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RESUMO 

 A presente pesquisa tem como foco analisar e refletir sobre a inclusão e quais os 

recursos pedagógicos utilizados pelos professores de ciências, tais quais 

necessitam propor situações de ensino e aprendizagem que contemplam as 

particularidades dos alunos surdos, visando abordar também a interação 

professor-aluno. Diante disso, pretendemos realizar uma serie de observações 

em sala de aula, coletando informações necessárias para a pesquisa de cunho 

qualitativa e apresentando possíveis soluções. 
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ABSTRACT 

The present research focuses on analyzing and reflecting on the inclusion and 

what pedagogical resources are used by science teachers, who need to propose 

teaching and learning situations that take into account the particularities of deaf 

students, in order to address teacher-student interaction. In view of this, we intend 

to carry out a series of observations in the classroom, collecting information 

necessary for the qualitative research and presenting possible solutions. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com Tenório (2008) o Brasil tem o primeiro registro de ensino 

para surdos no fim de 1855, com a chegada do professor Francês Ernest Huet. 

Desse modo, a educação dos surdos foi originalmente influenciada por 

metodologias europeias formuladas ao longo dos séculos XVI a XVIII (TENÓRIO, 

2008). 

Pedroso (2001) cita que a inclusão escolar visa o atendimento dos 

discentes com deficiência, por meio de recursos e ampliações de acesso aos 

conhecimentos. A inclusão também engloba aspectos sociais, pois os alunos 

inseridos na classe regular de ensino enfrentam diversas dificuldades sociais 



relacionadas à aprendizagem, sendo mais comum a dificuldade na comunicação 

com companheiros de classe e professores. 

Diante dessas informações a problemática da presente pesquisa é: Quais 

os métodos podem contribuir para a aprendizagem conceitual de alunos surdos, 

em especial, na disciplina de Ciências? Para responder esse questionamento 

propomos como objetivo geral desse estudo investigar as metodologias que 

envolvem a organização do ensino de ciências para alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais.  

OBJETIVOS 

Com base na análise de trabalhos científicos na área estudada, observa-se 

que há inúmeros recursos pedagógicos além da língua de sinais que podem ser 

usados para potencializar o conhecimento cognitivo do aluno. Tais práticas 

didáticas são criadas pensando na possibilidade de instigar o interesse do mesmo 

aguçando assim seus sentidos, fazendo-o perceber que é capaz de aprender. 

No presente trabalho, pretende-se recorrer aos métodos que o professor 

regente pode utilizar, para alcançar um trabalho de qualidade, tendo como foco a 

disciplina de ciências. 

METODOLOGIA 

Essa pesquisa será de cunho qualitativa com observações no contexto 

escolar. A escola selecionada para a realização da presente pesquisa é o Colégio 

Estadual Emilio de Menezes localizado na cidade de Arapongas, norte do Paraná. 

A escola é composta por profissionais da área da educação, sendo professores 

titulares, interpretes, alunos surdos e ouvintes.  

A técnica de coleta de dados selecionada e que será utilizada nesse estudo 

foi a observação, tendo em vista que possibilita captar uma grande abundância de 

situações, sendo vantajosa em muitos aspectos. 

 Filho (2006) acredita que a pesquisa abrange em si a necessidade de uma 

comunicação dotada de critica a quem se almeja investigar, com o intuito de 

conhecer essa realidade junto a busca de resultados. 



Para recolher as informações necessárias, serão realizadas observações 

em sala de aula, especificamente nas aulas de ciências, utilizando como método 

de pesquisa o bloco de notas, a cerca de abranger as metodologias de ensino 

que estão sendo utilizadas pelos professores regentes, e se as mesmas estão 

contribuindo para o desenvolvimento pedagógico dos alunos surdos. 

Vale ressaltar que a equipe pedagógica e os educandos autorizaram a 

realização da presente pesquisa de acordo com os termos previstos. 

RESULTADOS 

Realizou-se como objeto de estudo da presente pesquisa, observações 

consistentes de cinco horas aulas da disciplina de Ciências, no Ensino 

Fundamental II, no período vespertino, nas turmas de 7º Ano e 9º Ano em 

especifico, pois, as mesmas contam com alunos que possuem problemas 

auditivos inseridos no contexto escolar. 

Os profissionais observados contam com formação acadêmica em 

Licenciatura em Ciências Biológicas e apenas os professores Interpretes possui 

formação especial em LIBRAS. 

Dentre os alunos que foram analisados, pode-se notar que cada um possui 

uma especificidade em relação a surdez. O aluno na turma de 7º Ano apresenta 

perda auditiva profunda, necessitando de total adaptação em seu ensino 

aprendizagem, já o aluno da turma de 9º Ano, apresenta perda auditiva leve, 

porém, carece de auxílio para realizar suas atividades. 

Ambas as salas de aulas são numerosas, os alunos com deficiência 

auditiva estavam localizados na primeira carteira, que segundo a equipe 

pedagógica, foi estruturalmente pensado para facilitar seu acesso ao interprete, 

quadro e professor regente.  

Pode-se observar que os dois alunos observados contam com o auxílio de 

um interprete em sala de aula, onde o mesmo deposita toda a sua atenção, 

fazendo com que o professor regente da turma perca seu foco, transferindo todas 

as responsabilidades, de professor, para o interprete. Seguindo esse 

pensamento, Souza & Góes (1999) citam que a inclusão se torna deficiente pelo 



fato dos profissionais da educação não conhecer as reais necessidades e 

condições de seu aluno Surdo. 

Analisamos também, que o professor regente possui uma boa interação 

com os alunos surdos apenas em expressões simples, não apresentando domínio 

em LIBRAS, língua de sinais que foi reconhecida segundo a Lei 10.436/2002. 

Os alunos surdos carecem de ambientes educacionais que os estimulem e 

desafiem o pensamento, instiguem suas capacidades, em todos os sentidos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho teve como objetivo mensurar ações  que facilitem e 

proporcionem o processo de inclusão escolar ao aluno com surdez.  Tendo em 

vista que esses alunos possuem necessidades educacionais especiais, a escola 

conta com uma equipe pedagógica bem preparada, e apresentam alternativas 

que favorecem o acesso ao ensino e aprendizagem de todas as crianças. 

Considera-se também que apesar do pouco conhecimento na área de 

LIBRAS, a professora regente se preocupa em manter o aluno socialmente 

interagido com os demais ouvintes, além de realizar interações com o mesmo e 

mantém um bom trabalho em conjunto com a Intérprete. Sabendo que o individuo 

surdo possui características inerentes a perda auditiva  que os limitam ao acesso 

a informações através de um sentido muito importante que é a audição, o 

profissional da área de Ciências, utiliza de recursos visuais em sua aula, o que 

facilita o método de ensino a esses alunos, já que sua habilidade visual pode  e 

deve ser bastante estimulada não só em sala de aula, como em qualquer contexto 

social em que o mesmo esteja inserido. 

O sucesso da política de inclusão de alunos com deficiência no ensino 

regular, é totalmente dependente de uma mudança na concepção que temos da 

escola. Segundo a publicação oficial do MEC (2010) temos de ter entendimento 

de que cada aluno é único, e passa por um processo de transformação continua 

diferenciando-os dos demais, no seu próprio tempo. 

 

 

 



REFERÊNCIAS  

TENÓRIO, L.M.F. “A Educação Física e o Ensino de Surdos”. Dissertação 

(Mestrado). Centro Universitário Plínio Leite. Niterói. 2008. 112f. 

PEDROSO, C. C. A. Com a palavra o surdo: aspectos do seu processo de 

escolarização. 2001. Dissertação (Mestrado em Educação Especial). São Carlos: 

Universidade Federal de São Carlos, 2001. 

JOSÉ FILHO, PE. M & DALBERIO, O. Desafios da Pesquisa – Franca: UNESP 

– FHDSS, 2006. 

SOUZA, M. R. & Góes, M. C. R. O ensino para Surdos na escola inclusiva: 

Considerações sobre o excludente contexto de inclusão. In: C. Skliar (Org.): 

Atualidade da educação bilíngue para Surdos. Porto Alegre: Mediação, 1999. V. 

1, p.163-188. 

BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional nº 90, de 2015. Alteração, 

dispositivos, constituição federal, objetivo, colocação, transporte, direitos sociais. 

In: CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. São Paulo: 

Atlas, 2015. 

GOLDFELD, Márcia. A criança surda: linguagem e cognição numa 

perspectiva sociointeracionista. 2. ed. São Paulo: Plexus, 2002.  

MOURA, Maria Cecília. O surdo: Caminhos para uma nova identidade. Rio de 

Janeiro: Revinter Ltda, 2000.  

BRASIL. MEC/SEESP. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão 

Escolar: recursos pedagógicos acessíveis e comunicação alternativa e 

aumentativa. Fortaleza, Universidade Federal do Ceará, vol. 06, 2010.  

 


