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“Sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido.” 
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RESUMO 

 

 

 

No Brasil, o acesso de pessoas com necessidades educacionais especiais (NEE) em escolas de 

ensino regular é um direito regulamentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB 9.394/96) a proposta desta lei é garantir o acesso desses alunos à escola e oferecer o apoio 

de profissionais especializados. O professor deve estar atento a realidade social e educacional 

do aluno e proporcionar uma abordagem dos contéudos de forma contextualizada, permitindo 

aos estudantes construir seus conhecimentos a partir de situações vivenciadas no seu cotidiano, 

principalmente ao aplicar o princípio da inclusão do aluno surdo ao ensino de Ciências.  O 

presente estudo tem como objetivo geral analisar as estratégias metodológicas no ensino de 

Ciências para alunos surdos. Consiste em uma revisão sistemática da literatura de abordagem 

qualitativa, realizada em bases de dados de abrangência nacional, sendo elas, Scielo, Portal da 

Capes e Revista de Educação Especial. As buscas nas bases de dados foram direcionadas pelos 

seguintes descritores: ensino de ciências, estratégias metodológicas, surdez e educação. 

Considerou-se apenas artigos publicados em português, no período de 2009 a 2019. Foram 

encontrados nove artigos que abordavam o objeto de estudo da pesquisa. Os resultados deste 

trabalho demonstram que mesmo que exista um número significativo de trabalhos com a 

temática do ensino de Ciências e Educação Inclusiva, ainda existe uma carência de estratégias 

de ensino voltadas para os alunos surdos. As estratégias de ensino encontradas nos artigos 

caracterizam-se pelo uso de imagens, modelos didáticos, jogos, atividades lúdicas, e aulas 

expositivas dialogadas, que mesmo não contribuindo de forma significativa na aprendizagem 

dos alunos surdos ainda são utilizadas. As pesquisas analisadas revelam também que os 

professores não tem o domínio da Libras e que os alunos surdos geralmente só conseguem 

interagir com o intérprete durante a aula e que é necessário o planejamento em conjunto do 

professor e interprete. Observou-se também a necessidade de o professor buscar a formação 

continuada a fim de quebrar as barreiras de acessibilidade comunicacional com os alunos 

surdos. A partir dos trabalhos analisados foi possível concluir que as estratégias de ensino 

encontradas facilitam a aprendizagem dos alunos surdos nas classes de ensino regular. 

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Estratégias Metodológicas. Educação inclusiva. 

Surdez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

In Brazil, the access of people with special educational needs (SEN) in regular education 

schools is a right regulated in the Law of Guidelines and Bases of National Education (LGBNE 

9.394/96) the proposal of this law is to guarantee the access of these students to school and offer 

the support of specialized professionals. The teacher must be aware of the social and educational 

reality of the student and provide a contextualized approach to issues, allowing students to build 

their knowledge from situations of their daily lives, especially when applying the principle of 

inclusion of deaf students to science teaching.  This study aims to analyze the methodological 

strategies in the teaching of science for deaf students. It consists of a systematic review of 

literature of qualitative approach, carried out in databases of national scope, being them, Scielo, 

Capes web portal and Special Education Journal. The searches in the databases were directed 

by the following descriptors: science teaching, methodological strategies, deafness and 

education. We considered only articles published in Portuguese, from 2009 to 2019. Nine 

articles were found that addressed the object of study of the research. The results of this work 

show that even if there is a significant number of works with the theme of science teaching and 

inclusive education, there is still a lack of teaching strategies aimed at deaf students. The 

teaching strategies found in the articles are characterized by the use of images, didactic models, 

games, playful activities, and expository classes dialogued, which even not contributing 

significantly in the learning of deaf students are still used. The researches analyzed also reveal 

that teachers do not have the domain of Libras and that deaf students usually can only interact 

with the interpreter during class and that it is necessary the joint planning of the teacher and 

interpreter. It was also observed the need for the teacher to seek continuing education in order 

to break the barriers of accessibility communication with deaf students. According to the work 

analyzed it was possible to conclude that the teaching strategies found facilitate the learning of 

deaf students in regular classes. 

 

Keywords: Teaching Sciences. Methodological Strategies. Inclusive Education. Deafness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
No Brasil, o acesso de pessoas com necessidades educacionais especiais (NEE) 

em escolas de ensino regular é um direito regulamentado na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB 9.394/96), com base no art.58 a proposta desta lei é garantir o 

acesso desses alunos à escola, oferecer o apoio de profissionais especializados, quando 

necessário, com objetivo de atender as suas necessidades educacionais (BRASIL, 1996). 

Em abril de 2002, foi publicada a Lei 10.436 que reconhece a Língua Brasileira 

de Sinais (Libras) como meio legal de comunicação e expressão das comunidades surdas 

brasileiras (BRASIL, 2002). Esta lei é regulamentada pelo Decreto 5.626, onde passou-

se a discutir a educação bilíngue para surdos, além de orientar para a formação inicial e 

continuada de professores e formação de intérpretes para a tradução da Língua 

Portuguesa e interpretação da LIBRAS (BRASIL, 2005). 

O professor deve estar atento a realidade social e educacional do aluno. A 

abordagem dos contéudos deve ser feita de forma contextualizada, permitindo aos 

estudantes construir seus conhecimentos a partir de situações vivenciadas no seu 

cotidiano. É a partir das dificuldades apresentadas pelos alunos surdos que o professor 

deve planejar como trabalhar os conteúdos de Ciências. Essa dinâmica além de contribuir 

para o desenvolvimento cognitivo do estudante estreita a relação/professor aluno. Sendo 

assim, é importante que os educadores  busquem novas  estratégias metodológicas  que 

se adequem aos alunos surdos, possibilitando um ensino eficaz. 

A proposta da Política de Inlusão Escolar é proporcionar oportunidades iguais a 

todos, no entanto, na prática ainda encontra-se impasses nas demandas em relação a sua 

implementação. Necessita-se formação dos professores, modificações curriculares, 

atenção integral e cuidados individualizados para o atendimento às pessoas assitidas por 

essa política. 

       Incluir não se restringe em trazer para a sala de aula regular um aluno com 

necessidades educacionais específicas, quando se trata de educação inclusiva é 

necessário oferecer meios para que o esse aluno aprenda. Ao aplicar princípio da inclusão 

ao ensino de Ciências,  o professor deve adotar estratégias de ensino que facilite a 

aquisição de conhecimentos por parte dos alunos, possibilitando que estes sejam capazes 

de compreender os conceitos e utilizá-los para refletir e agir diante das circunstâncias 



13  

 

vivenciadas em seu cotidiano. Mesmo que a escola não disponha de materiais adaptados  

para atender  as necessidades destes alunos, a educação deve ser realizada de maneira 

individual respeitando as particularidades de cada um. 

 A Educação de Surdos, sempre foi mais focada na aprendizagem da Língua 

Portuguesa e no uso da Língua de Sinais, porém pouco se discute a aprendizagem em outras 

áreas do conhecimento, como na área de Ciências, que é de extrema importância na 

formação do cidadão. Desta forma, faz-se necessário ressaltar a importância de pesquisa 

em outras áreas, referentes à aprendizagem do aluno surdo. 

 Embora o ensino de Ciências, permita ao docente adotar diversas atividades 

práticas, que fogem da abordagem tradicional do ensino, ainda existem desafios no que diz 

respeito ao uso dessas estratégias metodológicas, quando se trata de alunos com 

necessidades educacionais específicas, a forma como essas estratégias serão 

apresentadadas podem interferir diretamente na aprendizagem do aluno. 

Nesse sentido, justifica-se o interesse em realizar este estudo que pretende 

analisar as estratégias metodológicas adotadas pelos professores de ciências para o 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem dos alunos surdos, considerando que as 

estratégias de ensino adequadas podem contribuir para um melhor desempenho na 

aprendizagem do aluno. 

Considerando a importância da atuação pedagógica do professor na educação 

inclusiva, e buscando entender a inclusão dos surdos no ensino de Ciências com base 

nisso, esta pesquisa procura responder a seguinte questão: Como as produções 

acadêmicas tem abordado as estratégias metodológicas, no ensino de Ciências, voltadas 

para atender as necessidades de aprendizagem de alunos surdos em salas regulares? 

Para que os estudantes surdos tenham acesso ao conhecimento da mesma forma 

que os alunos ouvintes, é necessário que o professor considere suas particularidades 

línguisticas e culturais e trabalhe os conteúdos de Ciências de forma contextualizada, de 

maneira que o aluno surdo consiga construir seus próprios conceitos.
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2 OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo Geral 

 

 Analisar as estratégias metodológicas no ensino de ciências para alunos surdos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Fazer um levantamento das estratégias metodológicas no ensino de Ciências 

para estudantes surdos em salas regulares. 

 Determinar a relação entre as estratégias metodológicas com as necessidades de 

aprendizagem dos alunos surdos. 

 Identificar as diferentes metodologias adotadas no ensino de Ciências para 

atender as necessidades de aprendizagem dos estudantes surdos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
3. 1 Histórico Sobre a Educação dos Surdos 

 

Por muito tempo, os surdos não eram considerados cidadãos. Pois acreditava-se 

que o pensamento se desenvolvia através da linguagem oral. Considerava-se que os 

surdos por não ouvirem e nem falarem, consequentemente não podiam pensar, afetando 

assim o seu desenvolvimento cognitivo. Com o Renascimento, os surdos passaram ter 

direito a educação e a socialização (TENÓRIO, 2008) 

O Congresso Internacional de Milão em 1880 representa um momento difícil da 

história dos surdos, quando educadores ouvintes reuniram-se para tratar sobre a educação 

dos surdos. Neste congresso havia a presença de pessoas importantes como o escocês 

Alexander Graham Bell, inventor do telefone, que se posicionava contra a língua de 

sinais, segundo ele os surdos deveriam aprender a leitura labial e articular sons. 

(QUADROS & STUMPF, 2015). Uma das consequências das discussões deste evento 

foi a implementação do oralismo em todo o mundo como o método mais adequado para 

a educação do surdo estabelecendo uma ruptura definitiva entre os métodos oral 

(oralismo) e de comunicação por sinais (gestualismo).  

A educação oralista consiste em capacitar o surdo para utilizar a linguagem dos 

ouvintes na modalidade oral como única forma de comunicação. A partir de então, a 

língua de sinais foi proibida nas escolas de surdos e nas instituições que os acolhiam, 

porém continuou sendo utilizada pelos surdos que descumpriam as normas desse sistema 

opressor (QUADROS & STUMPF, 2015). Os resultados da educação oralista foram 

devastadores, muitos alunos não tiveram acesso a Língua de Sinais no período adequado, 

a maioria dos surdos não desenvolveram uma fala inteligível, em geral o 

desenvolvimento dessa linguagem era parcial e tardio. Diante disso, muitos tiveram 

atrasos significativos na escola. 

No Brasil, o ensino de surdos teve início com a chegada, no fim de 1855, do 

professor Francês, que apresentava surdez congênita, Ernest Huet (TENÓRIO, 2008). 

Desta forma, a educação dos surdos no Brasil foi originalmente influenciada por 

metodologias europeias formuladas ao longo dos séculos XVI a XVIII. 

No século XIX até meados do século XX, passou a ser sistematizada iniciativas 

voltadas para a educação dos surdos no Brasil em instituições de educação especial, que 

contavam com atuação de professores especializados em surdez. Neste período alguns surdos 
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frequentavam o ensino regular, porém não tinham acesso a atendimento especializado, pois 

defendia-se a ideia que estes alunos deveriam adequar-se  ao sistema de ensino (ROCHA, 

2012). 

A presença do oralismo nos sistemas educacionais durou por décadas porém anos 

mais tarde percebeu-se que este não era o método mais adequado para o ensino dos surdos. 

Diante dessa discussão sobre qual método era melhor para o desenvolvimento da pessoa 

surda a Língua de Sinais passou a ser considerada um recurso essencial para a aprendizagem dos 

surdos. 

A luta por uma identidade cultural e por uma linguagem própria para os surdos 

foi constante. Dessa luta, surgiu o bilinguismo, uma proposta que permite à pessoa surda 

ter acesso as duas Línguas, considerando a Língua de Sinais como natural, e a língua 

portuguesa como auxiliar. O bilinguismo é uma conquista no processo educacional dos 

surdos, pois atende as especificidades dos educandos e possibilita os surdos serem 

ensinados na sua Língua Natural (QUADROS, 2006). 

 A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é considerada a Língua Natural do Surdo, 

sendo composta por um sistema gestual reconhecido por Lei. Quando o surdo mesmo 

consegue desenvolver conhecimentos acerca da Língua Portuguesa é considerado 

bilíngue. Neste sentido, a primeira forma de aprendizagem da Língua pelo Surdo é a 

Língua de Sinais, que o insere socialmente e em relação à comunicação, dando-lhe a 

oportunidade de se fazer entendido (SILVA, 2015). 

Independente do ambiente, a educação dos Surdos deve ser feita primariamente 

na Língua de Sinais, visto que ela é espontânea pelos surdos, pois sua experiência é 

visual. O professor, portanto, necessita compreender que o estudante surdo possui a 

mesma capacidade de aprendizagem que o ouvinte, o que necessita ser modificado é o 

método de ensino, e a forma de se comunicar e relacionar com ele (SILVA, 2015). 

 

3. 2 Educação Inclusiva para os Alunos Surdos 

 

 A escolarização desempenha um papel importante no desenvolvimento do 

indivíduo enquanto sujeito crítico, é através da educação que o sujeito desenvolve suas 

capacidades e constroe seus conceitos e opiniões. Desta forma a educação contribui para a 

aquisição de conhecimentos e formação do cidadão. 

 A educação inclusiva tem provocado importantes discussões ao longo dos anos, 

com o objetivo de proporcionar uma sociedade mais justa e menos preconceituosa. No 
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âmbito da educação a inclusão desempenha um papel fundamental na escolarização dos 

alunos, pois permite ao indíviduo com diversos tipos de deficiência desenvolver suas 

capacidades e interagir na sociedade.  

 Devido as lutas e reivindicações hoje existem leis, decretos e outros documentos 

que regulamentam o acesso e a permanência de pessoas com necessidades educacionais 

específicas no sistema de ensino. No Brasil a educação inclusiva passou a ser discutida a 

partir de meados de 1970, onde adotou-se uma Educação Integradora, na qual os alunos 

com deficiência tinha o direito de serem incluídos com os demais alunos (CAMPOS, 2011). 

Um marco brasileiro para a inclusão foi a Constituição Federal de 1988, que determina que 

o atendimento educacional especializado para pessoas com necessidades educacionais 

específicas ocorra preferencialmente na rede regular de ensino. 

Na década de 1990, foi lançada a política de Educação para todos, uma proposta 

de inclusão escolar iniciada com a Declaração de Salamanca de 1994 que teve como 

objetivo principal educar a todos no mesmo espaço, independente de suas condições 

físicas.  A sua origem é atribuída aos movimentos em favor dos direitos humanos e contra 

instituições segregacionistas, movimentos iniciados a partir das décadas de 1960 e 1970. 

(CAMPOS, 2011).  Vários países assumiram a inclusão como tarefa fundamental da 

educação pública e diferentes tentativas foram colocadas em prática buscando viabilizá-

la. A defesa desse modelo educacional se contrapõe ao modelo de educação especial 

anterior, onde prevelecia o preconceito e discriminação. (LACERDA, 2006). 

 Para os estudantes com necessidades educacionais específicas, a inclusão tem como 

objetivo diminuir as situações de exclusão que os impede participar de forma ativa na 

sociedade.Dentre o público alvo dos alunos com necessidades educacionais específicas, 

estão inclusos os alunos surdos, que necessitam de condições específicas para sua 

comunicação, que são direcionadas pelo uso da Libras. 

Apesar  das conquistas relacionadas a inclusão, ainda existem diversas barreiras 

que impedem que a educação inclusiva seja de fato efetivada, dentre elas destaca-se a 

falta de preparo dos docentes e da flexibilização dos currículos além das condições de 

trabalho desvavoráveis. 

 A maior parte dos surdos atendidos no Brasil não tido acesso a uma escolarização 

voltadada para suas necessidades linguísticas, metodológicas, curriculares, sociais e 

culturais. Os surdos estão  inseridos em classes/escolas especiais que trabalham dentro da 

perspectiva oralista, as quais pretendem muitas vezes que o aluno surdo comporte-se como 

um ouvinte, lendo nos lábios aquilo que não pode escutar, falando, lendo e escrevendo a 
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Língua Portuguesa. Ou em escolas regulares, inseridos em classes de ouvintes nas quais, 

novamente, acompanhando os conteúdos planejados para alunos ouvintes, sem que 

qualquer condição especial seja propiciada para que tal aprendizagem aconteça 

(LACERDA,2000). 

 Embora ainda existam muitos preconceitos e falta de informação relacionada a 

surdez, é possivel perceber o avanço da sociedade no que diz respeito a inclusão de pessoas 

surdas em diversos espaços da sociedade.  

  Atualmente, as comunidades surdas tem conquistado seu espaço relacionado à 

educação e ao uso da Libras. Estas conquistas estão ligadas às aprovações do legislativo 

através de Decretos e Leis que garantem ao surdo seu direito como cidadão (FERNANDES; 

REIS, 2019).Embora ainda existam muitos preconceitos e falta de informação relacionada 

a surdez, é possivel perceber o avanço da sociedade no que diz respeito a inclusão de 

pessoas surdas em diversos espaços da sociedade. 

 

3. 3 Ensino de Ciências para os Alunos Surdos 

 

Nos últimos anos, os estudos sobre o ensino das ciências têm se preocupado com 

uma educação mais comprometida e contextualizada. O ensino de ciências na escola tem 

seguido duas vertentes, uma mais acadêmica, focada no conteúdo e conceitos científicos, 

e a outra centrada na formação do cidadão (PIMENTEL, 2019). 

A ciência é uma linguagem, portando, “ser alfabetizado cientificamente é saber 

ler a linguagem em que está escrita a natureza” (Chassot, 2003, p.91). O ensino de 

ciências deve permitir aos alunos, o entendimento do conhecimento científico construído 

historicamente, através do relacionamento dos fenômenos naturais aos modelos teóricos, 

e atribuindo significado a simbologia científica. Sendo assim, é de extrema importância 

ensinar ciências a todos os alunos, com ou sem necessidades educacionais especiais, para 

a formação de um cidadão crítico que possa participar na tomada de decisões de sua 

sociedade (CHASSOT, 2003). 

Por outro lado, quando se trata do ensino de Ciências na escola, deve-se levar em 

consideração que, o modelo de escola regular inclusiva de hoje, na qual a educação é 

para todos e se constitui de múltiplas identidades e interações, inclusive no que diz 

respeito às pessoas com deficiência. Neste sentido, alguns critérios devem ser 

considerados para que um ensino de Ciências de qualidade contemple a todos os alunos. 
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Em relação aos alunos surdos, deve-se levar em conta que sua aprendizagem 

ocorre de forma diferenciada, pois eles percebem o mundo de maneira visual, sem 

recursos auditivos como referência, o que os torna um grupo com peculiaridades de 

percepção de mundo, sendo a principal delas a Língua de Sinais (PIMENTEL, 2019). 

O processo de ensino e aprendizagem, baseado na perspectiva da Educação 

Inclusiva, requer a adoção de alguns critérios como: uma nova estrutura da sala de aula, 

diferente da concepção tradicional de ensino, onde o professor é detentor do 

conhecimento e sua função é  transmití-lo para os alunos. Na inclusão escolar, o 

conhecimento científico deve ser mediado pelo professor, contudo, este contará com o 

apoio e intervenções dos diversos profissionais capacitados nas várias especialidades, 

que de forma direta e indireta colaborem para o processo de desenvolvimento educativo 

destes alunos (OLIVEIRA & BENITE, 2015). 

 Essa realidade ainda é distante na maioria das escolas brasileiras, pois poucos 

professores tem conseguido adequar suas aulas para atender as necessidades dos alunos 

surdos. A carência de estratégias de ensino adequadas contribui para que os surdos 

encontrem dificuldades em participar e dar continuidade a seus estudos e, 

historicamente, ficam por fora das decisões da sociedade que exigem conhecimentos 

científicos e tecnológicos, diante disso, muitos se sentem excluídos.    
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3 METODOLOGIA 

 
A pesquisa realizada consiste em uma revisão sistemática da literatura, de 

abordagem qualitativa, acerca das estratégias metódologicas no ensino de ciências, 

voltadas para o aluno surdo. Marconi e Lakatos (2003) consideram a pesquisa 

bibliográfica como um apanhado de estudos já realizados sobre determinado tema, e que 

fornecem dados atualizados e pertinentes com relação à escolha do tema, constituindo 

uma fonte vasta de informações. É um trabalho de pesquisa que envolve exclusivamente 

uma abordagem teórica. O pesquisador verifica na literatura o que foi pesquisado sobre 

determinado tema e até onde o conhecimento avançou em determinada área (MACÊDO, 

2018). 

Os artigos foram selecionados a partir da ferramenta de busca em bases de dados 

nacionais. Para a coleta dessas informações, foram consultadas as seguintes bases de 

dados: Portal da Capes e SciELO e Revista Educação Especial. 

A busca dos artigos foi delimitada pelos seguintes descritores: Estratégias 

Metodológicas, Ensino de Ciências, Surdez e Educação Inclusiva. Os critérios de 

inclusão contemplou artigos completos, em língua portuguesa, publicados nos período 

de 2009 a 2019 que abordem o tema do objeto de pesquisa. Os critérios de exclusão 

contemplaram: publicações que que não se tratam de artigos, publicações incompletas 

ou indisponíveis, que não estão em língua portuguesa, artigos repetidos, que não tratam 

do tema proposto e que se encontram fora do período estabelecido.  

Após o levantamento nas bases de dados seguindo os critérios de inclusão e 

exclusão, foi feita a leitura do título e do resumo das publicações, os artigos que estavam  

de acordo com a proposta deste estudo foram lidos na íntegra. Posteriormente as 

publicações selecionadas, foram classificadas, levando em conta o título da produção, a 

base de dados na qual foi localizada e o  ano de publicação e os objetivos da pesquisa. 

Por fim, os dados foram organizados em um quadro e foi feita a análise das publicações 

conforme os objetivos estabelecidos nesta pesquisa. 

Após as análises dos descritores em cada base de dados selecionada (Quadro 1), 

foi possível verificar um total de 193. Deste total 09 atendem ao objeto de estudo desta 

pesquisa, como mostra detalhadamente o quadro 2. 
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Quadro 01 – Estratégias de busca dos artigos selecionados. Teresina, Piauí, Brasil, 2020. 

 

                 Base de Dados            Detalhes da busca 

 

 

REVISTA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

 

Filtro: Estratégias Metodológicas (03) 

          Surdez (70)                          

          Ensino de Ciências (17) 

          Educação Inclusiva (196) 

 

 

PORTAL DA CAPES 

 

Filtro:Estratégias Metodológicas (72) 

          Surdez (78)                          

          Ensino de Ciências (600) 

          Educação Inclusiva (173) 

 

 
SCIELO 

 

 

Filtro: Estratégias Metodológicas (121) 
          Surdez (218)                          

          Ensino de Ciências (1006) 

          Educação Inclusiva (251) 

 

Fonte: Revista Educação Especial, Portal da Capes e SciELO. 

 

Quadro 02 - Fluxograma de identificação, seleção e inclusão dos artigos, para o desenvolvimento da 

pesquisa. Teresina, Piauí, Brasil, 2020. 

 

Fonte: Revista de Educação Especial, Portal da Capes e SciELO. 
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Artigos encontrados após verificação dos 
descritores.

n = 193

Artigos excluidos após aplicação de critérios 
de inclusão e exclusão 

n= 179

Artigos excluidos após leitura dos titulos e 
resumos 

n= 14

Motivos da exclusão:

- Artigos repetidos ou publicados fora do 
período estabelecido

- Não discorriam artigos disponíveis na íntegra

- Idiomas inglês, chinês e espanhol

- Não correpondiam ao objetivo da pesquisa

Estudo incluídos na revisão para análise final

n= 09
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4 RESULTADOS 
 

 Seguindo os critérios descritos anteriormente, foram selecionados 09 artigos que versam 

sobre as estratégias metodológicas no ensino de Ciências voltadas para alunos surdos, os quais estão 

inclusos nesta revisão sistemática. Com as informações obtidas foi elaborado um quadro de 

características dos artigos selecionados. O quadro 3 apresenta os  aspectos gerais dos trabalhos 

selecionados para posterior análise e discussão. 

 

Quadro 03 – Relação dos artigos selecionados. Teresina, Piauí, Brasil, 2020. 

 

Título, Autor, Local e 

Ano 

 

Metodologia Principais resultados 

Ensino de ciências para 

deficientes auditivos: um 

estudo sobre a produção 

de narrativas em classes 

regulares inclusivas. 

 

Oliveira, W. D.; Melo, 
A.C.C; Benite, A. M. C. 

Goiânia – GO, 2012. 

 
 

Utilizou-se o diário de aula 

coletivo como instrumento 

metodológico de coleta de dados, 

na qual professores e intérpretes 
narraram sobre sua prática 

pedagógica, as metodologias 

adotadas pelo professor, e as 
dificuldades de aprendizagem dos 

alunos deficientes auditivos. Os 

resultados foram analisados pela 
técnica de análise de conteúdo. As 

análises foram descritas com base 

na realidade de duas escolas 

inclusivas do município de 
Goiânia. As narrativas dos 

professores de ciências (P1 e P2) 

e Intérpretes de LIBRAS (ILS1 e 
ILS2) referentes a vinte e duas 

aulas onde estavam presentes 

alunos deficientes auditivos 
(DAs) em turmas regulares de 

ensino médio e ensino 

fundamental. 

 

Através das narrativas analisadas, 

foi possível perceber que P1 tenta  

utilizar de outras formas de 

expressão e registro de 
comunicação do conhecimento, 

tais como figuras e representações 

esquemáticas para minimizar a 
barreira linguística existente entre 

os deficientes auditivos, ouvintes e 

o conhecimento científico. ILS1 
considera essas formas de 

apresentar o conhecimento 

científico facilita a 

interpretação/tradução do 
conteúdo. As narrativas apontam 

que P2 procura utilizar diferentes 

recursos didáticos, como o uso das 
TIC´s, computador e atualidades 

sobre o assunto, buscando atuar 

efetivamente como mediador no 
processo de ensino aprendizagem. 

P1 e ILS1 apontam em suas 

narrativas que os alunos encontram 

dificuldades na compreensão dos 
conteúdos pelo fato de não 

dominarem a LIBRAS, encontram 

dificuldade para memorizar as 
palavras e conhecem poucas 

palavras em português. De um 

modo geral o discurso dos 

professores e intérpretes 
convergem no que diz respeito ao 

dilemas encontrados na 

compreensão do conteúdo pelos 
estudantes. Além disso existe outro 

componente que interfere no 

ensino de ciências dos deficientes 
auditivos, que é a falta de domínio 
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da linguagem científica por parte 

dos intérpretes. Este deve 

compreender o que o professor de 
ciências fala e, tentar colocar estas 

palavras em LIBRAS, o que é 

bastante complicado já que não 
existem sinais específicos para os 

termos científicos em LIBRAS. Os 

alunos deficientes auditivos 
contam somente com as 

interpretações dos intérpretes em 

língua de sinais e os esquemas 

utilizados pelos professores para a 
compreensão dos conceitos 

científicos, já que a relação com os 

professores é limitada, pelo fato 
destes não dominarem a LIBRAS. 

A escolarização de 

surdos no ensino 

fundamental: percepções 

sobre o ensino e 

aprendizagem de 

ciências.  
 

Silva, L.F.R, et al. 

Belém – PA, 2013. 

É uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, desenvolvida por 

meio de um estudo de campo com  
alunos do 6º e do 7º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola  

pública situada na cidade de 
Belém-PA. Para isso, foram 

pesquisados quatro estudantes 

surdos, fluentes em Libras, e uma 

professora. Foi feita uma 
entrevista para verificar as 

percepções dos discentes surdos e 

da docente sobre o ensino e a 
aprendizagem da disciplina 

ciências, assim como as 

metodologias usadas pelo 
professor de ciências. O 

instrumento para produção de 

dados foi um questionário em 

língua portuguesa, traduzido e 
interpretado para a LIBRAS. 

 

Os quatro estudantes relataram 

maneiras diferentes de perceber o 

ensino e a aprendizagem. A partir 
dos relatos dos alunos, percebeu-se 

que a aula dialoagada é uma 

metodologia utilizada pelo 
professor, que faz uso de recursos 

tecnológicos, do livro didático, uso 

de imagens e da linguagem oral. 

Percebe-se também que a 
metodologia usada pelo professor é 

a aula contextualizada, com base 

em pesquisa e experiências 
vivenciadas pelos alunos, porém 

algumas aulas são apreendidas 

mais facilmente do que outras, em 
que os alunos não compreendem 

nada. Segundo a professora a 

escola não oferece os recursos 

adequados para trabalhar o ensino 
de ciências, então os recursos 

utilizados são visuais e 

tecnológicos e o livro didático, 
como recurso auxiliar de ensino. A 

partir desse relato nota-se que a 

aprendizagem dos conteúdos está 

limitada aos recursos que a escola 
dispõe. Observa-se ainda que, para 

trabalhar com surdos, é necessário 

que o professor tenha um certo 
domínio sobre a LIBRAS, de forma 

que seja possível a comunicação 

com o seu aluno, caso contrário é 
indispensável a presença de um 

mediador ou intérprete em 

LIBRAS. 

O ensino de química para 

alunos surdos e ouvintes: 

Foi elaborada uma estratégia 
didática sobre Cinética Química 

Os desenhos realizados referentes 
aos experimentos feito pelos 
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utilizando a 

experimentação como 

estratégia didática para o 

ensino de Cinética 

Química.  

 
Vilela-Ribeiro, E,B, et al. 

Jataí–GO,2014. 

que consistiu em uma aula 

teórico-prática em uma turma de 

2º ano de ensino médio, contendo 
28 alunos ouvintes e dois alunos 

surdos.Três aulas de química de 

cinquenta minutos foram 
utilizadas. Além da apresentação 

de figuras e vídeos com a intenção 

de promover uma melhor 
visualização do conteúdo para os 

alunos surdos, realizou-se 

também quatro experimentos: I-

concentração do alvejante em 
uma reação; II- influência da 

temperatura em uma reação; III-

velocidade das reações com 
comprimidos efervescentes e IV- 

batata espumante. Como critério 

para avaliação dos estudantes, foi 

solicitado a elaboração desenhos 
sobre o conteúdo abordado. Essa 

opção metodológica teve relação 

com a possibilidade de os 
estudantes surdos conseguirem se 

expressar melhor através de 

representações pictográficas, do 
que em português. Cinco 

representações foram utilizadas 

na pesquisa, mas, de modo geral, 

as características observadas 
nelas o servem para representar os 

demais estudantes. Os estudantes 

foram identificados como A1, A2, 
A3, A4 e A5, sendo A1 e A2 os 

estudantes surdos. 

estudantes foram avaliados 

qualitativamente. No decorrer das 

aulas, foram observados problemas 
já descritos por outros 

pesquisadores e que a essa  

estratégia tambem não consegui 
explicar. Percebeu-se que os 

estudantes surdos dependiam 

muito das explicações do intérprete 
e que pouco interagem com o 

professor. Em relação a estratégia 

utilizada através dos experimentos 

e da representação destes por meio 
de desenhos, os estudantes surdos 

fizeram suas representações 

semelhantes aos alunos ouvintes, o 
que permite dizer que a estratégia 

didática utilizando representações 

visuais e experimentos é 

interessante para ser adotada com 
alunos surdos. De uma maneira 

geral, percebeu-se que a principal 

dificuldade enfrentada pelos 
estudantes está relacionada ao 

aspecto representacional do 

conteúdo trabalhado. O intérprete 
da sala explicou aos estudantes 

surdos como a atividade deveria ser 

realizada e eles conseguiram fazer 

suas próprias representações sem 
auxílio do intérprete ou do 

professor. Os estudantes 

relacionaram o aumento da 
concentração com o aumento da 

velocidade da reação e  utilizaram 

também a escrita para representar o 

conteúdo. Embora a estratégia 
didática tenha enfocado os aspectos 

representacionais, teóricos e 

fenomenológicos da cinética 
química, os estudantes surdos e 

ouvintes não conseguiram 

interrelacionar todos esses 
aspectos. Quanto a tentativa de ser 

uma atividade inclusiva, acredita-

se que o fato dos alunos surdos 

conseguirem fazer representações 
semelhantes aos ouvintes, mostra 

que a estratégia conseguiu pelo 

menos integrá-los ao ensino. 

Interações entre o Aluno 

com Surdez, o Professor 

e o Intérprete em Aulas 

de Física: uma 

Perspectiva Vygotskiana. 

Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa realizada em 10 

escolas públicas de Ensino Médio 

de Campo Grande-MS que 
receberam 24 alunos com surdez. 

Os resultados das observações das 

10 turmas foram bem semelhantes, 

quando relevantes algumas 

situações foram exemplificadas 
individualmente. De modo geral, 
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Vargas, J. S.;Gobara, S. T. 

Campo Grande – 
MS,2014. 

 

 

Em cada escola foram 

entrevistados alunos surdos, 

professores de física e intérpretes. 
Para a caracterização considerou-

se alunos do 1º, 2º e 3º ano. As 

informações foram registradas em 
um diário de bordo, algumas aulas 

foram filmadas. Elaborou-se uma 

ficha para anotar as observações 
acerca da interação entre os 

indivíduos presentes na sala, com 

foco no aluno surdo, o preparo e o 

planejamento das aulas do 
professor e sua interação com o 

aluno surdo, e o interesse do 

intérprete pela disciplina. Para a 
análise dos dados, foi utilizado o 

método de Análise do Conteúdo 

de Laurence Bardin e a 

abordagem histórico cultural de 
Vygotsky. 

os professores se mostraram 

preocupados com a aprendizagem 

mas não se esforçaram para mudar 
essa situação. Em relação ao 

planejamento, os docentes não 

tinham o hábito de planejar as aulas 
e isso dificultava quando 

comparava-se com o planejamento 

para o aluno surdo. Eles 
ministravam aulas tradicionais, 

utilizando apenas o quadro e o giz. 

Somente dois professores 

utilizaram o desenho para explicar 
o conceito que estavam ensinando, 

o que facilitou a visualização para 

o aluno com surdez. Os docente até 
tentavam se comunicar com os 

alunos surdos mas o fato deles não 

saberem LIBRAS tornava a 

comunicação limitada. Com todos 
os alunos observados, foi possível 

verificar que havia uma relação 

muito forte entre o intérprete e o 
aluno com surdez. O aluno 

confiava em tudo que o intérprete 

repassava para ele. Essa relação 
fazia com que ambos ficassem 

interagindo entre si e não 

possibilitava que o aluno surdo 

aumentasse o grau de interação 
com outras pessoas. De acordo com 

a teoria de Vygotsky, os alunos 

devem interagir para se 
desenvolver, e com o aluno surdo 

não é diferente. Praticamente não 

existe uma relação direta entre 

professor e aluno surdo, como o 
professor não sabia LIBRAS ele 

acabava evitando o diálogo com o 

aluno. Os alunos ouvintes apenas 
cumprimentavam os alunos com 

surdez mas não interagiam na sala 

de aula, chegando até sentar 
afastados. No que diz respeito ao 

espaço físico, as 10 escolas 

observadas não possuem estrutura 

para atender os alunos surdos e 
nem mesmo com outras 

deficiências físicas. 

O ensino de doenças 

microbianas para o 

aluno com surdez: um 

diálogo possível com a 

utilização de material 

acessível. 

O jogo “Conhecendo um mundo 
invisível – desafio de sinais” é um 

jogo de tabuleiro e foi adaptado 

do brinquedo Imagem e Ação da 

empresa GROW®, possuindo 
conteúdo e regras diferenciados 

Como resultado obteve-se um 
recurso pedagógico com sinais da 

Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) que atende aos objetivos 

e aborda conteúdos que permeiam 
por três eixos temáticos dos PCNs, 
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Rizzo, R.S et al. 

Fortaleza –CE,2014. 

do brinquedo original. A 

confecção do jogo foi realizada no 

Laboratório de Microbiologia 
(LAMIC) da Universidade 

Estadual do Ceará (UECE) com a 

colaboração de professores do 
Instituto Cearense de Educação 

de Surdos (ICES). Foram 

analisados os PCNs de Ciências 
Naturais do Ensino Fundamental, 

e escolhido o tema doenças 

humanas causadas por micro-

organismos. Após a seleção, o 
conteúdo foi distribuído em 

cinquenta cartas divididas em 

cinco temas: corpo humano, 
curiosidades, desafio, prevenção 

e sintomas. As frases foram 

escritas de forma objetiva e 

condensadas, com o intuito de 
proporcionar uma maior 

compreensão das informações por 

parte dos alunos. Por fim, o jogo 
foi doado para a brinquedoteca do 

Instituto Cearense de Educação 

de Surdos (ICES) e ao Centro de 
Referência em Educação e 

Atendimento Especializado do 

Estado do Ceará (CREAECE). 

 

sendo eles Vida e Ambiente, Ser 

Humano e Saúde e Tecnologia e 

Sociedade. Despertar a curiosidade 
dos alunos em conhecer melhor 

esses aspectos através do incentivo 

a pesquisa em sala de aula, quando 
são, por exemplo, abordados 

conceitos como a transmissão de 

doenças através da água ou 
alimentos contaminados, pode se 

configurar como uma alternativa 

para a necessidade de aperfeiçoar o 

processo de ensino em sala de aula. 

Aulas de ciências para 

surdos: estudos sobre a 

produção do discurso de 

intérpretes de LIBRAS e 

professores de ciências.  

 

Oliveira, W. D.; Benite, 
A. M. C. 

Jataí- GO, 2015. 

A investigação objetivou analisar 

a produção de narrativas (um 

gênero do discurso) de 
professores (P1, P2 e P3) e 

intérpretes de LIBRAS (ILS1, 

ILS2 e ILS3) sobre a aula de 

ciências para surdos. As 
narrativas foram produzidas no 

“diário de aula”, e foram 

analisadas pela técnica de análise 
de conteúdo. A coleta de dados 

aconteceu entre o período de 2009 

a 2010, em que escolas foram 

convidadas a participar desta 
investigação. Os professores e 

intérpretes narravam em diários 

individuais e tiveram privacidade 
em suas discussões. 

Foram apresentados os resultados 

referentes as narrativas dos 

professores e intérpretes sobre uma 
mesma aula. A narrativa 

apresentada por P3 sobre a aula de 

sistema solar demonstra que ela 

tenta estabelecer um diálogo entre 
o conhecimento científico e o os 

conceitos que seus alunos trazem 

para a aula de ciências. No seu 
discurso referente ao aluno surdo 

A1, ela pontua que quando iniciou 

a aula utilizando o livro didático ele 

teve dificuldades de compreender, 
então planejou para os próximos 

encontros mostrar uma maquete do 

sistema solar. Esse resultado 
denota que P3 reflete sobre sua 

ação quando planeja a partir da aula 

anterior e utiliza diferentes 
materiais didáticos, não 

desconsiderando as diferenças 

presente na sala de aula de ciências. 

A intérprete ILS3 comenta que 
quando a professora entrou na sala 
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com o sistema solar concreto os 

olhos de A1 se encheram. Os 

resultados demostram não haver 
uma relação entre o intérprete e a 

professora, ela aponta que o ILS3 

não tem domínio da linguagem 
científica. Outro discurso analisado 

foi da aula nº 01, ministrada por P2 

e interpretada por ILS2, com o 
tema “Cadeias alimentares”. Foram 

três as aulas sobre o tema, 

entretanto, apresentou-se apenas 

análise da primeira. Estavam 
presentes dois alunos surdos (A2, 

A3). Nessa aula, a professora de 

ciências faz o levantamento dos 
conhecimentos prévios dos alunos, 

apresenta o conteúdo e realiza 

atividades sobre o mesmo. Ela 

utiliza expositiva, representações 
de gravuras, esquemas e desenhos 

para apresentar o conteúdo, e 

percebe que os alunos surdos têm 
dificuldades em compreendê-lo, 

mesmo que ela utilize uma 

linguagem simples e eles pareçam 
ter afinidade com a disciplina de 

ciências. A professora reconhece 

que esta dificuldade está ligada à 

barreira linguística vivida pelo 
aluno surdo e reconhece que eles 

não estão completamente 

alfabetizados. Ela destaca também, 
que o aluno surdo que recebeu um 

acompanhamento especializado e 

apoio da família (A2) tem mais 

facilidade no aprendizado. Já a 
aluna A3, não tem atendimento 

especializado, não domina Libras 

nem português e parece não ter 
apoio da família, neste sentido tem 

dificuldades na aprendizagem. 

ISL2 reconhece o esforço de P2 
para apresentar o conteúdo aos 

alunos surdos utilizando várias 

abordagens e recursos didáticos, 

porém, também reconhece a 
barreira linguística do aluno surdo, 

argumenta ainda que os recursos 

visuais utilizados por P2 facilitam a 
interpretação/tradução do conteúdo 

ao aluno surdo. 

Por meio da análise das narrativas, 
conseguiu-se inferir quatro pontos 

de convergência, entre professores 
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e intérpretes, sobre a educação de 

surdos neste contexto, que 

representamos em quatro 
categorias de análise: (1) atribuem 

o não-aprendizado do aluno surdo à 

barreira linguística; (2) percebem 
que o aluno não foi alfabetizado; 

(3) os P e os ILS compartilham de 

raros contatos pontuais, sempre 
com intuito de ajudar o aluno 

surdo;(4) percebem ausência da 

família no processo de 

escolarização do aluno surdo. Os 
professores, sujeitos dessa 

investigação, reconhecem que a 

disciplina de ciências requer a 
compreensão de símbolos e que o 

canal de comunicação não pode ser 

falho, ou seja, é necessário que o 

intérprete domine a linguagem 
científica. 

Educação de surdos: 

relato de uma 

experiência inclusiva 

para o ensino de ciências 

e biologia. 

 
Rocha,L.R.M et al.  

Bandeirantes-PR,2015. 

Os participantes da pesquisa 

foram três alunos surdos de uma 
escola pública situada no 

município de Bandeirantes-PR. 

Para se referir aos alunos utilizou-

se as nomenclaturas A, B e C. Os 
dados foram coletados durante 

seis aulas, ministradas com 

diversos recursos didáticos. 
Foram aplicados, aos alunos 

surdos, questionários prévios e 

posteriores às aulas. Na primeira 
aula foi utilizado apenas quadro 

branco e pincéis, possibilitando 

fazer esquemas de desenhos e 

escritas, através dos quais foram 
apresentados conteúdos de 

introdução à citologia. A segunda 

aula foi ministrada com o auxílio 
de um projetor multimídia para 

projetar desenhos das células 

eucariontes e procariontes. Na 

terceira aula, foi utilizada uma 
maquete de célula animal, feita de 

E.V.A. e plástico. Na quarta aula, 

houve a proposta de um vídeo 
didático, retirado do site 

YouTube “Eu e meu corpo”, com 

legendas inseridas, de modo a 
tornar mais acessível o conteúdo 

de histologia, ressaltando todos os 

tipos celulares presentes no corpo 

humano. A quinta aula ocorreu no 
laboratório do Setor de Biologia 

Na primeira aula apenas dois 

alunos compareceram. A aula em 
questão teve como avaliação 

apenas duas questões, e, de acordo 

com as respostas dos alunos, 

percebeu-se  que o recurso 
utilizado não foi plenamente 

satisfatório. A segunda aula que 

teve auxílio do projetor de mídia, 
acredita-se que o equipamento 

ajudou no melhor entendimento 

dos alunos surdos. Ao avaliar o 
questionário referente a essa aula, 

observou-se que o aluno A não 

acertou nenhum item, o aluno B 

compreendeu melhor o conteúdo e 
o aluno C acertou todos os 

questionamentos. Na terceira aula, 

foi proposta a utilização de uma 
maquete, o aluno A obteve um 

resultado expressivo no 

questionário posterior, o aluno B 

teve um resultado positivo nos pós 
questionário, já o aluno C não 

expressou relevância nos 

resultados, em nenhum dos 
questionários aplicados. Na quarta 

aula, compareceram apenas dois 

alunos surdos. Para esta aula foi 
elaborada uma questão objetiva e 

uma questão aberta (envolvendo o 

desenho) relacionado ao tema do 

vídeo, a fim de que o aluno surdo 
pudesse expor no papel a sua 
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do CCB/UENPCLM, com os 

alunos surdos, a fim de que 

pudessem conhecer o 
microscópio e trabalhar assuntos 

de histologia. Na sexta aula foi 

proposta uma atividade para que 
os alunos montassem uma célula 

com massa de modelar. 

imaginação relacionada à célula. O 

aluno A obteve resultado 

satisfatório apenas no questionário 
prévio. Enquanto que o aluno B 

teve respostas satisfatórias nos dois 

questionários, prévio e posterior. A 
proposta da quinta aula foi a 

utilização do microscópio como 

recurso didático da aula sobre 
tecido celular. Foram elaboradas 

duas questões objetivas nos 

questionários prévio e posterior, 

como coleta de dados. E, por 
último, uma questão aberta para 

desenhar o que os alunos surdos 

haviam visto em suas respectivas 
lâminas. Tanto o aluno A quanto o 

aluno B expressaram resultados 

positivos nos pós questionário 

quando comparado com o 
questionário prévio. Na última aula 

adicional, os alunos surdos 

confeccionaram um modelo 
didático referente aos conteúdos 

aplicados no período da pesquisa, 

contando com a participação de 
dois alunos surdos. Analisando os 

modelos didáticos elaborados pelos 

alunos, percebe-se que a massa de 

modelar pode ser uma ferramenta 
para estimular os alunos surdos a 

desenvolverem a criatividade. É 

interessante notar que a 
compreensão dos alunos surdos 

sobre os conteúdos ministrados 

ocorreu especificamente nas 

últimas, conforme foi observado 
com a confecção dos modelos.  

Atividade lúdica para o 

ensino de ciências como 

prática inclusiva para 

surdos.  

 

Espindola,D,S et al. 
Ponta Grossa-PR, 2017. 

Foi realizada uma atividade 

lúdica abordando o tema Biomas 
Brasileiros, na disciplina de 

ciências do 6º ano de uma escola 

regular, com aluno surdo, da 

cidade de Ponta Grossa-PR. 
Foram feitas quatro visitas à 

escola, sendo a primeira para 

conversar com à direção, 
professores, intérprete e conhecer 

o alunos surdos e obter as 

autorizações para a realização da 
pesquisa. No terceiro encontro foi 

ministrada a aula sobre o 

contéudo de biomas e no último 

encontro realizou-se a atividade 
lúdica. Para a execução da 

Os resultados foram analisados de 

forma qualitativa, dividindo-se em 
três etapas: quantidade de acertos 

(1), interação (2) e participação dos 

estudantes (3). No que diz respeito 

a quantidade de acertos, foi 
possível perceber que os estudantes 

sabiam sobre os animais e suas 

características porém erravam o 
bioma em que esse animais são 

localizados. Quanto a interação 

com a classe, notou-se que os 
estudantes tinham um certo 

conhecimento de LIBRAS, o aluno 

surdo conseguiu compreender a 

atividade e acertar a pergunta com 
base em um sinal feito pelo colega. 
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atividade utilizou-se um mapa 

com a representação dos biomas e 

30 cartas de perguntas e repostas 
sobre os animais presentes nos 

biomas, em cada carta constava o 

sinal do animal em LIBRAS. A 
turma foi dividida em duas  

equipes, para as quais as cartas 

foram distribuídas. As equipes 
iniciaram fazendo perguntas uma 

para as outras, as perguntas eram 

feitas pausadamente, voltandas 

sempre para o aluno surdo e o 
sinal do animal era utilizado. Ao 

acertar a resposta a equipe deveria 

anexar a carta ao mapa e cada 
acerto somava pontos. 

Uma das dificuldades relatada 

pelos estudantes foi a ansiedade em 

ter que responder rápido as 
perguntas, o que trouxe a tona o 

espírito competitivo e muitas vezes 

os estudantes esqueciam de se 
comunicar voltados para o aluno 

surdo, porém ele aparentava estar 

concentrado em compreender os 
sinais feitos pelos colegas mesmo 

tendo o auxílio da intérprete. No 

questionário respondido pela 

professora e pela a intérprete, 
ambas declararam que tinham 

realizado uma atividade como essa 

e afirmaram que o jogo permitiu a 
interação dos estudantes com o 

aluno surdo. Em relação à 

compreensão dos conceitos 

propostos, ambas entrevistadas 
declararam que o jogo foi um 

facilitador de aprendizagem, pois 

as imagens tornaram a atividade 
divertida e dinâmica. 

Q-LIBRAS: um jogo 

educacional para 

estimular alunos surdos 

à aprendizagem de 

Química.  

 
Rocha, K.N et al. 

Caxias- MA,2019.   

Trata-se de uma pesquisa aplicada 

que consiste no desenvolvimento 

de um jogo para celulares, que 
aborda os contéudos de química 

em LIBRAS. O jogo contempla 

60 questões de química. Ao jogar, 
o aluno deve responder as 

questões, escolhendo a alternativa 

correta dentre as quatro 
disponíveis. Para a apresentação 

das questões foi disponibilizado 

um personagem animado em 3D 

para realizar os gestos em 
LIBRAS. Para implementar o 

sistema relizou-se uma pesquisa 

nas principais lojas de aplicativos 
para dispositivos móveis. Após a 

pesquisa observou-se que os 

aplicativos V-Libras, ProDeaf e 

Hand Talk apresentavam 
características desejadas para o 

desenvolvimento do jogo. 

Durante a seleção percebeu-se 
critérios importantes a favor do 

aplicativo V-Libras, que conta 

com uma suíte de ferramentas 
computacionais de código aberto 

que permite a tradução dos 

conteúdos digitais para LIBRAS, 

no entrato essa ferramenta requer 
conexão com a internet. O 

No aplicativo Q-LIBRAS optou-se 

pelo uso de um avatar para sinalizar 

a linguagem em LIBRAS. A 
representação gráfica do jogo 

demonstra-se compatível com as 

necessidades dos estudantes com 
surdez, por explorar imagens 

coloridas, um aspecto que faz parte 

das estratégias associadas à 
aprendizagem dos surdos. O 

aplicativo Q-LIBRAS contribui na 

difusão da língua de sinais no 

contexto da Química e pode 
incentivar a produção de novas 

tecnologias educacionais voltadas 

aos estudantes com surdez. Pode 
ainda proporcionar a aprendizagem 

de forma lúdica de conteúdos 

importantes na química como a 

tabela periódica e as ligações 
químicas.O jogo poderá ser 

trabalhado no âmbito da sala de 

aula como auxílio na aprendizagem 
de química tanto para alunos surdos 

quanto para ouvintes, bem como 

para reforço na aprendizagem de 
sinais em LIBRAS. 
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aplicativo V-Libras foi 

selecionado para o 

desenvolvimento da pesquisa. Foi 
necessário fazer download do 

código-fonte associado ao 

software V-Libras, para efetuar as 
devidas customizações e inclusão 

de conteúdo, permitindo assim 

que o aplicativo Q-Libras 
funcionasse de forma off-line. 

Como fase final da pesquisa o 

jogo será aplicado em turmas do 

Ensino Técnico com alunos 
surdos, afim de avaliar se o jogo 

atende aos objetivos propostos. 

Fonte: Elaboração própria 

  

 As análises dos artigos acima citados trouxeram a estrátégias pedagógicas no ensino de 

Ciências para estudades surdos. Os dados demonstram que os surdos tem sido inseridos em 

escolas/classes regulares, porém pouco tem se inovado em estratégias metodológicas que atenda 

as necessidades educacionais desse público. Embora a literatura demostre um número 

significativo de estratégias metodológicas, estas parecem não chegar com a mesma intensidade 

nas salas regulares com alunos surdos. 

 A partir das análises dos estudos encontrados, foi possível verificar algumas das 

estratégias pedagógicas que tem sido utilizadas com estudantes surdos, sendo elas: uso de 

imagens e desenhos, uso de maquetes, jogos e atividades lúdicas, experimentação e aulas 

expositivas utilizando basicamente pincel, quadro e livro didático. 
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5  DISCUSSÃO 

 

 Adotar estratégias de ensino que favoreçam o desenvolvimento cognitivo dos estudantes 

surdos possui grande relevância dentro da pespectiva da educação inclusiva. Quando se trata 

destes alunos, para que ocorra a inclusão em sala de aula é necessário que exista uma interação 

entre professor, aluno, intérprete e os demais colegas. Caso contrário o aluno apenas estará 

inserido dentro de uma sala de aula. 

 Ao se pensar no ensino de Ciências para alunos surdos, é interessante destacar a 

utilização de atividades que favorecem a interação entre o alunos surdos e os ouvintes, 

possibilitando a troca de experiências, descobertas e a construção de conhecimento científico. 

Desta forma estes alunos sente-se valorizados e motivados em participar das aulas.  

 De maneira geral tem se observado que os professores tem uma preocupação com a 

apredizagem dos alunos, porém não se esforçam para melhorar a situação. Ainda é comum aulas 

meramente expositivas, utilizando apenas quadro e pincel, onde os alunos surdos pouco 

compreendem o que está sendo trabalhado. Durante as aulas expositivas, o professor pode 

utilizar estratégias que facilite a atuação do intérprete, como oferecer um espaço no quadro para 

que o intérprete consiga explicar termos que não possuem um sinal em LIBRAS, e que 

demandam muito tempo se forem traduzidos por meio da datilologia 

(LACERDA;SANTOS;CAETANO, 2011). 

  Segundo as observações feitas por Vargas e Gobara (2014) em sua pesquisa, durante as 

aulas o professor raras vezes conseguia ministrar aulas para todos os alunos simultaneamente. 

Sua atenção geralmente estava voltada para os alunos surdos ou para os ouvintes. De acordo 

com a teoria de Vygotsky, os alunos devem interagir para se desenvolverem e com o aluno 

surdo não é diferente. Ele precisa interagir com seus colegas, com o professor e o intérprete 

para que venha aprender de fato. No entanto fica evidente que muitas vezes o professor não 

domina LIBRAS e muito menos os colegas de classe. Diante disso a interação fica restrita ao 

intérprete em língua de sinais, que também enfrenta barreira na comunicação, pois nem sempre 

o aluno surdo tem o domínio da língua de sinais, além disso existe a escassez do vocabulário 

em LIBRAS em determinadas áreas do conhecimento. 

 De modo geral as aulas no ensino regular estão voltadas exclusivamente para a Língua 

Portuguesa, geralmente o planejamento do professor está voltado apenas para os alunos 

ouvintes. Muitas vezes essse planejamento não é adaptado para atender as necessidades dos 
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alunos surdos, desta forma quando o professor utiliza outras estratégias de ensino, estas não 

atendem as necessidades desses estudante por essa falta de ajuste no planejamento das aulas.  

 Para que o professor consiga estabelecer estratégias metodológicas eficientes, que 

contribuem com a aprendizagem dos alunos surdos, é preciso que o intérprete em LIBRAS 

participe também do planejamento. O acesso com antecedência aos conteúdos a serem 

trabalhados, possibilita que o intérprete consiga fazer uma boa interpretação do conteúdo. De 

acordo com Lacerda, Santos e Caetano (2011) é durante o planejamento com o professor que o 

intérprete pode sugerir estratégias que contribuem com apredizagem dos alunos surdos e 

também dos demais alunos da turma. E quando o docente não assume práticas que favorecem 

a atuação do intérprete, a compreensão do estudante surdo é comprometida. 

 Os estudos de Oliveira, Melo e Benite (2012)  a partir da análise do discurso entre 

professores e intérpretes, atribui os desafios da educação de deficientes auditivos no ensino 

regular com as barreiras de comunicação com os alunos surdos, elas destacam ainda a 

preocupação com a construção do conhecimento científico por parte dos estudantes, tendo em 

vista que nem sempre o intérprete tem domínio da linguagem científica e isso implica na 

maneira que eles conseguem traduzir os conteúdos e conceitos para os alunos surdos. Como na 

maioria das vezes apenas o intérprete tem o domínio da língua de sinais, seu papel termina 

sendo confundido, ele explica o conteúdos ao invés de apenas intermediar.  

 É comum nas narrativas dos docentes que as escolas nem sempre dispõem de materiais 

adaptados para trabalhar com alunos com necessidades educacionais específicas. A falta de 

planejamento, de materiais específicos ou de estratégias que favoreçam um ensino eficaz para 

estes alunos dificulta o entendimento de conteúdos abstratos. Algumas propostas metodológicas 

podem suprir essa barreira  no entendimento dos temas trabalhados em sala de aula com 

estudantes surdos como por exemplo: a construção de modelos didáticos com materiais de fácil 

acesso, jogos didáticos, práticas experimentais, uso de imagens ou vídeos.  

 Em seus estudos Rizzo et al. (2014), Espíndola et al.(2017) e Rocha et al.(2019) trazem 

discussões a respeito de trabalhar com a educação inclusiva de alunos surdos, por meio de 

estratégias que pedagógicas que facilitem a aprendizagem de alguns conteúdos da área de 

Ciências. Os autores ressaltam que a construção e aplicação de jogos didáticos constitui-se uma 

ferramenta que despertam o interesse e facilita a compreensão dos conteúdos pelo aluno surdo, 

além de favorecer a interação com os alunos ouvintes das turmas. Consideram ainda que, um 

dos fatores que interferem no processo de ensino e apredizagem dos discente é  a falta de 

material didático e de metodologias adequadas.  
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 Os jogos didáticos podem constituir instrumentos valiosos na educação dos surdos e sua 

utilização aliada a práticas pedagógicas possibilitam a aprendizagem de formam significativa e 

prazerosa aos estudantes surdos, no qual desenvolvem a criatividade, autonomia na participação 

de diversas atividades lúdicas (RIZZO,et al. 2014). 

 O artigo publicado por Rocha et al.(2019) ressalta a importância de jogos digitais no 

ambito escolar como uma ferramenta interessante para trabalhar com estudantes surdos, 

facilitando a efetivação da aprendizagem, considerando que possuem imagens, animações, 

textos verbais e não verbais. Podendo também ser utilizados com estudantes ouvintes. O autor 

destaca que o aspecto lúdico dos jogos facilitam a elaboração de conceitos a revisão de 

conteúdos, a socialização entre os estudantes, além de despertar a criatividade e o espírito 

competitivo. Ao jogar o indivíduo anseia pela e vitória pois as competições e os desafios mexem 

com seus impulsos. Esses aspectos corroboram com o estudo feito por Espíndola et al.(2017) 

que relata resultados positivos na aplicação de um jogo em uma turma de ensino regular, no 

qual o estudante surdo conseguiu compreender e participar da atividade interangindo com  os 

colegas. Ele retrata também a euforia e o espírito competivo dos estudantes, neste momento o 

professor sentiu dificuldades em controlar a turma e dar a atenção necessária ao aluno surdo.  

  Nos estudos realizados por Rocha et al.(2015), acerca da utilização de diferentes 

recursos didáticos que foram aplicados com alunos surdos sobre o conteúdo de citologia e 

histologia no ensino Ciências de Biologia, demonstraram resultados positivos. Os autores 

consideram os recursos didáticos como ferramentas essenciais no desenvolvimento do processo 

de ensino e apredizagem, segundo  eles as estratégias metodológicas e a organização  de forma 

inovadora na sala de aula, podem auxiliar na comunicação, diminuem as dificuldades na 

aprendizagem e possibilita  a interação por meio da quebra de barreiras sociais. Elaborar uma 

aula que relacione a teoria com a prática contribui para uma melhor compreensão do ensino de 

Ciências, para isso é indispensável a presença do intérprete na sala de aula, de estratégias 

adequadas e o uso de alguns sinais específicos. 

 Outra estratégia observada na análise dos estudos analisados é a experimentação, que 

não precisa ocorrer necessariamente dentro de um laboratório. Práticas com materias simples 

pode ajudar os alunos compreenderam conceitos que antes eram considerados abstratos e até 

mesmo trabalhar com a curiosidade e investigação dos alunos. A pesquisa de Vilela- Ribeiro 

(2014) demonstram que a experimentação e os desenhos  auxiliam os alunos surdos ao 

desenvolvimento da observação, elaboração e significação de conceitos relacionados ao ensino 

de Ciências e considera ainda que esta estratégia conseguiu integrar esses alunos no processo 

de ensino. 
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 A Politíca Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva  

destaca a importância de elaborar e organizar recursos pedagógicos que permitam a participação 

dos alunos considerando suas particularidades (ROCHA,et al.2015). Quando se refere aos 

alunos, estratégias que valorizam os aspectos visuais tentem a ser mais eficazes na construção 

de conceitos científicos. Além de um planejamento e de estratégias de ensino adequadas é 

importante a presença do intérprete de língua de sinais para dar suporte ao professor e facilitar 

a interação com os demais colegas ouvintes.       

           Vale destacar também a necessidade do professor buscar uma formação continuada, 

envolvendo propostas metodológicas que considere as necessidades educacionais desse 

estudantes e também que o docente consiga interagir com esses alunos não deixando a 

responsabilidade apenas para o intérprete. Muitos docentes  por não conseguirem lidar com as 

particularidades desses alunos acaba passando-os para as séries seguintes sem estarem 

preparados.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    

 A pesquisa demonstrou que embora tenha um número significativo de trabalhos  sobre 

o Ensino de Ciências e a Educação Inclusiva, existe uma carência de pesquisas  que abordam 

as estratégias metodológicas voltadas para o ensino o aluno surdo. 

 Dentre as principais estratégias encontradas nos trabalhos analisados consideram: uso 

de imagens, maquetes, modelos didáticos, atividades lúdicas, jogos, experimentos, atividades 

que favoreçam a interação entre alunos surdos e ouvintes. Estas tem demonstrado bons 

resultados no que diz respeito a  apredizagem de alunos surdos com de ouvintes. 

 No que diz respeito ao ensino de Ciências para os alunos surdos, é importante considerar 

que por mais que estes alunos estejam inseridos no ensino regular ainda existem muitas 

barreiras a serem superadas. Os professores geralmente não tem o conhecimento mínimo de 

Libras, isso impede a comunicação com o aluno surdo, este aluno geralmente se comunica 

apenas com o intérprete em língua de sinais. Outro fator a ser considerado é que os professores 

ainda ministram aulas totalmente tradicionais, utilizando recursos que não favorecem a 

comprensão e aprendizagem dos alunos surdos e isso tem acontecido pela falta de recursos nas 

escolas e falta de preparo do professor em lidar com esses alunos. Por outro lado propostas 

utilizando materias acessíveis tem sido adotadas com o objetivo de favorer melhor 

acessibilidade ao aluno com deficiência. 

 É responsabilidade do docente refletir sobre suas práticas pedagógicas e buscar 

diferentes estratégias de ensino que incentivem a construção do conhecimento por meio da 

interação com o aluno surdo e seus colegas. Além disso ele precisa reconhecer a importância 

do seu trabalho junto ao intérprete no planejamento e durante a execução das aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37  

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases: Lei n° 9394 de 20 de 

dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, DF: 

D.O.U. de 22/12/1996. 

 

BRASIL. Lei Nº 10.436, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 

24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 

da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Brasília,DF: D.O.U de 23/12/2005. 

 

BRASIL. Decreto Nº 5.626, de 24 de abril de 2002. Reconhecimento da Língua 

Brasileira de Sinais. Brasília,DF: D.O.U de 25/04/2002. 

 

CAMPOS, M. L. I. L. Educação Inclusiva para surdos e as políticas vigentes. Coleção UAB− 

UFSCar, p. 27, 2011. 

 

CHASSOT, A. Alfabetização cientifica questões e desafios para a educação. Rio 

Grande do Sul: Editora Unijui.2003. 

 

DA SILVA, Lucival Fábio Rodrigues et al. A escolarização de surdos no ensino fundamental: 

percepções sobre o ensino e aprendizagem de ciências. REAMEC-Rede Amazônica de 

Educação em Ciências e Matemática, v. 6, n. 2, p. 324-341, 2018. 

 

DE LACERDA, Cristina Broglia Feitosa. A inserção da criança surda em classe de crianças 

ouvintes: focalizando a organização do trabalho pedagógico. Reunião anual da ANPED, v. 

23, 2000. 

 

DE LACERDA, Cristina Broglia Feitosa. A inclusão escolar de alunos surdos: o que dizem 

alunos, professores e intérpretes sobre esta experiência. Cadernos cedes, v. 26, n. 69, p. 163-

184, 2006. 

 

DE LACERDA, Cristina Broglia Feitosa; DOS SANTOS, Lara Ferreira; CAETANO, Juliana 

Fonseca. Estratégias metodológicas para o ensino de alunos surdos. Coleção UAB− UFSCar, 

p. 101, 2011. 

 

ESPÍNDOLA, D. S, et al. Atividade lúdica para o ensino de ciências como prática 

inclusiva para surdos. Revista Educação Especial, v. 30, n. 58, p. 485-497, 2017 

 

FERNANDES, Jomara Mendes; REIS, Ivone de Freitas. O papel da formação continuada no 

trabalho dos professores de Química com alunos Surdos. Revista Educação Especial, v. 32, 

p. 7-1, 2019. 

 

MACÊDO, F.C.S &, MACÊDO,E.G. Pesquisa: passo a passo para elaboração de trabalhos 

científicos. Teresina-PI: MACÊDO, F.C.S,.2018.176p. 

 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. - 5. ed. 

- São Paulo: Atlas, 2003. 

 

OLIVEIRA, WD de. MELO, ACC de; BENITE, AMC Ensino de ciências para deficientes 

auditivos: um estudo sobre a produção de narrativas em classes regulares inclusivas. Revista 



38  

 

Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias, v. 7, n. 1, p. 1-9, 2011. 

 

OLIVEIRA, Walquíria Dutra de; BENITE, Anna Maria Canavarro. Aulas de ciências para 

surdos: estudos sobre a produção do discurso de intérpretes de LIBRAS e professores de 

ciências. Ciência & Educação (Bauru), v. 21, n. 2, p. 457-472, 2015. 

 

PIMENTEL, R. G; SANTOS, H. L; LUCAS, L. B; ABE, R. S. O ensino de ciências 

para alunos surdos incluídos: revisão sistemática da literatura. Ens. Tecnol. R.,v.3, n.1, 

p.124-144, 2019. 

. 

QUADROS, Ronice Muller.; SCHIMIEDT, Magalli . L. P. Ideias para ensinar 

português para alunos surdos. Brasília: MEC, SEESP, 2006. 

 

QUADROS,Ronice Muller.;STUMPF, Marianne Rossi. Abordagens educacionais 

para surdos e a legislação pertinente- 2015. 106 p. 

 

QUEIROZ, Thanis Gracie Borges et al. Estudo de planejamento e design de um módulo 

instrucional sobre o sistema respiratório: o ensino de ciências para surdos. Ciência & 

Educação (Bauru), v. 18, n. 4, p. 913-930, 2012. 

 

RIZZO, Roberta Silva et al. O ensino de doenças microbianas para o aluno com surdez: um 

diálogo possível com a utilização de material acessível. Revista Educação Especial, v. 27, n. 

50, p. 765-776, 2014. 

 

ROCHA, Luiz Renato Martins et al. Educação de surdos: relato de uma experiência inclusiva 

para o ensino de ciências e biologia. Revista Educação Especial, v. 28, n. 52, p. 377-392, 

2015. 

 

ROCHA, Kionnys Novaes et al. Q-LIBRAS: um jogo educacional para estimular alunos 

surdos à aprendizagem de Química. Revista Educação Especial, v. 32, p. 114-1-14, 2019. 

 

ROCHA, Géssica de Araújo. O ensino regular de Ciências e Biologia em turmas com 

alunos surdos: a visão dos alunos. 2012, 67 f. Monografia (Licenciatura em Ciências 

Biológicas) Instituto de Biologia Roberto Alcantara Gomes, Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

  

SILVA, Pablyne Ferreira.O Ensino de Biologia para Alunos Surdos do Ensino Médio 

de Escolas Públicas Estaduais de Formosa-Go. Monografia. Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, 2015. 

 

TENÓRIO, Lucia Maria Fonseca. A educação física e o ensino de surdos: sua participação 

no processo pedagógico e na formação do sujeito surdo, visando a sua inclusão social. 2008, 

117f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do UNIPLI, 

Niterói. 

 

VARGAS, Jaqueline Santos; GOBARA, Shirley Takeco. Interações entre o aluno com surdez, 

o professor e o intérprete em aulas de física: uma perspectiva Vygotskiana. Revista 

Brasileira de Educação Especial, v. 20, n. 3, p. 449-460, 2014. 

 

VILELA-RIBEIRO, Eveline Borges et al. O ensino de química para alunos surdos e ouvintes: 



39  

 

utilizando a experimentação como estratégia didática para o ensino de Cinética 

Química. Tecné Episteme y Didaxis: TED, 2014.  
 


	1 INTRODUÇÃO
	3 METODOLOGIA
	4 RESULTADOS
	REFERÊNCIAS

