 

 

                                (T223)Paulo:                      

                                                          

                                                            (T224)Luana:                  

                                                                                                (T225) Rafael:  ((Gesto querendo 

expressar: “ Eu acho...”))        

(T226) Rafael: BRINCADEIRA DOIS BRINCADEIRA ((Gesto querendo expressar: “ Eu acho...”)) 

            Intérprete: Ele acha que talvez uma brincadeira. 

(T227) Professora: Fala pra eles que a  resposta deles é essa se eles concordam 

 Intérprete: EL@ FALAR TALVEZ MOSTRAR BRINCADEIRA VOCÊS-2 CONCORDAR EL@ RAFAEL  

EST@ 

 

(T228) Paulo:  

(T229) Intérprete: Rafael não concorda... 

(T230) Professora: Porquê? Pede pra ele falar... Pede pra “Paulo” 

            Intérprete: PORQUE 

  

(T231) Intérprete: O-QUE SIGNIFICA PESSOA ORGANIZAR RADIAÇÃO DOIS EST@ EST@ SIGNIFICA O-

QUE 

(T232) Professora:  Pede pra ele falar... 

            Intérprete: PODE FALAR OPINIÃO 

 

(T233) Paulo:           NÃO-SABE DOIS O-QUE NÃO-SABE 

            Intérprete: Ele disse que não sabe explicar o que significa esses  dois dedinhos 

(T234) Professora:  Talvez (++) pela minha percepção você diz pra eles, parece um “V” de 

vitória. Eles concordam? 

            Intérprete: EL@ FALAR O-QUE V SIGNIFICADO O-QUE VITÓRIA V-I-T-O-R-I-A VOCÊ 

CONCORDAR EST@ 
  

(T235) Luana: ACHAR NÃO 

            Intérprete: Amanda disse que acha que não. 

(T236) Professora:  Passa isso pra eles. O que eles acham? Porque não escolheu a vitória? 

 Intérprete: EL@ LUANA FALAR    NÃO NÃO-CONCORDAR NÃO VITÓRIA NÃO SE@      

OPINIÃO 
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(T237) Paulo: 

 

(T238) Rafael: V (( Ele tenta oralizar a frase “não sei” combinada com a expressão facial)) 

            Intérprete: Ele está dizendo que não consegue compreender o que significa... 

((Intérprete faz o sinal de “V” para a professora ao final)) 

(T239) Professora:  Vitória. Pergunta se ele concorda?  

((Professora pede pra se dirigir ao “Rafael)) 

            Intérprete: FALAR VITÓRIA  V-I-T-O-R-I-A VENCER CONSEGUIR  VOCÊ CONCORDAR 

 

                                                                      (T240) Rafael: VITÓRIA 

(T241) Rafael: ACHAR 

            Intérprete: Concorda! 

(T242) Professora:  Passa para os outros 

(T243) Intérprete: EL@ RAFAEL CONCORDAR  

((Em seguida, intérprete começa uma conversa paralela com o surdo “Paulo” até a professora 

chamar a atenção da intérprete)) 

 

(T244) Paulo: 

 

 
(T245) Intérprete: VOCÊ  PAULO  ACEITAR NÃO NÃO-CONCORDAR NÃO EL@ FALAR OPINIÃO 

NÃO 

(T246) Professora:  O pessoal aqui está falando... (incompreensível)  

((Professora aponta para o surdo “Paulo” como quisesse saber a opinião dele através da  

intérprete)) Porque... Porque...Porque que não é vitória? 

 

 

(T247) Intérprete: ELE PAULO ACEITAR NÃO ERRADO PORQUE VOCÊ NÃO-CONCORDAR NÃO 

 

(T248) Paulo: PORQUE EST@ LADO CERTO EXPLOSÃO OUTRO CERTO EST@ ERRADO 

EXPLOSÃO V  NÃO-SABE 

            Intérprete: Ele está dizendo aqui.... Explica certo o que acontece na explosão e ele 

acha que aqui por ser uma montagem, algo feito...não é o que realmente acontece. Então ele 

acha que... ((Professora interrompe com uma pergunta)) 

 

(T249) Professora:  Não é vitória? 

(T250) Intérprete: Não! 

(T251) Professora:  Então, fale isso pra eles... Pergunta o que Luana acha disso? Pergunta o 

que Luana acha? 

            Intérprete: EL@  PAULO FALAR EXEMPLO EST@ NORMAL ACONTECER SEMPRE 

EXPLOSÃO CERTO MAS EST@ ERRADO ACONTECER NÃO EXPLOSÃO V EL@ FALAR OPINIÃO 

NÃO VITÓRIA PERGUNTAR SUA OPINIÃO AMANDA SUA OPINIÃO 

(T252) Luana: ACHAR CONCORDAR PORQUE EXPLOSÃO NÃO-TER COMO ORGANIZAR 

ESPALHAR NÃO-TER ORGANIZAR EXEMPLO V NÃO-TER COMO 

            Intérprete: Ela tá dizendo que concorda com “Paulo” porque não tem como a pessoa 

fazer uma explosão e virar um “V”... 

negação 
 

negação 
 

Interrogativa 
 

negação 
 

negação 
 



194 
 

 

(T253) Professora:  É... Explica pro pessoal. 

            Intérprete: EL@ LUANA FALAR CONCORDAR PAULO PORQUE EXEMPLO NÃO-TER 

COMO EXPLOSÃO ACONTECER V EXPLOSÃO V   

((Intérprete faz um sinal incompreensível no final)) 

(T254) Professora:  Explica pra... Explica...  

(( Professora aponta para o surdo “Rafael” que está sinalizando enquanto a intérprete explica)) 

 

(T255) Paulo: 

 

 

(T256) Rafael: NÃO-TER NÃO-TER V ESS@ EXPLOSÃO NÃO-TER V 

            Intérprete: Ele falou realmente: não tem como acontecer uma explosão e ficar um 

“vezinho” 

(T257) Professora: Diz pra eles que os Estados Unidos ganharam do Japão com essa bomba: 

a guerra nuclear... Segunda guerra mundial, segunda guerra mundial! Será que isso não têm a 

ver? Que que vocês acham? 

            Intérprete: FALAR ACONTECER O-QUE GUERRA 2ª MUNDO ESTADOS UNIDOS ESTADOS 

UNIDOS CONSEGUIR VENCER PODEROSO O-QUE JAPÃO 2ª GUERRA MUNDO POR-CAUSA 

BOMBA^NUCLEAR EST@ ENTÃO                 INTERROGAÇÃO SIGNIFICA VERDADE V VITÓRIA 

VOCÊS OPINIÃO QUAL 

(T258) Luana: MOSTRAR VENCER ((Expressa reação de possibilidade...)) 

            Intérprete: Ela disse então, essa imagem pode tá mostrando que os Estados Unidos 

venceu. 

(T259) Professora:  Fala isso pra eles 

(T260) Intérprete: LUANA FALAR DESENHO FOTO POSSÍVEL MOSTRAR O-QUE ESTADOS 

UNIDOS 

(T261) Paulo: SIM EXPLOSÃO VENENO EXPANDIR MORRER         PESSOA 

            Intérprete: Ele tá dizendo que não concorda... é....aconteceu a bomba nuclear, 

houveram muitas mortes e depois eles fizeram essa montagem com o “V” de vitória. 

(T262) Professora:  Pergunta se ele concorda? ((Professora pede  para direcionar a pergunta 

para o surdo “Rafael”)) Tu tem que dizer o que ele disse! Mas eles acham que isso é uma 

vitória? Matar pessoas 

            Intérprete: RAFAEL ACEITA OPINIÃO IGUAL PAULO  VOCÊ   VER 

(T263) Rafael: ACHAR CONCORDAR 

            Intérprete: CONCORDAR 

(T264) Professora:  Mas eles acham que isso é uma vitória? Matar pessoas é vitória? 

            Intérprete: VOCÊS OPINIÃO VERDADE GUERRA MUNDO 2ª  ACONTECER MORRER      É 

VERDADE VITÓRIA VENCER       SUA OPINIÃO É UM VENCER EU CONSEGUIR MORRER     

DESTRUIR PESSOA É VENCER VITÓRIA 

 

(T265) Luana: NÃO 

            Intérprete: Ela tá dizendo que não 

(T266) Professora: Diz pra eles... 

            Intérprete: LUANA FALAR NÃO NÃO VITÓRIA DESTRUIR PESSOA 
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                                                                   (T267) Luana:  

 

(T268) Professora: O que é que eles acham? 

            Intérprete: SUA SUA OPINIÃO 

(T269) Paulo: ((Inicialmente acena com a cabeça  querendo dizer que não sabe)) NÃO-TER 

EXPLICAR 

 

                            (T270)Luana: NÃO-TER NÃO-TER GUERRA NÃO VERDADE GUERRA 

 

(T271) Intérprete: NÃO-TER 2ª GUERRA MUNDO NÃO-TER   

((Intérprete faz essa arguição paralelamente  a professora diante da conversa que ele visualiza 

dos surdos))  

 

(T272) Paulo: VERDADE LEMBRAR  

((Nesse momento ele olha para sua colega surda do lado e tentar argumentar em Libras 

dizendo enfaticamente: VERDADE HISTÓRIA)) 

 

(T273) Luana: ((A aluna responde a pergunta da intérprete feita acima)) TER MAS VERDADE 

GUERRA NÃO HOMEM ESTADOS UNIDOS IDEIA  A NÃO ((Nesse momento ela reconstrói a 

sentença)) JAPÃO A-T-Ô-M-A EXPLOSÃO MATAR PESSOA GUERRA MATAR NÃO SÓ A-T-Ô-M-A 

            Intérprete: Ela tá dizendo que acha que não aconteceu de verdade a 2ª guerra 

mundial. Ela tá dizendo que acha que foi uma ideia do japão de fazer a bomba atômica. 

(T274) Professora: Fala isso pra eles... Pergunta se eles concordam? 

            Intérprete: EL@ FALAR ACHAR VIU EXPLICAR VOCÊ VOCÊS CONCORDAR LUANA 

OPINIÃO  ((Intérprete não explica totalmente a fala de surda “Luana” e pergunta se os meninos 

viram a explicação)) 

 

(T275) Rafael: ENTÃO CONCORDAR ACHAR 
 

(T276) Paulo:          ACHAR NÃO 

 

(T277) Intérprete: Rafael concorda. Paulo  não concorda! 

(T278) Professora: Diz por quê? Que cada um defenda seu ponto de vista/ Que cada um 

defenda sua ideia. Paulo defende depois Rafael defende. Por favor... 

            Intérprete: PORQUE NÃO-CONCORDAR CADA-UM DEFENDER  IDEIA CADA-UM 

DEFENDER DEFENDER  OPINIÃO 

(T279) Paulo: CONCORDAR PORQUE EXPLOSÃO AVIÃO ESTADOS UNIDOS BOMBA 

ENTRAR^SOLO EXPLOSÃO ENTÃO DENTRO EXPLOSÃO JAPÃO NÃO-TER 

            Intérprete: Ele disse que aconteceu sim: a bomba nuclear, é... os Estados Unidos 

soltou no Japão e aconteceu várias mortes e que o Japão não tinha esse poderio de usar bomba 

na época... 

(T280) Professora: É... tu diz qual foi a resposta dele e pede pra “ Rafael” dizer a dele... 
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            Intérprete:  VER RESPOSTA EL@  PAULO VER VOCÊ OPINIÃO QUAL ACONTECER 

CONCORDAR IGUAL EL@  PAULO 

 

(T281) Rafael: AVIÃO^SOLTAR^BOMBA PESSOA DESTRUIR ETERNAMENTE ACABAR  MORRER 

 

                          (T282)  Luana: 

                          

                                      (T283) Paulo:  CARA-DUAS       CERTO INTERAÇÃO MUDAR^DIREÇÃO 

((Enquanto a Intérprete sinaliza, ele sinaliza esse enunciado olhando para o seu colega e 

dizendo que ele têm “duas caras” ou seja, dois pontos de vista que no desenrolar da conversa 

ele muda de ideia fácil fácil...)) 

            Intérprete: Ele falou que a opinião dele é que sim! Que teve a segunda guerra 

mundial e que muitas pessoas morreram por conta da bomba... 

(T284) Professora: Essa bomba tem radioatividade? 

            Intérprete: EI PERGUNTAR BOMBA^NUCLEAR TER RADIOATIVIDADE TER DENTRO 

 

(T285) Luana:           MUITO FORTE 

 

(T286) Paulo:  

(T287) Intérprete: Sim! Luana disse que sim que é uma radioatividade muito forte. 

             

             (T288) Professora: Todos concordam? 

(T289) Professora: Pergunta se todos concordam? 

            Intérprete: VOCÊ CONCORDAR CONCORDAR DENTRO BOMBA^NUCLEAR 

RADIOATIVIDADE 

 

(T290) Rafael: TER 

            Intérprete: Rafael disse que têm 

(T291) Intérprete: VOCÊ FALAR OPINIÃO SUA CONCORDAR OU NÃO-CONCORDAR  

(( A intérprete reforça fazendo essa pergunta ao surdo “Rafael” com o intuito de querer saber 

sua opinião em paralelo)) 

(T292) Rafael: ENTÃO CONCORDAR RADIOATIVIDADE 

            Intérprete: Concorda que têm radioatividade 

(T293) Intérprete: Todos concordam! 

(T294) Professora: Então, se têm radioatividade, foi usada pra matar outras pessoas, (+++) 

então esse “V” de vitória é verdade pela conclusão deles. 

            Intérprete:  ENTÃOSE TER DENTRO BOMBA^ATÔMICA RADIOATIVIDADE USAR 

BOMBA^ATÔMICA MATAR      OUTRA PESSOA ENTÃO V VITÓRIA VERDADE V VITÓRIA VENCER 

É VERDADE PORQUE VOCÊS OPINIÃO POR-CAUSA SUA SUA OPINIÃO V VITÓRIA VERDADE 

(T295) Paulo: ACHAR NÃO 

            Intérprete: Ele continua achando que não é de  vitória o “V” 

(T296) Professora: Não.. O “Paulo”? 
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(T297) Intérprete: Paulo! 

(T298) Professora: Não é de vitória? Pergunta se os outros concordam. 

            Intérprete: VOCÊ OPINIÃO V VENCER VITÓRIA CONCORDAR NÃO-CONCORDAR 

 

(T299) Luana:  

(T300) Professora: Mas vocês sabem que os Estados Unidos Ganharam. 

            Intérprete: EL@ FALAR ESTADOS UNIDOS VENCER VERDADE ((Interprete cria outras 

frases pra reforçar a indagação da professora a seguir)) ENTÃO V VERDADE VITÓRIA É 

VITÓRIA  MATAR        DESTRUIR  PESSOA É VENCER VITÓRIA 

 

(T301) Professora: Diga a eles que eu estou esperando a resposta. Finalmente é vitória ou 

não? 

            Intérprete: EL@ ESPERAR VOCÊS-2 RESPONDER 

 

(T302) Luana: EU 

(T303) Intérprete: VOCÊS-2 

((Conversa paralela entre Intérprete e surdo “Paulo”)) 

(T304) Intérprete: É VITÓRIA OU NÃO 

(T305) Luana: GUERRA TERMINAR VITÓRIA ENTÃO 

            Intérprete: Ela disse que a vitória é porque a guerra acabou. 

(T306) Professora: Boa... Pergunta se eles concordam? 

            Intérprete: ((Ela usa antes o gesto de “Legal”)) CERTO EL@ FALAR VITÓRIA 

POR_CAUSA MATAR     DESTRUIR PESSOA NÃO EL@ FALAR VITÓRIA PORQUE GUERRA 

ACABAR FINAL É VITÓRIA 

 

                                                         (T307) Paulo: GUERRA FINAL           ((Ele  aponta para o seu    

                                                 colega   “Rafael” com o  intuito que ele  opine também))    

 

((Professora entende opinião do surdo “Paulo” e fala como interpretasse a voz dele: “Vitória 

porque acabou”)) 

 

(T308) Luana:  
 

(T309) Intérprete: VOCÊ ((Intérprete aponta para o surdo “Rafael”)) SUA OPINIÃO 

CONCORDAR AMANDA CONCORDAR 

(T310) Rafael: ACHAR 

            Intérprete: Concorda com Amanda 

(T311) Professora: ENTENDER 

(T312) Professora: Finalmente, depois de todas as informações, a leitura do texto, a 

radioatividade é boa ou ruim? 

            Intérprete: ENTÃO AGORA PRONTO TUDO INFORMAÇÃO DIZER^MIM JÁ LER TEXTO 

PRONTO RADIOATIVIDADE BOM OU RUIM BALANÇA 

(T313) Professora: BALANÇA 

(T314) Rafael: IGUAL MESMO^NÍVEL RUIM BOM MESMO^NÍVEL 

            Intérprete: Ele acredita que têm os seus lados positivos e negativos. Há um equilíbrio. 
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(T315) Intérprete: TUA OPINIÃO ((Intérprete direciona a fala para a surda “Luana”)) 

(T316) Luana: TAMBÉM ACHAR 

            Intérprete: Também concorda com Paulo 

(T317) Intérprete: VOCÊ OPINIÃO ((Intérprete direciona a fala para o surdo “Rafael”)) 

(T318) Rafael: ACHAR ((Ele responde bem discretamente.)) 

(T319) Intérprete: TAMBÉM CONCORDA VOCÊS-3 CONCORDAR ((Intérprete confirma que os 

três concordam em Libras mas não oraliza para a professora)) 

(T320) Professora: Porque é igual? Porque é igual?  

            Intérprete: PORQUE TER BALANÇA MESMO^NÍVEL^SEGUIR PORQUE BOM RUIM 

PORQUE MESMO^NÍVEL^SEGUIR 

(T321) Professora: Todos acham que../ Porque que um é igual ao outro? Não teria um maior 

e outro menor? Não teria...? ((Professora termina com o sinal de BALANÇA para ilustrar)) 

(T322) Luana: EXEMPLO              ENTRAR FAZER MAU MÃO (me) MÃO (md) FAZER 

BEM ENTÃO 

              Intérprete: Ela fala um exemplo: a ressonância magnética pode fazer mau ou bem. 

Então por  isso que ela acha que há um equilíbrio. 

(T323) Professora: Só pela ressonância? 

            Intérprete:  SÓ POR-CAUSA                     ENTRAR SÓ 

 

(T324) Luana: NÃO TER OUTRA 

            Intérprete: Não. Têm outras coisas que ela está dizendo... 

(T325) Professora: Diz pra ela explicar.... 

            Intérprete: EXPLICAR OUTRA EXPLICAR COMO EXPLICAR 

(T326) Luana: TER LEITE DENTRO RADIOATIVIDADE TER EMISSÃO^RADIOATIVA BOM TER  

IMPORTANTE MÃO (me)   MÃO (md) EMISSÃO^RADIOATIVA ACABAR  DEPOIS APODRECER  

RUIM ENTÃO 

            Intérprete: Ela tá falando que dentro do leite tem a radioatividade é algo bom. Uma 

energia boa.... Também faz com que as frutas possam durar mais e não amadurecer tão rápido. 

(T327) Professora: Vai falando para os outros... 

(T328) Intérprete:  EL@ FALAR EXEMPLO BOM PORQUE LEITE EMISSÃO^RADIOATIVA BOM 

TAMBÉM FRUTA EMISSÃO^RADIOATIVA BOM PORQUE DERRETER NÃO NUNCA MAIS 

CONTINUAR  LEITE PRÓPRIO TER EL@ FALAR RADIOATIVIDADE TAMBEM FRUTA 

EMISSÃO^RADIOATIVA FAZER O-QUE CONTINUAR VIDA DERRETER RÁPIDO NÃO DEMORA 

MAIS 

 

                                                                           (T329) Paulo: LEITE 
 

(T330) Intérprete: VOCÊ FALAR OPINIÃO QUAL      

((Intérprete pergunta ao surdo diante da indicação com o rosto da professora)) 

(T331) Intérprete: VOCÊ FALAR OPINIÃO QUAL      

((Intérprete pergunta ao surdo diante da indicação com o rosto da professora)) 

 

(T332) Luana:  ENTÃO 

            Intérprete:  ((Intérprete não colocou a voz do surdo nesse momento...)) 

 

(T333) Professora: Ele continua... 

(T334) Intérprete: A opinião dele é a mesma dos outros ele disse... 

(T335) Professora: E as mortes pela bomba atômica? Milhões de pessoas morreram por conta 

da radioatividade? Como ficam? 
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            Intérprete: EXEMPLO  BOM                   ENTRAR  BOM       FRUTA CONTINUAR 

DERRETER NÃO MAS COMPARAR MORRER POR-CAUSA BOMBA^ATÔMICA MILHÃO PESSOA 

MORRER POR-CAUSA RADIOATIVIDADE COMO BOM MÃO (me) RUIM MÃO (md) QUAL BALANÇA 

 

                                                      (T336) Paulo: ACHAR RUIM 

 

(T337) Paulo: RUIM MEU OPINIÃO ACHAR MAIS RUIM PORQUE RADIOATIVIDADE ESSA 

PERIGOSA ESPALHAR ACHAR RUIM 

            Intérprete: A opinião dele: Ele acha que a radioatividade tem mais pontos negativos 

porque é....têm muito perigo assim até de radiação mesmo 

(T338) Professora: Fala isso para os outros. Perguntam se eles concordam. 

            Intérprete: EL@ FALAR TER MAIS NEGATIVO PORQUE EXEMPLO TER PERIGOSO 

EMISSÃO^RADIOATIVA ESPALHAR EL@ FALAR OPINIÃO PRÓPRIO MAS SUA    OPINIÃO 

CONCORDAR  OU DISCORDAR 

 

(T339) Luana: 

 

 

(T340) Intérprete: ENTÃO NÃO^CONCORDAR  EL@ CONCORDAR ENTÃO NÃO^CONCORDAR 

NÃO CONCORDAR  

((Intérprete sinaliza a parte com a surda”Luana” ao perceber que ele acenou com a cabeça e a 

professora em seguida percebe que ela não está concordando e pergunta o porquê?)) 

  

                                  (T341) Professora: Luana não concorda... Porquê?  

(T342) Professora: Não concorda porquê? Qual é a opinião dela?  

            Intérprete: NÃO^CONCORDAR NÃO PORQUE QUAL SUA OPINIÃO QUAL 

 

(T343) Luana: PORQUE FALAR NEGATIVO NADA-A-VER VER EMISSÃO^RADIOATIVA 

ESPALHAR 

            Intérprete: Ela disse que... que... acha que esse ponto não é negativo que ia haver a 

irradiação... 

(T344) Professora: Que não é negativo? 

(T345) Intérprete: É! 

(T346) Professora: E... E... E o que é que o “Rafael” pensa?  Rafael né?  

(( Professora vira para o pesquisador para confirmar o nome do surdo “Rafael”  e o 

pesquisador responde “Rafael”)) Rafael... 

Intérprete: VOCÊ RAFAEL OPINIÃO QUAL IMAGINAR QUAL     

  

(T347) Rafael:                     

  

(T348) Professora: Diz pra ele que Luana acha que não que o... “Paulo” acha que sim. 

            Intérprete: EXEMPLO AMANDA FALA MAIS POSITIVO EL@ MAVIAEL OPINIÃO MAIS 

POSITIVO QUAL OPINIÂO 

(T349) Rafael:  ENTÃO ACHAR POSITIVO 

            Intérprete: Ele disse que acredita que têm mais de pontos positivos. 

(T350) Professora: Mais positivos? Quais? 

            Intérprete: PORQUE QUAL PORQUE QUAL EXPLICAR POSITIVO MORRER 
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(T351) Rafael:  PESSOA ESPALHAR MORRER NÃO             NÃO^SABER 

            Intérprete: Ele não sabe explicar. 

(T352) Professora: Ele disse que há mais pontos positivos? 

            Intérprete: POSITIVO PORQUE QUAL EXPLICAR DETALHES 

 

(T353) Rafael:  EXEMPLO NEGATIVO BAIXO POSITIVO SUBIR   É 

(T354) Intérprete: EXEMPLO EMISSÃO^RADIOATIVA RADIOATIVIDADE PORQUE VOCÊ 

OPINIÃO BOM OU RUIM NOSS@ VIDA BOM OU RUIM EMISSÃO^RADIOATIVA PORQUE     

((Intérprete refez a frase sinalizada para esclarecer a pergunta para o surdo “Rafael”)) 

(T355) Rafael: ENTÃO RUIM RUIM EMISSÃO^RADIOATIVA 

            Intérprete: Ele acha agora que é ruim... 

(T356) Professora: Ele acha agora que é ruim? 

(T357) Intérprete: É! 

(T358) Professora: Então ele concorda com.. com “Paulo”? 

            Intérprete: PORQUE QUAL CONCORDAR EL@ PAULO 

(T359) Intérprete: Sim, concorda com Paulo. 

(T360) Professora: E Luana... Então a gente vai pedir para Luana defender de novo o ponto 

de vista dela. Por que os dois concordam contrário a ela. Então ela vai agora defender... 

            Intérprete: LUANA AGORA LUANA VOCÊ DEFENDER PORQUE SUA OPINIÃO POSITIVO 

PORQUE EL@ EL@ PAULO RAFAEL FALAR  MAIS NEGATIVO VOCÊ ÚNICO FALAR MAIS 

POSITIVO AGORA EXPLICAR PORQUE MAIS POSITIVO EXPLICAR ELES-2 

 

(T361) Luana:  

 

(T362) Intérprete: ATENÇÃO^EL@ LUANA 

(T363) Professora: Pede pra eles prestarem atenção nela. 

((Intérprete só responde acenando a cabeça confirmando a frase antecipada que ela já havia 

feito))  

(T364) Luana: PORQUE EL@ FALAR ESPALHAR PORQUE SIGNIFICA MAIS DOBRO FORA EL@ 

FALAR EMISSÃO^RADIOATIVA ESPALHAR EU ACHAR PORQUE       SIGNIFICADO POSITIVO 

DOBRO DOBRO PARA FORA S-O-B-R-A-N-D-O DOBRO FORA 

                                                          

                                            (T365) Intérprete: Rafael   falou que...  DE-NOVO 

                                                 Intérprete: DOBRO DOBRO (+++) E ela acha que é positivo  

                                                                      porque tá aumentando dobrando... sobrando 

 

(T366) Intérprete: PORQUE DOBRAR QUAL PORQUE OPINIÃO POSITIVO 

(T367) Paulo:  EI ESPALHAR MAIS FORA ESPALHAR MAIS ESPALHAR  

((Aluno observa a confirmação da sua colega “Luana”ao lado como quisesse confirmar algo)) 

             Intérprete: Então, ela tá falando se.../ Ele está falando assim que a opinião dela é 

essa: que se está irradiando é porque está sobrando essa radiação, então é positivo. 

 

                                 (T368) Luana: 

      

                                                                                 

                                                        

                                                         (T369) Paulo:  ENTÃO EU ACHAR VERDADE 
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(T370) Professora: Ele? 

(T371) Paulo:  ENTÃO EL@ 

              Intérprete: Ele está dizendo que a opinião dela é essa. 

(T372) Professora: É essa... E ele não concorda? 

            Intérprete: VOCÊ NÃO-CONCORDAR  NÃO-CONCORDAR 

 

(T373) Paulo: NÃO-CONCORDAR PORQUE EMISSÃO^RADIAOTIVA PERIGOSO 

RADIOATIVIDADE PERIGOSO PIOR 

            Intérprete: Não concorda! Porque ele está achando que a radiação ela é  

perigosa...radiação é perigosa. Pode ter mais pontos negativos do que positivos. 

(T374) Professora: Então ele não come  o “miojo” que está irradiado? ((Professora faz alusão 

ao slide anterior que apresenta a imagem do macarrão instantâneo de marca “miojo” que 

apresentava o símbolo da radioatividade)) 

            Intérprete: ENTÃO VOCÊ NÃO COMER MACARRÃO RAPIDO PORQUE TER 

EMISSÃO^RADIAOTIVA 

(T375) Paulo: AH IMPORTANTE COMER FOME PERIGOSO MAS ESS@ PIOR PORQUE LOGO 

MORRER MORRER RÁPIDO RAIOATIVIDADE PERIGOSO COMIDA SIMPLES FUTURO POSSÍVEL  

MORRER 

            Intérprete: Ele disse que é importante comer porque está com fome...então ele come 

sim miojo. Mas ele está dizendo que muitas pessoas acabam morrendo por conta da radiação... 

Então é perigoso. Ele disse a comida é uma coisa simples. Ele disse no futuro eu posso até 

morrer mas... Ele disse pior é...é as consequências que podem causar pela forte radiação e não 

da comida. 

(T376) Professora: E não da comida? 

(T377) Intérprete: É 

(T378) Professora: Mas, Luana, traz um ponto importante... Que é o número de vidas que são 

salvas pela radiação. O que ele acha disso? 

             Intérprete: MAS AMANDA EL@ FALAR IMPORTANTE UM É O-QUE DIVERSAS PESSOAS 

CONSEGUIR O-QUE SAÚDE POR-CAUSA EMISSÃO^RADIOATIVA TEU TEU OPINIÃO QUAL 

DIVERSAS PESSOAS CONSEGUIR DOENÇA^SUMIR MELHOR SAÚDE POR-CAUSA EMISSÃO SUA 

OPINIÃO QUAL  

 

                                  (T379) Paulo: CONSEGUIR                                  ENTRAR ENTÃO 

(T380) Intérprete: EI EXEMPLO FALAR NEGATIVO MAIORIA NEGATIVO MAS              

PESSOA (md) POSITIVO EXEMPLO VÁRIAS PESSOAS DOENÇA        CONSEGUE O-QUE            

                       EMISSÃO^RADIOATIVA TRATAMENTO DOENÇA^SUMIR PORQUE OPINIÃO SUA 

                                             

                                                         (T381) Paulo: SUMIR ENTÃO 

 

 

(T382) Professora: Ele disse o quê? Está pensando...Não sabe... Não defende mais a mesma 

opinião? Continua com a opinião? Já mudou de ideia? 

            Intérprete: ENTÃO AINDA CONTINUAR POSITIVO CONTINUAR NEGATIVO QUAL AINDA 
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CONTINUAR MESM@ OPINIÃO SIM (me) NÃO (md) 

 

(T383) Paulo:            RESPONDER AINDA^NÃO ESPERAR 

            Intérprete: Espera aí... Ele tá pedindo para esperar um pouquinho... 

 

                                   (T384) Professora: Certo. 

(T385) Paulo: IGUAL ACHAR SIM SUMIR ENTÃO NÃO-TER 

            Intérprete: Ele tá dizendo sim! Muitas pessoas conseguem ser curadas por conta da 

radiação. E ele disse que não está conseguindo explicar.. 

(T386) Professora: Pede para o “Rafael” ajudar... O que e que ele acha de tudo isso? Se ele 

continua com a mesma opinião? 

            Intérprete: VOCÊ RAFAEL AJUDAR TAMBÉM OPINIÃO VOCÊS-2 CONCORDAR VOCÊ 

OPINIÃO AINDA CONTINUAR OU MUDAR^CABEÇA QUAL                            

(T387) Rafael: NEGATIVO ((Não demonstra clareza  e nem certeza na opinião)) 

            Intérprete: Ele continua achando que é negativo...      

(T388) Professora: Continua achando que é negativo... 

(T389) Paulo: EI SUMIR POSSÍVEL MAS LUGAR RADIOATIVIDADE LUGAR ESS@ PERIGOSO 

ASSIM UM VÁRIAS PALAVRAS NOMES PERIGOSO VÁRIAS FORA NORMAL ASSIM MAS UMA 

RADIOATIVIDADE ÁREA PERIGOSO PIOR ASSIM ESPERAR ACONTECER C-O-R-E-I-A D-O N-O-R-T-

E ACONTECER ESPALHAR ENTÃO JÁ MORRER ESS@ MAIS ALEMANHA NÃO MAIS FAZER 

RADIOATIVIDADE ALEMANHA VOU-NÃO FAZER COISAS RADIAOTIVIDADE NÃO MAIS ENTÃO 

PERIGOSO PIOR ISSO ONDE SEPARAR     

            Intérprete: Ele disse sim. Muitas pessoas conseguem a cura mas depende de onde vai 

ser usada a radiação. Ele disse que vários lugares acabam sendo perigoso o uso da radiação. 

Ele disse que quando usado em certas regiões a radiação pode ser muito perigosa mas ele não 

está conseguindo explicar detalhadamente porque ele continua achando que tem mais pontos 

negativos... Ele disse na Coréia do Norte aconteceu um acidente... Então muitas pessoas 

acabaram morrendo. E a Alemanha ela resolveu que não iria mais usar a radiação. Então, por 

isso que ele continua achando que é  mais...são por mais pontos negativos porque é muito 

perigoso. Ele disse depende onde vai ser usado também. 

(T390) Professora: Esclarece pra ele que... esclarecer que a Coréia não teve acidente na 

Coréia. Foi no Japão em Fukushima. Não! Foi Fukushima no Japão. Que a Coréia do Norte é 

temida por ter um arsenal nuclear, bombas nucleares na Coréia do Norte. E que a decisão da 

Alema.../ e a decisão da Alemanha foi uma decisão política pela pressão do acidente de 

Fukushima. Existem dois partidos na Alemanha: conservador e o partido verde. E o partido 

verde se aproveitou do acidente de Fukushima para acabar com as usinas nucleares. Durante 

muitos anos, a Alemanha é abastecida de energia nuclear. Igual a a França que têm 70% de 

usinas nucleares formando energia elétrica... formando energia elétrica.  

            Intérprete: EL@ EXPLICAR VOCÊ C-O-R-E-I-A NORTE NÃO-TER PROBLEMA PERIGOSO 

NÃO É ONDE JAPÃO C-O-R-E-I-A NORTE É PERIGOSO PORQUE FAZER BOMBA^ATÔMICA FAZER 

PREPARAS ESTRATÉGIA USAR ENTENDER PESSOA UI RESOLVER ALEMANHA PORQUE 

POLÍTICA É RESOLVER POR-CAUSA POLÍTICA TER PROBLEMA SÉRIO JAPÃO ALEMANHA 

OBSERVAR ENTÃO POLÍTICA DISCUSSÃO MELHOR CANCELAR USAR BOMBA^ATÔMICA TER 

DENTRO ALEMANHA DOIS CANDIDATO DIFERENTE GRUPO VERDE GRUPO C TRADICIONAL 

GRUPO VERDE APROVEITAR PROVAR ACONTECER JAPÃO ACABAR USAR RADIOATIVIDADE 

TER ANOS^ATRÁS ALEMANHA TER ENERGIA DENTRO RADIOATIVIDADE IGUAL FRANÇA É  70%  
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USAR ENERGIA RADIOATIVIDADE DENTRO FRANÇA APROVEITA SUGAR  

(T391) Paulo: EI SABE MAIS AQUI GOIAS ACONTECER FILHO     AQUI ACONTECER ESS@ 

RADIOATIVIDADE PRÓPRIO HOMEM FALOU PERIGOSO TERRA AZUL ILUMIAR^ROSTO POR-

CAUSA  EVITAR ENTERRAR ENTERRAR^FERRO^PAREDE ENTERRAR MORRER EVITAR PEGAR 

ENTÃO RADIAOTIVIDADE MAIS PERIGO 

            Intérprete: Ele tá falando / Ele quer saber uma dúvida: aqui no Brasil aconteceu em 

Goiás um problema por conta da radiação. Ele percebeu que é muito perigoso. Percebeu que 

precisa é...alguma proteção quando houverem lixos radioativos. Então, por isso que a o 

opinião dele continua sendo a mesma que a radiação é perigosa. 

(T392) Professora: E  Luana?  O que ela continua a achar...acha  de tudo isso? Se ela 

continua com a mesma opinião de acordo com o argumento de Paulo? 

                                                   

                                                   (T393) Luana: EXPLICAR 

            Intérprete: AMANDA SUA OPINIÃO QUAL NÃO-CONCORDAR QUAL PAULO  EXPLICAR       

NEGATIVO        CERTO PORQUE ENTÃO VOCÊ NÃO-CONCORDAR NÃO OU CONCORDAR VOCÊ  

PAULO 

 

                            (T394) Paulo: VIU JÁ VIU       

(( Ele olha pra sua colega ao lado enquanto sinaliza   e quer  confirmar se ela prestou atenção 

ao seu argumento)) 

 

                                 (T395) Luana:                  

((Ela acena com a cabeça evidenciando que observou “SIM”   a   explicação do seu colega)) 

(T396) Luana: NÃO-CONCORDAR PORQUE EL@ EXEMPLO NEGATIVO EU EXEMPLO POSITIVO 

PORQUE RADIAÇÃO DOBRO ESPALHAR NEGATIVO COMO DIMINUIR 

            Intérprete:  Ela não concorda porque ela disse que ainda continua com a mesma 

opinião. Se tá sobrando radiação é porque são pontos positivos e ele tá falando que são 

negativos. Ela não concorda com ele.        

(T397) Professora: E o Rafael?  

            Intérprete: VOCÊ RAFAEL  LUANA OU CONCORDAR PAULO 

(T398) Rafael: ACHO EL@   

((Ele aponta pra o seu colega “Paulo” com atitude de confirmação)) 

            Intérprete: Concorda com Paulo. 

(T399) Professora: Com Paulo... Mudou não foi? Ele... Ele... Não. Ele já era negativo! 

Continua concordando com Paulo. 

            Intérprete: CONTINUAR AINDA OPINIÃO MESMO ((Usa o gesto de Legal)) IGUAL   

             ELE              

(T400) Rafael: PEGAR DOENÇA PEGAR PERIGOSO PEGAR DOENÇA ENTÃO 

                                   

                                  (T401) Paulo: MESMO JÁ MESMO JÁ  

                                  ((Enfatiza a continuidade do seu posicionamento)) 

            Intérprete: Ele tá dizendo que sim porque as vezes por conta da radiação, a pessoa 

pode adquirir algum... alguma doença. Ele está falando que continua achando que é negativo. 

(T402) Professora: Que é mais negativo que positivo. Mas eles não enxergam pontos 

positivos? Os dois? 
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                                              (T403) Intérprete:  É 

(T404) Intérprete: MAS EXEMPLO VOCÊS-2 OBSERVAR COISAS RADIOATIVIDADE NÃO-TER 

NADA BOM NADA SÓ NEGATIVO 

 

(T405) Paulo: TER NÃO TER AS-VEZES BOM CAMPEÃO PERIGOSO POSSÍVEL RUIM SÓ TER BOM 

AS-VEZES CAMPEÃO PIOR REFLETIR ACHO SÓ 

            Intérprete: Tá dizendo: Têm sim! Tem os pontos positivos. Mas é..ele observando ele 

acha que têm mais pontos negativos. Por isso que a opinião dele é que é pior. 

(T406) Professora: Sim. Ele sabe como aconteceu o acidente de Goiânia?  

            Intérprete: VOCÊ SABER COMO ACONTECER PROBLEMA  PERIGOSO GOIÂNIA SABER 

COMO ACONTECER 

(T407) Paulo: PRÓPRIO FÁBRICA             OBJETO TERRA HOMEM ENCONTRAR PEGAR 

LUMINOSO AZUL DEPOIS MÃO PEGAR PALMA ABSORVER^CORPO ABSORVER^CORPO JÁ JÁ-FOI 

            Intérprete: Ele tá dizendo que... a fábrica jogou algum líquido e teve algumas pessoas 

que encontraram e acharam bonito e foram pegar. Então, muitas delas adoeceram por conta 

disso... 

(T408) Professora: Aí eu pergunto pra ele: o problema foi da radioatividade ou das pessoas 

que deixaram? 

            Intérprete: EXEMPLO PERGUNTAR PROBLEMA É RADIOATIVIDADE OU É FALTA 

RESPONSABILIDADE PESSOA ABANDONAR LIXO AQUI LUGAR ACONTECER QUAL 

(T409) Paulo: ENTÃO FALTAR RESPONSBILIDADE RESPONSABILIDADE PESSOA 

RESPONSABILIDADE                                                                    

            Intérprete: Ele tá dizendo que o problema foi a falta de responsabilidade das pessoas 

que deixaram esse... 

                                                                                    (T410) Luana:  NÃO 

(T411) Professora: Pergunta se elas concordam? 

            Intérprete: VOCÊS-2 CONCORDAR  OU NÃO-CONCORDAR EL@ REFLETIR 

(T412) Luana: NÃO-CONCORDAR ELE OPINIÃO FALTA RESPONSABILIDADE NÃO EL@ FALAR 

FÁBRICA LUGAR PEGAR EU ACHO PODE FALTAR RESPONSABILIDADE MAS RADIOATIVIDADE 

MUITO PERIGOSO EXEMPLO PEGAR JÁ-FOI MORRER                               

                   

                           (T413) Paulo: ENTÃO FALAR MESMO FALAR MESMO           

                 (( Ele olha pra colega “Luana” querendo dizer que ela                                 

                  está  usando o mesmo argumento dele...)) 

(T414) Intérprete: VOCÊ CONCORDAR OU NÃO-CONCORDAR QUAL EL@ CONCORDAR 

 

(T415) Luana:           CONCORDAR 

            Intérprete: Ele concorda com ela../ Ela concorda nesse ponto de vista dele. É que falta 

responsabilidade nas pessoas porque o lixo radioativo ele é muito perigoso. 

(T416) Professora: Então.... E o.... ((Professora aponta para o surdo “Rafael”)) 

            Intérprete: VOCÊ RAFAEL  QUAL OPINIÃO QUAL BALANÇA QUAL CONCORDAR 

 

(T417) Rafael:            SIM CONCORDAR EL@ CONCORDAR EL@ 

            Intérprete: Concordou com Paulo. 
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(T418) Professora: Então, o problema não é a radioatividade, são as pessoas? Então eles 

concordam. 

            Intérprete: ENTÃO PROBLEMA NÃO RADIOATIVIDADE É PESSOA ERRADO 

CONCORDAR  CONCORDAR  NÃO-CONCORDAR NÃO-CONCORDAR 

(T419) Paulo:   ????? 

(T420) Luana: ????? 

(T421) Rafael: ????? 

((Nesse instante do registro, a câmera 1 descarregou e precisou ser trocada rapidamente. Por 

isso, não teve como captar a resposta dos surdos no turno acima. Mas, diante do contexto da 

câmera dois, é possível entender os enunciados seguintes e a resposta da intérprete diante da 

resposta que ela presenciou deles)) 

(T422) Intérprete: Concordam 

(T423) Professora: Então, continuam com a mesma opinião? Sobre os ruins e os bom? 

((Professora faz o gesto de balança para exemplificar ideias opostas)) 

            Intérprete: ENTÃO AINDA CONTINUAR OPINIÃO RUIM(me)  BOM(md) CONTINUAR 

MESMO BALANÇA 

(T424) Professora: Paulo é o ruim? Mais ruim? Pra Luana mais bom? Pra “Rafael” mais 

ruim.  

            Intérprete: CONTINUAR RUIM PIOR MÃO^SUBIR(me)  AMANDA MELHOR 

MÃO^SUBIR(md) POSITIVO EXEMPLO EL@ AINDA CONTINUAR OPINIÃO RUIM  MÂO^SUBIR(me) 

QUAL OPINIÃO     MUDAR^CABEÇA QUAL AINDA CONTINUAR 

 

(T425) Rafael:           ((Faz uma expressão de não saber o que responder)) 

(T426) Paulo:  BOM ENTÃO BOM  MÂO^SUBIR(me) POUCO PIOR MÃO^DESCER MUDAR 

((Apresenta mudança de ponto de vista)) 

            Intérprete: Ele mudou a opinião dele... mudou a opinião dele. Acha que têm mais 

pontos positivos. 

(T427) Professora: Ele mudou a opinião dele! Ele acha que tem mais  

pontos positivos. Porque ele mudou de opinião? 

            Intérprete: PORQUE MUDAR CABEÇA^MUDAR OPINIÃO 

(T428) Paulo:  PORQUE FALTAR RESPONSBILIDADE PESSOA NOSS@ FALTAR 

RESPONSABILIDADE PERIGOSO AQUI LEVAR LUGAR SEGURO 

            Intérprete: Porque... percebeu  que a falta de responsabilidade ética são das pessoas. 

O que faz com que aconteça o perigo, é porque as pessoas não levam para lugares seguros o 

lixo radioativo. 

(T429) Professora: Então, ele vê mais pontos agora positivos porque concorda que são as 

pessoas e não a radioatividade.Luana concorda?  Continua com a mesma opinião? 

 

                                                        (T430)Paulo:  

            Intérprete:  ENTÃO AGORA PERCEBER MAIS POSITIVO PORQUE FALTAR 

RESPONSABILIDADE PESSOA ENTÃO VOCE ((Aponta para a surda “Luana” )) AINDA QUAL 

CONCORDAR  ENTÃO VOCÊ OPINIÃO SUA AINDA CONTINUAR MESM@ OPINIÃO POSITIVO MAIS 
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(T431) Luana: ACHAR POSITVIO 

(T432) Intérprete: Ela continua com a mesma posição dela. 

(T433) Professora: E Rafael”? 

            Intérprete: VOCÊ FALAR OPINIÃO QUAL  ((Intérprete aponta para o surdo “Rafael”)) 

POSITIVO NEGATIVO QUAL 

(T434) Rafael: POSITIVO ENTÃO POSITIVO 

(T435) Intérprete: Positivo... Ele disse. 

(T436) Professora: Positivo? Então ele mudou de opinião. Pergunta porquê?  Não é porque os 

outros mudaram... 

             Intérprete: ENTÃO VOCÊ MUDAR^CABEÇA OPINIÃO MUDAR PORQUE QUAL NÃO-

PODE COPIAR NÃO SUA SUA OPINIÃO 

(T437) Rafael: DESCULPAR NEGATIVO DESCULPA ERRADO NEGATIVO POSITIVO 

            Intérprete: Ele disse que errou. Ele disse que continua com a mesma alternativa. 

(T438) Professora: Com a mesma alternativa... Diga pra ele que... pra eles que existe uma 

visão bem equivocada. Que existe uma visão do...da radiação dessa mutação por exemplo 

“Huck”. Se eles já ouviram falar do “Huck”? Que foi irradiado com uma radiação de um 

elemento radioativo. Eles concordam com isso? Eles acham que as pessoas que trabalham com 

radiação ficam diferentes? 

 

                                             (T439) Rafael: CONFUSÃO EL@ EL@  CONFUSÃO 

              Intérprete: EXEMPLO TER VISUAL DIFERENTE ERRADO EMISSÃO^RADIAOTIVO 

EXEMPLO HOMEM VERDE FORTE H-U-N-K DESENHO CONHECER  JÁ VER ACONTECER 

EMISSÂO^RADIAOTIVO IRRADIAR^CORPO POR-CAUSA MUDAR FORTE VERDE SABE JÁ VER  

VOCÊ CONCORDAR ACONTECER HOMEM  FORTE LUZ^CORPO VOCÊS OPINIÃO EXEMPLO MEU 

TRABALHAR PROFISSIONAL PRÓPRIO EMISSÃO^RADIAOTIVO IRRADIAR^CORPO MUDAR 

FORTE 

                                               (T440) Luana: ENTÃO COISAS FILME 

  

             (T441) Paulo: H-U-K   SEI  VENENO PERIGOSO NUNCA^VER 

(T442) Intérprete: Ele... Paulo disse que não... Luana disse que isso é coisa de filme 

(T443) Intérprete: VOCÊ OPINIÃO  

((Intérprete aponta para o surdo “Rafael” querendo que ele dê seu ponto de vista para a 

professora)) 

(T444) Rafael: VERDE FORTE É FILME  

(( Ele deseja confirmar com a intérprete se o assunto é do filme )) 

(T445) Intérprete: EXEMPLO MEU PROFISSIONAL PRÓPRIO EMISSÃO^RADIAOTIVO 

IRRADIAR^CORPO TEU TU ACHAR (Incompreensível) NÃO MUDAR CORPO^FORTE^CRESCER 

VERDE 

 

(T446) Rafael:          NÃO-TER NÃO-TER  FORTE NÃO-TER 

            Intérprete: Acha que não. Não concorda que isso pode acontecer... 

(T447) Professora: Diga pra eles que eu trabalho no departamento de energia nuclear e sou 

pesquisadora com radioatividade. Pergunta pra eles... Pergunta se eles acham que eu sou 

diferente por isso? 

            Intérprete: EL@ TRABALHAR LUGAR ENERGIA RADIOATIVIDADE LUGAR TRABALHAR 

PRÓPRIO RADIAOTIVIDADE EMISSÃO^RADIOATIVA VOCÊ OPINIÃO VER^EL@ DIFERENTE POR-
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CAUSA TRABALHAR PRÓPRIO RADIOATIVIDADE EL@ DIFERENTE PESSOA TRABALHAR JUNTO 

RADIOATIVIDADE PERCEBER PESSOA DIFERENTE 

 

(T448) Paulo:  NORMAL NORMAL PESSOA NORMAL 

((Entre as respostas, a professora brinca com os voluntários fazendo gesto de um “monstro” 

para descontrair)) 

(T449) Luana: EU ACHAR CONTINUAR NORMAL PORQUE ENTRAR GUARDAR ROUPA LUVA 

ROUPA ACHAR NÃO MUDAR 

            Intérprete: Ela disse que você é uma pessoa normal até porque quando é uma pessoa 

que vai entrar para fazer essas pesquisas, você deve usar algum tipo de proteção. Ela tá 

dizendo... 

(T450) Professora: Sim! Pergunta se eles estão com as perguntas? Alguma pergunta? 

            Intérprete: VOCÊS-2 PERGUNTAR EL@  TER PERGUNTA PERGUNTA FAZER TER TEMA 

ESS@ RADIAOTIVIDADE TER PERGUNTAR 

                                                                                  

                                                                          (T451) Paulo: NORMAL 

 

(T452) Luana: TER PERGUNTA ESQUECER 

            Intérprete: Amanda disse que tem uma pergunta mas esqueceu.  

(T453) Intérprete: TER PERGUNTAR TER PERGUNTAR PERGUNTAR COISAS TEMA 

RADIOATIVIDADE TER NADA 

(T454) Luana: TOMADA     ESS@  TOMADA TER RADIDOATIVIDADE TER   RADIOATIVIDADE 

 

                                                       (T455)  Intérprete: TOMADA ESS@ 

 

(T456) Intérprete: Ela está perguntando se dentro da energia elétrica normal... Quando a 

gente vai usar uma tomada tem radiação? 

(T457) Professora: Não! Esse tipo de energias não é a mesma da radioatividade. 

Radioatividade vem do núcleo do elemento e a energia elétrica vem da... de  fora do elemento. 

São menos.../ é menos energia. 

            Intérprete: NÃO-TER ESS@ TIPO ENERGIA NEM-AÍ RADIOATIVIDADE DIFERENTE 

RADIOATIVIDADE ACONTECER DENTRO NÚCLEO^ATOMO  N-U-C-L-E-O ELEMENTO^QUÍMICO 

DIFERENTE ESS@ ENERGIA PRÓPRIO FORA ELEMENTO^QUÍMICO 

(T458) Luana: RADIAOTIVIDADE SÓ ELEMENTO^QUÍMICO QUÍMICA QUÍMICA 

 

           (T459) Intérprete: ELEMENTO^QUÍMICO SABE SIGNIFICADO E-L-E 

(T460) Intérprete: Ela tá perguntando se elemento, se... a gente só usa esse termo só na 

química? 

(T461) Professora: Pra radioatividade sim. Para formar moléculas também! 

            Intérprete: ELEMENTO^QUÍMICO PRÓPRIO TEMA RADIOATIVIDADE SIM SÓ QUÍMICA 

TAMBÉM EXEMPLO ACONTECER MOLÉCULA UM COMPLEMENTO BOLA^CRESCER TAMBÉM É 

SÓ ELEMENTO^QUÍMICO QUÍMICA ENTENDER 

 

                                                                    (T462)Luana: ENTÃO 

(T463) Intérprete: Então.  

(T464) Paulo: EI ISSO EU CAPTAR^MENTE  ESS@ AR ESS@ LUZ^CORPO  TER  

afirmativa 
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RADIAOTIVODADE  LUZ^CORPO EMISSÃO^RADIOATIVA TER  ESS@ 

            Intérprete: Ele tá perguntando se o ar-condicionado tem radioatividade? 

(T465) Professora: Não.  

(T466) Luana: OXIGÊNIO ENTÃO ((Pergunta inconformada)) AR TER OXIGÊNCIO ENTÃO 

            Intérprete: Ela tá dizendo mas.... O ar-condicionado não funciona também com 

oxigênio? Aí ela está perguntando se não é radioativo?  

(T467) Professora:  Não é todo oxigênio que é radioativo. Tem oxigênio radioativo, tem 

oxigênio não radioativo. O que a gente respira  não é  radioativo.  

            Intérprete: FALAR NÃO TUDO PRÓPRIO OXIGÊNIO TER DENTRO RADIOATIVIDADE  

NÃO  AS-VEZES EXEMPLO OXIGÊNIO É RADIOATIVIDADE OUTRO NÃO-TER OXIGÊNIO NENHUM 

RADIOATIVIDADE EXEMPLO RESPIRAR NÃO-TER RADIOATIVIDADE  

EMISSÃO^RADIAOTIVA^CORPO NÃO ENTENDER 

(T468) Professora: Concluindo. O que é radioatividade? Pra eles... Cada um falar... Pede pra 

cada um falar o que é radioatividade. 

            Intérprete: AGORA COMPLEMENTO TERMINAR O-QUE É SIGNIFICADO 

RADIAOTIVIDADE VOCÊ VOCÊ VOCE OPINIÃO CADA^UM EXPLICAR POUCO O-QUE 

RADIOATIVIDADE 

(T469) Paulo: PRÓPRIO ENERGIA DOIS COMIDA DENTRO EMISSÃO^RADIAOTIVA ENERGIA 

PRÓPRIO ENTÃO 

            Intérprete: Ele disse que é uma energia. Também podemos, podemos encontrar 

dentro da comida... 

(T470) Intérprete: SÓ COMPLEMENTO  

((A intérprete insiste para o surdo “Paulo” desejar complementar sua resposta)) 

(T471) Intérprete: Só isso que ele quer falar.  

 

(T472) Intérprete: VOCÊ FALAR RADIOATIVIDADE O-QUE É         

((Intérprete direciona a pergunta para a surda “Luana”)) 

(T473) Luana:  JUNTAR FAZER MOLÉCULA M-O-L-E-C-U-L-A JUNTO MUDAR ENERGIA 

EXEMPLO MUIT@ ENERGIA OUTRA ENERGIA POUC@ OUTRA MAIS-OU-MENOS 

              Intérprete: Ela disse que a radioatividade é uma energia que ela pode mudar as 

moléculas. Que tem muita energia. Outras tem uma quantidade menor de energia... 

 

                                                                   (T474) Intérprete: SÓ 

 

(T475) Intérprete: Só isso. 

(T476) Professora: E o “Rafael” ? 

            Intérprete: VOCÊ FALAR 

(T477) Rafael:   ENTÃO RADIOATIVIDADE COISAS COMIDA DOIS RESPIRAR TRÊS ENERGIA 

COISAS 

            Intérprete: A radioatividade pode ser encontrada na comida, no ar e na energia. Entre 

outras coisas ele disse... 

(T478) Professora: E pra eu sair feliz... pra sair feliz. Finalmente, a radioatividade é mais ou 

menos? Pra eu sair feliz! Ou é boa ou ruim? 

            Intérprete: AGORA TERMINAR FELIZ  PROFESSOR EL@ ENTÃO RADIOATIVIDADE 
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MELHOR OU PIOR BOA OU RUIM BALANÇA 

(T479) Paulo:  BOA BOA 

            Intérprete: Paulo disse Boa. 

(T480) Intérprete: VOCÊ  

((Intérprete já se dirige automaticamente para a surda “Luana”)) BOA RUIM RADIOATIVIDADE 

POSITVO NEGATIVO QUAL 

(T481) Professora:  Luana?  

(T482) Luana:  OS-DOIS 

            Intérprete: Ela disse os dois agora. 

(T483) Professora: Agora ficou...  

((Professora faz o gesto que as opiniões estão empatadas)) 

(T484) Intérprete: VOCÊ  ((Intérprete aponta para o surdo “Rafael”)) 

(T485) Rafael: ACHAR RUIM 

            Intérprete: E ele continua no ruim. Negativo. 

 

                     (T486) Professora: No ruim. ((Professora fala a expressão “Meu Deus” e sorri)). 

(T487) Professora: Então ela agora balanceia, ele mudou pra boa... Silvinha o que é que eu 

faço?  

((Professora pede algumas orientações a Profa. Orientadora da pesquisa que observa a aula em 

outro plano)) 

            Intérprete: EI AGORA BALANÇA  DUAS EL@ MUDAR BOA  POSITIVO      

(T488) Paulo:  ENTÃO PORQUE FALTA RESPONSABILIDADE EL@ EXPLICAR ENTÃO PENSAR 

CONTEXTO FALTAR 

            Intérprete: Ele, Ele disse que mudou por conta da sua opinião. Como você disse que 

assim.. Muitas vezes o acidente/ você fez uma pergunta a ele: “as vezes o acidente acontece, 

mas será que é por conta da radioatividade ou foram as pessoas que usaram errado?” Então ele 

disse que por conta dessa pergunta, ele refletiu e acha que é falta de responsabilidade das 

pessoas. Por isso... É!  Agora ele ficou positivo. 

 

                          (T489)Professora: Ele acha que é mais boa do que ruim. 

(T490) Professora:  É! E... diante dessas explicaç/ Explica pra ela essa explicação e pergunta 

porque ela mudou de opinião? ((Professora aponta para a surda “Luana”)) 

            Intérprete: EXEMPLO PAULO   FALAR EL@    PERGUNTAR     FALAR FALTA 

RESPONSABILIDADE PESSOAS POR-ISSO ACONTECER PERIGOSO 

EMISSÃO^RADIOATIVA^CORPO OU EL@   PERGUNTAR  MUDAR MUDAR^CABEÇA PASSADO 

NEGATIVO AGORA POSITIVO PORQUE EL@ PERCEBER PESSOA ERRADO FALTAR 

RESPONSABILIDADE VOCÊ AGORA PORQUE VOCÊ MUDAR MUDAR^CABEÇA OPINIÃO 

BALANÇA VOCÊ EL@ EXPLICAR VOCÊ ANTES POSITIVO AGORA FALAR RUIM BOM  BALANÇA 

AGORA    PERGUNTAR  SUA OPINIÃO 

(T491) Luana: PORQUE TER RADIOATIVIDADE AJUDAR AS-VEZES FAZER MAU TAMBEM 

            Intérprete: Ela tá dizendo porque...as vezes é... a radioatividade ela pode fazer mau 

ou pode nos ajudar. Por isso que ela mudou de opinião.  

(T492) Professora:  Mas não foi pela fala de que... da opinião de algum deles ou minha 

opinião? E ela levou em consideração?  
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Intérprete: FALAR EXEMPLO VOCÊ MUDAR POR-ISSO ELE EXPLICAR      PERCEBER MUDAR OU 

MAVIAEL EXPLICAR    MUDAR OU PROFESSORA EXPLICAR    MUDAR PORQUE MUDAR OPINIÃO 

(T493) Luana: EXPLICAR MELHOR 

            Intérprete: QUEM EXPLICAR 

(T494) Intérprete: Porque ela disse que agora queria explicar melhor a opinião dela. 

(T495) Professora: Por favor! 

(T496) Intérprete: ENTÃO EXPLICAR 

((Pesquisador refaz a fala da surda “Luana” para que a intérprete perceba que a interpretação 

versão voz não seguiu o que a surda estava querendo expressar. Então intérprete tenta refazer 

a frase mas sem sucesso)) 

(T497) Intérprete: Porque explica melhor a opinião dela. Ela tá dizendo que... 

(Incompreensível) 

 

                (T495)Professora: Explica melhor assim, ela concorda mais. 

(T498) Intérprete: É 

(T499) Intérprete: VOCÊ  

((Intérprete aponta para o surdo “Rafael” para que ele forneça sua opinião)) 

(T500) Rafael: O-MESMO ((Expressão que continuava com a mesma opinião)) 

(T501) Intérprete: EL@ CONTINUAR NEGATIVO  

((Intérprete tenta confirmar o mesmo posicionamento do surdo “Rafael” sinalizando e 

oralizando ao mesmo tempo)) 

(T502) Rafael: ENTÃO  MESMO 

 

                          (T503) Professora: Acha que e ruim? 

 

(T504) Intérprete: É 

(T505) Professora: Não houve mudança. 

            Intérprete: MUDANÇA NÃO CONTINUAR 

(T506) Professora: Então ele vai continuar comendo a banana? 

            Intérprete: ENTÃO CONTIUAR BANANA             BANANA  COMER CONTINUAR COMER 

(T507) Rafael: ENTÃO ((Ele ainda expressa dúvida em relação a questionamento da 

professora)) BANANA TER RADIOATIVIDADE ENTÃO CONTINUAR ENTÃO 

 

(T508) Intérprete: TER  VAI CONTINUAR COMER CONTINUAR 

(T509) Intérprete: Vai continuar comendo a banana. 

(T510) Professora: Vai continuar comendo... 

(T511) Professora: Diga pra eles que eu fiquei muito feliz. Que eu amei o meu sinal  

(( Professora executa o sinal que “ganhou” dos surdos)) Amei muito... ((também faz os sinais 

de MUITO e depois AMOR)). Que eu tô muito feliz em ter ficado com eles, e se eles querem 

saber minha opinião se é boa ou ruim? 

           Intérprete: EL@ FALAR FELIZ ESTAR TAMBÉM AMAR SINAL AMOR MUITO PROFUNDO 

EL@ FELIZ ESTAR HOJE INTERAÇÃO JUNTO VOCÊS PERGUNTA PERGUNTA VOCÊS QUER 

VONTADE CURIOS@ OPINIÃO DEL@ BO@ (me) RUIM (md) QUER SABER OPINIÃO DEL@ 

 

++

+ 
+
+ ++ Interrogativa 

 

Interrogativa 
 

negação 
 

comer 
 
 

Afirmação  
 

Interrogativa 
 



211 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

(T512) Paulo: 

 

 

(T513) Luana: 

 

(T514) Intérprete: Querem! Querem saber. 

(T515) Professora: Na verdade, na minha opinião, a radioatividade é boa e é ruim. Tudo vai 

depender da aplicação que o homem faz. Homens maus usam pra o mau. Matam pessoas 

como na guerra de forma covarde. Mas também pode ajudar a curar uma pessoa. Como eu! 

Que estou viva por conta da radioatividade. Muito obrigada.  

Intérprete: VERDADE OPINIÃO PROFESSORA RADIAOTIVIDADE BOA POSITIVO TAMBÉM RUIM 

NEGATIVO EXEMPLO COMO HOMEM USAR POSSÍVEL POSITIVO OU USAR ERRADO NEGATIVO 

EXEMPLO HOMEM MAU MALVADO USAR RADIOATIVIDADE MAU FAZER ERRADO MATAR 

PESSOA IGUAL GUERRA PARECE FALSO BRUTO MAS TAMBÉM POSITVO POSSÍVEL AJUDAR     

DOENÇA^SUMIR    PESSOA     IGUAL                 PESSOA   CONTINUAR VIVER POR^ISSO 

EMISSÃO^RADIOATIVA^CORPO  OBRIGAD@ 

(T516) Luana: DE-NADA 

(T517) Paulo: OBRIGADO 

(( Professora faz o sinal de OBRIGADO e em seguida todos  batem palma para a professora 

em Libras)) 

classificador 
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APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS - Resolução 466/12) 

 
Convidamos o (a) Sr. (a) ______________________________________para 

participar como voluntário (a) da pesquisa A construção de conceitos de química por 

estudantes surdos usuários de Libras em um contexto de argumentação: Um estudo de caso, 

que está sob a responsabilidade do pesquisador Laerte Leonaldo Pereira, Rua Manoel Martins 

de Araújo nº 608, Salgado, Caruaru, CEP: 55.018-330 (telefone: 81 91956327/ e-mail: 

laerte.leonaldo@gmail.com e está sob a orientação de: José Ayron Lira dos Anjos (telefone: 

81 98842-5232 / e-mail: ayronanjos@gmail.com) e coorientação de: Sylvia Regina de Chiaro 

Ribeiro Rodrigues (telefone: 81. 2126-8323 / e-mail: chiaro@hotlink.com.br. 

Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe sejam 

compreensíveis, as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando e 

apenas ao final, quando todos os esclarecimentos forem dados, caso concorde com a 

realização do estudo pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que 

está em duas vias, uma via lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador responsável.  

Caso não concorde, não haverá penalização, bem como será possível retirar o 

consentimento a qualquer momento, também sem nenhuma penalidade. 

O objetivo Geral: analisar as contribuições da argumentação na construção de 

conceitos científicos para estudantes surdos usuários de Libras e objetivos específicos: 

Aplicar uma aula de química para estudantes surdos usuários de Libras através de sua língua 

materna; Estabelecer um contexto argumentativo a partir do problema de química proposto 

em sala de aula com os estudantes surdos; Apontar as possibilidades que a argumentação pode 

trazer para o ensino de química para esses estudantes. Para atender a estes objetivos citados 

acima, serão utilizados os seguintes procedimentos de pesquisa: uma aula de química a 

partir de um problema de química com o intuito de gerar ações discursivas com os estudantes 

surdos voluntários e usuários de Libras, registro videográfico de todo o processo da aula: 

envolvendo a licencianda de química, professor pesquisador e principalmente os estudantes 

surdos com recortes de tomadas dos vídeos para posterior análise. Ainda, destacamos que, a 

metodologia de análise será a unidade de análise triádica proposta por Leitão (1999, 2000) 

em que consiste o argumento (ponto de vista e justificativa), um contra-argumento 

(declaração de oposição), e a resposta (reação ao contra-argumento). A participação dos 

voluntários nesta pesquisa durará apenas o tempo necessário para realização da problemática 

da aula que precisará ser gravada durante dois encontros, incluindo, se necessário um 

encontro extra para a finalização da pesquisa que será em torno de 50 a 60 minutos. 

Esta pesquisa poderá apresentar, ainda que minimamente, alguns desconfortos como, 

por exemplo, o constrangimento para os participantes da pesquisa, por não querer se envolver 

com os questionamentos. Para não acontecer tal risco a pesquisa será realiza em um espaço 

separado que favoreça mais conforto do ponto de vista visual para os envolvidos na pesquisa. 
Como se trata de uma pesquisa que ao final será tornada pública a partir de seus 

resultados, estaremos contribuindo com as discussões que fazem o campo de conhecimento e 

ao mesmo tempo, a disseminação dessa pesquisa em artigos e publicações que contribuam 

para prática de muitos professores de surdos que trabalham de forma intuitiva e que ainda não 

atentaram para as contribuições dessa ação discursiva na melhoria do ensino desses estudantes 

numa perspectiva de geração de debates acerca de uma tema polêmico que gere novas 

informações, sentidos ou conceitos no campo a ser estudado. 
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Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre 

os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados 

coletados nesta pesquisa (registros videográficos), ficarão armazenados em (pastas de 

computador pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador, no endereço acima informado, 

pelo período de mínimo 5 anos.  

Nada lhe será pago e nem será cobrado para participar desta pesquisa, pois a aceitação 

é voluntária, mas fica também garantida a indenização em casos de danos, comprovadamente 

decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. Se 

houver necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas pelos pesquisadores 

(ressarcimento de transporte e alimentação).  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: 

(Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 

50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 

 

 

_____________________________________ 
Pesquisador Responsável 

Laerte L. Pereira 

 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO 
(A) 

Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo 

assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade 

de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo 

em participar do estudo A construção de conceitos de química por estudantes surdos usuários 

de Libras em um contexto de argumentação: Um estudo de caso, como voluntário (a). Fui 

devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo(a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Local e data __________________  

Assinatura do participante: __________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o 

aceite do voluntário em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 

 

 

mailto:cepccs@ufpe.br
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ANEXO A: TEXTO PRÉVIO SOBRE RADIOATIVIDADE 
 
 
 
 

 
Você sabe o que é radioatividade? 

 
 
 

Kátia Aparecida da Silva Aquino
10

 
 

 Os elementos químicos, aqueles que constituem as moléculas, e que por sua vez fazem parte 
de tudo o que conhecemos como pães, borrachas, água, leite, tecidos, etc, podem possuir uma 
energia necessária para o equilíbrio e harmonia dos compostos, mas também pode ter muita energia. 
Quando um elemento químico possui muita energia, o chamamos de elemento instável que também é 
conhecido como elemento radioativo, e seu núcleo (onde ficam os prótons e nêutrons) tende a se 
equilibrar emitindo a energia que está ―sobrando‖ para fora. Mas a energia, neste caso, vem 
associada a partículas ou ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são como as ondas do 
wifi que você usa para acessar a internet do seu celular. Só que as ondas eletromagnéticas que saem 
do núcleo de elementos radioativos possuem muito mais energia, são chamadas de radiação gama. 
Quanto às partículas que saem dos elementos radioativos, estas são bem energéticas também, mas 
geralmente perdem sua energia quando topam com outras matérias como o ar, o solo ou nosso 
corpo.  
 Você deve estar se perguntando: E o que a radiatividade tem haver comigo? Bem, toda esta 
coisa de elemento instável pode parecer que está longe de nós, porque quando olhamos ao nosso 
redor vemos matéria muito equilibrada, não parece que estão emitindo partículas ou ondas 
eletromagnéticas. A emissão de partículas e ondas não é comum mesmo, contudo quando comemos 
alguns alimentos, lá estão alguns elementos químicos radioativos naturais, que nós comemos e nem 
nos damos conta que ele é radioativo ou instável. Um exemplo é o átomo de potássio de massa 
quarenta (

40
K). Toda fez que você come uma banana, ingere vários átomos de 

40
K que emitem 

partículas no seu organismo. Fique calmo! Esta energia não vai te fazer mal. Falando ainda em 
alimentos, existem alguns, como a batata inglesa e temperos, que são irradiados em equipamentos 
construídos pelo homem que usam ondas eletromagnéticas provenientes de átomos radioativos. 
Estes alimentos tornam-se mais resistentes ao apodrecimento, por exemplo. 
 Os elementos radioativos emitem tanta energia que o homem aproveita esta energia para 
produzir bombas nucleares, que podem ser utilizadas em guerras ou como instrumento de poder. 
Veja o que acontece na Coreia do Norte, por exemplo, não sei se você sabe, mas este país é bem 
conhecido e temido por conta das bombas nucleares que possui. Elementos radioativos também 
podem produzir energia elétrica, como o que acontece em Angra dos Reis no Rio de Janeiro. Parte 
da população daquele estado consome energia de origem nuclear. Claro que usinas nucleares são 
temidas por conta dos acidentes que já ocorreram. O mais famoso foi o de Chernobyl, na Ucrânia, em 
1986, mas tivemos um acidente bem recente em Fukujima, no Japão, em 2010. 
 O poder energético de um átomo radioativo realmente é muito grande. Já causou muita 
tristeza com a morte em massa de muitas pessoas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, na segunda 
guerra mundial num ataque covarde dos Estados Unidos a esse país. Contudo, já salvou a vida de 
muita gente acometida de câncer, cujo tratamento foi utilizado a energia de átomos radioativos. No 
final das contas quem decide o que fazer com tanta energia é o próprio homem.  

 
 
 
 

                                            
10

 Docente do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (CAp- UFPE).  
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ANEXO B: PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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