
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDOS DE PLANEJAMENTO E DESIGN DE MATERIAL INSTRUCIONAL:  

O ENSINO DE CIÊNCIAS PARA SURDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THANIS GRACIE BORGES QUEIROZ 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2011 



 ii 

THANIS GRACIE BORGES QUEIROZ 

 
 
 
 
 
 
 

ESTUDOS DE PLANEJAMENTO E DESIGN DE MATERIAL INSTRUCIONAL:  

O ENSINO DE CIÊNCIAS PARA SURDOS 

 
 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Mestrado em Educação em Ciências e 
Matemática da Universidade Federal de 
Goiás, para obtenção a obtenção do título 
de Mestre em Educação em Ciências e 
Matemática. 
Orientadora: Profª. Dra. Anna Maria 
Canavarro Benite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOIÂNIA 

2011 



 iii 

THANIS GRACIE BORGES QUEIROZ 

 
 
 
 

ESTUDOS DE PLANEJAMENTO E DESIGN DE MATERIAL INSTRUCIONAL:  

O ENSINO DE CIÊNCIAS PARA SURDOS 

 
 
 
 
 
 

Dissertação defendida no curso de Mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática da Universidade Federal de Goiás, para obtenção do grau de Mestre, 

aprovada em 28 de novembro de 2011, pela Banca examinadora constituída pelos 

seguintes professores: 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Profa. Dra. Anna Maria Canavarro Benite – UFG 

Presidente da Banca 
 
 
 

__________________________________________________ 
Profa. Dra. Adélia Maria Lima da Silva – MAF/MEPS PUC-GO 

 
 
 

__________________________________________________ 
Prof. Dr. Marlon Herbert Flora Barbosa Soares – UFG 

 

 

 

 
 
 



 iv 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha mãe, Selma pela dedicação a 

mim dirigida, sempre. E ao meu 

companheiro Leonardo, pelo amor e pelos 

incentivos para comigo. 



 v 

 
 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 
 

Agradeço a Deus por ter me dado sabedoria, paciência e coragem para 

enfrentar todos os desafios que em minha caminhada fui submetida, e com esses 

obstáculos, manter a esperança de alcançar meus objetivos.  À minha mãe, Selma, 

e toda a família, por ter doado o exemplo de fé e perseverança apesar das 

dificuldades. À minha orientadora Anna Maria Canavarro Benite, por acreditar em 

mim e me incentivar a todo o momento. Aos colegas do LPEQI – Laboratório de 

Pesquisa em Educação Química e Inclusão, especialmente os bolsistas Diego e 

Karla, que confiaram e fizeram a partir desse projeto seus trabalhos de conclusão do 

curso de Química. Aos sujeitos participantes da pesquisa, alunos e intérpretes da 

Associação dos Surdos de Goiânia, bem como sua parte gestora. Agradeço ao 

apoio dos amigos que souberam compreender o tempo abnegado de convívio 

demonstrando a lealdade e o amor. E finalmente, agradeço aos incentivos da 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e FAPEG 

– Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Permita-se ouvir essas mãos, pois somente assim será 

possível mostrar aos surdos como eles podem ouvir o silêncio 
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RESUMO 
  

Esse trabalho investiga o planejamento, elaboração, execução e mobilização 
de diferentes estratégias de acesso ao conhecimento da ciência para alunos surdos. 
As diferentes estratégias revelam-se em distintos aspectos discursivos da 
linguagem.  Trata-se de uma pesquisa participante realizada na Associação dos 
Surdos de Goiânia numa turma de oitavo ano de alunos surdos na disciplina de 
Ciências. As intervenções pedagógicas foram ministradas por uma professora de 
biologia, intérprete em formação continuada, gravadas em áudio e vídeo, 
posteriormente transcritas e analisadas, além das atividades realizadas pelos 
alunos. Elaboramos um planejamento de conteúdo com intuito de estudar os 
sistemas digestório, respiratório e circulatório humano recorrendo às estratégias 
como o uso da língua portuguesa escrita, de estímulos visuais e Libras. Nossos 
resultados permitem inferir que maior desenvolvimento da aprendizagem parece ser 
alcançado se a linguagem escrita for utilizada em conjunto com outras ferramentas 
de apelo visual (como vídeos, cartazes, experimentos, jogos, apresentação de 
figuras) funcionando como instruções, pistas para uma melhor compreensão do 
conteúdo, estabelecendo relações entre o senso comum e o conhecimento 
científico. A utilização da Libras demonstrou ter conseguido maior acesso ao 
processo de significação conceitual nas aulas de Ciências já que permitiu aos 
surdos exposição mais detalhada e estruturada dos conceitos apreendidos, 
principalmente por recorrer a associação desta língua à recursos visuais. 
Entendemos que para existir significação conceitual em aulas de ciências para 
surdos é necessário que o professor promova uma exposição mais detalhada e 
estruturada dos conceitos, recorrendo a suportes visuais, com a finalidade de 
facilitar o desenvolvimento, a participação e a aprendizagem dos alunos. A aquisição 
da linguagem é fundamental para que o sujeito surdo possa reescrever-se social, 
cultural, política e cientificamente, portanto, atividades que valorizam/exploram suas 
potencialidades são indicadas para que se atinjam os melhores resultados de 
aprendizado. 

 
Palavras-chave: Língua de Sinais, Educação de Surdos, Ensino de Ciências, 
Linguagem. 
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ABSTRACT 
 

This research is interested in design, develop, implement and deploy different 
strategies to access knowledge of science to deaf students. The different approaches 
reveal themselves in different discursive aspects of language. It is a participatory 
research at the Association of the Deaf held in Goiânia eighth year in a class of deaf 
students in the discipline of Sciences. The teaching interventions were taught by a 
biology teacher, interpreter continuing education, video and audio taped and 
subsequently transcribed and analyzed, as well as all activities performed by 
students. We developed a content planning with the aim of studying the digestive, 
respiratory and circulatory systems using human strategies as the use of Portuguese 
written, visual and Pounds. Our results allow the conclusion that further development 
of learning seems to be achieved if the written language is used in conjunction with 
other tools for visual appeal (such as videos, posters, experiments, games, 
presentation of figures) functioning as instructions, clues to a better understanding of 
content, establishing relationships between common sense and scientific knowledge. 
The use of Pounds shown to have achieved greater access to the process of 
conceptual meaning in science classes as possible to the deaf and structured more 
detailed exposition of the concepts learned, especially by the association uses this 
language to the visuals. We understand that there is meaning to conceptual science 
classes for the deaf is necessary that the teacher promotes a more detailed and 
structured concepts in order to facilitate the development, participation and student 
learning. The acquisition of language is fundamental for the deaf subject can rewrite 
socially, culturally, politically and scientifically, so that value activities / explore their 
potential is indicated for the achievement of the best learning outcomes. 

 
Keywords: Sign Language, Education of the Deaf, Science Teaching, Language. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Nos últimos anos, profissionais envolvidos com a educação de surdos e a 

própria comunidade surda vêm discutindo o processo educativo desses sujeitos e 

seus desempenhos educacionais em busca de uma alternativa para uma melhor 

aprendizagem dos mesmos, justamente por se tratar de um assunto inquietante.  

Diante disso é imprescindível que as esferas educacionais dialoguem, 

debatam e trabalhem de maneira integrada com a comunidade surda para traçar um 

caminho de escolarização adequada e viável ao aluno surdo, principalmente no que 

tange ao ensino de ciências, pois há pouco estudo sobre esse tema (PEREIRA, 

BENITE & BENITE, 2011; SOUSA & SILVEIRA, 2011; TREVISAN, 2008; 

LORENZINI, 2004). 

As pesquisas sobre a educação de surdos ganharam vários adeptos nos 

últimos anos, principalmente após a aprovação de legislações que tomam 

providências no sentido de eliminar as barreiras da comunicação, garantindo assim, 

o acesso à informação e à educação pelos surdos.  

A implantação de espaços bilíngües para o atendimento dos alunos surdos é 

perfilhada em lei, porém nem sempre é compreendida, respeitada ou se quer 

conhecida. A proposta bilíngue nos mostra a importância de desencadear processos 

de reflexão que objetivam transformações efetivas nas práticas escolares 

respeitando a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como língua natural e de direito do 

surdo. 

Neste sentido, urgem ações de capacitação dos profissionais enfocando a 

surdez, a Libras e as metodologias e estratégias de ensino para surdos, 

desassociando a imagem estereotipada de que esses alunos não aprendem ou 

possuem elaborações conceituais rudimentares. Pois, ainda encontramos 

profissionais que desrespeitam as línguas envolvidas na filosofia do bilinguismo (a 

Libras e a Portuguesa) ao utilizarem o português sinalizado não reconhecendo as 

diferenças e necessidades linguísticas e culturais. 

Em se tratando de materiais didáticos, englobando estratégias de ensino para 

alunos surdos, nos deparamos com uma vasta escassez dos mesmos, e a 

alternativa para os professores desses sujeitos é construírem seus próprios 

materiais. Para isso, é necessário que estes profissionais “façam levantamentos das 
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tendências e preferências dos alunos para que melhor se possa conhecer os estilos 

e estratégias de cada aluno no caminho da construção do conhecimento” (SILVA & 

NEMBRI, 2008, p.55) refletindo sobre os objetivos do ensino de ciências e sobre o 

seu papel dentro da perspectiva da Educação Inclusiva. Esse então foi o caminho 

por nós escolhido. 

Defendemos que são necessárias mudanças no processo de ensino e 

aprendizagem dos sujeitos surdos desvinculadas do modelo proposto aos ouvintes. 

Assim, no capítulo 1 apresentamos uma reflexão sobre alguns aspectos da 

historicidade da educação do surdo, buscando compreender a real necessidade de 

substituir a visão clínica de surdez como patologia pelo reconhecimento do surdo 

como sujeito bilíngue. A intenção é tentar compreender essa história, numa visão 

geral, em seus aspectos mais importantes para este trabalho com as contribuições 

de Goldfeld (2002), Lacerda (1998, 2007), Skliar (1997), entre outros. 

Nesse mesmo capítulo discorremos sobre alguns aspectos da linguagem 

própria das ciências considerando o uso de recursos visuais e, principalmente, a 

Libras, como os caminhos a serem percorridos para a aquisição do conhecimento 

científico por parte do aluno surdo. Contribuições de autores como Mortimer, 

Machado & Romanelli (2000), Felipe (2001), Novaes (2010), Quadros & Karnopp 

(2004), Queiroz & Benite (2010) foram importantes. 

No capítulo 2 apresentamos o universo da pesquisa, considerando a opção 

metodológica, evidenciando-se algumas particularidades desta investigação 

apresentando a amostra pesquisada, a escolha dos instrumentos de coleta de dados 

e a elaboração dos módulos instrucionais. Para a elaboração desse capítulo foram 

importantes as contribuições de Brandão (1984) e Demo (2008). 

No capítulo 3 apresentamos os resultados, análises e considerações acerca 

da investigação. Para essas discussões foram importantes as contribuições, dentre 

outros, de Silva e Nembri (2008). Finalmente, nas considerações apontamos alguns 

aspectos identificados nos resultados desta investigação. 

Para além destas questões está a sala de aula de ciências com sua 

linguagem socialmente negociada e simbólica, de maneira que, como professores 

de ciências objetivamos, neste trabalho, analisar e propor diferentes estratégias de 

acesso ao conhecimento da ciência para alunos surdos contemplando-os em sua 

diferença, mediados pela linguagem. 
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1. EM DEFESA DE UMA EDUCAÇÃO BILÍNGUE: ENSINO DE CIÊNCIAS E 
SURDEZ 
 
 
1.1 Apontamentos acerca da pessoa surda e sua educação numa perspectiva 
histórica   
 

 

Na antiguidade os sujeitos surdos foram estereotipados como “anormais”, 

pois não ouviam e nem falavam a língua oral oficial, sendo excluídos da vida social e 

educacional. Essas pessoas, sem respeito, sem atendimento, sem direitos, sempre 

foram alvo de atitudes preconceituosas e ações impiedosas, pois não eram vistos 

como cidadãos produtivos ou úteis à sociedade. Hoje se aborda o tema da surdez 

como uma “manifestação de uma particularidade cultural dentro de um contexto 

multicultural”, conforme Kelman (2008, p. 88) e melhor descrito posteriormente. 

Os relatos sobre os primeiros educadores de surdos se tornaram disponíveis 

a partir do século XVI, estes, porém estiveram envolvidos com filhos de pais nobres 

que para receberem suas heranças e seus direitos familiares deveriam aprender a 

ler e escrever. 

Os primeiros passos, que se tem registro, nessa educação se deram com 

Gerolamo Cardano, afirmando que os surdos conseguem aprender e para isto 

devem ser instruídos; e pelo monge Pedro Ponce de Léon, criando uma metodologia 

com o uso da datilologia, oralização e escrita. Já o primeiro livro Reducicion de lãs 

letras y artes para enseñar a hablar a los mudos, foi publicado por Juan Martin Pablo 

Bonet em 1620, referindo-se ao alfabeto manual criado por Ponce de Léon (PIRES, 

2008; GOLDFELD, 2002). 

Na Alemanha estava o maior defensor da filosofia oralista, Samuel Heinick, 

que se pautava na afirmação de que a integração do surdo na sociedade só se 

concretizaria seguindo este ideal e rejeitando a língua de sinais, que por sua vez 

começava a ser proposta. Por sua vez, esses sinais denominados “sinais metódicos” 

começaram a aparecer com o Abade Charles Michel de L’Epée, na França, 

resultando da combinação da gramática francesa sinalizada com a língua de sinais. 

L’Epée cria a primeira escola pública para surdos no momento em que os sinais 

recebem uma importância considerável (PEREIRA, 2008). 
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Thomas Gallaudet, um americano, se interessou pelo método utilizado por 

L’Epée e foi à França conhecê-lo, e ao voltar ao seu país fundou a primeira escola 

para surdos nos EUA acompanhado por Laurent Clerc, um surdo que desenvolveu a 

língua americana de sinais (American Sing Language – ASL). Em 1864 a primeira 

universidade pública (Universidade Gallaudet) é criada para surdos nos Estados 

Unidos (PIRES, 2008). Interessante ressaltar a elevação no grau de escolarização 

dos alunos com a utilização da língua se sinais nesse momento. 

Segundo Lopes (2007), o Instituto de Paris influenciou diretamente na 

educação de surdo aqui no Brasil com a presença de um ex-diretor desta Instituição, 

Hernest Huet, que em 1857 fundou no Rio de Janeiro o Imperial Instituto dos 

Surdos-Mudos (atual Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES) utilizando a 

língua de sinais com total apoio de Dom Pedro II. 

O I congresso Internacional sobre a Instrução de Surdos ocorreu em Paris no 

ano de 1878 com algumas conquistas, porém distante de uma integração social real. 

Esse encontro se realizou devido ao avanço das práticas pedagógicas utilizadas 

com os surdos e da divulgação delas. Dois anos depois, em Milão, houve o II 

Congresso Internacional marcando a história da educação dos surdos (LACERDA, 

1998). 

De acordo com Lacerda (1998) este congresso foi proposto para dar apoio ao 

método oralista havendo até mesmo discursos de vários surdos que falavam bem, 

demonstrando assim, a eficácia do método, porém aos professores surdos o direito 

de voto foi negado. A finalidade era aprovar “o uso exclusivo e absoluto da 

metodologia oralista e a proscrição da linguagem de sinais” (p. 72) , e assim o fez, 

acabando com a “convivência tolerada na educação dos surdos entre a linguagem 

falada e a gestual” (p. 73) e retirando os professores surdos das escolas. 

Essa expulsão dos professores surdos resultou, anos mais tarde, na criação 

das principais associações de surdos do mundo, com a organização desses 

professores juntamente com a comunidade surda. A criação dessas associações 

pode ser considera um “fator razoavelmente positivo” da filosofia oralista (MOURA, 

VERGAMINI & CAMPOS, 2008, p. 42). Essa filosofia perdurou por cerca de cem 

anos. 

A filosofia oralista adota uma postura com ênfase na visão clínica com o 

objetivo de reabilitar o surdo em busca da normatização afirmando que só a fala 

possibilita a integração do surdo à vida social: 
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O oralismo percebe a surdez como uma deficiência que deve ser 
minimizada pela estimulação auditiva. Essa estimulação possibilitaria a 
aprendizagem da língua portuguesa e levaria a criança surda a integrar-se 
na comunidade ouvinte e desenvolver uma personalidade como a de um 
ouvinte. Ou seja, o objetivo do Oralismo é fazer uma reabilitação da criança 
surda em direção à normalidade, “à não surdez” (GOLDFELD, 2002. p. 34). 

 

A metodologia utilizada por essa filosofia, segundo Perlin e Strobel, 

enfatizava o treino auditivo com “estimulação auditiva para reconhecimento e 

discriminação de ruídos, sons ambientais e sons da fala, geralmente fazem 

treinamento com as aparelhagens como o Aparelho de Amplificação Sonora – 

AASI”; a leitura labial envolvendo o “treino para identificação da palavra falada 

através da decodificação dos movimentos orais do emissor”; e o desenvolvimento da 

fala com “exercícios para a mobilidade e tonicidade dos órgãos envolvidos na 

fonação, lábios, mandíbula, língua, etc, e exercícios de respiração e relaxamento” 

(2006, p. 21). Goldfeld (2002) afirma que esses procedimentos duram em torno de 8 

a 12 anos, se iniciado nos primeiros meses de vida, levando em consideração 

influências como época que ocorreu e o tipo de perda auditiva, como também, a 

participação da família no processo de reabilitação. 

Durante as décadas de 60 a 90 surgiram novas tecnologias que geraram 

expectativas, destacando o desenvolvimento dos aparelhos auditivos e suas 

melhorias na parte acústica, os programas de computador que auxiliavam a fala, os 

implantes cocleares, além de programas de intenso treino auditivo para os primeiros 

anos de vida. Todas essas técnicas obtiveram alguns progressos, porém não 

conseguiram reverter o quadro de baixos rendimentos no desempenho cognitivo dos 

alunos a partir do desenvolvimento da linguagem oral (CAPOVILLA & CAPOVILLA, 

2002). 

As críticas ao oralismo aumentavam, dentre elas o fato de acentuar as 

desigualdades entre surdos e ouvintes reduzindo as possibilidades de trocas sociais 

e de desenvolvimento linguístico e cognitivo dos surdos, (GOÉS, 2002). Segundo 

Goés, (2002) essas críticas juntamente com a publicação de um artigo no qual 

William Stokoe revela que a Língua de Sinais Americana (ASL) apresentava 

características de uma língua natural, desencadearam novas propostas pedagógicas 

em relação à educação de surdos. 
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Mesmo com a proibição das línguas de sinais no Congresso de Milão parte 

da comunidade surda se manteve organizada desenvolvendo um modo próprio de 

comunicação através dos sinais, principalmente nos Estados Unidos, mantendo-a 

viva e dinâmica, ou seja, seguindo sua evolução natural (LODI, 2005).  

De acordo com Lodi (2005) essa comunicação em sinais por surdos filhos de 

surdos usuários de língua de sinais demonstrou um melhor rendimento escolar 

desses estudantes do que surdos que não utilizavam esse recurso linguístico, 

contribuindo ainda mais para a mudança de filosofia nos anos de 1960 e 1970. 

Uma professora e mãe de surdo, Dorothy Schifflet começou a combinar a 

língua de sinais à língua oral, leitura labial, treino auditivo e alfabeto manual, 

designando seu trabalho como abordagem total. Roy Holcom utilizou e renomeou 

esse trabalho como Comunicação Total, recorrendo a todas as formas de se 

comunicar que fossem possíveis na educação (GOLDFELD, 2002). 

Em janeiro de 1981, foi realizado, em Roma, a Conferência Internacional de 

Surdez e o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, o qual substituiu, 

oficialmente, a filosofia oralista pela comunicação total. No entanto, no Brasil o 

oralismo permaneceu como discurso oficial em escolas, centros de reabilitação e 

clínicas (ALBRES, 2005). 

O que caracteriza a filosofia da comunicação total é “o conjunto de recursos 

comunicativos, na busca de ensinar a língua majoritária e de dar acesso a outras 

áreas curriculares” (GOÉS, 2002, p. 41). Essa perspectiva de educação, defende o 

uso de qualquer recurso linguístico facilitando a comunicação entre as pessoas 

surdas e ouvintes, e salienta que a aprendizagem de uma língua não é objetivo 

dessa filosofia. Dentre esses recursos comunicativos destacam-se a oralização, 

gestos naturais, leitura orofacial, uso constante dos aparelhos auditivos, alfabeto 

digital, leitura, escrita, expressão facial e o bimodalismo (FREMAN, CARBIN & 

BOESE, 1999).   

O que caracteriza o bimodalismo é a utilização simultânea de dois códigos, 

um oral e outro manual, priorizando o uso da língua majoritária que será codificada 

em sinais com equivalência exata aos segmentos da fala. Dentre os manuais estão: 

  
Cued-speech - sinais manuais que representam os fonemas da língua oral, 
facilitando assim, o português para surdos; o pidgin -simplificação da 
gramática de duas línguas em contato, no caso, o português e a língua de 
sinais; a datilogia - representação manual das letras do alfabeto; o 
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português sinalizado - língua artificial que utiliza o léxico da língua de sinais 
com estrutura sintática do português e alguns sinais criados para 
representar estruturas gramaticais do português que não existe na língua de 
sinais (PEREIRA, 2008, p.11). 

 

O nível cognitivo começa a ser explorado deixando de lado a visão 

medicalizada (priorização da doença) sobre surdez (CICCONE, 1990). O importante 

na comunicação total é o desenvolvimento de maneiras de se comunicar, não 

importando a forma e sim o conteúdo a ser transmitido privilegiando assim, a 

interação e a comunicação entre ouvintes e surdos, porém essa filosofia 

desconsidera a história e cultura das línguas de sinais (ALMEIDA, 2000). 

A comunicação total no Brasil chegou por intermédio da professora Ivete 

Vasconcelos que ao retornar dos Estados Unidos fundou a escola Santa Cecília com 

as ideias dessa filosofia, em 1978, fortalecendo-se então, com a publicação do livro 

de Marta Ciccone (1990) Comunicação Total – introdução, estratégias a pessoa 

surda. As escolas se iniciam em buscas de diferentes alternativas para a educação 

dos surdos mesmo tendo como orientações governamentais a utilização da filosofia 

oralista (ALBRES, 2005; PIRES, 2008). 

Os resultados do uso da comunicação total puderam ser notados pela 

melhora na compreensão e na comunicação, mas as dificuldades de leitura e escrita 

são detectadas nesses surdos, não alcançando os resultados esperados, conforme 

(CAPOVILLA, 2000). Segundo Lacerda (1998), a maior contribuição da 

implementação da filosofia da comunicação total foi o contato com os sinais, que 

sendo utilizado pelos alunos surdos e desencadeou movimentos em prol do 

reconhecimento da língua de sinais. 

Entretanto, críticas sobre a comunicação total surgiram uma vez que, o 

professor sinalizava e oralizava ao mesmo tempo, sem conseguir coordenar estes 

dois canais, assim, desta forma, os alunos surdos não conseguiriam processar, no 

mesmo momento duas línguas, o português e a língua de sinais, por serem 

completamente diferentes uma da outra. A intenção de reconhecimento da língua de 

sinais é eliminada tanto em termos de filosofia, como de implementação, porque, 

além de artificializar a comunicação, perde-se de vista as implicações sociais da 

surdez, reduzindo o uso de sinais ao papel de um recurso de ensino que apóia a 

fala. O que existiu foi um ajuste da língua de sinais à estrutura da língua portuguesa 

(ALMEIDA, 2000). 
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Buscando um desenvolvimento cognitivo linguístico paralelo ao da criança 

ouvinte, e a convivência harmoniosa entre as comunidades ouvinte e surda, uma 

corrente de educadores advogam que a língua de sinais seja assumida como a 

primeira língua da criança surda, que deve ser aprendida logo após o diagnóstico da 

surdez, enquanto que a língua do grupo social majoritário será aprendida como uma 

segunda língua. Essa corrente denomina-se bilinguismo. 

Sobre este aspecto, Lacerda discorre:  

 
A educação dos surdos deve priorizar, inicialmente, o desenvolvimento da 
língua de sinais (L1) pelo contato das crianças com adultos surdos usuários 
desta língua e participantes ativos do processo educacional de seus pares 
e, a partir dela, devem ser expostos ao ensino da escrita da língua 
portuguesa. Esta proposta educacional considera, assim, as 
particularidades e materialidade das línguas de sinais e os aspectos 
culturais a ela associados e pressupõe que os educadores participantes 
tenham domínio das línguas envolvidas - a língua brasileira de sinais 
(Libras) e a língua portuguesa - e do modo peculiar de funcionamento de 
cada uma delas em seus diferentes usos sociais. Desse modo, os 
processos de ensino-aprendizagem devem adotar procedimentos 
metodológicos e contemplar um currículo que considere a diversidade 
sócio-cultural e lingüística em jogo e, para tal, deve-se tomar como base os 
estudos sobre ensino-aprendizagem de segunda língua (L2) e sobre o 
ensino de línguas para estrangeiros (LACERDA, 2007, p.1). 

 

Uma educação bilíngue para surdos é proposta pela Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994), originada da Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos (UNESCO, 1990). Ambas as declarações foram assumidas pelos nossos 

órgãos oficiais com a proposta pautada nos princípios da inclusão de qualquer 

aluno, independente de sua singularidade, na escola regular. 

Entretanto, defendemos que a inclusão do aluno surdo não deve ser 

norteada pela igualdade em relação ao ouvinte e sim em suas diferenças sócio-

histórico-culturais, que o ensino se ancore em fundamentos linguísticos, 

pedagógicos, políticos, históricos, implícitos nas representações sobre a diversidade, 

conforme disposto na Declaração de Salamanca: 

 
• toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 
oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem; 
• toda criança possui características, interesses, habilidades e  
necessidades de aprendizagem que são únicas; 
• sistemas educacionais deveriam ser designados e programas 
educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta 
a vasta diversidade de tais características e necessidades (UNESCO, 
1994). 

 



22 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº. 9.394 de 20 

de dezembro de 1996, em seu artigo 59 (I e III), Capítulo V, dispõe sobre a 

Educação Especial, assegurando uma educação de qualidade aos educandos com 

necessidades especiais: 

 
Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; (...) professores com 
especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 
especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 
integração desses educandos nas classes comuns (BRASIL, 1996). 

 

Tramita no Senado Federal a necessidade do acréscimo no art. 26 da LDB de 

1996 do art. 26-B incluindo a Língua Brasileira de Sinais no currículo oficial da Rede 

de Ensino em todas as etapas e modalidades da educação básica: 

 
Art.26-B. Será garantida às pessoas surdas, em todas as etapas e 
modalidades da educação básica, nas redes públicas e privadas de ensino, 
a oferta da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, na condição de língua 
nativa das pessoas surdas (BRASIL, 2004). 

 

A proposta do bilinguismo encontra amparo legal na Lei nº 10.436 de 24 de 

abril de 2002, que reconhece como forma de comunicação e expressão das 

comunidades surdas no Brasil a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e 

posteriormente, em 22 de dezembro de 2005, na regulamentação desta lei 

homologada pelo Decreto nº 5.626. Tal como o extrato dos referidos documentos: 

 
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – Libras a 
forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de 
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um 
sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de 
comunidades de pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 2002). 
 
Art. 22. As instituições federais de ensino responsáveis pela educação 
básica devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência 
auditiva, por meio da organização de: I – escolas e classes de educação 
bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores bilíngües, na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; II – escolas 
bilíngües ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos 
surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio 
ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas do 
conhecimento, cientes da singularidade linguística dos alunos surdos, bem 
como com a presença de tradutores e intérpretes de Libras – Língua 
Portuguesa.§ 1º São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue 
aquelas em que a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa 
sejam línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o 
processo educativo (BRASIL, 2005).  
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Uma das considerações mais importantes do modelo de educação bilíngue 

do surdo é a presença de uma comunidade com cultura e língua próprias na escola. 

Uma vez, representada nesta instituição social (seja como professor ou aluno 

surdo), esse sujeito pode reivindicar melhores condições no seu ensino. 

Consideramos que a educação bilíngue visa dar a identidade cultural no 

desenvolvimento da criança surda e apresenta a possibilidade de garantir o mesmo 

desenvolvimento de entendimento que creditam as crianças ouvintes. Sobre este 

aspecto apoiamo-nos em Skliar que afirma que: 
  

(...) o modelo bilíngue propõe, então, dar às crianças surdas as mesmas 
possibilidades psicolingüísticas que tem a ouvinte. Será só desta maneira 
que a criança surda poderá atualizar suas capacidades linguístico-
comunicativas, desenvolver sua identidade cultural e aprender (SKLIAR, 
1997, p.104). 

 

Argumentamos que o atraso no desenvolvimento do pensamento abstrato do 

surdo foi e será sempre decorrente de sua inadequação linguística e essa questão 

se torna polêmica, uma vez que a forma de entendimento do surdo difere dos meios 

utilizados no seu contexto sociocultural da escola. Neste sentido esta investigação 

encontra em Vigotsky (2001) seu referencial teórico, uma vez que segundo este 

autor o processo de desenvolvimento e a capacidade de aprendizagem que a 

iniciam as crianças em seus processos de internalização das formas culturais e da 

organização social, (o processo interno do indivíduo) liga o desenvolvimento com o 

ambiente sociocultural em que vive.  

O modelo bilíngue não visa à correção do déficit do indivíduo surdo, e sim o 

seu reconhecimento linguístico e cultural, o que legitima a diferença do aluno como 

sujeito surdo e não como um desvio de normalidade. Se a aprendizagem é um 

processo de apropriação que ocorre na relação indivíduo-meio, e é essa relação que 

impulsionará o desenvolvimento humano, pois une na mediação o universo social e 

o cultural e que fundamenta a contribuição no sucesso ou fracasso do aluno.  

Ainda segundo Vygotsky (2001), o desenvolvimento das crianças 

consideradas “deficientes”, é mais social que biológico. Esse desenvolvimento 

concebe que o ser humano como um sujeito que se constrói e se constitui a partir de 

fatores biológicos e sociais, mas que não é determinante apenas por um desses 

fatores. E o grupo cultural onde o indivíduo se desenvolve pode lhe fornecer formas 
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de perceber e organizar a sua realidade, as quais vão constituir instrumentos 

psicológicos que fazem a mediação entre o indivíduo e o mundo. 

Moura (2000) afirma que a possibilidade da afirmação da cultura surda está 

no multiculturalismo, permitindo verificar nesses sujeitos diferenças nos aspectos de 

valores e atitudes, vendo a surdez como uma diferença e não como uma doença; de 

estilos cognitivos, considerando a percepção de mundo pela via visual e sua forma 

de linguagem; e pelo comportamento linguístico. Kelman (2008) complementa: 

 
O multiculturalismo dentro da educação vem como decorrência de se ter 
alunos pertencentes a diferentes universos nas salas de aula, do ponto de 
vista cultural, social, linguístico e religioso e de se ter o desafio de 
transformar o espaço escolar em um espaço democrático, que possa 
oferecer igualdade de oportunidades, dando por isso mesmo condições de 
atendimento educacional diferentes a alunos diversos (2008, p. 93). 

 

Ora, se o desenvolvimento da aprendizagem tem origem na relação social é 

preciso priorizar o acesso ao conhecimento científico por intermédio de suporte 

linguístico adequado aos seus participantes, ouvintes ou surdos, em nossas salas de 

aula, ou seja, nas salas de aula de ciências.  

 

 

1.2. ENSINO DE CIÊNCIAS E SURDEZ 
  

 

Segundo Mortimer, Machado & Romanelli (2000), para a completa 

aprendizagem da ciência, o seu ensino deve contemplar os três diferentes níveis de 

abordagem: o fenomenológico ou macroscópico, o teórico ou microscópico e o 

representacional. Todavia, a maioria do material que dá suporte a ação docente de 

ensino de ciências apresenta grande quantidade de tabelas, gráficos e 

representações específicas, com significativa importância para a aprendizagem dos 

conteúdos enquanto recurso de representação do nível fenomenológico.   

 Imagens visuais são utilizadas em aulas de ciências para ilustrar, exemplificar, 

reforçar informações e, por isso, têm grande dimensão simbólica. Se, por exemplo, 

são apresentadas tabelas, utilizadas pela comunidade científica, é para expressar 

informações sistematizadas por esta comunidade. Nas tabelas, são inúmeras linhas 

e colunas que interrelacionam um grande número de informações. Já os gráficos 
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simplificam as sistematizações das informações tabeladas, permitindo comparações 

imediatas (PIRES; RAPOSO; MÓL, 2007). 

Defendemos que a visão, dentre os outros sentidos, é pré-requisito para 

realização de qualquer atividade em sala de aula de ciências (NETO et al, 2007; 

PEREIRA; BENITE; BENITE, 2011). A utilização de quadro e giz, lousa digital, 

provas escritas e medições são práticas que, se conduzidas a partir da língua 

portuguesa na sua modalidade oral, podem endereçar ao aluno surdo ao fracasso 

escolar e a não socialização. 

 O fato de que a educação de surdos adota procedimentos de ensino para 

esses sujeitos sociais com base nos padrões para ouvintes, ou seja, o conhecer tem 

como pressuposto o ouvir, faz com que os professores de ciências  não planejem 

suas ações docentes considerando as diferenças de percepção entre o aluno surdo 

e o ouvinte. Temos aqui constituído um cenário de ação docente descontextualizada 

de ensino de ciências para alunos surdos (QUEIROZ & BENITE, 2010). 

  Ora, as imagens são uma representação parcial do real, pois o real é um 

aberto que não se deixa reproduzir como cópia ou dado (PARENTE, 2004). Reily 

afirma que “quando se constrói uma situação que leva o espectador a esperar um 

tipo de imagem que já lhe é familiar e significativa, porque ele a conhece de outros 

espaços, de repente se introduz um elemento de outro contexto” (2003, p. 177). 

O processo de retenção de informações é derivado da memória e neste, 

nossas experiências podem ser recuperadas se arquivadas. Já a recuperação está 

intimamente ligada à 

 
aprendizagem, que segundo o sociointeracionismo pode ser entendida 
como a habilidade de nos relacionarmos com nossas experiências sociais. 
Assim, o ser humano tem a possibilidade de pensar em um objeto 
fisicamente ausente, imaginar sobre o mesmo e planejar ações. Esse modo 
de funcionamento psicológico é típico de nossa espécie e não inato, mas 
fruto de interações do indivíduo com o meio social (PEREIRA; BENITE; 
BENITE, 2011, p.53). 

 

 Alegamos que a aprendizagem de ciências não pode ser reduzida a 

processos oralizados. Apoiamo-nos em Silva e Nembri (2008, p. 33) para 

argumentar que “a informação linguística é recebida pelos olhos, os sinais são 

construídos de acordo com as possibilidades perceptuais do sistema visual 

humano”, afirmam que esta percepção “é de fundamental importância ao se pensar 
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em elaborar um material de apoio tecnológico para o processo de letramento do 

surdo”. 
Defendemos que a linguagem científica é própria, com uso de gráficos, 

tabelas, figuras, símbolos, modelos, todos com significativa importância para a 

compreensão dos conceitos abordados, pautadas na visão. Assim como todos nós, 

os surdos precisam compreender e articular essa linguagem com todo seu potencial 

linguístico, e o meio principal para esse conhecimento é uma língua que traduz a 

experiência visual, esta língua é a Libras, pois é através dela, ou seja, do meio 

espaço visual, que o surdo interage e interpreta o mundo a sua volta. 

Sob a ótica da Educação Inclusiva deparamo-nos com o avanço tecnológico 

da sociedade, que há tempos preconiza uma dependência em relação às ciências. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, por sua vez, defendem a importância de se 

ensinar ciências desde os anos iniciais de escolarização, assumindo que: 

 
Num mundo onde o saber científico e tecnológico é cada dia mais 
valorizado, é impossível a formação de um cidadão crítico e apto a realizar 
escolhas, tanto em nível pessoal quanto social e político sem os 
conhecimentos básicos necessários para a realização de julgamentos e 
consequentes opções (BENITE, et al., 2009, p. 3).  

 

Além disto, a Educação Brasileira está fundamentada no princípio da 

igualdade: “do reconhecimento dos direitos humanos e o exercício dos direitos e 

deveres da cidadania” (BRASIL, 1998). Considerando que a cidadania se refere à 

participação efetiva dos indivíduos, tenham eles necessidades educacionais 

especiais ou não, em todas as esferas da sociedade, torna-se evidente a 

necessidade do ensino de ciências. Deve-se ensinar Ciências para permitir ao 

cidadão ser protagonista do mundo que vive.  

Vale ressaltar que pouco são os estudos sobre o ensino de ciências para 

surdos (FELTRINI & GAUCHE, 2007; MACHADO, 2003; NETO et al,  2007) e, em 

relação ao ensino de ciências propriamente dito, Maldaner & Zanon (2001) afirmam 

que o módulo instrucional permite uma abordagem com característica interdisciplinar 

articulando as vivências dos alunos – seus conhecimentos cotidianos – com os 

saberes e conteúdos científicos. Já Chassot (2003) considera que, “ser alfabetizado 

cientificamente é saber ler a linguagem em que está escrita a natureza” (p.23). 

Aquele que não consegue realizar uma leitura do universo é considerado analfabeto 

científico.  
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1.3 SOBRE A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS 
 

 

Historicamente, a educação de surdos esteve voltada a questões linguísticas, 

permeada pela discussão do ensino do português (oral e/ou escrito) e o uso da 

língua de sinais. Com a proibição das línguas de sinais no Congresso de Milão, 

1880, a educação dos surdos foi bruscamente comprometida, e este fato impediu a 

possibilidade do desenvolvimento escolar efetivo desses indivíduos.  

Quadros (2009, p.55), sobre as experiências de escolas que atendem surdos 

relata a opinião dos profissionais de tais instituições: 

 
Os profissionais não acreditam que por meio da língua de sinais seja, de 
fato, possível discutir os avanços científicos e tecnológicos que cabem à 
escola trabalhar. Assim, delega-se à escrita o papel de assumir tal função. 
Mais uma vez, perpassa-se a sobreposição do português (língua da 
maioria) à língua de sinais, como aconteceu ao longo da história da 
educação de surdos.  
 

Durante anos, alguns grupos de surdos e estudiosos da educação desses 

sujeitos, lutaram pela liberação da língua de sinais, mas só agora a sociedade 

escolar começa a reconhecer sua importância para o desenvolvimento das 

potencialidades da cultura surda.  

A Libras – Língua Brasileira de Sinais, como toda língua de sinais, é uma 

língua de modalidade gestual-visual porque utiliza, como canal ou meio de 

comunicação, movimentos gestuais e expressões faciais que são percebidos pela 

visão; portanto, diferencia-se da língua portuguesa, que é uma língua de modalidade 

oral-auditiva por utilizar, como canal ou meio de comunicação, sons articulados que 

são percebidos pelos ouvidos. Mas, as diferenças não estão somente na utilização 

de canais distintos, estão também nas estruturas gramaticais de cada língua 

(QUEIROZ & BENITE, 2009; SILVA & NEMBRI, 2008). 

As unidades mínimas que formam unidades mais complexas, as quais 

estruturam as línguas orais, assim o fazem nas línguas de sinais, também possuindo 

os mesmos níveis linguísticos2: fonológico, morfológico, sintático, semântico e 

pragmático (FELIPE, 2006; NOVAES, 2010; QUADROS & KARNOPP, 2004; ROSA, 

2005). 
                                                           
2 Cabe ressaltar que neste trabalho não há intenção de aprofundar nas questões gramaticais da 
língua brasileira de sinais, apenas informar a existência das mesmas. 
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Nas línguas de sinais, recebe o nome de sinais o que é denominado palavra 

ou item lexical nas línguas orais, “o qual é formado a partir da combinação do 

movimento das mãos com um determinado formato em um determinado lugar, 

podendo esse lugar ser uma parte do corpo ou um espaço em frente ao corpo” 

(ROSA, 2005, p. 24). 

De acordo com Felipe (2001, p. 20-21), os sinais surgem da combinação dos 

seguintes parâmetros: 

 
Configuração das mãos: são formas das mãos que podem ser da 
datilologia (alfabeto manual) ou outras formas feitas pela mão predominante 
(mão direita para destros), ou pelas duas mãos do emissor ou sinalizador 
[...]. Ponto de articulação: é o lugar onde incide a mão predominante 
configurada, podendo esta tocar alguma parte do corpo ou estar em um 
espaço neutro [...]. Movimento: os sinais podem ter um movimento ou não 
[...]. Orientação/ direção: os sinais têm uma direção com relação aos 
parâmetros acima [...]. Expressão facial e/ou corporal: muitos sinais, além 
dos quatro parâmetros mencionados acima, em sua configuração têm como 
traço diferenciador também a expressão facial e/ou corporal. 

 

Novaes (2010) esclarece bem o papel das expressões faciais e/ou corporais 

para o entendimento real do sinal afirmando serem, estas, a entonação na língua de 

sinais, corroboramos ainda com Rosa (2005) ao conceituá-las como as expressões 

não manuais. 

Não se pode acreditar que a Libras é o alfabeto manual, mas sim 

compreender que sua função é de soletrar nomes próprios de pessoas e lugares, 

siglas, e algum vocábulo que ainda não tenha sinal na língua de sinais, 

considerando para esse último caso, um empréstimo da língua portuguesa 

(GESSER, 2009).  

Há ainda a observação do uso de classificadores nas interações entre os 

usuários da língua de sinais, podendo ser animados ou inanimados, segundo 

Bernardino (2000). O autor o descreve como um recurso próprio dos sinais, “como 

uma espécie de pronome ‘especial’, substituindo o nome, trazem consigo o gênero, 

número, etc. Podem trazer ainda a ideia de tamanho, volume e quantidade. São 

muito utilizados para descrever ideias para as quais não há sinais específicos” (p. 

94). Os classificadores, para o autor, não existem na língua portuguesa e também 

não são utilizados no português sinalizado. Algumas partes do corpo podem 

funcionar como classificadores, além de expressões faciais e algumas configurações 

de mãos.  
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A Libras, portanto, é uma língua viva e autônoma, reconhecida pela lingüística 

(QUADROS & KARNOPP, 2004), pois é uma língua natural como as línguas orais. 

Ela surgiu espontaneamente da interação entre pessoas surdas, e devido à sua 

estrutura permite a expressão de qualquer conceito – descritivo, emotivo, racional, 

literal, metafórico, concreto, abstrato – enfim, permite a expressão de qualquer 

significado decorrente da necessidade comunicativa e expressiva do ser humano. 

Hoje, a Lei n° 10.436 de 24 de abril de 2002 (BRASIL, 2002) e o decreto n° 

5.626 de 22 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005) que a regulamenta, reconhece a 

língua brasileira de sinais (Libras) como língua de uso corrente e legítimo de uma 

grande parcela de surdos brasileiros, além de sua inserção e de sua 

regulamentação nos currículos de Ensino Básico para surdos e nas escolas 

inclusivas. 

Urge a necessidade de uma mudança pedagógica, é preciso mudar o foco no 

trabalho com os surdos, e esse trabalho deve ser centrado no desenvolvimento da 

linguagem, mas que não se resuma apenas à introdução da língua de sinais na 

escola (QUEIROZ, et al, 2010). Concordamos com Reily (2003) quando menciona 

que é necessário que as escolas organizem o currículo partindo de uma perspectiva 

visual/espacial, e se o processo educacional ocorre mediante a interação linguística, 

deve ocorrer, portanto, na língua brasileira de sinais juntamente com outras 

experiências visuais, tais como língua portuguesa escrita, mímica/dramatização, 

figuras, recursos tecnológicos (vídeo/TV, slides, computador, retroprojetor) e leitura, 

desenvolvendo nos alunos a memória visual e o hábito de leitura; recebendo apoio 

de professor especialista conhecedor de língua de sinais, além de proporcionar 

intérpretes de Libras, para o maior acompanhamento das aulas. 

Defendemos que outro instrumento bastante peculiar que pode compor a 

ação mediada de ensino para surdos é o módulo instrucional, que consiste num 

material de apoio, para auxílio ao estudante no processo de interpretação do 

discurso do sistema oficial de ensino (SOUZA, 2010; AXT, 2004). 

Desta forma, esta investigação objetiva analisar e propor diferentes 

estratégias de acesso ao conhecimento da ciência para alunos surdos 

contemplando-os em sua diferença, mediados pela linguagem utilizando módulos 

instrucionais. 
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2. A OPÇÃO METODOLÓGICA 
 

 

Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa participante com um enfoque 

de investigação social por meio da qual se busca a participação da comunidade na 

análise de sua própria realidade, com o objetivo de promover ações coletivas para o 

benefício da comunidade escolar. Trata-se, portanto, de uma atividade educativa de 

investigação e ação social (BRANDÃO, 1984). 

 Mas, porque pesquisar a realidade social? Apoiamo-nos em Brandão para 

afirmar que “o estudo da realidade vivida pelo grupo e de sua percepção desta 

realidade constituem o ponto de partida e a matéria-prima do processo educativo” 

(BRANDÃO, 1990, p.19). A participação em uma pesquisa segundo Demo (2008) 

está para além de pertencer a essa comunidade, mas dar voz a mesma. Em nosso 

caso assumimos as duas posições, pois representamos os professores de ciências e 

os intérpretes de Libras, isto é representamos a sala de aula de ciências para surdos 

a partir de posições definidas e legitimadas nesta estrutura social. 

Entendemos que os saberes científicos circulam entre outras esferas, na 

escola, organização social de formato particular: a aprendizagem orientada. A 

escola, por sua vez, privilegia atividades onde “a forma de interação escrita, adapta 

a linguagem científica, produzindo gêneros específicos próprios” (SOUZA, 2010, 

p.50). A produção das atividades escolares é geralmente precedida pela interação 

verbal entre professores e alunos e conduzida pelas intervenções do professor no 

desenvolver do conteúdo temático. Essa prática é chamada de “ouvintismo” 

(SKLIAR, 1997; 1998) e traduz uma pedagogia delimitada pela onipresença da 

língua oficial e pela separação entre escola e alunos surdos.  

De mesmo modo, apoiamo-nos em Neves “para afirmar que existem duas 

formas de se armazenar o conhecimento: a linguística”, que semântica e 

normalmente utilizada por professores (fala e leitura) “e a não lingüística” (imagens 

mentais) (2007, p. 119). Assumidos estes pressupostos, entendemos que a 

preparação de material que circula na esfera escolar, ou seja, os gêneros do 

discurso escolar-científico (material instrucional) envolvem mais que escrita 

orientada por interação verbal. É fundamental que estes permitam ao alunado que 

expresse o pensamento claro sobre o entendimento dos princípios conceituais 

científicos. 
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Com base nessas características desenvolvemos um material instrucional 

para ser utilizados por alunos surdos na aprendizagem de ciências, associados, 

entretanto, ao discurso do sistema oficial de ensino e de recursos que possam 

privilegiar a cultura surda.   

Deste modo, uma professora de ciências em formação continuada e também 

intérprete de Libras, dois professores de química em formação inicial e uma 

professora formadora organizaram e desenvolveram módulos instrucionais sobre a 

temática “Corpo Humano” (especificamente sistema digestório, respiratório e 

circulatório que serão apresentado no próximo tópico), recorrendo as estratégias 

como o uso da língua portuguesa escrita, de estímulos visuais e Libras. Em 

momentos distintos, cada uma dessas estratégias foi empregada separadamente e 

em outras ocasiões interligadas.  

Para a construção deste módulo os autores se reuniram durante todo o ano 

letivo de 2009 (encontros semanais de 2 horas de duração) e fundamentaram a 

construção em contribuições da comunidade científica sobre a educação de surdos, 

a língua de sinais, estratégias de ensino e aprendizagem, além de discussões sobre 

conceitos específicos do tema corpo humano (SANTOS, 2005; SELLES & AYRES, 

2009). Foram etapas de construção do material instrucional: 

a) Eleição do tema do material instrucional e os critérios que delimitaram a 

escolha foram: importância social, abrangência conceitual e potencialidade 

de dialogar com conhecimentos aprendidos em outras disciplinas. 

b) Elaboração da estrutura constitutiva do módulo e determinação da 

dinâmica de trabalho com o mesmo.  

Além da revisão da literatura específica, a pesquisa bibliográfica foi realizada 

em sítios eletrônicos que disponibilizam imagens com boa resolução tais como 

tirinhas em quadrinhos e material digital reprodutível. Como parte integrante do 

módulo foi elaborado um jogo de cartas baseado no trabalho desenvolvido no 

Projeto Fundão de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MATTOS, 

et al, 2007). 

Os módulos instrucionais produzidos pelo grupo foram utilizados em 

intervenções pedagógicas – IP em uma escola cuja entidade mantenedora é a 

Associação dos Surdos de Goiânia, ASG, numa turma de 8ª ano do ensino 

fundamental, turma essa formada por educandos surdos que não tiveram acesso à 
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escolarização na idade própria ou não conseguiram se desenvolver na rede regular 

de ensino, e uma aluna ouvinte. 

A ASG adota o bilinguismo como proposta de educação de alunos surdos e 

funciona em três turnos, oferecendo a primeira fase do ensino fundamental, 

acompanhamento pedagógico às pessoas surdas que estudam nas escolas 

regulares (ensino fundamental e médio) e preparatórios para vestibular e, a segunda 

e terceira etapas da educação de jovens e adultos (EJA). Oferece ainda, cursos 

profissionalizantes de costura, marcenaria, serigrafia, digitação e informática, ao 

lado do encaminhamento para o mercado de trabalho. Cursos de Libras são 

oferecidos aos alunos, aos profissionais da instituição e à comunidade 

gratuitamente. Sendo assim, as estratégias foram utilizadas na perspectiva do 

bilinguismo durante o segundo semestre. 

Desenvolver as IP´S nesta instituição representou entrar em contato com a 

cultura surda3 e também efetivar a parceria entre universidade-escola  para além da 

sala de aula no desenvolvimento de pesquisa com e sobre o ensino de ciências para 

surdos. 

As intervenções pedagógicas foram gravadas em áudio e vídeo, 

posteriormente transcritas, referindo-se os diálogos na língua portuguesa e também 

na Libras. Para transcrever esta última, recorreu-se às convenções do sistema de 

notação em palavras (BRITO, 1995; FELIPE, 2001) que “tem esse nome porque as 

palavras de uma língua oral-auditiva são utilizadas para representar 

aproximadamente os sinais” (FELIPE, 1998, p. 85). 

 As transcrições das IP´S foram analisadas pela técnica de análise da 

conversação, assumindo que: 

 
em primeiro lugar ela é a prática social mais comum no dia-a-dia do ser 
humano; em segundo, desenvolve o espaço privilegiado para a construção 
de identidades sociais no contexto real, sendo uma das formas mais 
eficientes de controle social imediato; por fim, exige uma enorme 
coordenação de ações que exorbitam em muito a simples habilidade 
linguística dos falantes (MARCUSCHI, 2007, p.5). 

 

                                                           
3 Segundo Strobel (2009, p. 27) pode-se compreender cultura surda como “o jeito de o sujeito surdo 
entender o mundo e de modificá-lo a fim de se torná-lo acessível e habitável ajustando-os com as 
suas percepções visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e das almas das 
comunidades surdas. Isto significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os 
hábitos de povo surdo”. 
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Análise de Conversação é o estudo da interação verbal e não verbal em 

situações cotidianas e procura descrever a forma de interações formais e informais. 

Na análise da conversa a linguagem é tomada como o meio para interação, atentam 

primordialmente para o como as coisas foram ditas. Logo, métodos de coleta de 

dados que envolvam apenas observações com anotações não são suficientes, é 

necessário que os dados sejam gravados em áudio e vídeo, para que então, os 

analistas da conversa possam estudar os detalhes das reais interações 

(MARCUSCHI, 2007). 

 
 

2.1 SOBRE A INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
 
 

Privilegiamos as sensações físicas como olfato, tato e associação sinestésica 

por assumir que as representações não-linguísticas podem ser complementares às 

representações linguísticas no processo de aprendizagem e, portanto sua utilização 

por professores deve ser motivada.   

Na construção dos módulos instrucionais, com o intuito de estudar o 

funcionamento do sistema digestório, respiratório e circulatório no organismo 

humano, levou-se em consideração o uso da língua de sinais – Libras – como a 

primeira língua (L1) do sujeito surdo e a língua portuguesa em sua modalidade 

escrita como a segunda língua (L2), além de diversos recursos de estímulos visuais. 

Em momentos distintos, cada uma dessas estratégias foi empregada 

separadamente e em outras ocasiões interligadas. 

A língua de sinais inscreve-se no lugar da visualidade por se caracterizar 

como uma linguagem viso-espacial facilitando o despertar para a atenção e para a 

memória visual. Importante ressaltar que todas as aulas foram ministradas na 

linguagem oral, porém interpretadas em língua de sinais. 

Os sujeitos envolvidos na intervenção pedagógica e suas respectivas funções 

são descritos abaixo:  

• PG – Pós-Graduanda e autora principal deste; ministrou as aulas de 

ciências na língua oral4 (Língua Portuguesa); nos momentos de 

                                                           
4 Optou-se por ministrar as aulas na língua portuguesa em sua modalidade oral, pois havia na sala de 
aula, além dos alunos surdos, uma aluna ouvinte, sendo assim, foi necessária a presença de um 
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efetivação das atividades por parte dos alunos, PG auxiliava-os 

individualmente comunicando em língua de sinais. Importante destacar 

que PG, na ausência de intérpretes da ASG, atuou como tal. 

• PFI 1 e PFI 2 – Professores (ouvintes) em formação inicial que 

auxiliaram os alunos em momentos de realização das atividades, se 

comunicando através de gestos e mímicas, pois não eram 

conhecedores da Libras; ministraram quatro aulas (referentes a dois 

encontros, o 15 e o 19).  

• I1, I2, I3, I4, I55 – Intérpretes de Libras – Língua Portuguesa da própria 

instituição de ensino onde se realizou a pesquisa, desempenhando a 

função de interpretar e/ou tradução. 

• A (1, 2,..., 9) – Alunos surdos e ouvintes da turma de 8º ano 

participantes da pesquisa em questão.   

A respeito dos três conteúdos trabalhados foram realizados quatorze (14) 

encontros, ou seja, quatorze (14) dias, no qual cada dia foram duas (2) aulas de 

quarenta (40) minutos cada, totalizando vinte e oito (28) aulas. Os módulos foram 

assim separados: Digestório 9 dias e 18 aulas; Respiratório 3 dias e 6 aulas; 

Circulatório 2 dias e 4 aulas. As aulas sobre o módulo sobre sistema digestório estão 

discriminadas detalhadamente nos quadros 1, 2, 3, 4, 5 e 6 a seguir. 

 
1ª ETAPA 

Tempo 
Necessário 04 aulas de 40 minutos cada 

Desenvolvimento 
1- Os alunos receberam um texto intitulado “Alimentação e Nutrição” (apêndice 1), e 
lhes foi solicitado realizar a leitura dos mesmos e depois responderem as questões 
sobre os nutrientes, utilizando o português escrito. 

. 
Objetivos - Leitura e compreensão de texto; 

- Conhecer os diversos tipos de nutrientes. 
Estratégia de 
Avaliação da 
Apropriação 
Conceitual 

Leitura individual realizada pelos alunos e respostas na língua portuguesa às 
questões referentes ao tema. 

Quadro 1 – Descrição das atividades desenvolvidas no módulo instrucional para o tema Sistema 
Digestório: 1ª etapa. 
 
 
                                                                                                                                                                                     
intérprete. Outro aspecto para essa decisão foi o fator tempo das aulas (40 minutos), considerado 
pouco para a intervenção pedagógica e consequente apropriação do conhecimento, devido ao 
conteúdo denso da disciplina. 
5 A intérprete designada I5 não autorizou gravação de vídeo, porém, concordou com gravação em 
áudio. O timbre de voz de I5 era baixo dificultando a compreensão dos ouvintes presentes, entre eles 
PFI 1, PFI 2 e A5 (aluna ouvinte). 
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2ª ETAPA 
Tempo 

Necessário 04 aulas de 40 minutos cada 

Desenvolvimento 

1- Com auxílio de slides (com imagens de diversos alimentos) apresentamos uma 
discussão sobre os tipos de nutrientes encontrados nos alimentos. À medida que 
os slides eram demonstrados os conceitos eram tratados. 
 

 

Figura 1 – Exemplo de um slide 
utilizado na intervenção pedagógica 
sobre nutrientes. 

 
2- Em slide a pirâmide alimentar foi apresentada, identificando os grupos nutritivos 

e suas proporções diárias de consumo, incitando o grupo a discussão. 
 

 

Figura 2 – Pirâmide Alimentar6. 

 

3- Os alunos foram convidados a construir individualmente uma pirâmide alimentar a 
partir de seus hábitos alimentares com o auxílio de catálogos de supermercado 
(Atividade do tipo recortar e colar), nos resultados e discussões disponibilizamos 
exemplos da atividade produzida. 

Objetivos 
- Conhecer e distinguir os tipos de nutrientes encontrados nos alimentos; 
- Apontar quais os alimentos e suas quantidades ideais para uma alimentação 
saudável; 
- Compreender o que representa a pirâmide alimentar. 

Estratégia de 
Avaliação da 
Apropriação 
Conceitual 

A montagem da pirâmide alimentar atentando-se para os grupos nutritivos e suas 
quantidades ideais para consumo humano. 

Quadro 2 – Descrição das atividades desenvolvidas no módulo instrucional para o tema Sistema 
Digestório: 2ª etapa. 
 

                                                           
6 As imagens utilizadas nas figuras 1, 3, 4, 5, 6 e 7 foram retiradas de sítios eletrônicos e adaptadas 
pelos autores. 
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3ª ETAPA 
Tempo 

Necessário 
02 aulas de 40 minutos cada 

Desenvolvimento 
1- Apresentação e discussão de um texto introdutório sobre sistema digestório 

(apêndice 2), com a leitura inicial realizada pela professora com interpretação 

simultânea em Libras pelo profissional intérprete presente na sala de aula. 

Objetivos - Apresentar o conteúdo e promover a reflexão do texto através das questões. 

Estratégia de 
Avaliação da 
Apropriação 
Conceitual 

Após leitura realizada pela professora os alunos fizeram uma leitura individual e 

responderam na língua portuguesa às questões referentes ao tema. 

Quadro 3 – Descrição das atividades desenvolvidas no módulo instrucional para o tema Sistema 
Digestório: 3ª etapa. 
 
 

4ª ETAPA 
Tempo 

Necessário 02 aulas de 40 minutos cada 

Desenvolvimento 

1- Os alunos colaram no caderno esquema da Pirâmide Alimentar (Figura 2) 
entregues pela professora. Colaram ainda, um esquema do sistema digestório 
após o reconhecimento e identificação desse em uma cartela destacável com 
várias fotos de outros diferentes sistemas (apêndice 3).  
 

2- Com exposição de pôster e vídeo apresentamos os órgãos e glândulas anexas 
(boca, glândulas salivares, laringe, esôfago, estômago) que constituem o sistema 
digestório com suas funções.  

 

Figura 3 – Pôster esquemático do Sistema 
Digestório (SILVA, 2007). 

Quadro 4 – Descrição das atividades desenvolvidas no módulo instrucional para o tema Sistema 
Digestório: 4ª etapa. 
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CONTINUAÇÃO DA 4ª ETAPA 
Tempo 

Necessário 02 aulas de 40 minutos cada 

Desenvolvimento 

 
3- Relacionando aos órgãos apresentados desenvolveu-se o seguinte experimento: 

– O movimento da digestão: os alunos foram convidados a engolir uma bolacha 
de água e sal, e colocarem a mão no pescoço, para acompanhar o movimento 
peristáltico feito pelos músculos do esôfago. Também utilizamos uma estratégia 
de simulação ao colocar uma bolinha de isopor ou de tênis (que representa a 
comida) dentro da meia fina (que representou o esôfago), os alunos foram 
orientados a deslizar a bolinha pela meia empurrando-a com os dedos. 
 

 
Figura 4 – Representação dos 
movimentos peristálticos. 

Objetivos 
- Visualizar o sistema digestório como um todo; 
- Compreender a função dos órgãos do sistema digestório; 
- Relacionar o funcionamento dos órgãos do sistema digestório com experimento; 
- Visualizar os movimentos peristálticos. 

Estratégia de 
Avaliação da 
Apropriação 
Conceitual 

A produção do discurso em Libras dos alunos sobre os conhecimentos expostos.  

Quadro 4 – Descrição das atividades desenvolvidas no módulo instrucional para o tema Sistema 
Digestório: 4ª etapa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

5ª ETAPA 

Tempo 
Necessário 

02 aulas de 40 minutos cada 

Desenvolvimento 

1- Relacionando os órgãos do sistema digestório apresentados nas aulas anteriores 

desenvolveu-se os seguintes experimentos (apêndice 4): - 1. A acidez do suco 
gástrico: Colocou-se leite no copo e adicionou-se vinagre. As conclusões foram 

anotadas. - 2. O detergente da digestão: Foi colocado óleo de cozinha em dois 

copos com água. Em um deles, acrescentou-se detergente e agitou-se. As 

conclusões foram anotadas. 
 

 

Figura 5 – Elementos utilizados na realização dos 
experimentos representativos de alguns órgãos humanos. 
Ilustrações dos sinais em Libras retirados de Honora e 
Frizanco (2009). 

 

2- Os alunos levaram uma atividade escrita (apêndice 5) envolvendo os termos 

nutrientes, pirâmide alimentar e digestão para responderem em casa e 

entregarem na próxima aula. 

Objetivos 
- Figurar a atuação do suco gástrico; 

- Relacionar o funcionamento dos órgãos do sistema digestório com experimentos; 

- Esquematizar a ação da bile sobre as gorduras. 

Estratégia de 
Avaliação da 
Apropriação 
Conceitual 

Utilizar a Libras e a língua portuguesa em sua modalidade escrita para verificar a 

compreensão do conteúdo proposto. 

Quadro 5 – Descrição das atividades desenvolvidas no módulo instrucional para o tema Sistema 
Digestório: 5ª etapa. 
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6ª ETAPA 

Tempo 
Necessário 

02 aulas de 40 minutos cada 

Desenvolvimento 
1- Os alunos entregaram a atividade (apêndice 5) respondida na língua portuguesa 

escrita sobre os termos nutrientes, pirâmide alimentar e digestão. Eles então 

foram convocados a fazer o mesmo exercício utilizando a Libras. 

Objetivos - Avaliar se os alunos compreenderam o conteúdo apresentado. 

Estratégia de 
Avaliação da 
Apropriação 
Conceitual 

Utilizar a língua de sinais para verificar a compreensão do conteúdo proposto. 

Quadro 6 – Descrição das atividades desenvolvidas no módulo instrucional para o tema Sistema 
Digestório: 6ª etapa. 
 

O módulo sobre sistema respiratório foi desenvolvido para ser realizado em 

três dias, correspondendo a seis aulas, com duração de quarenta minutos cada, 

discriminado detalhadamente nos quadro 7, 8 e 9 a seguir. 
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1ª ETAPA 
Tempo 

Necessário 02 aulas de 40 minutos cada 

Desenvolvimento 

1- Cada aluno recebeu uma tirinha em quadrinhos que ironiza o costume 
das pessoas em respirar um ar poluído encontrado nas grandes 
cidades.  
 

 

Figura 6 – Tirinha em quadrinho. 

2- Com auxílio do pôster explicamos o funcionamento do Sistema 
Respiratório com seus órgãos formadores e suas respectivas funções. 
 

 

Figura 7 – Pôster esquemático 
do sistema respiratório (SILVA, 
2007). 

 

Objetivos 
- Interpretação da tirinha em quadrinhos relacionando com a realidade da 

poluição nas cidades grandes; 
- Compreender a composição e o funcionamento do sistema. 

Estratégia de 
Avaliação da 
Apropriação 
Conceitual 

Após a leitura individual, os alunos compartilharam suas opiniões sobre a 
tirinha, além de escrever sobre. (As opiniões em Libras foram transcritas 
para a atividade). 

Quadro 7 – Descrição das atividades desenvolvidas no módulo instrucional para o tema Sistema 
Respiratório 1ª etapa. 
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2ª ETAPA 
Tempo 

Necessário 02 aulas de 40 minutos cada 

Desenvolvimento 

1- Os alunos colaram um esquema do sistema respiratório no caderno 
após o reconhecimento e identificação desse em uma cartela 
destacável com várias fotos de outros diferentes sistemas.  

 

Figura 8 – Esquema do 
sistema respiratório. 

 
2- Foi relembrado o funcionamento do sistema respiratório com exibição 

de um vídeo (com apenas imagens sem som ou legenda) 
representativo apresentando o interior do corpo humano e as ações 
envolvidas no processo desse sistema. 

3- Exposições em slides do funcionamento do diafragma e como ocorre a 
hematose por meio da utilização de figuras tal como as apresentadas 
nas figuras 10,11 e 12.  

4- Atividade para os alunos descreverem os termos: 
a) respiração; 

 

Figura 9 – Relação do 
ambiente com o 
sistema respiratório. 

Quadro 8 – Descrição das atividades desenvolvidas no módulo instrucional para o tema Sistema 
Respiratório: 2ª etapa. 
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CONTINUAÇÃO DA 2ª ETAPA 

Tempo 
Necessário 02 aulas de 40 minutos cada 

Desenvolvimento 

b) aparelho ou sistema respiratório; 

 

Figura 10 – Esquema 
do sistema respiratório. 

 
c) hematose; 

 

Figura 11 – Esquema do 
processo de hematose. 

 
d) diafragma. 

 

Figura 12 – Esquema do 
funcionamento do diafragma. 

 
Objetivos - Compreender o funcionamento do diafragma e da hematose; verificar a 

aprendizagem de termos relacionados ao tema. 
Estratégia de 

Avaliação  
Os alunos descreveram, utilizando língua portuguesa escrita suas 
compreensões sobre os esquemas propostos. 

Quadro 8 – Descrição das atividades desenvolvidas no módulo instrucional para o tema Sistema 
Respiratório: 2ª etapa. 
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3ª ETAPA 
Tempo 

Necessário 
02 aulas de 40 minutos cada 

Desenvolvimento 

1- Incluímos no módulo um jogo de cartas e tabuleiro, cujo objetivo era 

percorrer os sistemas digestório, respiratório e circulatório. Os 

alunos, em grupos, responderam perguntas (referentes aos 

conteúdos estudados) ao longo do trajeto de cada sistema, 

passando pelos órgãos que os constituem. 

 

 

Figura 13 - Tabuleiro do jogo de cartas 
produzido pelos autores baseado em 
Mattos et al (2009). 

Objetivos - Compreender a constituição e funcionamento dos sistemas estudados. 

Estratégia de 
Avaliação da 
Apropriação 
Conceitual 

Utilizamos as perguntas relativas às cartas do jogo. 

Quadro 9 – Descrição das atividades desenvolvidas no módulo instrucional para o tema Sistema 
Respiratório: 3ª etapa. 

 

 O módulo sobre sistema circulatório foi desenvolvido para ser realizado em 

dois dias, correspondendo a quatro aulas, com duração de quarenta minutos cada, 

discriminado detalhadamente nos quadro 10 e 11 a seguir. 
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1ª ETAPA 
Tempo 

Necessário 
02 aulas de 40 minutos cada 

Desenvolvimento 

1- Com auxílio de um pôster e vídeos (com imagens e sem som, com algumas 

legendas sobre constituintes do sistema circulatório) iniciamos a discussão sobre 

os constituintes do sistema circulatório tratando de suas respectivas funções e 

trajeto do sangue no organismo humano. 

 

 

Figura 14 – Pôster esquemático do 
sistema circulatório (SILVA, 2007). 

 

Objetivos 
- Conhecer o sistema circulatório como um todo compreendendo a função dos 

órgãos; 

- Compreender o trajeto do sangue no organismo humano. 

Estratégia de 
Avaliação da 
Apropriação 
Conceitual 

Relatos (comentários) dos alunos, em Libras, sobre os conhecimentos expostos. 

Quadro 10 – Descrição das atividades desenvolvidas no módulo instrucional para o tema Sistema 
Circulatório: 1ª etapa. 
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2ª ETAPA 
Tempo 

Necessário 
02 aulas de 40 minutos cada 

Desenvolvimento 
1- Os alunos foram orientados a representar por meio de desenhos sua 

compreensão sobre o sistema circulatório, logo após fizeram exposição de sua 

representação em Libras para toda a classe. 

Objetivos - Avaliar se os alunos compreenderam o conteúdo apresentado. 

Estratégia de 
Avaliação da 
Apropriação 
Conceitual 

Utilização de língua de sinais e desenhos para verificar a compreensão do conteúdo 

proposto. 

Quadro 11 – Descrição das atividades desenvolvidas no módulo instrucional para o tema Sistema 
Circulatório: 2ª etapa. 
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

As especificidades do aluno surdo por muito tempo foram ignoradas pela 

escola, insistindo em trabalhar com eles da mesma forma que com os ouvintes, 

considerando o sentido do texto como o resultado da soma do significado isolado de 

cada palavra. Vale lembrar que ao chegarem à escola os alunos surdos possuem 

pouco conhecimento de mundo (devido a não participarem de conversas em casa 

por virem de famílias ouvintes) e sem conhecimento da língua usada na escola 

(SÃO PAULO, 2009). 

Nossos resultados apresentados nas figuras 15, 16 e 17 demonstram que o 

uso exclusivo da língua portuguesa em sua modalidade escrita nas atividades não 

permitiu obter dados quanto à apropriação conceitual. Quando somente a escrita foi 

utilizada os alunos surdos se limitaram a copiar as respostas dos textos sem atribuir 

significado às palavras, encontrando dificuldades na compreensão do documento 

como uma unidade. Ao utilizarem apenas a escrita os estudantes recorrem à 

estratégia de traduzir palavra por palavra, individualizando essa tradução por um 

sinal correspondente na língua de sinais, praticando o português sinalizado. 

Esses resultados corroboram com Lebedeff (2007) que sugere que a 

dificuldade do surdo em interpretar e compreender um texto escrito é resultado da 

artificialização da língua de sinais pela maioria das escolas, possuidoras do discurso 

que esta é “utilizada apenas como língua de tradução dos conteúdos oficiais do que 

uma língua que produza significados, que seja protagonista em práticas discursivas, 

que produza e transmita cultura”, gerando assim, “excelentes copistas” ( p. 3). 

Diante deste fato, cabe esclarecer que a totalidade dos sujeitos desta 

investigação procedeu de instituições que lhes proporcionaram exatamente essa 

prática copista. A utilização da língua portuguesa, em sua modalidade escrita, como 

ferramenta na ação mediada representa um desafio para esses sujeitos. 

Com vistas a investigar como a artificialização da língua de sinais estava 

presente nos sujeitos desta investigação, realizamos uma atividade (figuras 15, 16 e 

17) solicitando aos alunos a leitura de um texto recorrendo a língua portuguesa em 

sua modalidade escrita e, posteriormente, respondendo algumas questões sobre o 

texto. Nossos resultados mostram que esta atividade acabou por se caracterizar 

como materialização do “copismo”. 
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Os alunos até responderam corretamente a todas as perguntas, considerando 

que buscaram no texto as informações solicitadas escrevendo-as de forma literal 

(trechos exemplificados nas figuras 15 a 20). Porém o objetivo de interagir os 

conhecimentos prévios do aluno/leitor com as informações contidas no escrito não 

foi alcançado como mostram os trechos dos diálogos7 interpretados a seguir. 

 
A8/I4 – Não entendi nada, só copiei as respostas, mas não entendi o texto. 
 
A4/I4 – Não pode copiar daqui não? Aqui tem a resposta sim. 

 

 
Figura 15 – Parte do texto Alimentação e Nutrição. 

 

 
Figura 16 – Narrativa produzida por A1 referente à questão sobre o texto Alimentação e Nutrição. 

 

 
Figura 17 – Narrativa produzida por A4 referente à questão sobre o texto Alimentação e Nutrição. 

 

 
Figura 18 – Parte do texto Alimentação e Nutrição. 

 

                                                           
7 Utilizamos A8, A4 e I4 como referência aos alunos e intérprete participantes, respectivamente. O 
discurso dos alunos foi interpretado pela intérprete de Libras – Língua Portuguesa. 
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Figura 19 – Narrativa produzida por A9 referente as questões sobre o texto Alimentação e Nutrição. 

 

 
Figura 20 – Narrativa produzida por A8 referente as questões sobre o texto Alimentação e Nutrição. 

 

 Em seguida apresentamos o mapa das atividades de intervenções 

pedagógicas realizadas na investigação considerando as ações anteriormente 

descritas, os modos semióticos gestual/ação dos participantes, além das 

observações realizadas ao longo dessas aulas (quadro 12).
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MAPA DAS ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADA NA INVESTIGAÇÃO8 
Encontro 

 Data Participantes Ações 
Desenvolvidas Modo Semiótico Gestual/ação Observações 

06 08/09/09 
PG, PFI1, PFI2, 
I2, A2, A3, A4, 
A5, A8 e A9. 

Os alunos 
receberam partes 

do texto 
“Alimentação e 

Nutrição” (dividido 
por nutrientes) 

para realizarem a 
leitura, e  depois 
responderam a 
atividade com 

questões sobre os 
nutrientes. 

PG entrega os textos aos alunos para que eles respondam as questões relacionadas. 
Não tem intérprete na sala de aula. 

Durante a execução da tarefa os alunos demonstram não conhecer várias palavras em português 
perguntando-as à PG, mas as conhecem em Libras 

A5 não encontra dificuldades para realizar a atividade e começa a brincar com uma máquina fotográfica. 
Alunos tiram dúvidas sobre a escrita de palavras na língua portuguesa escrita com os colegas e com 

PG. 
I2 chega com 10 minutos de atraso. 

A3 digita em Libras algumas palavras, mas às vezes ocorrem mal entendidos na compreensão das 
mesmas. 

A5 conversa com I2 temas fora do contexto da aula. 
Fragmentos do texto são entregues aos alunos à medida que eles finalizam as atividades relacionadas 

aos trechos anteriores. 
PG, I2 e PFI2 ajudam alunos na execução da atividade, individualmente, caminhando entre eles. 

Alunos perguntam até onde eles devem copiar do texto para responderem às perguntas, estando mais 
interessados em apenas responder do que em entender o texto. 

Os alunos surdos demonstram bastante 
dificuldade na realização da atividade. 

O português dos alunos surdos se mostra 
em nível instrumental (em busca de 

palavras já conhecidas ou escritas na 
pergunta da questão) com vocabulário 

bastante restrito nessa língua. 
Palavras que não tem sinal em Libras 
dificultam a compreensão dos alunos 

necessitando de uso de classificadores ou 
até mímicas. 

Alunos se mostram a vontade para 
questionarem e o fato da aluna ouvinte 
terminar a atividade com facilidade não 

afeta a motivação dos surdos em executar 
a atividade. 

Atividades não são finalizadas no tempo 
da aula. 

07 15/09/20
09 

PG, PFI1, PFI2, 
I4, E2, A1, A2, 
A4, A5, A6, A7, 

A8 e A9. 

Os alunos 
finalizaram a 
atividade com 

questões sobre os 
nutrientes 

referentes ao texto 
“Alimentação e 

Nutrição”. 

A7 chegou atrasado. 
A1 precisa de ajuda de I4 para entender a atividade. 

PG, I4 e PFI2 foram a cada carteira para ajudar os alunos com a atividade. 
A5 fala sobre assuntos paralelos enquanto, alunos fazem atividades. 

Alunos procuram palavras que estejam na pergunta e no texto e procuram saber o quanto copiar. 
A7 não pede ajuda durante atividade, PG observa seu trabalho e nota que estava fazendo errado, indo 

até ele para explicar novamente. 
A8 termina a atividade antes dos outros, mas suas respostas foram copiadas iguais a do texto. PG 

conversa com ele sobre o quê ele entendeu na atividade, ele responde que não entendeu nada, apenas 
respondeu. Ele diz que só gosta da disciplina de História. 

A5 conversa sobre dieta com PG, a parte da atividade, como uma curiosidade. 
A7 faz sinal em Libras e fala em português ao mesmo tempo. PG pergunta se prefere comunicar em 

língua de sinais ou em português, respondendo preferir a Libras. 
A4 reclama da atividade e diz que não sabe. 

Faltando vinte minutos para o término da aula a coordenadora pede que uma estagiária assista à aula, 
mas essa não interfere na dinâmica da sala. 

PG explica a estagiária a atividade que os alunos estavam respondendo. 
PG solicita que A8 anote as palavras que ele não sabe para depois procurar o significado e o respectivo 

sinal em Libras. 
Quando A9 e A2 terminam a atividade PG questiona-os sobre o conteúdo, ambos demonstrando 

compreensão do mesmo, porém A2 respondeu com informações gerais e não específicas do texto. 
Quando os demais alunos são perguntados sobre o texto respondem que não sabem ou recorrem 

apenas aos conhecimentos prévios do tema. 
PG pede para que os alunos colem os textos antes que termine a aula. 

Os alunos continuaram fazendo a 
atividade iniciada na aula anterior, e como 

A1, A6 e A7 não estavam presentes, 
começaram neste dia. 

A compreensão do texto pela maioria dos 
alunos não foi satisfatória, pois ao serem 
questionados sobre o conteúdo exposto 

as respostas não condiziam com as 
informações apresentadas no texto. 
Atividade não se mostra eficaz para 

avaliar o conhecimento desses alunos, 
pois se preocuparam apenas em copiar 
fragmentos que supostamente possuíam 

alguma relação com as perguntas. 
O português dos alunos surdos se mostra 

em nível instrumental (em busca de 
palavras já conhecidas ou escritas na 
pergunta da questão) com vocabulário 

bastante restrito nessa língua. 
 

Quadro 12 – Descritivo das intervenções pedagógicas.
                                                           
8 (PG) – Pós Graduanda; (PFI1, PFI2) – Professores em Formação Inicial; (I1, I2, I3, I4, I5) – Intérpretes; (A) – Aluno; (E) – Estagiária. 
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Lembrando que em uma proposta bilíngue o acesso ao português escrito 

precisa ser contextualizado a partir da Libras, língua capaz de melhor mediar a 

construção de novos conhecimentos para surdos, Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo – SEE-SP (SÃO PAULO, 2009) afirma ser a interpretação dos 

textos em língua de sinais (não sendo palavra por palavra e sim o texto como um 

todo) a única forma de assegurar que estes se tornem significativos aos sujeitos 

surdos: 

 
Considerando-se que a língua de sinais preenche as mesmas funções que 
as línguas orais desempenham para os ouvintes, é ela que vai propiciar aos 
surdos a constituição de conhecimento de mundo e da língua que vai ser 
usada na escrita, tornando possível a eles entender o significado do que 
lêem, deixando de ser meros decodificadores da escrita (SÃO PAULO, 
2009, P. 27). 

 

Sendo assim, foi proposta uma atividade envolvendo ambas modalidades, 

português escrito e Libras. Aos sujeitos da investigação foi entregue um texto sobre 

a mesma temática da atividade anterior, junto com este um roteiro de leitura foi 

proposto:  

a) primeiramente a professora explicou o conteúdo realizando a leitura do 

próprio texto e das questões a serem respondidas, enquanto a intérprete 

exercia a interpretação e/ou tradução Libras – Língua Portuguesa;  

b) a seguir os alunos leram o mesmo texto identificando as palavras 

desconhecidas;  

c) e finalizando, responderam as questões propostas, conforme 

exemplificado pelas figuras expondo as conclusões, e pela interpretação9 

da narrativa dos alunos10 em questão: 

 

                                                           
9 Utilizamos A1, A2 e I2 como referência aos alunos e intérprete participantes, respectivamente. O 
discurso dos alunos foi interpretado pela intérprete de Libras – Língua Portuguesa. 
10 Os alunos responderam a mesma questão proposta na atividade impressa: Por que o sistema 
digestório é importante para manter a vida? 
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Figura 21 – Narrativa produzida pelo A1 na língua portuguesa em sua modalidade escrita. 

 
A1/I2 – Se não comer a pessoa fica muita magra, não tem força para 
sobreviver, ela morre. Ele não tem energia. 
 

 
Figura 22 – Narrativa produzida pelo A2 na língua portuguesa em sua modalidade escrita. 

 
A2/I2 – Ela está falando das frutas, da importância das frutas, da maçã, da 
melancia, da jabuticaba, essas coisas são essências para a saúde, a 
pessoa fica mais forte, ela tem mais energia. Também é importante fazer 
caminhada, atividade física, pra conseguir ter uma vida saudável. E se não 
come, se falta tipo de vitamina no nosso corpo aí tem problema de saúde. 
Aí futuramente pode dar algum tipo de problema. 

 

Pelas narrativas podemos considerar que a leitura dos alunos foi realizada de 

maneira ideográfica, pela rota lexical, que segundo Alpendre & Azevedo (2008, p. 

16) significa “reconhecimento visual das palavras que serão fotografadas e 

memorizadas no dicionário mental, se a elas corresponder alguma significação”. 

Em relação à escrita dos alunos nota-se que o texto produzido não obedece a 

estrutura gramatical do português – preposições, verbos auxiliares, elementos 

flexionais, conectores em geral. Segundo Gesueli (2006) a ausência desses 

elementos é decorrente da interferência da interlíngua do sujeito surdo nas regras da 

língua portuguesa. Complementa Santos, Silveira e Aluísio: 
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Isso faz com que a atividade da escrita em português, como parte da 
aprendizagem da segunda língua, implique a ocorrência de um fenômeno 
natural interpretado como a formação de uma interlíngua entre a L1 e a L2. 
Finau (2007) analisa a formação dessa interlíngua como sistema lingüístico 
organizado em uma “Gramática Mental” que sofre influência da língua nativa 
(L1) do aprendiz e da língua alvo (L2) (2009, p. 376). 

 

Estes resultados mostram que a interlíngua se caracteriza pela articulação 

das propriedades da língua-alvo e da língua nativa no processo de aquisição da 

segunda língua, ou seja, na escrita surda apresenta-se o vocabulário de língua 

portuguesa na estrutura da língua de sinais. 

As atividades de intervenções pedagógicas descritas estão discriminadas no 

quadro 13 a seguir. 
MAPA DAS ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADA NA INVESTIGAÇÃO 

Encontro 
 Data Participantes Ações Desenvolvidas Modo Semiótico Gestual/ação Observações 

10 06/10/
2009 

PG, PFI1, I2, 
E4, A1, A2, 

A4, A5, A6, e 
A9. 

Apresentação de um 
texto introdutório sobre 
sistema digestório, com 

explicações sobre o 
mesmo, seguido de duas 

questões para serem 
respondidas. 

Dificuldade para enquadrar todos os 
participantes no campo de visão da 

câmera filmadora. 
Insetos (aleluias) atrapalham a aula, 

janela precisa ser fechada. 
Entrega do texto aos alunos por PG. 

A7 chega atrasado. 
Presença de estagiária que tenta 

ajudar a explicar o que acontece com 
o que sobra do alimento que o corpo 

não aproveita. 
Perguntas são feitas durante a 

apresentação e respostas dos alunos 
se mostram satisfatórias. 

Alunos conseguem relacionar 
alimentação com vida saudável e 

desempenho das funções do corpo. 
A9 levanta o dedo pedindo a palavra e 
demora a ser atendido. Pergunta à PG 
se ele possui uma dieta saudável, e o 

porquê sentimos fome. 
Aluno de outra turma interrompe a 

aula para pegar uma carteira. 
Insetos desconcentram a turma. 

A9 faz várias perguntas durante a 
aula. 

Os alunos demonstram muito 
interesse pela aula e várias perguntas 

são feitas. 
Atividade é entregue aos alunos que 

precisam respondê-la com os 
conhecimentos adquiridos do tema, 

não consultando algum material. 
A9 tira foto da pirâmide alimentar com 

celular. 
PG reclama da falta de atenção dos 

alunos durante a explicação da 
atividade. 

Alunos começam a fazer atividade, 
PG, I2 e estagiária conversam. 

Durante a execução da atividade 
alunos perguntam significado de 

palavras em português e essas são 
escritas no quadro. 

A4 copia todas as palavras do quadro 
de forma aleatória. 

O português dos alunos 
surdos se mostra em 
nível instrumental (em 
busca de palavras já 

conhecidas ou escritas 
na pergunta da questão) 
com vocabulário bastante 

restrito nessa língua. 
Alguns alunos não 

finalizam a atividade. 
A4 não respondeu a 
primeira questão da 
atividade proposta, 
enquanto que na 

segunda questão copiou 
as palavras que estavam 

no quadro de forma 
aleatória. 

Quadro 13 – Descritivo das intervenções pedagógicas.   
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Recorrendo a mesma metodologia citada anteriormente – contextualização da 

Libras e da escrita da língua portuguesa -  propôs-se a atividade em que os alunos 

deveriam realizar a leitura da tirinha em quadrinhos, assim como escrever suas 

conclusões sobre o tema explicitado na mesma, e posteriormente relatá-las em 

Libras. Notou-se que os alunos realizaram a leitura individual, mas encontraram 

dificuldades na compreensão da história como unidade, sendo necessária a 

interferência da professora lendo o texto proposto e sendo interpretada pelo 

profissional intérprete presente na sala de aula. 

Essa intervenção da professora consistiu em um roteiro de leitura, 

antecipando palavras e expressões desconhecidas fundamentais para o 

entendimento do texto, chamando a atenção também para os aspectos visuais como 

as ilustrações, favorecendo a associação entre linguagem não-verbal e verbal. 

Após essa intervenção, a compreensão do texto pelos educandos 

aparentemente ainda se encontrava confusa, devido aos seus relatos escritos, 

porém ao citarem suas conclusões utilizando a Libras percebeu-se a apreensão do 

conteúdo relatado na tirinha em quadrinhos. Essas observações podem ser 

confirmadas com as narrativas dos discentes selecionadas a seguir. 

 

 
Figura 23 – Narrativa produzida pelo aluno A7 sobre o tema proposta pela tirinha em 

quadrinhos. 
 
A7/I5 – São três pessoas passeando na floresta, parece uma roça. Está 
respirando uma fumaça, atchim, saúde. É bom pra saúde passear. O ar da 
floresta é muito melhor porque o da cidade não é bom pra saúde, faz mal 
pro pulmão11. 

 

 

 
Figura 24 – Narrativa produzida pelo aluno A912 sobre o tema proposta pela tirinha em quadrinhos. 

 
A9/I5 – São três amigos que saíram, foram passear na floresta. Os amigos 
levaram mochila, levaram comida e saíram pela floresta. Acharam um lugar 
e disseram “Ah não... esse lugar não está bom” e foram pra outro lugar e 

                                                           
11Utilizamos A7 e I5 como referência ao aluno e a intérprete participante, respectivamente. O discurso 
do aluno foi interpretado pela intérprete de Libras – Língua Portuguesa. 
12Utilizamos A9 como referência ao aluno. 
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montaram as coisas pra comer. O ar da floresta é melhor, bom pra saúde, o 
da cidade é ruim porque pode causar doença. A pessoa deixa a cidade pra 
morar no campo porque o ar do campo é melhor. 

 

Importante ressaltar que ao ler e explicar o texto a professora recorreu à 

explicitação dos conhecimentos prévios dos alunos e a intertextualidade (ideias 

associadas a textos lidos anteriormente) sobre o conteúdo em questão. A narrativa 

de A7 e A9 permitem considerar que, como a maioria dos alunos, estes possuíam 

conhecimentos sobre o tema em língua de sinais, no entanto desconheciam 

expressões e palavras em português para designá-las (tal como extrato das 

narrativas produzidas apresentados nas figuras), ocorrendo questionamentos de 

como escrevê-las na língua majoritária do país, o português, como nessas 

transcrições13. 

 
A6 – MISTURAR? {Como se escreve a palavra misturar?}. 
 
A2 – ESTÔMAGO NOME? {Como se escreve a palavra estômago?}  

 

A6 – AR^ENTRAR+ NOME? {Como se escreve a palavra oxigênio?}. 
 

O mapa das atividades de intervenções pedagógicas realizadas na 

investigação considerando as ações anteriormente descritas, os modos semióticos 

gestual/ação dos participantes, além das observações realizadas ao longo dessas 

aulas estão especificados no quadro 14. 

 

 

 

 

                                                           
13 Discursos dos alunos A6 e A2 traduzidos por PG da Língua Brasileira de Sinais para a Língua 
Portuguesa. 
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 MAPA DAS ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADA NA INVESTIGAÇÃO 

Encontro  Data Participantes Ações 
Desenvolvidas Modo Semiótico Gestual/ação Observações 

16 
17/ 
11/ 
09 

PG, PFI1, 
PFI2, I5, A1, 
A2, A3, A4, 

A6, A7 e A9. 

Cada aluno 
recebeu uma 

tirinha em 
quadrinhos que 

ironiza o 
costume das 
pessoas em 

respirar um ar 
poluído 

encontrado nas 
grandes cidades. 

Após a leitura 
individual, os 

alunos 
compartilharam 
suas opiniões 
em Libras a 
respeito da 

tirinha e 
escreveram em 
português sobre 

a mesma. 

Com pôster 
explicou-se o 

funcionamento do 
sistema 

respiratório com 
seus órgãos 
formadores e 

suas respectivas 
funções. 

Alunos recebem atividade referente à história em quadrinhos. 
Assim que atividade é entregue A4 diz que não sabe fazer. 

PG oferece um tempo para alunos lerem a tirinha. 
PG chama os alunos, individualmente, para fazer a interpretação dessa tirinha em Libras para ser 

interpretada por I5. 
A1 é a primeira a responder seguida por A2 e A3, falam sobre sistema respiratório e também opinam 

sobre poluição. 
Durante a resposta de A3 um aluno de outra turma entra na sala para pegar uma carteira. 

Após resposta em Libras os alunos se sentam para escrever suas respostas em português. 
A resposta de A4 se mostra incoerente com a tirinha e diferente dos demais alunos, não relacionando 

de imediato a poluição do ar com qualidade de vida, mas com auxílio de PG consegue atingir esse 
raciocínio. 

A7 escuta a pergunta feita por PG a A4 e responde oralmente. 
A6 vê a tirinha e responde com a ideia prévia que ele tem de um passeio na floresta, sem ter relação 

com a linguagem verbal da tirinha. 
A7 diz que PFI2 é folgada que na terça-feira passada ela não havia feito nada. 

A7 briga para ser o último e A9 responde primeiro. 
A7 diz ter vergonha da câmera e PG acha graça. Ele relaciona a poluição com problemas no pulmão. 

PFI2 acha graça de A7 gritar pedindo silêncio numa turma de alunos surdos. 
Após os alunos responderem sobre a tirinha PG fez sua explicação sobre a mesma e iniciou a 

explanação sobre sistema respiratório. 
Todos os alunos demonstram prestar atenção na aula. 

A2 se dispersa da aula por alguns instantes e começa a mexer em suas unhas. 
A9 faz pergunta sobre pêlos nasais e demonstra bastante interesse na aula. 

A2 mexe no celular durante a explicação, sai de seu lugar original e acaba ficando fora do campo de 
visão da câmera filmadora. 

A7 se assusta com trovão e fala que o escutou. 
A4 pede para sair durante explicação e é autorizado por PG. 

A9 faz pergunta sobre relação da gripe e sistema respiratório e da relação do ouvido com sistema 
respiratório. 

A4 volta para a sala de aula. 
A4 e A7 conversam durante a aula. 

A6 tenta conversar com A9, mas esse o ignora. 
Vários alunos conversam durante a aula, mas de repente eles param e voltam a prestar atenção. 

A9 pergunta porque se respira mais forte quando se faz atividades físicas. 
PG fala da dor que aparece nas costelas em alguns momentos que se faz atividade física. Todos os 

alunos demonstraram que conheciam essa dor e prestaram muita atenção na explicação desta. 
Alunos começaram a falar sobre o ronco, PG não aprofundou no assunto, pois a aula já havia 

acabado. 

As respostas 
dadas pelos 
alunos em 

Libras foram 
transcritas na 

atividade. 
 

Quadro 14 – Descritivo das intervenções pedagógicas. 
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Esses sujeitos vivem em uma sociedade cuja linguagem predominante é a 

língua portuguesa, portanto faz-se necessário que possuam um bom domínio dessa 

língua em sua modalidade escrita, por isso os estímulos para leitura e escrita devem 

ser constantes, mesmo que essa ferramenta seja considerada um desafio para os 

sujeitos dessa investigação, precisando ser contextualizada a partir da Libras, sendo 

esta língua capaz de melhorar a construção de novos conhecimentos, 

corroboramos, assim com Giodani (2006). 

Nossos resultados permitem inferir que maior desenvolvimento da 

aprendizagem parece ser alcançado se a linguagem escrita for utilizada em conjunto 

com outras ferramentas de apelo visual (como vídeos, cartazes, experimentos, 

jogos, apresentação de figuras) funcionando como instruções, pistas para uma 

melhor compreensão do conteúdo, estabelecendo relações entre o senso comum e 

o conhecimento científico. Tal como exemplificado nas figuras (que trazem as 

narrativas produzidas em português em sua modalidade escrita) da atividade que 

propôs descrever o processo de respiração a partir da representação visual deste 

conceito. 

 

 
Figura 25 – Descrição sobre o tema “respiração” pelo aluno A7. 
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Figura 26 – Descrição sobre o tema “sistema respiratório” pelo aluno A7. 
 

 
Figura 27 – Descrição sobre o tema “hematose” pela aluna A2. 

 

 
Figura 28 – Descrição sobre o tema “hematose” pelo aluno A1. 

 
Figura 29 – Descrição sobre o tema “diafragma” pelo aluno A4. 
 

Essas intervenções pedagógicas estão descritas no quadro 15 considerando 

os modos semióticos gestual/ação dos participantes, além das observações 

realizadas ao longo dessas aulas. 
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MAPA DAS ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADA NA INVESTIGAÇÃO 
Encontro 

 Data Participantes Ações Desenvolvidas Modo Semiótico Gestual/ação Observações 

17 24/11/
2009 

PG, PFI1, 
PFI2, I4, A1, 
A2, A3, A4, 

A6, A7 e A9. 

Entregou-se o esquema 
das partes que compõem 

o sistema respiratório 
para os alunos colarem 

no caderno. 
Com slides explicou-se o 

funcionamento do 
diafragma e como ocorre 

a hematose. 
Os alunos descreveram 
na atividade os termos: 

a) respiração; b) aparelho 
ou sistema respiratório; 

c) hematose; d) 
diafragma. 

A2 fala para PG que vai se casar. 
PG entrega atividade para os alunos. 

Não tem intérprete em sala. 
PG tenta falar em português e em 
Libras ao mesmo tempo, mas não 

consegue. 
I4 chega à sala e PG retoma 

explicação sobre sistema respiratório. 
PG utiliza vídeo apresentado na TV 

para apresentar as figuras dos órgãos 
desse sistema. 

Coordenadora solicita a I4 para 
interpretar em outra sala. 

PG termina parte expositiva da aula e 
libera I4, e começa atividade com os 

alunos. 
A4 pergunta se é para copiar as 

respostas na atividade. 
Entra aluno de outra turma para pegar 

carteira. 
Durante execução da atividade os 

alunos perguntam como se escrevem 
várias palavras em português. 
A7 e A4 conversam durante a 

atividade. 
PG reclama que A4 brinca muito. 

A7 fala pra PG que A4 copiou todas 
as palavras do quadro de forma 

aleatória. 
PG se mostra satisfeita com algumas 

respostas dos alunos na atividade. 

Várias interrupções pela 
coordenadora precisando 
da intérprete atrapalham 

o desenvolvimento da 
aula. 

A3, A4, A6, A7 e A9 não 
finalizaram a atividade. 

Quadro 15 – Descritivo das intervenções pedagógicas.   
 

Segundo Karnopp “na escola predomina [...] a língua de sinais como um mero 

suporte, uma ferramenta a serviço da língua majoritária” (2008, p. 65), e não é isso 

que se espera na educação dos surdos e, sim experiências visuais que traduzam 

todos os tipos de representações, produções e significações, seja no campo 

linguístico, cognitivo, artístico, intelectual, estético, cultural, ético e científico.  

Para que possa estabelecer relação entre teoria e prática em ciências, uma 

excelente ferramenta é a realização de experimentos, sendo desenvolvida em 

consonância com o cotidiano dos alunos e indo além da manipulação dos materiais 

do laboratório e observação direta. A atividade experimental deve oferecer 

condições para que os alunos possam fazer suposições e a interagir com os 

colegas, com o professor, expondo seus pontos de vista, suas hipóteses, 

confrontando seus erros e acertos, superando obstáculos na aprendizagem de 

conceitos científicos. 

Se pautando na língua de sinais como primeira língua a ser adquirida pelo 

surdo e que essa assuma um caráter mediador e de apoio na aprendizagem, 

propomos uma atividade que envolveu experimentos, cujo objetivo era relacionar o 

funcionamento de algumas partes do sistema digestório (apêndice 4). Quando 
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convocados a relatar sobre os conhecimentos lhes apresentado em Libras, os 

sujeitos desta investigação produziram o seguinte discurso: 

 
A7 – ESTÔMAGO MISTURAR QUEIJO PARECER AMASSAR+ QUEIJO. 
{No estômago acontece igual porque mistura, parece quando amassa o 
queijo.}.14 
 

 
Figura 30 – Narrativa produzida pelo aluno A415 sobre o experimento. 

 
O aluno A7 consegue fazer referência ao experimento envolvendo a mistura 

de leite e vinagre (atuação do suco gástrico dentro do estômago), devido as suas 

características físicas com o processo de preparo de queijo, prática essa realizada 

por seus pais constantemente. Diante disso compreende-se que o aluno 

contextualizou seu cotidiano demonstrando apreensão dos conceitos científicos 

envolvidos. 

No segundo experimento os alunos A7 e A3 conseguem relacionar a quebra 

dos lipídios que ocorrem dentro no organismo humano, mais precisamente no 

intestino delgado, com a diminuição da gordura em panelas no momento que se 

utiliza detergente como agente para a limpeza. Podemos observar essas afirmações 

com as palavras utilizadas pelos mesmos nas Figuras 31 e 32. 

                                                           
14 Discurso do aluno A7 traduzido por PG da Língua Brasileira de Sinais para a Língua Portuguesa. 
15Utilizamos A9 como referência ao aluno. 
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Figura 31 – Narrativa produzida pelo aluno A716 sobre o experimento. 
 

 O aluno A7 faz referência ao enunciado do experimento “coloque óleo de 

cozinha em dois copos com água” escrevendo “óleo água coloque”; em seguida a 

sentença “dividir óleo” relacionando com a quebra das moléculas de lipídio, na 

sequência sabão, mencionando o detergente, pois o sinal em Libras dessas duas 

palavras – detergente e sabão – são iguais. Por fim, escreve intestino delgado 

explicando que essas quebras de moléculas ocorrem nesse órgão. 

 
Figura 32 – Narrativa produzida pelo aluno A317 sobre o experimento. 
 

 
Figura 33 – Resultado dos experimentos 
realizados pelos alunos. 
 

A1 – EU APRENDER QUERER QUÍMICA APRENDER REPETIR 3ª-FEIRA. 
{Eu aprendi, entendi, quero mais experimentos. Na aula que vem traz mais 
experimentos.}.18 

                                                           
16Utilizamos A9 como referência ao aluno. 
17Utilizamos A9 como referência ao aluno. 
18 Discurso do aluno A1 traduzido por PG da Língua Brasileira de Sinais para a Língua Portuguesa. 
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 MAPA DAS ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADA NA INVESTIGAÇÃO 
Encontro Data Participantes Ações Desenvolvidas Modo Semiótico Gestual/ação Observações 

14 03/11/
2009 

PG, PFI1, 
PFI2, I4, A1, 
A2, A3, A4, 

A6, A7 e A8. 

Os alunos formaram 
grupos para a realização 
de dois experimentos, um 

para relacionar o 
funcionamento da 

vesícula biliar, e outro do 
suco gástrico. As 
conclusões foram 

anotadas. (A acidez do 
suco gástrico: Colocou-

se leite no copo e 
adicionou-se vinagre. O 
detergente da digestão: 

Colocou-se óleo de 
cozinha em dois copos 

com água. Em um deles, 
acrescentou-se 

detergente e agitou-se. 
As conclusões foram 
discutidas no grupo 

maior. 
Foi entregue uma 
atividade para se 

respondida em casa 
sobre nutrientes, 

pirâmide alimentar e 
digestão. 

Aula com experimentos sobre sistema 
digestório. 

Dificuldade para enquadrar todos os 
alunos e I4 no campo visual da 

câmera filmadora. 
PG separa os alunos em duas duplas 

e um trio para realizarem os 
experimentos. 

Primeiro grupo A1, A2 e A6 vão até a 
mesa para realizar o experimento de 

misturar leite e vinagre. 
Coordenadora vai até a sala de aula 

solicitar I4 para ir à outra turma 
interpretar. 

Dupla com A3 e A4 se juntam na 
mesa para realizar o mesmo 

experimento que o grupo anterior. 
Após terminar o primeiro experimento 

o primeiro grupo faz o segundo, 
misturar óleo com detergente. 

A7 e A8 observam os outros grupos 
realizarem o experimento, pois a 

mesa só suporta dois grupos. 
Assim que o trio termina os 

experimentos A7 e A8 começam a 
fazer os experimentos. 

Todos os alunos desenvolvem a 
atividade e se mostram bastante 

envolvidos. 
A8 relaciona o efeito que o vinagre 
causa no leite (experimento) com a 

fabricação de queijo. 
I4 volta à sala depois de vinte 

minutos. 
Após experimentos serem realizados 

alunos sentam para responderem 
questões escritas sobre os mesmos. 
A4 faz estardalhaço por sua caneta 

ter sumido e acusa A7 e A8 de terem 
roubado-a. 

Os grupos se mostram bastante 
instigados a resolverem a atividade. 

A4 encontra a caneta em seus 
materiais. 

A7 brinca e diz que vai bater em A4 
depois e PFI2 tenta falar para A7 que 

não pode, pois o A4 já está mais 
velho. 

PG explica que a atividade escrita 
pode ser apenas uma para todo o 

grupo. 
PFI2 pergunta se A8 sabe fazer 

queijo, se ele freqüenta fazenda e ele 
responde que seu pai faz queijo. 
PG fotografa os grupos com seus 

experimentos. 
A7 e A8 escrevem que a bile ataca no 

intestino delgado e PG e PFI2 se 
lembram que estes alunos não 

estavam presentes na aula quando 
PG explicou essa situação. 

Depois que as atividades foram todas 
entregues PG explicou os 

experimentos e como eles se 
relacionam com o sistema digestório. 
A1 pede mais experimentos para as 

próximas aulas. 
PG entrega atividade para serem 

realizadas em casa pelos alunos e 
entregues na próxima aula. 

A7 diz que vai entregar na casa de 
PG. 

As anotações conclusivas 
dos experimentos 

poderiam ser comuns 
para todos os integrantes 

do grupo, mas A1 
preferiu escrever 
separadamente. 

Quadro 16 – Descritivo das intervenções pedagógicas.   
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Dentre os estímulos visuais consideram-se, também, as próprias ilustrações 

desenvolvidas pelos alunos, com intuito de demonstrar os conhecimentos prévios e 

os adquiridos ao longo das intervenções pedagógicas. Corroboramos com Gesueli 

ao se colocar em questão a “possibilidade de a imagem fazer parte da produção 

textual do aluno surdo, dada a experiência visual a que está imbricado, sem que 

necessariamente esta imagem deva ser substituída por palavras escritas” (2006, p. 

47). A seguir algumas exemplificações das produções dos discentes.  

• Os alunos foram convidados a construir individualmente uma pirâmide 

alimentar a partir das explicações sobre os nutrientes e suas 

importâncias com o auxílio de catálogos de supermercado. 

 

 
Figura 34 – Confecção de uma Pirâmide Alimentar pelo 
aluno A9. 

 

A9 – VITAMINA NADA TER-NÃO VITAMINA+ [...] VITAMINA TER-NÃO 
FRUTA. {Não tem figuras de alimentos que possuem vitaminas, por 
exemplo as frutas.}19. 
 

O discurso demonstra a insatisfação do aluno A9 em não encontrar 

ilustrações de frutas e verduras nos encartes de supermercado, alimentos estes que 

contêm o nutriente vitamina, para serem coladas em sua pirâmide alimentar. Este 
                                                           
19 Discurso do aluno A9 traduzido por PG da Língua Brasileira de Sinais para a Língua Portuguesa. 
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mesmo aluno tirou uma foto, via celular, da ilustração de uma pirâmide alimentar 

apresentada aos alunos no momento das explicações. Este fato foi justificado pela 

ausência de materiais de suporte, como livros, para os estudos nos ambientes não 

escolares. 

 

 
Figura 35 – Confecção de uma Pirâmide Alimentar pelo 
aluno A7. 

 

Em ambos os exemplos percebe-se a compreensão dos alimentos 

caracterizados como lipídeos e sua posição na pirâmide alimentar, no topo 

significando a baixa porcentagem sugerida para consumo. Enquanto que os 

mantimentos que ficam na base da pirâmide são aqueles de alto consumo no dia-a-

dia dos próprios alunos. Consideramos que estes resultados permitiram dialogar 

com contextos próprios de significação da vida social de nossos alunos o que 

possibilitou criar durante a realização da atividade ambiente menos formal, onde 

diferentes relações foram estabelecidas entre alunos, pesquisador e professores em 

formação inicial. 

A compreensão deste modelo didático (organizacional da dieta alimentar) 

pode ser percebida nas produções das versões pessoais (Figuras 34 e 35). Estes 

resultados mostram acertos quanto a função de lipídios e carboidratos, bem como 

alguns equívocos sobre as duas posições no centro da pirâmide, destinados às 

vitaminas, sais minerais e proteínas conforme o exemplificado na Figura 36. 
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CARBOIDRATOS

SAIS MINERAIS
VITAMINAS

PROTEÍNAS

LIPÍDEOS

  
Figura 36 – Pirâmide Alimentar retirada de sítio eletrônico e adaptada pelos 
autores. 

 
MAPA DAS ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADA NA INVESTIGAÇÃO 

Encontro 
 Data Participantes Ações Desenvolvidas Modo Semiótico Gestual/ação Observações 

09 29/09/
2009 

PG, PFI1, 
PFI2, I5, E3, 
A1, A2, A4, 
A5, A6, A7, 

A8 e A9. 

Individualmente, os 
alunos montaram numa 

folha branca uma 
pirâmide alimentar, 
colando imagens de 

encartes de 
supermercado. 

Alunos desenvolvem atividade de 
colagem de alimentos retirados de 

panfletos de supermercados 
montando uma pirâmide alimentar. 
Coordenadora solicita a intérprete e 
PG pede que ela apenas explique o 

que deve ser feito na atividade. 
Depois I5 sai da sala. 

A4 reclama da atividade e diz que não 
vai conseguir fazer porque se 

considera “burro”. 
PG pede tesouras emprestadas para a 

coordenadora. 
A8 ganhou prêmio na festa da ASG 
em comemoração ao dia do surdo e 

está agitado querendo recebê-lo. 
Todos os alunos se mostram muito 

envolvidos com a atividade. 
Entra na sala uma estagiária que não 

interfere na atividade e logo após 
entra uma funcionária da ASG tendo 

um breve diálogo com PG. 
PG explica a dinâmica da aula para a 

estagiária enquanto alunos fazem 
atividade. 

PFI2 ajuda os alunos a responderem a 
atividade. 

Estagiária ajuda A9 com atividade. 
A7 é o primeiro a finalizar e entregar a 

atividade. 
A9 se mostra desconfortável com as 

anotações que PFI2 faz observando a 
movimentação de todos achando que 

está sendo avaliado. 
A9 reclama porque não tinha nem 

frutas nem verduras no catálogo do 
supermercado. 

Todos os alunos entregam a atividade. 
Mais uma história de morte por gripe 

suína narrada por A5. 

Os encartes de 
supermercado não 

possuem ilustrações de 
frutas, verduras e 
legumes, sendo 

identificados pelos 
alunos. 

A atividade de colagem 
foi recebida com 

satisfação pelos alunos. 

Quadro 17 – Descritivo das intervenções pedagógicas.   
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Foi proposta uma atividade cuja primeira questão continha ilustrações de 

diversificados alimentos ao lado de uma estrutura de pirâmide para que os alunos 

explicitassem os agrupamentos dos alimentos de acordo com as suas funções e 

seus nutrientes, a fim de garantir uma dieta saudável, conceituando assim, os 

nutrientes e pirâmide alimentar. Na segunda, o processo da digestão deveria ser 

descrito, havendo uma ilustração do sistema digestório com todos seus constituintes 

para melhor orientá-los (Apêndice 5).                                       

Recorrendo aos textos anteriormente lidos e discutidos com a professora 

(Apêndices: 1, 2 e 3) os alunos escreveram em português suas respostas, mas 

como podemos observar na Figura 37, estas são réplicas do material de apoio. 

Diante disso foi proposto que os alunos explicitassem suas compreensões por meio 

da língua de sinais, onde observamos a real compreensão sobre o tema pelo 

educando. 

 

 
Figura 37 – Resposta do exercício. 

 

A utilização da Libras demonstrou ter conseguido maior acesso ao processo 

de significação conceitual nas aulas de Ciências já que permitiu aos surdos 

exposição mais detalhada e estruturada dos conceitos apreendidos, principalmente 



68 
 

por recorrer a associação desta língua à recursos visuais, como destacado no 

discurso interpretado20 a seguir. 

 
A8/I2 – Na pirâmide alimentar, por exemplo, o primeiro que ta lá no topo, de 
cima pra baixo, as comidas, a base de gorduras depois tem massa, tem 
pão. Na segunda parte, depois, carne, arroz que tem proteínas, depois 
aquelas com alto teor de gorduras ou massas que deixa a pessoa mais forte 
mais gorda. 
 

MAPA DAS ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADA NA INVESTIGAÇÃO 
Encontro Data Participantes Ações Desenvolvidas Modo Semiótico Gestual/ação Observações 

15 10/11/
2009 

PFI1, PFI2, I1, 
A2, A3, A4, 

A5, A6, A7 e 
A9. 

Sobre os termos 
nutrientes, pirâmide 

alimentar e digestão os 
alunos explanaram em 

Libras. 

PFI1 e PFI2 aplicaram atividade 
avaliativa sobre alimentos e sistema 

digestório e A2 se ofereceu para ser a 
primeira a responder. 

A7 ficou mexendo no ventilador. 
A3 foi o segundo a fazer a atividade 
avaliativa, descrevendo muito bem o 

sistema digestório e falando da 
importância da alimentação, 

lembrando que ele não esteve na aula 
sobre pirâmide alimentar. 

A4 se recusou a fazer atividade 
avaliativa e diz que não precisava de 

nota. 
A6 foi o próximo a responder. 

A7 ficou mexendo no ventilador e foi 
mandado sentar. 

PFI2 pediu para I1 fazer mais a 
interpretação inversa das respostas 

dos alunos, mas ele apresentou 
dificuldades para isso. 

Alunos arrastaram as carteiras o 
tempo inteiro. 

A6 diz que não sabia nada sobre 
pirâmide alimentar. 

A7 na sua vez de responder pediu um 
tempo para estudar, abriu o caderno 
analisou por dez segundos e voltou 

para responder. 
A5 faltou à aula anterior não fazendo 
a atividade escrita, se recusando a 

respondê-la oralmente. 
A9 chegou atrasado e fez a atividade 

escrita. 

O intérprete demonstra 
dificuldades em realizar a 

interpretação inversa, 
muitas vezes não a 

fazendo. 
Alguns alunos se 

recusaram a realizar a 
atividade. 

As respostas dadas pelos 
alunos em Libras foram 
transcritas na atividade. 

Quadro 19 – Descritivo das intervenções pedagógicas.   
 

Os alunos foram orientados a representar por meio de desenhos sua 

compreensão sobre o sistema circulatório e as papilas gustativas encontradas na 

língua. 

      

                                                           
20 Utilizamos A8 e I2 como referência ao aluno e a intérprete participante, respectivamente. O 
discurso do aluno foi interpretado pela intérprete de Libras – Língua Portuguesa. 
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Figura 38 – Ilustração realizada pelos alunos A1 e A4, respectivamente. 

 

Observa-se na ilustração realizada pelo aluno A1 as cores vermelha e azul 

indicando, respectivamente, o sangue arterial e o venoso, da mesma maneira que foi 

explicada e demonstrada em cartazes e demais gravuras. Na outra ilustração, 

produzida pelo A4 percebemos os sistemas estudados (respiratório, circulatório e 

digestório) em seus respectivos locais no corpo humano, demonstrando uma 

reprodução mais próxima às figuras vistas. 

No ensino de ciência outra maneira de estabelecer a relação teoria-prática é a 

utilização e confecção de modelos mais simples, sendo aceito na medida em que 

seu principal objetivo é facilitar a compreensão, porém, sujeitando-se a uma 

fundamentação teórica relevante. Importa que o aluno entenda que modelo é um 

meio aproximativo sobre o qual se pode observar, manipular, raciocinar, mas que 

não é a realidade uma representação. 

Segundo Pietrocola, 
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ao construirmos modelos exercita-se a capacidade criativa com objetivos 
que transcendem o próprio universo escolar. A busca de construir não 
apenas modelos, mas modelos que incrementem nossas formas de 
construir a realidade acrescentam uma mudança de qualidade ao 
conhecimento científico escolar (1999, p.12).  

 

Com o incentivo à construção de modelos anatômicos, conforme Figuras 39 e 

40 pretendeu-se que o aluno desenvolvesse estratégias instrucionais para se 

apropriar do conhecimento científico estudado. Na Figura 39 o A6 ilustrou sua 

compreensão da explicação sobre as papilas gustativas e sua explicação sobre o 

local onde sentiria o sabor do sorvete, ou seja, no doce. 

 

 
Figura 39 – Anotações realizadas pelo aluno A6 após explicações sobre as papilas 
gustativas encontradas na língua. 

 

 A figura (40) a seguir mostra as anotações realizadas pelo A9, também após 

explicação sobre papilas gustativas, sendo assim, percebe-se que o mesmo 

compreendeu os locais na língua onde sentimos os sabores, apenas se esqueceu 

de localizar onde sente-se o doce. 
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Figura 40 – Anotações realizadas pelo aluno A9 após 
explicações sobre as papilas gustativas encontradas na 
língua. 
 
 

Para os autores esta iniciativa representou uma experiência inédita de 

elaboração de material didático e sua utilização mostrou por meio dos resultados de 

sua utilização com os alunos que pode ser uma opção viável para o ensino de 

ciências para surdos. A utilização do módulo gerou interesse ao longo das aulas, 

que se manifestou pela participação ativa dos alunos na realização das atividades 

proposta no módulo tais como apresentamos em nossos resultados. E, 

conseqüentemente gerou uma interação entre professores e alunos. 

Envolver professores formadores, em formação inicial e em formação 

continuada na elaboração de um material didático, representou uma experiência de 

reflexão sobre os objetivos do ensino de ciências para surdos, sobre o papel do 

professor nessa elaboração e sobre a relevância dos conteúdos a serem ministrados 

nas aulas de ciências. 
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MAPA DAS ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADA NA INVESTIGAÇÃO 
Encontro Data Participantes Ações Desenvolvidas Modo Semiótico Gestual/ação Observações 

19 08/12/
09 

PFI1, PFI2, I2, 
A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, A8 e 

A9. 

Os alunos desenharam e 
falaram em Libras sobre o 

sistema circulatório. 

No início da aula não havia intérprete e como PG não estava presente PFI1 e PFI2 tiveram que 
sanar as dificuldades na comunicação com os alunos surdos. 

A5 não realizou a atividade envolvendo o sistema digestório (falar sobre itens desse assunto) e se 
recusou realizá-la oralmente decidindo apenas fazê-la por escrito. 

Como só havia um intérprete para toda a escola nesse dia, I2 compareceu na sala por pouco 
tempo, interpretando apenas a atividade que A1, A8 e A9 não responderam no dia específico 

para tal (responder em Libras sobre itens do sistema digestório). 
Os alunos desenharam sobre o sistema circulatório e comunicaram, em Libras, seus 

conhecimentos sobre o tema. A9 trouxe um livro com desenhos do sistema circulatório auxiliando 
alguns alunos na execução da atividade. 

PFI1 e PFI2 se comunicaram com os alunos com linguagem gestual. 
A5 ficou impressionada com a habilidade de desenhar dos alunos surdos ao ver o desenho de 

A2. Este, A2, terminou o desenho e foi a primeira a explicar sobre o sistema circulatório em 
Libras, resposta dela foi entendida por A5 que tentou uma interpretação. 

A4 e A7 responderam em seguida. A4 fez gracinhas com PFI2. 
PFI1 e PFI2 não conseguiam convencer A1 a explanar seus conhecimentos em Libras, até o 

auxílio de A7. 
A7 também explicou a atividade para PFI1, e PFI2 falou que ele era o intérprete do dia. 

PFI2, A8 e A7 conversaram sobre futebol utilizando Libras, linguagem gestual e escrevendo no 
quadro negro. 

A6 se mostrou pouco disposto a explicar em Libras a atividade, mas acaba fazendo. 
A9 também finaliza a atividade. 

A8 a princípio não quis responder, porém ao perceber que todos os colegas haviam respondido, 
completou sua atividade. 

A3 foi o último a finalizar o desenho e a explicação em Libras. 
PFI1 e PFI2 comentaram que irão escrever um artigo de como ministrar uma aula numa turma de 

deficientes auditivos sem saber Libras e sem a presença de um intérprete. 
PFI2 resolveu passar uma informação sobre a próxima aula para a turma e chama A7 para 

interpretar, mas este estava passeando fora da sala. 
A9 cobra que A7 fale sua resposta sobre sistema circulatório para a turma, mas este já havia 

feito. 
A7 não quis interpretar a mensagem de PFI2 para a turma dizendo que estava com “preguiça”. 
PFI2 pede para A4 repassar a informação pra não faltarem na aula seguinte, pois será a última. 

A4 repassou a mensagem de maneira equivocada e A7 o corrige. Depois A9 e A7 repetem a 
informação. A7 fala que não irá, pois ficará em casa dormindo. 

PFI1 e PFI2 tentaram se comunicar com os alunos no tempo que falta para terminar a aula. 
A7 também ajudou A5 a se comunicar com A1 e A2. 

Alunos demonstraram 
gostar da atividade 

realizando-a com motivação 
e entusiasmo. 

A dificuldade de PFI1 e 
PFI2 se comunicarem com 

os alunos foi notório, 
necessitando de recorrerem 

aos gestos manuais e às 
mímicas. 
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Encontro Data Participantes Ações Desenvolvidas Modo Semiótico Gestual/ação Observações 

04* 
25/08/
2009 

PG, PFI1, PFI2, 
I1, A2, A3, A5, 
A6, A7, A8 e 

A9. 

Apresentaram-se alguns 
odores característicos aos 

alunos para que os 
descobrissem com os olhos 
vendados, utilizando apenas 

o olfato. 
Com palitos descartáveis e 
quatro diferentes alimentos 
(salgado, doce, amargo e 

azedo), dissolvidos ou 
triturados, os alunos 

tentaram identificar os 
sabores das substâncias 

colocados em sua língua e 
em que pontos foram 

sentidos. Registraram no 
desenho de uma língua 

ilustrado no quadro. 
As respostas foram 

sistematizadas 
demonstrando o papel das 

papilas gustativas. Os 
alunos desenharam sobre 

os conceitos explicitados em 
sala. 

Interrupção por terceiros, coordenadora precisando de intérprete. 
A7 mostrou possuir um pouco de oralidade e conversou bastante durante a aula, tanto em Libras 

como na língua portuguesa. 
PG desenhou um esquema da língua no quadro para os alunos indicarem em que parte 

perceberam o gosto das amostras de alimentos mais fortemente. 
A3 vai foi até o quadro para mostrar no esquema da língua a região onde ele havia sentido o 

gosto mais fortemente seguido de A2. 
A8 e A7 discutiram, pois, A7 acusou A8 de ter copiado a sua resposta. 

A9 comentou que o gosto salgado se sente na ponta da língua. 
PG repetiu o experimento para que os alunos pudessem reavaliar suas respostas. 

I1 saiu aos 37 minutos de aula, PG teve que fazer comunicação em Libras ao mesmo tempo em 
que falava. 

PG desenhou outra língua no quadro e explicou novamente onde cada sabor era percebido. 
PG entregou papel para os alunos e pediu para que eles escrevessem tudo o que entenderam 

durante a aula. 
A5 respondeu atividade em pé. 

Durante a execução da tarefa alunos perguntaram para PG como se escrevem várias palavras em 
português. 

A5 foi a primeira a terminar a atividade. 
PG comentou que alguns alunos iriam apenas copiar as palavras do quadro. 

Alunos perguntaram se poderiam desenhar na atividade e PG autorizou. 
As atividades foram entregues à PG.  

A3, A7 e A8 apenas copiaram palavras que foram escritas no quadro. 

A5 já se mostra muito mais 
desinibida e conversa o 
tempo inteiro, com PG. 

Quando PG pergunta para a 
turma qual o sentido 

utilizado na atividade, A5 ao 
invés de responder, 

incentiva os outros alunos a 
responder, como se a 

pergunta também não fosse 
para ela. 

A5 não consegue identificar 
o sabor de sua amostra e 

reclama dizendo ser, o dela 
o mais difícil, por não ser 

surda, e diz que a diferença 
entre ela e eles é só a 

audição. 
As respostas do olfato foram 
sistematizadas “oralmente” 
enquanto que as do paladar 

foram em desenhos. 
A9 demonstra já ter 

estudado o conteúdo da 
aula em outra ocasião. 
A5 não parou de fazer 
comentários um único 

instante durante a aula. 
A9 demonstra bastante 
interesse na atividade. 

 
Quadro 18 – Descritivo das intervenções pedagógicas.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Não havendo limitações cognitivas inerentes à surdez, o prejuízo no 

desenvolvimento do surdo é fruto da qualidade das suas experiências e as 

possibilidades para consolidação da sua linguagem.  

Diante disso, a língua de sinais (Libras) é um instrumento adequado para que 

estes indivíduos construam seus conhecimentos, por se tratar de uma língua que 

permite a expressão de qualquer significado decorrente da necessidade 

comunicativa e expressiva do ser humano. Ao mesmo tempo, a utilização de 

recursos visuais na educação de surdos auxilia o processo de ensino e 

aprendizagem, promovendo um aumento do envolvimento destes alunos com o 

conhecimento apresentado e até mesmo com a própria linguagem escrita, 

estabelecendo relações entre o conhecimento científico e o senso comum.  

O professor possui a responsabilidade de desvelar meios que assegurem 

essa construção do conhecimento, favorecendo assim, o seu acesso ao currículo. 

No entanto, para que este propósito se realize é necessário que o professor efetive 

diferentes estratégias na sala de aula promovendo uma exposição mais detalhada e 

estruturada dos conceitos com a finalidade de facilitar o desenvolvimento, a 

participação e a aprendizagem dos alunos.  

A aquisição da linguagem é fundamental para que o sujeito surdo possa 

reescrever-se social, cultural, política e cientificamente. Então, atividades que 

valorizam/exploram as potencialidades desses alunos, como: vídeos, desenhos, 

atividades lúdicas, experimentos, comunicação através da Libras são indicadas para 

que se atinja os melhores resultados de aprendizado com esses alunos. 

Com o objetivo de permitir que um conjunto de competências fosse alcançado 

pelos estudantes planejou-se o módulo instrucional, ou seja, um conjugado de 

atividades de aprendizagem, cuja vantagem em seu uso é o fato de permitir que os 

professores desenvolvam vários exemplos e utilizem aqueles que melhor satisfaçam 

suas necessidades, implantando-os de maneira gradual e sem necessidade de 

reorganização do programa de ensino. 

Em se tratado de surdez foi de extrema seriedade utilizar a importância da 

língua de sinais e dos recursos visuais como recursos metodológicos para 
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elaboração do material de apoio no processo de ensino e aprendizagem, pois a 

informação linguística nessa língua é recebida pelo sistema visual humano. 

O módulo instrucional permitiu ao professor organizar as aulas buscando que 

este instrumento fosse um reforço para a atenção e compreensão do educando 

facilitando, assim, a sua aprendizagem. Para tal dois pontos foram considerados 

norteadores nesse processo: (a) utilização da língua portuguesa em sua modalidade 

escrita, envolvendo a leitura e a própria escrita, e a língua de sinais; e (b) o sentido 

da visão como eixo central. 

Finalmente, a sala de aula de ciências adota referências funcionais visuais, 

mas a linguagem de acesso a estes é a majoritária (o português em sua modalidade 

oral), ora, concordamos que este deva ser mesmo o referencial, mas o acesso para 

alunos surdos deve ser na língua da comunidade surda. 
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APÊNDICE 1: Texto Alimentação e Nutrição (BOFF, HAMES & FRISON, 2006) 
com adaptações realizadas pela autora desta pesquisa. 

 
 
Associação dos Surdos de Goiânia 
 
Goiânia, 8 de setembro de 2009. 
Nome: ______________________________ 8º Ano. 

 
 

Texto: Alimentação e Nutrição 
Para termos uma dieta alimentar saudável e equilibrada nossa alimentação diária 

precisa propiciar uma grande variedade de substâncias necessárias para o bom 
funcionamento e para a manutenção de um organismo saudável. Essas substâncias, sob o 
ponto de vista nutricional, são denominadas nutrientes. Assim, são nutrientes a água, as 
vitaminas, os sais minerais, os carboidratos, as proteínas e os lipídeos. 

Carboidratos (glicídeos) – encontrados em maior quantidade nos alimentos como 
cereais e derivados (pães, massas, biscoitos), raízes e tubérculos (batata, aipim), açúcares 
(doces em geral, como o açúcar comum, essencialmente sacarose); os carboidratos, amidos 
e açúcares. Mobilizam energia ao organismo, mas também desempenham outras funções, 
como constituir a parede da célula vegetal e compor os ácidos nucléicos (DNA e RNA). 

• Fibras – um grupo de carboidratos que não são digeridos e nem absorvidos 
pelo organismo humano. São importantes na constituição do bolo fecal e, 
além disso, evitam doenças intestinais. 

Proteínas – encontradas em maior quantidade nas carnes, ovos, leite e produtos 
lácteos (queijo, iogurte, requeijão, etc.) e em leguminosas (feijão, ervilha, soja, etc.). As 
proteínas são especialmente importantes no crescimento, na defesa do organismo 
(anticorpos) e na renovação celular. 

Lipídeos (glicerídios) – são óleos e gorduras em geral (nata, manteiga, óleo de 
cozinha, banha). Os lipídeos exercem funções energéticas e estruturais. Além disso, dão 
origem a hormônios sexuais, vitaminas e sais biliares, são isolantes térmicos, 
impermeabilizam tecidos e protegem órgãos internos contra impactos. 

Vitaminas – são necessárias em pequenas quantidades, mas fundamentais para 
desempenhar atividades metabólicas do organismo. De maneira geral não são sintetizadas 
pelos seres humanos. Grande parte das vitaminas auxilia as enzimas a desempenharem sua 
função biológica. 

Água – é um nutriente inorgânico e compõe aproximadamente 75% do nosso corpo; 
dissolve substâncias como açúcares, proteínas, aminoácidos, ácidos nucléicos, sais e gases. É 
importante para a eliminação de substâncias que podem se tornar tóxicas em determinadas 
concentrações, como a uréia, eliminada na urina. O suor, além de auxiliar no controle da 
temperatura corporal, é importante para eliminar ácido úrico e outras substâncias. 

Minerais – também são necessários em pequenas quantidades, participam na 
constituição do esqueleto dos seres vivos, ou estão dissolvidas na água, na forma de íons 
que são fundamentais ao metabolismo celular. São minerais o ferro, magnésio, cálcio, sódio, 
potássio, cobre, fósforo e outros. 
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Exercícios 
 
Carboidrato 
1- Em quais desses alimentos encontram-se carboidratos? 

(   ) frutas, legumes, carnes 
(   ) pães, batatas, açúcares 
(   ) água, peixe, sal 

 
2- Escreva o nome dos alimentos onde o carboidrato é encontrado. 

_________________________________________________________________ 
 

3- Fale qual é a função dos carboidratos no nosso organismo. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Fibras  
1- O que são as fibras e qual é a sua importância? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Lipídeos  
1- Em quais desses alimentos os lipídeos são encontrados? 

(   ) manteiga, óleo de cozinha, banha 
(   ) frutas e verduras 
(   ) peixe, água e sal 
 

2- Retire do texto o nome dos nutrientes em que se encontram lipídeos. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

3- Fale quais funções os lipídeos realizam no nosso organismo. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Proteínas  
1- Quais destes alimentos possuem proteínas? 

(   ) frutas, legumes, cereais 
(   )  arroz, batata 
(   ) carnes, iogurte, ervilha 
 

2- Escreva quais são os alimentos que possuem proteínas. 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
3- Qual a importância da proteína? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Vitaminas 
1- Por que devemos ingerir vitaminas? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Água 
1- Por que é importante tomar água? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Minerais 
1- Cite quais são os sais minerais que nosso corpo necessita. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

2- Qual a importância dos sais minerais para o nosso corpo? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2: Texto Alimentação e Nutrição (BOFF, HAMES & FRISON, 2006) 
com adaptações realizadas pela autora desta pesquisa. 

 
Associação dos Surdos de Goiânia 
 
Goiânia, 6 de outubro de 2009. 
Nome: ______________________________ 8º Ano. 

 
 

Sistema Digestório 
 

É responsável por retirar dos alimentos ingeridos todos os elementos essenciais ao 
funcionamento do organismo (os chamados nutrientes) e eliminar aqueles que são 
desnecessários, transformando-se em fezes. Para isso, o sistema digestório quebra os 
alimentos, decompondo-os em partículas cada vez menores, para que seus nutrientes 
possam ser absorvidos e transportados até as células pela corrente sanguínea. Nas células, 
os nutrientes participam de uma série de reações químicas vitais à manutenção da vida, 
como divisão e crescimento celular, regeneração celular e produção de calor. 
 

Questões: 

1. Por que o sistema digestório é importante para manter a 
vida?_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  

2. Relacione que você aprendeu sobre nutrientes com o sistema 
digestório._____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3: Esquema do Sistema Digestório (ATLAS 2006) com adaptações 
realizadas pela autora desta pesquisa. 

 

Glândulas Salivares
Produz saliva que contêm a 
enzima Amilase, Íons, muco e 
água.

Fígado
Produz a bile.

Vesícula Biliar
Armazena a bile.

Pâncreas
Produz suco pancreático com  
enzimas, íons e água.

Esôfago
Transporte do bolo alimentar 
até o estômago por 
movimento peristálticos.

Estômago
Mistura o bolo alimentar às enzimas 
e ácidos (secreções gástricas) 
formando o quimo. Início da 
digestão química das proteínas.

Intestino Delgado
Mistura o quimo às secreções que 
recebe do fígado, do pâncreas e 
da vesícula biliar. Absorve os 
nutrientes e envia o que sobrou 
ao intestino grosso. 

Intestino Grosso
Absorção de água e transformação 
dos resíduos indigestivos em fezes, 
armazenando-as e enviando-as ao 
reto para serem eliminadas pelo 
ânus.

Boca
Transforma os alimentos numa massa 
amolecida (chamada bolo alimentar) 
pela mastigação e pela mistura com a 
saliva. Digestão mecânica; 
insalivação; início da digestão química 
do amido). 

Laringe
Dá  passagem ao bolo alimentar 
vindo da boca, conduzindo-o até 
o esôfago.

SISTEMA DIGESTÓRIO
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APÊNDICE 4: Atividade dos Experimentos cujas ilustrações em Libras foram 
retiradas de HONORA & FRIZANCO (2009). 

 
Associação dos Surdos de Goiânia 
 
Goiânia, 3 de novembro de 2009. 
Nome: ______________________________ 8º Ano. 

 

Sistema Digestório e Experimentos 
 

 Experimento 1 - Coloque leite no copo e adicione vinagre.                               

. 
 

Anote as conclusões: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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 Experimento 2 - Coloque óleo de cozinha em dois copos com água. Em um deles, 
acrescente detergente e agite. 

 

. 

.
Anote as conclusões: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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APÊNDICE 5: Atividade envolvendo os conceitos nutrição, pirâmide alimentar 
e sistema digestório. Ilustrações retiradas de sítios da internet com 
adaptações realizadas pela autora desta pesquisa. 

 
Associação dos Surdos de Goiânia 
 
Goiânia, 3 de novembro de 2009. 
Nome: ______________________________ 8º Ano. 

 

Alimentação, Pirâmide Alimentar e Sistema Digestório 
 

1. Escreva sobre Alimentos (Nutrientes) e Pirâmide Alimentar. 

                                         
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 

2. Escreva sobre a Digestão. 
 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
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APÊNDICE 6: Mapa das atividades de intervenção pedagógica realizada na 
investigação 
 

(PG) – Pós Graduanda; (PFI1, PFI2) – Professores em Formação Inicial; (I1, I2, I3, I4, I5) – Intérpretes; (A) – Aluno; (E) – 

Estagiária. 

 

Encontros 

Aula na 
ASG 

(Período 

noturno) 

Data Participantes Ações Desenvolvidas Modo Semiótico Gestual/ação Observações 

01 
04/08/

2009 

PG, PFI1, E1, 
A1, A2, A3, 

A4, A6 e A9. 

 

Apresentação da PG, do 

PFI1 e do conteúdo a ser 

estudado no 2º semestre. 

Aplicação do questionário 

Honey-Alonso de Estilos 

de aprendizagem, 

tradução de Evelise 

Portilho. 

 

Devido E1 estar 

estagiando para realizar 

a função de intérprete, e 

essa interpretação não 

ter sido satisfatória, as 

respostas dos 

questionários não foram 

sistematizadas pois os 

alunos não 

compreenderam as 

perguntas. 

Não houve gravação 

devido problemas 

técnicos. 

02* 
11/08/

2009 

PG, PFI1, 

PFI2, I1, A1, 

A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, 

A8 e A9. 

 

Entrega dos Termos de 

Livre Consentimento para 

a assinatura dos alunos. 

Apresentação de slides, 

no Power Point, de 

imagens dos sentidos e 

algumas definições sobre 

os mesmos. 

Após a apresentação das 

imagens os alunos foram 

instigados sobre seus 

conhecimentos a respeito 

do tema. 

Cada aluno escolheu 

uma das ilustrações, a 

que mais chamou a 

atenção, e discorram 

sobre a mesma. 

A7 e A8 conversam durante 

apresentação dos slides, mas também 

prestam atenção em I1. 

Os alunos acompanham a 

apresentação com muita atenção e se 

mostram empolgados com as figuras. 

A7 não para de se comunicar em 

Libras, mas demonstra prestar 

atenção na apresentação. 

A2 é a primeira a se manifestar e 

responder aos questionamentos de 

PG. Depois dela todos os outros 

alunos respondem. 

A7 e A8 não param de conversar em 

nenhum momento. 

Todos os alunos participam da aula. 

A4 faz piadinhas durante a aula. 

O intérprete deixa de interpretar parte 

de respostas de A1, mas PG 

consegue compreender. 

A4 começa assunto paralelo ao 

conteúdo, sobre roubo de órgãos. 

PG comenta fato de A8 conversar 

muito. 

O intérprete demonstra 

dificuldades em realizar a 

interpretação inversa, 

muitas vezes não a 

fazendo. 
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03* 
18/08/

2009 

PG, PFI1, 

PFI2, I2, A1, 

A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, 

A8 e A9. 

 

Os alunos tiveram os 

olhos vendados e 

tentaram adivinhar o 

objeto exposto a eles 

utilizando o tato. 

As respostas e 

comentários da dinâmica 

foram sistematizados e 

com ilustrações no Power 

Point explicou-se a 

estrutura e os receptores 

sensoriais da pele. 

A7 e A8 chegam depois que a aula 

começa. 

Perde-se um grande tempo com 

discussão sobre carteiras. 

Dinâmica envolve muito a atenção da 

classe. 

A7 e A8 conversam sempre que surge 

oportunidade. 

A9 é o primeiro que se dispõe a 

descrever a sensação de identificar os 

objetos sem a visão, enquanto que A8 

pede para ser o último a responder. 

Necessário alterar o posicionamento 

de I2, pois não era possível enquadrar 

todos os alunos e intérprete ao 

mesmo tempo no campo de visão da 

câmera filmadora. 

A7 também pede para ficar por último 

na descrição da sensação de 

identificar os objetos sem a visão, mas 

PG não permite. 

Após dinâmica começou apresentação 

de slides. 

Alunos são bastante participativos e 

sempre atendem a PG quando essa 

os questiona. 

I2 se mostra mais 

familiarizada com o 

trabalho de interpretação 

e demonstra ter muita 

intimidade com a turma. 

A5 questiona sua 

participação na aula por 

não ser surda. 

A8 admite ter visto o 

objeto na atividade que 

os olhos estavam 

vendados e essa é 

repedida com ele. 

A gravação foi 

interrompida na metade 

da aula por problemas 

técnicos. 

04* 
25/08/

2009 

PG, PFI1, 

PFI2, I1, A2, 
A3, A5, A6, 

A7, A8 e A9. 

Apresentaram-se alguns 

odores característicos 

aos alunos para que os 

descobrissem com os 

olhos vendados, 

utilizando apenas o 

olfato. 

Com palitos descartáveis 

e quatro diferentes 

alimentos (salgado, doce, 

amargo e azedo), 

dissolvidos ou triturados, 

os alunos tentaram 

identificar os sabores das 

substâncias colocados 

em sua língua e em que 

pontos foram sentidos. 

Registraram no desenho 

de uma língua ilustrado 

no quadro. 

As respostas foram 

sistematizadas 

demonstrando o papel 

das papilas gustativas. 

Interrupção por terceiros, 

coordenadora precisando de 

intérprete. 

A7 mostra possuir um pouco de 

oralidade e conversa bastante durante 

a aula, tanto em Libras como na 

língua portuguesa. 

PG desenha um esquema da língua 

no quadro para os alunos indicarem 

em que parte perceberam o gosto das 

amostras de alimentos mais 

fortemente. 

A3 vai até o quadro para mostrar no 

esquema da língua a região onde ele 

havia sentido o gosto mais fortemente 

seguido de A2. 

A8 e A7 discutem pois, A7 acusa A8 

de ter copiado a sua resposta. 

A9 comenta que o gosto salgado se 

sente na ponta da língua. 

PG repete o experimento para que os 

alunos possam reavaliar suas 

respostas. 

I1 sai aos 37 minutos de aula, PG tem 

A5 já se mostra muito 

mais desinibida e 

conversa o tempo inteiro, 

com PG. Quando PG 

pergunta para a turma 

qual o sentido utilizado 

na atividade, A5 ao invés 

de responder, incentiva 

os outros alunos a 

responder, como se a 

pergunta também não 

fosse para ela. 

A5 não consegue 

identificar o sabor de sua 

amostra e reclama 

dizendo ser, o dela o 

mais difícil, por não ser 

surda, e diz que a 

diferença entre ela e eles 

é só a audição. 

As respostas do olfato 

foram sistematizadas 

“oralmente” enquanto que 

as do paladar foram em 
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Os alunos desenharam 

sobre os conceitos 

explicitados em sala. 

que fazer comunicação em Libras ao 

mesmo tempo em que fala. 

PG desenha outra língua no quadro e 

explica novamente onde cada sabor é 

percebido. 

PG entrega papel para os alunos e 

pede para que eles escrevam tudo o 

que entenderam durante a aula. 

A5 responde atividade em pé. 

Durante a execução da tarefa alunos 

perguntam para PG como se 

escrevem várias palavras em 

português. 

A5 é a primeira a terminar a atividade. 

PG comenta que alguns alunos irão 

apenas copiar as palavras do quadro. 

Alunos perguntam se poderiam 

desenhar na atividade e PG autoriza. 

As atividades são entregues à PG. 

desenhos. 

A9 demonstra já ter 

estudado o conteúdo da 

aula em outra ocasião. 

A5 não parou de fazer 

comentários um único 

instante durante a aula. 

A9 demonstra bastante 

interesse na atividade. 

A3, A7 e A8 apenas 

copiam palavras que 

foram escritas no quadro. 

05* 
1º/09/

2009 

PG, PFI1, I3, 

A1, A2, A3, 

A4, A5, A6, 
A8 e A9. 

Relacionou-se a ligação 

entre o paladar e o olfato 

com slides, vídeos e 

discussões. 

Com vídeos demonstrou-

se a entrada do som no 

ouvido seguido de 

explicações sobre o 

tema. 

Os alunos foram 

indagados sobre os 

problemas de audição, 

relatando sua própria 

deficiência auditiva. 

A5 chega atrasada. 

A turma inteira se mostra atenta 

durante a explicação, A9 demonstra já 

saber o conteúdo apresentado. 

Interrupção por terceiros, 

coordenadora precisando de 

intérprete. 

A1 faz perguntas durante exibição do 

vídeo. 

A9 esta usando uma máscara, pois 

está gripado. 

PG resolve separar no vídeo imagem 

das papilas gustativas, enquanto ela 

não encontra, assuntos paralelos 

ocorrem. 

PG começa explicação e acaba 

sobrepondo A1 que se comunicava 

em Libras. 

A4 comenta sobre pessoas comerem 

areia no Haiti. 

I2 pergunta a PG diferença de amargo 

e azedo, e diz que o sinal dos dois em 

Libras é o mesmo. 

A1 conversa A2 e A8 enquanto PG 

fala com os outros alunos. 

A5 e PG conversam, mas I3 interpreta 

esta conversa e alunos não 

dispersam. 

Após vídeo novamente a 

coordenadora vem atrás de intérprete. 

Os vídeos foram vistos 

apenas no computador, 

pois não disponibilizaram 

a televisão. 

A5 faz comentários que 

os demais alunos irão 

gostar da aula devido à 

exibição de vídeo. 

PG diz para A8 que sua 

camiseta está do avesso, 

ele responde que depois 

irá trocar. 

Várias interrupções pela 

coordenadora precisando 

da intérprete atrapalha o 

desenvolvimento da aula. 

 

06* 08/09/ PG, PFI1, Os alunos receberam PG entrega os textos aos alunos para Os alunos surdos 
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2009 PFI2, I2, A2, 
A3, A4, A5, 

A8 e A9. 

partes do texto 

“Alimentação e Nutrição” 

(dividido por nutrientes) 

para realizarem a leitura, 

e  depois responderam a 

atividade com questões 

sobre os nutrientes. 

que eles respondam as questões 

relacionadas. 

Não tem intérprete na sala de aula. 

Durante a execução da tarefa os 

alunos demonstram não conhecer 

várias palavras em português 

perguntando-as à PG, mas as 

conhecem em Libras 

A5 não encontra dificuldades para 

realizar a atividade e começa a brincar 

com uma máquina fotográfica. 

Alunos tiram dúvidas sobre a escrita 

de palavras na língua portuguesa 

escrita com os colegas e com PG. 

I2 chega com 10 minutos de atraso. 

A3 digita em Libras algumas palavras, 

mas às vezes ocorrem mal entendidos 

na compreensão das mesmas. 

A5 conversa com I2 temas fora do 

contexto da aula. 

Fragmentos do texto são entregues 

aos alunos à medida que eles 

finalizam as atividades relacionadas 

aos trechos anteriores. 

PG, I2 e PFI2 ajudam alunos na 

execução da atividade, 

individualmente, caminhando entre 

eles. 

Alunos perguntam até onde eles 

devem copiar do texto para 

responderem às perguntas, estando 

mais interessados em apenas 

responder do que em entender o 

texto. 

demonstram bastante 

dificuldade na realização 

da atividade. 

O português dos alunos 

surdos se mostra em 

nível instrumental (em 

busca de palavras já 

conhecidas ou escritas 

na pergunta da questão) 

com vocabulário bastante 

restrito nessa língua. 

Palavras que não tem 

sinal em Libras dificultam 

a compreensão dos 

alunos necessitando de 

uso de classificadores ou 

até mímicas. 

Alunos se mostram a 

vontade para 

questionarem e o fato da 

aluna ouvinte terminar a 

atividade com facilidade 

não afeta a motivação 

dos surdos em executar a 

atividade. 

Atividades não são 

finalizadas no tempo da 

aula. 

07* 
15/09/

2009 

PG, PFI1, 

PFI2, I4, E2, 

A1, A2, A4, 
A5, A6, A7, 

A8 e A9. 

Os alunos finalizaram a 

atividade com questões 

sobre os nutrientes 

referentes ao texto 

“Alimentação e Nutrição”. 

A7 chegou atrasado. 

A1 precisa de ajuda de I4 para 

entender a atividade. 

PG, I4 e PFI2 foram a cada carteira 

para ajudar os alunos com a atividade. 

A5 fala sobre assuntos paralelos 

enquanto, alunos fazem atividades. 

Alunos procuram palavras que 

estejam na pergunta e no texto e 

procuram saber o quanto copiar. 

A7 não pede ajuda durante atividade, 

PG observa seu trabalho e nota que 

estava fazendo errado, indo até ele 

para explicar novamente. 

A8 termina a atividade antes dos 

outros, mas suas respostas foram 

Os alunos continuaram 

fazendo a atividade 

iniciada na aula anterior, 

e como A1, A6 e A7 não 

estavam presentes, 

começaram neste dia. 

A compreensão do texto 

pela maioria dos alunos 

não foi satisfatória, pois 

ao serem questionados 

sobre o conteúdo exposto 

as respostas não 

condiziam com as 

informações 

apresentadas no texto. 

Atividade não se mostra 
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copiadas iguais a do texto. PG 

conversa com ele sobre o quê ele 

entendeu na atividade, ele responde 

que não entendeu nada, apenas 

respondeu. Ele diz que só gosta da 

disciplina de História. 

A5 conversa sobre dieta com PG, a 

parte da atividade, como uma 

curiosidade. 

A7 faz sinal em Libras e fala em 

português ao mesmo tempo. PG 

pergunta se prefere comunicar em 

língua de sinais ou em português, 

respondendo preferir a Libras. 

A4 reclama da atividade e diz que não 

sabe. 

Faltando vinte minutos para o término 

da aula a coordenadora pede que uma 

estagiária assista à aula, mas essa 

não interfere na dinâmica da sala. 

PG explica a estagiária a atividade 

que os alunos estavam respondendo. 

PG solicita que A8 anote as palavras 

que ele não sabe para depois procurar 

o significado e o respectivo sinal em 

Libras. 

Quando A9 e A2 terminam a atividade 

PG questiona-os sobre o conteúdo, 

ambos demonstrando compreensão 

do mesmo, porém A2 respondeu com 

informações gerais e não específicas 

do texto. 

Quando os demais alunos são 

perguntados sobre o texto respondem 

que não sabem ou recorrem apenas 

aos conhecimentos prévios do tema. 

PG pede para que os alunos colem os 

textos antes que termine a aula. 

eficaz para avaliar o 

conhecimento desses 

alunos, pois se 

preocuparam apenas em 

copiar fragmentos que 

supostamente possuíam 

alguma relação com as 

perguntas. 

O português dos alunos 

surdos se mostra em 

nível instrumental (em 

busca de palavras já 

conhecidas ou escritas 

na pergunta da questão) 

com vocabulário bastante 

restrito nessa língua. 

 

08* 
22/09/

2009 

PG, PFI1, I5, 

A1, A2, A4, 
A5, A6, A7, 

A8 e A9. 

Com auxílio de slides 

com imagens de 

alimentos, explicaram-se 

os tipos de nutrientes 

encontrados nos 

alimentos. 

A pirâmide alimentar foi 

apresentada para 

reflexão e discussões 

dos grupos nutritivos e 

suas proporções diárias 

I5 pede pra não ser filmada. 

A4 e A5 comentam histórias próprias 

relacionadas ao conteúdo. 

A7 pede pra sair da sala e PG não 

autoriza. 

Conversas entre A5 e PG não são 

interpretadas e alunos se 

desconcentram. 

Aluno de outra turma interrompe a 

aula para pegar uma carteira. 

Alunos fazem várias perguntas sobre 

doenças ligadas à alimentação. 

I5 não permitiu ser 

filmada, mas concordou 

que sua voz apareça nas 

filmagens. 

I5 fala muito baixo 

dificultando a 

compreensão dos 

ouvintes presentes. 

A interação dos alunos 

com a aula é satisfatória 

e realizam várias 

perguntas à PG. 
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de consumo, além das 

pirâmides alimentares de 

outros países. 

Quando PG fala que a vitamina D se 

encontra em vegetais verdes e não na 

cenoura A5 discorda e diz já ter lido o 

contrário. 

PG continua afirmando a informação 

inicial. 

A1, A8 e A4 conversam durante 

apresentação do conteúdo. 

A7 pede para ir ao banheiro e PG 

autoriza. 

A7 volta para a aula e A2 sai da sala 

de aula. 

A5 interrompe a aula para falar das 

mortes devido a gripe suína. E 

minutos depois conversa sobre o 

esmalte de PG. 

A7 e A8 se aproximam do computador 

para enxergar a figura. 

PG encerra a aula fazendo perguntas 

sobre pirâmide alimentar, A9 é quem 

mais responde. 

Os slides foram vistos 

apenas no computador, 

pois não disponibilizaram 

a televisão. 

 

09* 
29/09/

2009 

PG, PFI1, 

PFI2, I5, E3, 
A1, A2, A4, 

A5, A6, A7, 

A8 e A9. 

Individualmente, os 

alunos montaram numa 

folha branca uma 

pirâmide alimentar, 

colando imagens de 

encartes de 

supermercado. 

Alunos desenvolvem atividade de 

colagem de alimentos retirados de 

panfletos de supermercados 

montando uma pirâmide alimentar. 

Coordenadora solicita a intérprete e 

PG pede que ela apenas explique o 

que deve ser feito na atividade. 

Depois I5 sai da sala. 

A4 reclama da atividade e diz que não 

vai conseguir fazer porque se 

considera “burro”. 

PG pede tesouras emprestadas para a 

coordenadora. 

A8 ganhou prêmio na festa da ASG 

em comemoração ao dia do surdo e 

está agitado querendo recebê-lo. 

Todos os alunos se mostram muito 

envolvidos com a atividade. 

Entra na sala uma estagiária que não 

interfere na atividade e logo após 

entra uma funcionária da ASG tendo 

um breve diálogo com PG. 

PG explica a dinâmica da aula para a 

estagiária enquanto alunos fazem 

atividade. 

PFI2 ajuda os alunos a responderem a 

atividade. 

Estagiária ajuda A9 com atividade. 

A7 é o primeiro a finalizar e entregar a 

Os encartes de 

supermercado não 

possuem ilustrações de 

frutas, verduras e 

legumes, sendo 

identificados pelos 

alunos. 

A atividade de colagem 

foi recebida com 

satisfação pelos alunos. 
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atividade. 

A9 se mostra desconfortável com as 

anotações que PFI2 faz observando a 

movimentação de todos achando que 

está sendo avaliado. 

A9 reclama porque não tinha nem 

frutas nem verduras no catálogo do 

supermercado. 

Todos os alunos entregam a atividade. 

Mais uma história de morte por gripe 

suína narrada por A5. 

10* 
06/10/

2009 

PG, PFI1, I2, 

E4, A1, A2, 
A4, A5, A6, e 

A9. 

Apresentação de um 

texto introdutório sobre 

sistema digestório, com 

explicações sobre o 

mesmo, seguido de duas 

questões para serem 

respondidas. 

Dificuldade para enquadrar todos os 

participantes no campo de visão da 

câmera filmadora. 

Insetos (aleluias) atrapalham a aula, 

janela precisa ser fechada. 

Entrega do texto aos alunos por PG. 

A7 chega atrasado. 

Presença de estagiária que tenta 

ajudar a explicar o que acontece com 

o que sobra do alimento que o corpo 

não aproveita. 

Perguntas são feitas durante a 

apresentação e respostas dos alunos 

se mostram satisfatórias. 

Alunos conseguem relacionar 

alimentação com vida saudável e 

desempenho das funções do corpo. 

A9 levanta o dedo pedindo a palavra e 

demora a ser atendido. Pergunta à PG 

se ele possui uma dieta saudável, e o 

porquê sentimos fome. 

Aluno de outra turma interrompe a 

aula para pegar uma carteira. 

Insetos desconcentram a turma. 

A9 faz várias perguntas durante a 

aula. 

Os alunos demonstram muito 

interesse pela aula e várias perguntas 

são feitas. 

Atividade é entregue aos alunos que 

precisam respondê-la com os 

conhecimentos adquiridos do tema, 

não consultando algum material. 

A9 tira foto da pirâmide alimentar com 

celular. 

PG reclama da falta de atenção dos 

alunos durante a explicação da 

atividade. 

Alunos começam a fazer atividade, 

O português dos alunos 

surdos se mostra em 

nível instrumental (em 

busca de palavras já 

conhecidas ou escritas 

na pergunta da questão) 

com vocabulário bastante 

restrito nessa língua. 

Alguns alunos não 

finalizam a atividade. 

A4 não respondeu a 

primeira questão da 

atividade proposta, 

enquanto que na 

segunda questão copiou 

as palavras que estavam 

no quadro de forma 

aleatória. 



102 
 

PG, I2 e estagiária conversam. 

Durante a execução da atividade 

alunos perguntam significado de 

palavras em português e essas são 

escritas no quadro. 

A4 copia todas as palavras do quadro 

de forma aleatória. 

11 
13/10/

2009 
   

Não houve aula devido a 

reuniões de professores. 

12* 
20/10/

2009 

PG, PFI1, I5, 

A1, A2, A3, 

A4, A5, A6, 
A7, A8 e A9. 

Entrega de esquema da 

pirâmide alimentar e das 

partes que compõem o 

sistema digestório para 

os alunos colarem no 

caderno. 

Com exposição de pôster 

e vídeo demonstrou-se 

os órgãos e glândulas 

anexas (boca, glândulas 

salivares, laringe, 

esôfago, estômago) que 

constituem o sistema 

digestório com suas 

funções. 

Exemplificando o 

funcionamento do 

esôfago foi realizado um 

experimento: ao engolir 

uma bolacha de água e 

sal, e colocarem a mão 

no pescoço, sentiram o 

movimento peristáltico 

feito pelos músculos do 

esôfago. Colocando uma 

bolinha de isopor ou de 

tênis (que representa a 

comida) dentro da meia 

fina (o esôfago), a 

deslizou pela meia 

empurrando-a com os 

dedos. As conclusões 

foram discutidas. 

A9 chega atrasado e não assiste ao 

vídeo junto com seus colegas (mas 

na aula anterior ele viu). 

Alunos de outras turmas entram na 

sala para pegarem carteiras. 

Alunos se mostram bastantes atentos 

durante exibição de vídeo. 

A9 pede para PG ir até ele e pergunta 

se o encaixe da mandíbula é uma 

glândula salivar. A9 debate e diz que 

não são três, e sim quatro as 

glândulas salivares. 

A5 diz que desossou uma cabeça de 

um carneiro para mostrar a anatomia 

para suas filhas. 

A9 confunde engasgo com soluço. 

Alguns alunos conversam depois de 

ver algumas imagens, mas param 

para a aula continuar. 

PG faz demonstração do 

funcionamento do esôfago com meia 

calça e bolinha. 

A9 vê similaridade do experimento 

que PG acabou de fazer com uma 

cobra engolindo um rato. 

A7 faz sinais durante a explicação, 

mas não está conversando com 

ninguém. 

A9 e A7 perguntam sobre o número 

do engolidor de facas do circo. 

PG dá bolacha para os alunos 

sentirem o funcionamento do esôfago. 

A9 pergunta porque o milho fica inteiro 

nas fezes. 

A5 defende que o milho não engorda 

e propõe uma dieta a base de milho. 

PFI1 fala que o milho engorda o 

frango, mas A5 insiste que essa dieta 

funcionará. 

A8 pergunta sobre a mastigação. 

A9 pergunta sobre comer vendo 

Exibiu-se vídeos com o 

funcionamento do 

sistema digestório, 

seguindo com o 

planejamento. 

Os vídeos e slides foram 

vistos apenas no 

computador, pois não 

disponibilizaram a 

televisão. 
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televisão. 

PG pergunta sobre a importância da 

mastigação e A9, A2, A8 respondem. 

PG pergunta sobre a eficácia dos 

antiácidos, todos os alunos 

respondem que o efervescente é o 

melhor, mas não sabem o porquê. 

A9 pergunta o que fazer se o 

efervescente não funcionar. 

O sino para o intervalo toca vinte 

minutos mais cedo, mas o relógio 

estava errado, causando certo 

alvoroço dentro da sala de aula. 

PG fala sobre as causas que o 

chiclete pode trazer para o sistema 

digestório fazendo perguntas aos 

alunos. 

A7 e A8 conversam durante 

explicação e A9 pede para eles 

prestarem atenção na aula. 

PG faz perguntas aos alunos sobre o 

conteúdo apresentado. 

A4 diz que tem que comer pra não 

morrer. 

A5 diz que não vai responder, pois ela 

responde tudo e diz para perguntar 

para o A7, pois este conversa muito. 

A2 tenta responder. 

PG pergunta novamente e A6 

responde que vai quebrar o alimento 

e mandá-lo para o sangue. 

A5 acaba respondendo. 

A9 sai da sala e volta em minutos. 

PG insiste na pergunta sobre 

importância do sistema digestório, e 

alunos continuam respondendo a 

descrição do processo desse sistema. 

PG avisa que não foi respondida a 

função do sistema digestório. 

A1 pede para trazer um esquema com 

os nomes dos órgãos do sistema 

digestório. 

13* 
27/10/

2009 

PG, PFI2, I2, 
A1, A2, A3, 

A4, A5 e A9. 

Com exposição de pôster 

e vídeo foi demonstrado 

os órgãos e glândulas 

anexas (fígado, vesícula 

biliar, pâncreas, intestino 

delgado, intestino grosso) 

que constituem o 

Sistema Digestório com 

PG explica sistema digestório 

utilizando pôster e apontando com 

uma antena. 

A4 faz pergunta sobre o tempo que 

dura a digestão e a falta de água no 

organismo. 

A3 pergunta sobre o que pode ser 

uma dor de estômago quando PG fala 

Ao explicar sobre os 

órgãos do sistema 

digestório alunos como 

A2 e A9 demonstraram 

conhecimentos sobre os 

mesmos. 
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suas funções. sobre gastrite. 

A3 pergunta sobre intervalo entre as 

refeições. 

A4 pergunta sobre alimentação e 

crescimento. 

A2 pergunta sobre dor no estômago e 

desmaio, os relacionado à falta de 

alimentação. 

A2 pergunta sobre a dor que ela 

sente no estômago depois de beber 

café. 

A5 faz um comentário, “às vezes a 

comida volta do intestino pro 

estômago” e diz que seu médico lhe 

falou isso. 

A4 pergunta se pinga faz bem pra 

saúde enquanto A2 pergunta sobre 

sensação de queimação no esôfago. 

Entra aluno de outra turma para pegar 

carteira. 

A9 chega atrasado. 

Quando A5 comenta o tamanho do 

intestino do porco A2 brinca que dá 

pra pular corda. 

Outra interrupção para levar carteira 

para outra classe. 

A5 e A9 falam sobre alimentos que 

causam diarréia. 

A1 e A9 conversam durante 

explicação. 

PG termina parte expositiva e começa 

a fazer perguntas aos alunos. 

A2 responde perguntas sobre boca e 

faringe. 

A9 responde pergunta sobre esôfago 

e estômago. 

A2 relaciona a função do estômago 

com a função dos nutrientes para o 

corpo. 

A1 confunde intestino grosso com 

estômago. 

A4 pergunta se o refrigerante sofre 

processo diferente dos outros 

alimentos na digestão. 

Quando PG fala da relação do 

apêndice e a evolução da espécie 

humana A2 pergunta sobre a questão 

de o homem vir do macaco. 

A2 responde a pergunta sobre função 

das glândulas salivares. 



105 
 

A3 pergunta sofre função do fígado. 

PG pede para os alunos chegarem no 

horário na aula seguinte. 

14* 
03/11/

2009 

PG, PFI1, 

PFI2, I4, A1, 

A2, A3, A4, 
A6, A7 e A8. 

Os alunos formaram 

grupos para a realização 

de dois experimentos, um 

para relacionar o 

funcionamento da 

vesícula biliar, e outro do 

suco gástrico. As 

conclusões foram 

anotadas. (A acidez do 

suco gástrico: Colocou-

se leite no copo e 

adicionou-se vinagre. O 

detergente da digestão: 

Colocou-se óleo de 

cozinha em dois copos 

com água. Em um deles, 

acrescentou-se 

detergente e agitou-se. 

As conclusões foram 

discutidas no grupo 

maior. 

Foi entregue uma 

atividade para se 

respondida em casa 

sobre nutrientes, 

pirâmide alimentar e 

digestão. 

Aula com experimentos sobre sistema 

digestório. 

Dificuldade para enquadrar todos os 

alunos e I4 no campo visual da 

câmera filmadora. 

PG separa os alunos em duas duplas 

e um trio para realizarem os 

experimentos. 

Primeiro grupo A1, A2 e A6 vão até a 

mesa para realizar o experimento de 

misturar leite e vinagre. 

Coordenadora vai até a sala de aula 

solicitar I4 para ir à outra turma 

interpretar. 

Dupla com A3 e A4 se juntam na 

mesa para realizar o mesmo 

experimento que o grupo anterior. 

Após terminar o primeiro experimento 

o primeiro grupo faz o segundo, 

misturar óleo com detergente. 

A7 e A8 observam os outros grupos 

realizarem o experimento, pois a 

mesa só suporta dois grupos. 

Assim que o trio termina os 

experimentos A7 e A8 começam a 

fazer os experimentos. 

Todos os alunos desenvolvem a 

atividade e se mostram bastante 

envolvidos. 

A8 relaciona o efeito que o vinagre 

causa no leite (experimento) com a 

fabricação de queijo. 

I4 volta à sala depois de vinte 

minutos. 

Após experimentos serem realizados 

alunos sentam para responderem 

questões escritas sobre os mesmos. 

A4 faz estardalhaço por sua caneta 

ter sumido e acusa A7 e A8 de terem 

roubado-a. 

Os grupos se mostram bastante 

instigados a resolverem a atividade. 

A4 encontra a caneta em seus 

materiais. 

A7 brinca e diz que vai bater em A4 

depois e PFI2 tenta falar para A7 que 

não pode, pois o A4 já está mais 

As anotações conclusivas 

dos experimentos 

poderiam ser comuns 

para todos os integrantes 

do grupo, mas A1 

preferiu escrever 

separadamente. 
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velho. 

PG explica que a atividade escrita 

pode ser apenas uma para todo o 

grupo. 

PFI2 pergunta se A8 sabe fazer 

queijo, se ele freqüenta fazenda e ele 

responde que seu pai faz queijo. 

PG fotografa os grupos com seus 

experimentos. 

A7 e A8 escrevem que a bile ataca no 

intestino delgado e PG e PFI2 se 

lembram que estes alunos não 

estavam presentes na aula quando 

PG explicou essa situação. 

Depois que as atividades foram todas 

entregues PG explicou os 

experimentos e como eles se 

relacionam com o sistema digestório. 

A1 pede mais experimentos para as 

próximas aulas. 

PG entrega atividade para serem 

realizadas em casa pelos alunos e 

entregues na próxima aula. 

A7 diz que vai entregar na casa de 

PG. 

15* 
10/11/

2009 

PFI1, PFI2, I1, 
A2, A3, A4, 

A5, A6, A7 e 

A9. 

Sobre os termos 

nutrientes, pirâmide 

alimentar e digestão os 

alunos explanaram em 

Libras. 

PFI1 e PFI2 aplicam atividade 

avaliativa sobre alimentos e sistema 

digestório e A2 se oferece para ser a 

primeira a responder. 

A7 fica mexendo no ventilador. 

A3 é o segundo a fazer a atividade 

avaliativa, descreve muito bem o 

sistema digestório e fala da 

importância da alimentação, 

lembrando que ele não esteve na aula 

sobre pirâmide alimentar. 

A4 se recusa a fazer atividade 

avaliativa e diz que não precisa de 

nota. 

A6 é o próximo a responder. 

A7 fica mexendo no ventilador e é 

mandado sentar. 

PFI2 pede para I1 fazer mais a 

interpretação inversa das respostas 

dos alunos, mas ele apresenta 

dificuldades para isso. 

Alunos arrastam as carteiras o tempo 

inteiro. 

A6 diz que não sabe nada sobre 

pirâmide alimentar. 

O intérprete demonstra 

dificuldades em realizar a 

interpretação inversa, 

muitas vezes não a 

fazendo. 

Alguns alunos se 

recusaram a realizar a 

atividade. 

As respostas dadas pelos 

alunos em Libras foram 

transcritas na atividade. 
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A7 na sua vez de responder pede um 

tempo para estudar, abre o caderno 

analisa por dez segundos e volta para 

responder. 

A5 faltou à aula anterior não fazendo 

a atividade escrita, se recusando a 

respondê-la oralmente. 

A9 chegou atrasado e fez a atividade 

escrita. 

16* 
17/11/

2009 

PG, PFI1, 

PFI2, I5, A1, 

A2, A3, A4, 
A6, A7 e A9. 

Cada aluno recebeu 

uma tirinha em 

quadrinhos que ironiza 

o costume das pessoas 

em respirar um ar 

poluído encontrado nas 

grandes cidades. Após 

a leitura individual, os 

alunos compartilharam 

suas opiniões em Libras 

a respeito da tirinha e 

escreveram em 

português sobre a 

mesma. 

Com pôster explicou-se 

o funcionamento do 

sistema respiratório com 

seus órgãos formadores 

e suas respectivas 

funções. 

Alunos recebem atividade referente à 

história em quadrinhos. 

Assim que atividade é entregue A4 

diz que não sabe fazer. 

PG oferece um tempo para alunos 

lerem a tirinha. 

PG chama os alunos, 

individualmente, para fazer a 

interpretação dessa tirinha em Libras 

para ser interpretada por I5. 

A1 é a primeira a responder seguida 

por A2 e A3, falam sobre sistema 

respiratório e também opinam sobre 

poluição. 

Durante a resposta de A3 um aluno 

de outra turma entra na sala para 

pegar uma carteira. 

Após resposta em Libras os alunos se 

sentam para escrever suas respostas 

em português. 

A resposta de A4 se mostra 

incoerente com a tirinha e diferente 

dos demais alunos, não relacionando 

de imediato a poluição do ar com 

qualidade de vida, mas com auxílio de 

PG consegue atingir esse raciocínio. 

A7 escuta a pergunta feita por PG a 

A4 e responde oralmente. 

A6 vê a tirinha e responde com a 

idéia prévia que ele tem de um 

passeio na floresta, sem ter relação 

com a linguagem verbal da tirinha. 

A7 diz que PFI2 é folgada que na 

terça-feira passada ela não havia feito 

nada. 

A7 briga para ser o último e A9 

responde primeiro. 

A7 diz ter vergonha da câmera e PG 

acha graça. Ele relaciona a poluição 

com problemas no pulmão. 

PFI2 acha graça de A7 gritar pedindo 

As respostas dadas 

pelos alunos em Libras 

foram transcritas na 

atividade. 
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silêncio numa turma de alunos 

surdos. 

Após os alunos responderem sobre a 

tirinha PG fez sua explicação sobre a 

mesma e iniciou a explanação sobre 

sistema respiratório. 

Todos os alunos demonstram prestar 

atenção na aula. 

A2 se dispersa da aula por alguns 

instantes e começa a mexer em suas 

unhas. 

A9 faz pergunta sobre pêlos nasais e 

demonstra bastante interesse na aula. 

A2 mexe no celular durante a 

explicação, sai de seu lugar original e 

acaba ficando fora do campo de visão 

da câmera filmadora. 

A7 se assusta com trovão e fala que o 

escutou. 

A4 pede para sair durante explicação 

e é autorizado por PG. 

A9 faz pergunta sobre relação da 

gripe e sistema respiratório e da 

relação do ouvido com sistema 

respiratório. 

A4 volta para a sala de aula. 

A4 e A7 conversam durante a aula. 

A6 tenta conversar com A9, mas esse 

o ignora. 

Vários alunos conversam durante a 

aula, mas de repente eles param e 

voltam a prestar atenção. 

A9 pergunta porque se respira mais 

forte quando se faz atividades físicas. 

PG fala da dor que aparece nas 

costelas em alguns momentos que se 

faz atividade física. Todos os alunos 

demonstraram que conheciam essa 

dor e prestaram muita atenção na 

explicação desta. 

Alunos começaram a falar sobre o 

ronco, PG não aprofundou no 

assunto, pois a aula já havia acabado. 

17* 
24/11/

2009 

PG, PFI1, 
PFI2, I4, A1, 

A2, A3, A4, 

A6, A7 e A9. 

Entregou-se o esquema 

das partes que compõem 

o sistema respiratório 

para os alunos colarem 

no caderno. 

Com slides explicou-se o 

funcionamento do 

A2 fala para PG que vai se casar. 

PG entrega atividade para os alunos. 

Não tem intérprete em sala. 

PG tenta falar em português e em 

Libras ao mesmo tempo, mas não 

Várias interrupções pela 

coordenadora precisando 

da intérprete atrapalham 

o desenvolvimento da 

aula. 

A3, A4, A6, A7 e A9 não 

finalizaram a atividade. 
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diafragma e como ocorre 

a hematose. 

Os alunos descreveram 

na atividade os termos: 

a) respiração; b) aparelho 

ou sistema respiratório; 

c) hematose; d) 

diafragma. 

consegue. 

I4 chega à sala e PG retoma 

explicação sobre sistema respiratório. 

PG utiliza vídeo apresentado na TV 

para apresentar as figuras dos órgãos 

desse sistema. 

Coordenadora solicita a I4 para 

interpretar em outra sala. 

PG termina parte expositiva da aula e 

libera I4, e começa atividade com os 

alunos. 

A4 pergunta se é para copiar as 

respostas na atividade. 

Entra aluno de outra turma para pegar 

carteira. 

Durante execução da atividade os 

alunos perguntam como se escrevem 

várias palavras em português. 

A7 e A4 conversam durante a 

atividade. 

PG reclama que A4 brinca muito. 

A7 fala pra PG que A4 copiou todas 

as palavras do quadro de forma 

aleatória. 

PG se mostra satisfeita com algumas 

respostas dos alunos na atividade. 

18* 
1º/12/

2009 

PG, PFI1, I2, 
A1, A2, A3, 

A4, A5, A6, 

A7, A8 e A9. 

Com exposição de pôster 

e vídeos foram 

explicitados os 

constituintes do sistema 

circulatório e suas 

respectivas funções, 

além do trajeto do 

sangue no organismo 

humano que se divide em 

pequena e grande 

circulação. 

Inicia a aula com A3 pendurando 

pôster do sistema circulatório no 

quadro. Aula expositiva. 

A5 chega atrasada. 

PG utiliza pôster para demonstrar o 

sistema circulatório na apresentação 

do conteúdo. 

A4 faz gracinha sobre pintar prédio 

com sangue. 

A9 pergunta sobre corte em pulso 

causar morte. 

PG utiliza o pôster para mostrar 

caminho do sangue. 

Maior parte da aula PG falando, 

poucas participações e poucos 

Os vídeos foram vistos 

apenas no computador, 

pois não disponibilizaram 

a televisão. 

 



110 
 

movimentos gestuais. 

A5 começa a falar e PG pede para ela 

esperar A9 responder. 

A7 tenta sair e PG não permite, 

enquanto isso A5 conta a história do 

acidente do marido. 

A7 pergunta como seu amigo 

sobreviveu após ter tomado sete 

facadas. 

Aluno de outra turma entra para pegar 

carteira e alunos dispersam. 

A7 pede de novo para sair e dessa 

vez PG permite. 

Alunos se juntam em um canto para 

assistir ao vídeo, enquanto PG 

conversa com A5 sobre suas faltas. 

PG explica partes do conteúdo 

utilizando o vídeo. 

19* 
08/12/

2009 

PFI1, PFI2, I2, 

A1, A2, A3, 

A4, A5, A6, 
A7, A8 e A9. 

Os alunos desenharam e 

falaram em Libras sobre 

o sistema circulatório. 

No início da aula não havia intérprete 

e como PG não estava presente PFI1 

e PFI2 tiveram que sanar as 

dificuldades na comunicação com os 

alunos surdos. 

A5 não realizou a atividade 

envolvendo o sistema digestório (falar 

sobre itens desse assunto) e se 

recusou realizá-la oralmente 

decidindo apenas fazê-la por escrito. 

Como só havia um intérprete para 

toda a escola nesse dia, I2 

compareceu na sala por pouco 

tempo, interpretando apenas a 

atividade que A1, A8 e A9 não 

responderam no dia específico para 

tal (responder em Libras sobre itens 

do sistema digestório). 

Os alunos desenharam sobre o 

sistema circulatório e comunicaram, 

em Libras, seus conhecimentos sobre 

o tema. 

A9 trouxe um livro com desenhos do 

sistema circulatório auxiliando alguns 

alunos na execução da atividade. 

PFI1 e PFI2 se comunicaram com os 

alunos com linguagem gestual. 

A5 fica impressionada com a 

habilidade de desenhar dos alunos 

surdos ao ver o desenho de A2. 

A2 termina o desenho e é a primeira a 

explicar sobre o sistema circulatório 

Alunos demonstraram 

gostar da atividade 

realizando-a com 

motivação e entusiasmo. 

A dificuldade de PFI1 e 

PFI2 se comunicarem 

com os alunos foi 

notório, necessitando de 

recorrerem aos gestos 

manuais e às mímicas. 

 



111 
 

em Libras, resposta dela é entendida 

por A5 que tenta uma interpretação. 

A4 e A7 respondem em seguida. 

A4 faz gracinhas com PFI2. 

PFI1 e PFI2 não conseguiam 

convencer A1 a explanar seus 

conhecimentos em Libras, até o 

auxílio de A7. 

A7 também explica a atividade para 

A7 e PFI2 fala que ele é o intérprete 

do dia. 

PFI2, A8 e A7 conversam sobre 

futebol utilizando Libras, linguagem 

gestual e escrevendo no quadro 

negro. 

A6 se mostra pouco disposto a 

explicar em Libras a atividade, mas 

acaba fazendo. 

A9 também finaliza a atividade. 

A8 a princípio não quis responder, 

porém ao perceber que todos os 

colegas haviam respondido, 

completou sua atividade. 

A3 foi o último a finalizar o desenho e 

a explicação em Libras. 

PFI1 e PFI2 comentam que irão 

escrever um artigo de como ministrar 

uma aula numa turma de deficientes 

auditivos sem saber Libras e sem a 

presença de um intérprete. 

PFI2 resolve passar uma informação 

sobre a próxima aula para a turma e 

chama A7 para interpretar, mas este 

estava passeando fora da sala. 

A9 cobra que A7 fale sua resposta 

sobre sistema circulatório para a 

turma, mas este já havia feito. 

A7 não quis interpretar a mensagem 

de PFI2 para a turma dizendo que 

estava com “preguiça”. 

PFI2 pede para A4 repassar a 

informação pra não faltarem na aula 

seguinte, pois será a última. A4 

repassa a mensagem de maneira 

equivocada e A7 o corrige. Depois A9 

e A7 repetem a informação. 

A7 fala que não irá, pois ficará em 

casa dormindo. 

PFI1 e PFI2 tentam se comunicar 

com os alunos no tempo que falta 
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para terminar a aula. 

A7 também ajudou A5 a se comunicar 

com A1 e A2. 

20* 
15/12/

2009 

PG, PFI1, 

PFI2, I1, A1, 
A2, A3, A4, 

A6 e A7. 

Em um jogo de tabuleiro 

e cartas, cujo objetivo era 

percorrer os sistemas 

digestório, respiratório e 

circulatório, os alunos 

responderam perguntas 

(referentes aos 

conteúdos estudados) ao 

longo do trajeto de cada 

sistema, passando pelos 

órgãos que os 

constituem. 

Regras do jogo: dois 

grupos, um irá correr 

pelo caminho referente 

ao alimento que começa 

pela boca, passa pelo 

esôfago, estômago, 

intestino delgado e sai 

pelo ânus. O outro grupo 

fará o trajeto referente 

ao oxigênio, entrando 

pelas fossas nasais, 

percorrendo o pulmão, 

realizando a hematose e 

realizando o percurso 

inverso. O grupo que 

completar primeiro o 

caminho vence o jogo. 

Progride-se da seguinte 

maneira, um grupo 

escolhe uma carta com o 

nome de um órgão e o 

outro grupo deve 

responder qual a função 

daquele órgão, se 

responder corretamente 

avança três casas, se 

responder errado o outro 

grupo avança três, e se 

a resposta for incompleta 

os dois grupos avançam 

uma casa. 

Na última aula um jogo foi aplicado. 

Grupo do sistema respiratório: A2, A3 

e A4. Grupo do sistema digestório: A1 

e A6. 

Alguns órgãos os alunos não 

conhecem pelo nome e PG acaba 

tendo que orientar sobre qual sistema 

ele pertence depois da dica os alunos 

acabam acertando. 

PG pergunta sobre diferença de veia 

e artéria e A4 responde que na artéria 

o sangue sai mais rápido porque sai 

do coração, e é vermelha. 

Sempre que os alunos não conhecem 

o órgão eles acabam achando que é 

o esôfago ou estômago. 

PG ajuda com dicas o grupo do 

sistema digestório. 

A6 afirma que entra ar sujo e sai um 

ar limpo no processo da respiração. 

Mesmo com a ajuda de PG o grupo 

não consegue acertar a pergunta 

referente aos brônquios. 

Todos os alunos mostraram 

disposição para jogar, não houve 

resistência, mas A2 e A6 se 

mostraram mais empolgados que os 

outros. 

A7 chega bastante atrasado para a 

aula e acaba não participando do 

jogo. 

PG para um pouco o jogo para que 

alunos surdos dêem sinal para PFI1 e 

PFI2. 

Grupo do sistema respiratório 

composto por A2, A3 e A4 vence e se 

mostram muito contente por isso. 

Aula acaba e PG, PFI1 e PFI2 

agradecem aos alunos pela 

cooperação no desenvolvimento do 

trabalho. 

Mesmo com a presença 

de I1 a interpretação 

também foi realizada por 

PG. 

Órgãos como fígado e 

pâncreas, cujo alimento 

não passa por dentro 

deles durante o processo 

de digestão, foram os 

que os alunos mostraram 

maior dificuldade de 

responderem 

corretamente. 

 

 

*Aulas gravadas em áudio e vídeo e transcritas para análises. 
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APÊNDICE 7: Artigo publicado na Revista da SBEnBio – Número 03. Outubro 
de 2010. 
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Estudos de Planejamento e Design de um Módulo Instrucional Sobre o Sistema 
Respiratório: O Ensino de Ciências para Surdos. 

Study Planning and Design of an Instructional Module About the Respiratory System: 
The Science Education of the Deaf. 

 
Resumo: Discorremos sobre o estudo do planejamento e design de um módulo instrucional 
para o ensino de ciências, especificamente para o ensino do sistema respiratório para alunos 
surdos. Primeiramente, apresentamos uma discussão sobre a educação de surdos pautada por 
questões lingüísticas, que envolvem o ensino da língua portuguesa e a língua de sinais. 
Descrevemos a estratégia de criação do módulo que está pautada no sociointeracionismo e, 
finalmente descrevemos uma situação de intervenção pedagógica analisando o processo de 
apropriação conceitual. Para tanto, apresentamos episódios de aulas para o 8º ano do ensino 
fundamental da Associação dos Surdos de Goiânia. Constituíram o design do módulo 
diferentes formas de representação do conhecimento científico. Nossos resultados permitem 
inferir que a estratégia foi utilizada como ferramenta da ação mediada e como instrumento de 
explicação e previsão. Ainda, permitiu aos alunos perceber, estabelecer relações e conhecer 
fenômenos naturais simbolizados a partir das seqüências vivenciadas. 
Palavras-chave: Ensino de Ciências, Educação de Surdos, Módulo Instrucional, Linguagem. 
 
Abstract: We present in this research planning and design of an instructional module for 
teaching science, more specifically to the respiratory system for teaching deaf students. First, 
we address a discussion on deaf education based on linguistic issues, which involve the 
teaching of Portuguese and sign language. We describe the strategy of creating a module that 
is based on social interactionism, and finally describe a situation of educational intervention 
by analyzing the process of conceptual appropriation. Therefore, we present episodes 
occurred in class 8th grade elementary school of the Association of the Deaf Goiânia (ASG), 
with the participation of nine students. Constituted the module design different forms of 
representation of scientific knowledge. Our results infer that the strategy was used as a tool of 
action and not as mediated reality as a tool of explanation and prediction. And allowed the 
students to perceive, build relationships and learn from natural phenomena symbolized 
sequences experienced. 
Keywords: Science Teaching, Education of the Deaf, Instructional Module, Language. 
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