
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SANTA CATARINA 

CÂMPUS SÃO JOSÉ 

CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA 

NATUREZA COM HABILITAÇÃO EM QUÍMICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia Bilíngue (Português/Libras) para o Ensino do Tema 

Condutividade Elétrica 

 

 

 

 

 

 

 

MONISE FIORENTIN GOMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São José-SC 

2014 



2 
 

MONISE FIORENTIN GOMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia Bilíngue (Português/Libras) para o Ensino do Tema 

Condutividade Elétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São José - SC 

2014 



3 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SANTA CATARINA 

CÂMPUS SÃO JOSÉ 

CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA 

NATUREZA COM HABILITAÇÃO EM QUÍMICA 
 

 

 

 

 

 

 

MONISE FIORENTIN GOMES 

 
 

 

 

 

 

Estratégia Bilíngue (Português/Libras) para o Ensino do Tema 

Condutividade Elétrica 

 

 

 

 

 

TCC apresentado como exigência do 

curso de graduação em Licenciatura em 

Ciências da Natureza com Habilitação em 

Química do Instituto Federal de Santa 

Catarina. Sob a orientação do professor Dr. 

Claudio Ferretti e co-orientação do 

professor Dr. Manuel Sebastian Rebollo 

Couto. 

 

 

 

São José - SC 

2014



4 
 

  



5 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À todos os professores do curso que com seus conhecimentos contribuíram para 

minha formação. 

Ao meu marido Filipe Carlos Soares,  por todos os dias me incentivar, ainda mais 

durante a reta final do curso com a realização deste trabalho. 

Aos meus orientadores, Claudio Ferretti e Manuel Sebastian Rebollo Couto, por 

toda dedicação e ajuda. 

Ao professor Paulo Gauto pela grande contribuição no trabalho. 

Aos alunos surdos participantes da pesquisa. 

À todos os familiares e amigos que me incentivaram e apoiaram. 

  



6 
 

RESUMO 

 

 

A educação de pessoas surdas apresenta especificidades marcadamente visuo-espaciais de 

interação com o mundo. As estratégias didáticas utilizadas na escola regular podem 

apresentar-se insuficientes para suprir essas especificidades, gerando dificuldades de 

aprendizagem no ensino de química, já que esta área do conhecimento exige abstração do 

real para compreender determinados conceitos. Apresenta-se, neste trabalho, o conceito 

físico-químico “condutividade elétrica” em uma proposta bilíngue (Português/Libras) de 

ensino, que possa atender as especificidades dos discentes surdos. Para tanto, foram 

utilizados diversos recursos, dentre eles, um aparelho construído para uso na experiência de 

condutividade, uso sistemático de imagens, animações e outros materiais. Os conceitos 

foram construídos através da Libras com sinais criados exclusivamente para o contexto em 

questão. Demonstramos que é possível desenvolver um ensino significativo voltado a esse 

grupo específico, desde que se possibilite o ambiente,  recursos e estratégias adequadas à 

sua forma de aprendizagem.  

 

Palavras-chave: condutividade elétrica, ensino bilíngue, Libras, química 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The deaf people education presents specificities markedly visuospatial for interaction with 

the world. The teaching strategies used in regular school may not suffice to address these 

specificities, posing generating difficulties learning in teaching chemistry, because this area 

of knowledge requires abstraction of the real for the deaf students to understand certain 

concepts. We present, in this work, the physicochemical concept "electrical conductivity" 

in a proposed bilingual education (Portuguese / Libras), which may fit the specificities of 

deaf students. We used several resources, such as an apparatus conceived for school 

laboratory experiences on conductivity, systematic use of images, animations and other 

materials. The concepts were built through Libras with signs created exclusively for the 

context in question. We demonstrate that it is possible to develop a meaningful education 

directed to this specific group, since enable environment, resources and strategies 

appropriate to your way of learning. 

 

Keywords: electrical conductivity, bilingual education, Libras, chemistry 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

 A educação básica torna-se, dentro do art. 4º da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 

um direito do cidadão à educação e um dever do Estado em atendê-lo mediante oferta 

qualificada. É indispensável, como direito social, a participação ativa e crítica do sujeito, 

dos grupos a que ele pertença, na definição de uma sociedade justa e democrática. 

Dentro deste contexto surgem debates e estudos sobre o processo de ensino e 

aprendizagem de alunos surdos. Tais discussões vêm ocupando nos últimos anos um 

importante espaço, principalmente na própria comunidade surda, através de reivindicações 

de estruturas diferenciadas e preparadas para atender suas necessidades. 

A educação de surdos torna-se um destacado tema de pesquisa principalmente 

devido a diferentes práticas pedagógicas e concepções que envolvem os alunos surdos, as 

quais apresentam uma série de limitações. Isso os conduz, ao final da escolarização básica, 

a não desenvolverem satisfatoriamente a leitura e escrita na língua portuguesa e a não 

apresentarem o domínio adequado dos conteúdos acadêmicos (Lacerda, 1989 apud 

Machado, 2008). 

O processo educacional dos surdos, ainda se encontra muito distante de atingir os 

principais objetivos da educação, ou seja, proporcionar  ao surdo pleno desenvolvimento, o 

exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho (Brasil, 1988 apud Cláudio; Dias; 

Pedroso; 2006). 

Pessoas surdas possuem especificidades de comunicação, tais como movimentos 

gestuais, expressões faciais, sinais, características que lhes permitam superar a interação 

auditiva, concretizada atualmente na Língua Brasileira de Sinais (Libras). Estas 

especificidades devem ser levadas em conta em sua aprendizagem. 

No ambiente educacional a que são submetidos, a língua portuguesa é o 

instrumento usual de comunicação, interação oral-auditiva empregada pelo professor, sendo 

necessária a intervenção de intérprete. Visto que existem dificuldades para a sua formação 

no ensino regular, tais como a carência de recursos bilíngues, a ajuda do intérprete para 

auxiliá-lo nos conhecimentos específicos das disciplinas, este aluno encontra-se em uma 

situação de desvantagem em relação aos colegas ouvintes.  Aliado a este fator, constata-se a 



10 
 

falta de glossário, ou seja, sinais específicos da linguagem científica em Libras, o que 

dificulta ainda mais esse processo.  

A situação é ainda agravada pelo fato de muitas vezes não haver sintonia entre 

docente, intérprete e discente surdo. A transmissão de conhecimentos entre docente e 

discente ocorre de forma indireta e nesse processo pode haver distorção do conteúdo, 

prejudicando o discente surdo (Lindino et al, s/d). Além disso, ainda é alta a escassez de 

material didático e de apoio pedagógico baseado nessa situação, o que torna ainda mais 

difícil a prática da docência para os surdos (Pinto, s/d). 

Particularmente, despertei o interesse por essa área ainda quando criança, pelo 

contato com um membro surdo da família. Interessei-me por aprender a Libras e pedi que 

ele me ensinasse. Ingressei no curso de Licenciatura e em um determinado momento do 

curso deveríamos redigir um artigo, escolhi o tema "Aprendizagem de Química por Alunos 

Surdos". Neste artigo, por meio de uma revisão de literatura, foram descritas as 

dificuldades apresentadas por alunos surdos na aprendizagem de química. Posteriormente, 

decidi fazer o trabalho final também relacionado aos surdos e a química. Como já havia 

conhecido alguns dos problemas pertinentes à educação de surdos, optei por elaborar  algo 

que os auxiliasse na prática.  

Temas físico-químicos são apontados pelos professores como um dos assuntos 

com maior dificuldade de compreensão por parte dos alunos surdos. Por esse motivo, 

escolhi abordar o tema físico-químico condutividade elétrica. 

Visto que este grupo peculiar necessita estratégias que permitam a melhor 

assimilação dos conteúdos, no presente trabalho pretende-se responder a seguinte questão: 

Como elaborar uma estratégia bilíngue (Português/Libras) para ensinar conceitos de 

condutividade elétrica? 

Para aplicação da estratégia, escolheu-se o Câmpus Palhoça - Bilíngue do Instituto 

Federal de Santa Catarina (IFSC). O Câmpus Palhoça é a primeira unidade da Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica na modalidade bilíngue – Libras/Português – e traz 

para o cenário brasileiro uma política de ensino, pesquisa e extensão que busca viabilizar 

uma efetiva interação entre surdos e ouvintes no campo educacional e profissional.  Em seu 

projeto político pedagógico, o Câmpus Palhoça articula o ensino, a pesquisa e a extensão a 
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partir dos itinerários formativos de multimídia e educação bilíngue, ofertando cursos de 

diferentes níveis e modalidades de ensino. 

Nesta pesquisa foram envolvidos os cinco alunos surdos da 1ª fase do Curso 

Técnico Integrado de Comunicação Visual. Os alunos foram contatados através do 

Professor Claudio Ferretti, um dos professores da turma. Todos os alunos convidados 

aceitaram participar da pesquisa de modo voluntário. 

 

1.1  ORALISMO, COMUNICAÇÃO TOTAL E BILINGUISMO 

 

 

A história da educação dos surdos é marcada por conflitos e controvérsias. A 

educação de surdos é, na atualidade, uma das áreas com maiores dificuldades no âmbito 

educacional. Existem diferentes enfoques e perspectivas acerca das razões que, 

historicamente, originaram tal situação, entre os quais se pode citar a concepção de surdo 

como "deficiente". 

Segundo alguns estudos, o processo educacional do surdo já esteve ligado a uma 

tentativa de transformar o surdo em ouvinte (Camarotti, 2007; Cruz, 2007; Favorito, 2006; 

Nicolucci, 2006; Dias et al., 2001; Moura, 2000; Skliar, 1999; Perlin, 1998). Isto trouxe 

consequências educacionais ao surdo que não foi considerado, sobretudo, em suas 

especificidades linguísticas e culturais, na escola (Cruz & Dias apud Dias & Scriptori, 

2008).  

No período oralista, a criança surda era tratada como deficiente, com problemas 

neurológicos, o que acarretaria atraso na aprendizagem. As crianças cursavam 

obrigatoriamente dois anos para cada série escolar, quando não havia repetência. Hoje essa 

concepção mudou, é senso comum que a surdez não está necessariamente relacionada com 

a deficiência cerebral (Goldefeld, 1997, p. 95 apud Machado, 2008, p. 77). 

O oralismo percebe a surdez como uma deficiência que deve ser minimizada pela 

estimulação auditiva, tem como característica principal a ideia de que o surdo necessita 

aprender a língua oral de seu país (no nosso caso o português), proporcionando a integração 

na comunidade ouvinte."A filosofia oralista fundamenta-se na necessidade de oralizar o 

surdo, não admitindo a emprego de sinais, objetivando fazer com que o surdo faça parte da 

sociedade ouvinte por meio da fala e leitura orofacial" (Azeredo, 2006 apud Souza, 2011). 
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O método que ficou conhecido como Comunicação Total, criado nos anos 60 

preconiza o emprego de todas as formas possíveis de comunicação, recursos linguísticos e 

não linguísticos, combinando sinais, oralização, leitura orofacial, gestos, linguagem escrita, 

datilologia (soletração manual), pantomima, desenho, entre outros (Evans, 1982; Ciccone, 

1990; Moura, 1993 apud Góes, 1996, apud Tenor, 2008), tendo como linha mestra o uso de 

sinais colocados na estrutura da língua portuguesa, trouxe novas esperanças de 

desenvolvimento linguístico dos surdos. Embora inicialmente se tenha notado efeitos 

positivos trazidos pelo estabelecimento de uma comunicação mais abrangente, constata-se 

que, além de poucos avanços em aquisição de leitura e de escrita, a prática baseada na 

Comunicação Total também era uma forma de oralismo.  

Com as críticas à Comunicação Total, emergia a concepção bilíngue. Contrariando 

as duas filosofias citadas, o bilinguismo vê no ouvinte um ser diferente do surdo. Segundo 

Machado (2008), o ouvinte e o surdo se utilizam de meios diferente mas igualmente 

eficientes nas suas necessidades de comunicação. O ouvinte possui o sentido da audição, o 

ouvido a seu dispor para a tarefa de discriminação sonora; o surdo possui a visão para 

exercer a função de discriminação dos elementos de sua comunicação.  

Nessa proposta, defende-se a ideia de que a língua de sinais é a língua natural dos 

surdos. Sendo assim, propõe-se um olhar sobre a formação da pessoa surda e preconiza a 

exposição, o mais precocemente possível, à língua de sinais. Tenor (2008) ainda salienta 

que a língua da comunidade ouvinte no qual o surdo está inserido, em sua modalidade oral 

e/ou escrita, seja ensinada com base nos conhecimento adquiridos por meio da língua de 

sinais. Tal proposta educacional permitiria o seu desenvolvimento integral. 

Uma das considerações mais importantes do modelo de educação bilíngue 

do surdo é a presença de uma comunidade com cultura e língua próprias e, 

sendo na escola que ele reivindica melhores condições no seu ensino, com 

a presença do professor surdo ou de um intérprete em sala de aula e com 

materiais e metodologias voltados à sua realidade (Queiroz, 2010).  

 

A concepção bilíngue reconhece a língua de sinais como a primeira língua do 

surdo, adquirida no dialogo contextualizado, e a língua majoritária escrita como a segunda, 

aprendida sistematicamente. No bilinguismo, deve ser contemplada a cultura do surdo, ou 

seja, a pessoa surda é concebida como bicultural, além de bilíngue. 
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1.2  LIBRAS 

 

 

Os surdos são privados do sentido da audição e desenvolvem a visão como um 

canal sensorial para o processamento cognitivo. Por essa razão, necessitam construir uma 

modalidade de língua diferente dos ouvintes. Tal modalidade (viso-espacial) garante e 

desempenha todas as funções de uma língua reconhecida pela linguística (Behares, 1995; 

Fernandes, 1990; Quadros, 1997b apud Machado, 2008, p.55). 

No Brasil, a Língua Brasileira de Sinais – Libras – é uma língua oficialmente 

reconhecida como meio legal de comunicação e expressão.  

De acordo com a lei, a Libras passa a ser compreendida como  

 [...]forma de comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de 

natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um 

sistema lingüístico de transmissão e fatos, oriundos de comunidades de 

pessoas surdas do Brasil (Lei 10.436/2002, Parágrafo único)  

 

A Libras, do mesmo modo que outras línguas de sinais praticadas em outros 

países, 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.  

A Libras possui uma estrutura gramatical assim como qualquer outra língua. No 

geral, a sequência principal para a elaboração de frases é a seguinte: sujeito, verbo e objeto 

(SVO), porém, existem regras gramaticais da Libras que divergem dessa disposição, como 

por exemplo, na elaboração de perguntas, onde os interrogativos são utilizados no final das 

frases (Quadros; Karnopp apud Lindino et al, s/d ).  

Ela possui os mesmos parâmetros da ASL (American Sign Language), que são 

configuração de mão, locação, movimento e orientação da mão. Todavia, a ampliação do 

vocabulário em Libras se realiza por criação de sinais compostos e por empréstimo de itens 

lexicais de outras línguas de sinais (LSs). Em decorrência desse último processo, muitos 

sinais são iguais em várias LSs.  
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Na atualidade, a Libras, tem sido reconhecida como o meio mais eficaz, capaz de 

viabilizar o desenvolvimento da linguagem dos surdos e garantir um desenvolvimento mais 

adequado, compatível com sua idade e com seu potencial cognitivo (Goldfeld apud 

Pedroso, 2001). 

A Libras, portanto, é uma língua viva e autônoma, reconhecida pela linguística, 

pois é uma língua natural como as línguas orais. Ela surgiu espontaneamente da interação 

entre pessoas, e devido à sua estrutura permite a expressão de qualquer conceito e 

significado. Representa um papel expressivo na vida do sujeito surdo que, por intermédio 

de uma língua estruturada, consegue alcançar o seu desenvolvimento.  

 

1.3  CULTURA DOS SURDOS 

 

 

A surdez é um fenômeno que provoca a ausência de resposta aos estímulos 

sonoros (Glagliardi & Barrela, 1986 apud Dias & Criptori, 2008) e uma intensa dificuldade 

na aquisição da oralidade, principalmente quando o nível de perda se encontra acima de 70 

decibéis (surdez severa e profunda) (Ferrini; Dias; Oliveira; S/D apud Dias & Criptori, 

2008).  

Porém, além do modo como muitos definem surdez - isto é, como um 

impedimento auditivo — pessoas surdas definem-se em termos culturais e linguísticos 

(Wrigley apud Quadros, 2003). 

"O surdo é uma pessoa que tem a própria língua e cultura (Skliar, 1988), isto é, 

possui a sua língua, a de sinais e tem a sua cultura, porquanto, além da primeira língua, o 

surdo constitui-se em um grupo cultural" (Cruz & Dias apud Dias & Criptori, 2008). 

Nesse caso, há uma identificação que admite a existência da cultura surda. “Os 

surdos são surdos em relação à experiência visual e longe da experiência auditiva” (Perlin, 

2005, p. 54 apud Pereira; Benite; Benite, 2011). 

Moura (1996) – baseado no conceito de multiculturalismo, que entende a 

cultura não restrita à etnia, à nação ou à nacionalidade, mas como um 

lugar de direitos coletivos para a determinação própria de grupos – 

defende a existência de uma cultura surda, consubstanciada por 

comportamentos, valores, atitudes, estilos cognitivos e práticas sociais 

diferentes da cultura ouvinte, isto é, “a forma especial de o surdo ver, 

perceber, estabelecer relações e valores” (p. 116 apud Pereira; Benite; 

Benite, 2011). 
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Historicamente o surdo tem sofrido uma imposição linguística dos ouvintes. Por 

consequência da filosofia oralista e até mesmo pela falta de informações a respeito, 

imagina-se que o melhor para o surdo é o fazer mais próximo possível do ouvinte. Na 

maioria das vezes o surdo não tem escolha quanto a qual grupo pertencer. Segundo 

Machado (2008, p. 53), essa compreensão não implica dizer que os surdos devam ignorar 

os ouvintes, mas sim que eles podem e devem ter acesso às duas realidade linguísticas. 

Entretanto, eles devem possuir uma identidade em um dos grupos.  

O surdo pode ser integrante ativo de sua própria cultura, tendo nesta como meio 

principal, a língua de sinais. Sendo assim, em nada se aproxima do conceito clínico de 

surdez, tão bem absorvido pelo oralismo no contexto escolar (Machado, 2008, p. 55). 

 

1.4  INCLUSÃO/EXCLUSÃO NA SALA DE AULA 

 

 

Há diferentes modalidades de ensino, como a educação especial para educandos 

“portadores de necessidades especiais” (Brasil, 1996 apud Pereira; Benite & Benite, 2011),  

em que a sala de aula é composta apenas com alunos surdos. Já na educação inclusiva, os 

alunos surdos estão matriculados em salas regulares juntamente com os alunos ouvintes 

(Pinto & Oliveira, s/d). Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil (LDB), 

este tipo de educação deve ser feita preferencialmente na rede regular de ensino. Se observa 

que a educação inclusiva é a mais comumente aplicada. De acordo com Pereira; Benite & 

Benite (2011), isto acontece porque a palavra “preferencialmente” é muitas vezes 

interpretada com o sentido “exclusivamente” na rede regular de ensino. Com isso, algumas 

dificuldades são geradas para os discentes e também para os docentes, conforme Machado 

(2008): 

O processo de integração/inclusão, que vê como positiva a inserção do 

aluno na escola regular, o faz fundamentado na ideia de aproximá-lo das 

pessoas "normais", e também porque julga os surdos como capazes de 

acompanhar os ouvintes e de se desenvolverem como eles. Entretanto, os 

surdos que frequentam a escola regular, na maioria dos casos, apresentam 

dificuldades linguísticas que, além de complicar o trabalho do professor, 

acarretam o fracasso escolar (repetência e desistência/evasão) (p. 73). 
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Escolas inclusivas que recebem alunos surdos têm enfrentado grandes dificuldades 

em se organizarem como espaços, primordialmente, de ensino e aprendizagem. Essa 

dificuldade é produto da tradição oralista, em que os surdos considerados portadores de 

uma patologia, deveriam aprender a expressar-se oralmente, se quisessem vislumbrar 

alguma participação na sociedade (Doziart, 1999 apud Neto et al, s/d). 

A educação inclusiva, em relação ao surdo, é capaz de oferecer a esse aluno 

condições para aprender, superando antigos paradigmas discriminatórios e excludentes 

baseados no oralismo e na comunicação total. Isso significa propiciar uso de procedimentos 

instrucionais adequados ao surdo, currículo bilíngue e bicultural, formação adequada de 

professores, intérprete educacional, presença de educadores surdos sinalizadores, 

interlocução entre surdos e ouvintes e reorganização da escola em todas as suas dimensões 

(Pedroso & Dias, 2011). 

Levando em conta que um dos princípios do ensino e da educação é igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola (Brasil, 1996), entende-se que o aluno 

surdo deve ter as mesmas condições de aprendizagem que os demais alunos (Pinto, s/d). É 

necessário que se forneça subsídios que beneficiem sua participação tanto em sala como no 

atendimento educacional (Damázio, 2007 apud Pinto & Oliveira, s/d).  

Tratando-se da inserção do aluno surdo numa classe comum, Pedroso deixa claro 

que esta ação deve ir além da simples inclusão quando diz:  

O aluno surdo deve encontrar nessa sala de aula as condições de que 

necessita para aprender, além de um ambiente favorável ao 

desenvolvimento da sua identidade como ser capaz. Para tanto, é preciso 

que a escola reconheça e valorize a sua cultura, ou seja, é preciso que ela 

vá além dos pressupostos da escola inclusiva e se reorganize na direção de 

uma escola bilíngue e bicultural (Pedroso, 2006, p.40). 

 

1.5 ENSINO E APRENDIZAGEM DE QUÍMICA PARA ALUNOS SURDOS 

 

De modo geral, o ensino de Química deve possibilitar aos alunos a compreensão 

das transformações químicas que ocorrem no mundo físico de forma abrangente e 

integrada, para que tenham condições de julgar e tomar decisões referentes às informações 

adquiridas na mídia, na escola ou em outro meio (Costa; Nascimento; Amin, 2010). 
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O aluno ouvinte se apropriará dos conceitos químicos por meio de informações 

que recebe do meio, principalmente por intermédio da audição. Desse modo, o aluno surdo 

fica em desvantagem com os demais. Porém o professor, por meio de uma prática 

pedagógica redirecionada, poderá ajudá-lo de maneira objetiva a se apropriar desses 

conceitos.  

A aprendizagem da criança surda é mais lenta, pois ela não recebe, comumente em 

sala de aula, a mesma quantidade de estímulos que uma criança ouvinte. É nesse contexto 

que surge a importância do papel do professor mediador, representante legítimo da cultura 

científica a ser ensinada. Ainda, o sociointeracionismo concebe a aprendizagem como um 

fenômeno que se realiza na interação com o outro. A aprendizagem acontece por meio da 

internalização, a partir de um processo anterior, de troca, que possui uma dimensão coletiva 

(Pereira; Benite; Benite, 2011). 

Faz-se necessário que a educação em Química torne-se inclusiva, ou seja, que 

disponha de recursos e informações suficientes para que qualquer indivíduo possa entendê-

la de maneira eficaz, tornando o aprendizado um embasamento suficiente para que os 

cidadãos se posicionem criticamente e possam buscar soluções para os problemas sociais 

existentes em sua comunidade.  

O ensino de química para os surdos é dificultado principalmente no que se refere a 

conceitos químicos, fórmulas e nome de elementos, visto não conter simbologias 

específicas na linguagem de sinais.  

[...] Por não possuírem formação que lhes possibilitem trabalhar com 

deficientes auditivos [professores], têm grandes dificuldades em lidar com 

a construção de conceitos científicos para esse grupo particular, o que, por 

sua vez, gera exclusão e distanciamento dos alunos surdos nas aulas desse 

conteúdo. Noutro viés, a especificidade da linguagem e dos termos 

químicos – átomo, elétron, mol, íon, próton, dentre outros –, que não 

compõem o rol de terminologias dos dicionários da Libras, pode ser um 

elemento dificultador da construção de sentidos dos conceitos químicos e, 

consequentemente, sua tradução do português para Libras (Souza & 

Silveira; 2009).  

 

O ensino de química, deveria contemplar o uso de terminologias específicas desse 

conteúdo na língua de sinais. Posteriormente, levar o aluno surdo a utilizar, igualmente, os 

mesmos termos na escrita e leitura (Souza & Silveira, 2009). 
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Desse modo, o ensino de química deve ser repensado de modo que consiga 

responder algumas questões levantadas no dia-a-dia dos alunos. Assim, a contextualização 

se apresenta como um modo de ensinar conceitos das ciências ligados à vivência dos alunos 

seja ela pensada como recurso pedagógico ou como princípio norteador do processo de 

ensino (Costa; Nascimento; Amin, 2010). 

Para os surdos, o critério básico e essencial para o acesso a esse saber 

sistematizado, sem restrições, é a apropriação da sua língua natural: a língua de sinais. 

Contudo, ela só não é solução para todos os problemas educacionais, assim como não são 

as línguas orais, por si só, no ensino dos ouvintes.  

 

1.6  CONDUTIVIDADE ELÉTRICA  

 

 

Compreender a ocorrência e os fundamentos físico-químicos da condutividade 

elétrica permite o entendimento de muitos fenômenos que ocorrem diariamente. Este é um 

dos motivos da escolha do tema, também pela possibilidade de utilização da 

experimentação. Este último, utilizado como forma de construir o conhecimento e não 

apenas como forma de averiguá-lo, não caracterizando a ciência e a experimentação apenas 

como comprovação de algo já existente. 

No artigo intitulado "Ensino de Química para surdos na perspectiva de alunos 

surdos, professor, intérprete e coordenação" (Pinto & Oliveira, s/d), os pesquisadores 

procuraram identificar os principais desafios e dificuldades no ensino de química para 

surdos. A respeito dos conteúdos em que os professores encontraram maior dificuldade em 

ensinar, responderam conteúdos abrangidos pela físico-química: soluções, cinética-

química, eletroquímica dentre outros, que são conteúdos tradicionais do segundo ano do 

ensino médio. Porém, um dos professores participantes da pesquisa comentou que realizou 

algumas aulas experimentais com seus alunos abordando temas e conceitos envolvendo 

funções inorgânicas (sais, ácidos e bases), condutividade elétrica e pressão osmótica, 

obtendo bons resultados de aprendizagem por parte de seus alunos. 

Como já citado anteriormente, neste trabalho vários conceitos poderão ser 

trabalhados. Pretende-se que os alunos entendam minimamente estes conceitos e que 

consigam distinguir quais substâncias podem conduzir eletricidade e quais não. 
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Adotaremos neste trabalho, as seguintes definições: 

Condutividade elétrica é a propriedade de um material de conduzir corrente 

elétrica. 

 Corrente elétrica como sendo o movimento ordenado de partículas eletricamente 

carregadas em um condutor. 

Para que uma solução seja considerada condutora de eletricidade a mesma deve ser  

capaz de permitir que cargas internas se movam de um ponto a outro com a finalidade de 

completar um circuito elétrico.    

Substância iônica - Formadas por ligações iônicas. Substâncias que conduzem a 

corrente elétrica no estado líquido, mas não no sólido. Quando em água sofrem dissociação 

-  separação dos íons. 

Substância molecular - Os compostos moleculares são aqueles que possuem 

somente ligações covalentes entre seus átomos. Sofrem ionização - formação de íons que 

acontece quando algumas substâncias moleculares se dissolvem em água. Nem todas as 

substâncias moleculares sofrem ionização ao se dissolverem em água. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1  OBJETIVO GERAL 

 

Propor uma estratégia didática em que se possa identificar os conceitos de 

condutividade elétrica em uma perspectiva bilíngue (Português/Libras).  

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Desenvolver estratégia bilíngue que possa ajudar a transpor especificidades visuo-

espaciais; 

 Selecionar e elaborar recursos, materiais, experimentos e sinais a serem utilizados 

na estratégia; 

 Criar uma prática demonstrativa que permita ao aluno visualizar o fenômeno de 

condutividade elétrica; 

 Verificar a eficiência das estratégias desenvolvidas de acordo com a participação e 

envolvimento dos alunos durante as práticas; 

  



21 
 

3  METODOLOGIA 

 

 

A presente pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa aplicada e pesquisa-

ação. A pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à 

solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais.  

Pesquisa-ação é definido por Define Thiollent (1988 apud Gerhardt & Silveira, 

2009) como um tipo de investigação social com base empírica que é concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo no qual 

os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo.  

 

3.1  O Condutivímetro 

 

Inicialmente considerou-se quais estratégias e metodologias seriam adequadas à 

elaboração da proposta de ensino. Com base em discussões e pesquisas bibliográficas, 

concluiu-se que era necessário um sistema/aparelho que auxilie os alunos a visualizar o 

fenômeno da condutividade elétrica. Para tanto, pensamos que seria interessante 

produzirmos um aparelho eletrônico que permitisse constatar a condutividade elétrica de 

compostos sólidos e líquidos, que vamos chamar de condutivímetro. Esse aparelho foi 

desenvolvido pelo professor Claudio Ferretti com auxílio de colegas. 

Iniciamos com o modelo de condutivímetro a ser utilizado nas experiências. Por 

razões de segurança, inicialmente optamos por desenvolver um sistema que empregasse 

baixa voltagem. Construímos um modelo com pilhas, porém, este não produzia corrente 

suficiente. Em seguida, utilizamos um multiteste digital (em seguida um analógico), mas o 

aparelho mostrou-se inexato, com grandes variações e oscilações, devido ao eletrodo em si 

(ativo) e à consequente formação de capa passivadora no eletrodo.  

Continuando com um dispositivo em baixa corrente, passamos a um circuito 

eletrônico com LEDs (Light Emition Diodes). Este foi confeccionado com uma série de 

resistores e LEDs de alto brilho. Este aparelho funcionaria utilizando os eletrodos imersos 

em soluções aquosas. Em uma solução eletrolítica, cada um dos dez LEDs seria aceso 
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dependendo da concentração da solução preparada. Segue foto abaixo com o protótipo do 

aparelho (Figura 1): 

 
Figura 1 - Protótipo de condutivímetro 

 

O nosso primeiro protótipo de condutivímetro foi testado medindo-se a 

condutividade elétrica de uma solução de sulfato de cobre. Preparamos uma solução de 1M 

(solução estoque), e a partir desta preparamos soluções de uso com as concentrações de 

1M; 0,5M; 0,25M; 0,125M. A finalidade de se preparar estas diferentes concentrações de 

sulfato de cobre foi de criar uma curva de calibração para o aparelho, que deveria acender 

uma quantidade de LEDs proporcional à condutividade, em função direta da concentração 

da solução. Porém, tivemos dificuldade com o ajuste da sensibilidade do circuito, sendo que 

soluções de baixa concentração faziam o aparelho acender grande parte dos LEDs. Além 

disso, este aparelho também apresentava oscilações nas medições. 

Este modelo ainda poderia ser aperfeiçoado para utilização em experimentos. 

Porém, devido a limitações de tempo, optamos por utilizar um outro modelo mais simples, 

com tensão mais elevada (220V). Este novo protótipo consiste em ligar um eletrodo à 

fiação fase da rede elétrica predial, passando por duas lâmpadas em série e o outro eletrodo 

à fiação neutra. Assim, quando os eletrodos são colocados em contato com substâncias 

condutoras, estas fecham o circuito, permitindo a passagem de corrente elétrica. Esta faz 

com que as lâmpadas acendam, com intensidade que varia em função da intensidade da 

corrente transmitida. Na Figura 2 são apresentadas duas fotos do modelo pronto: 
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Figura 2 - Condutivímetro escolhido para a demonstração prática do fenômeno de condutividade 

elétrica em vista superior (painel superior) e lateral (painel inferior) 

 

3.2 Termos químicos em Libras 

 

Pensando na comunicação com os alunos durante as aulas, buscamos discutir com 

o professor Paulo Gauto, professor surdo de Libras do IFSC - Câmpus Palhoça-Bilíngue, 

quais sinais seriam mais adequados para explicar conceitos específicos da disciplina de 

química. Esses sinais deveriam ser, mais do que meras traduções de termos do português 
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para Libras, conceitos construídos diretamente em Libras. O professor Paulo explicou 

sinais que foram criados por ele de acordo com o contexto da disciplina. Optamos, desse 

modo, por utilizar estes sinais na experiência realizada. As figuras 3 a 9 ilustram os sinais 

empregados para nos referirmos, durante as aulas, a condutividade elétrica (Figura 3), 

corrente elétrica (Figura 4), átomo (Figura 5), elétron (Figura 6), íon (Figura 7), molecular 

(Figura 8) e solução aquosa (Figura 9). 

 

 

Figura 3 - Fotos sequenciais demonstrando o sinal de Condutividade Elétrica: Mão esquerda em 

'C', palma para dentro. Mão direita aberta palma para dentro, movimentos circulares na mão 

esquerda com dedos tremulando, seguido de mãos em 'Y', dedos mínimos encostados afastando-se 

com tremulação das mãos. 

 

 

 

Figura 4 -  Fotos sequenciais demonstrando o sinal de Corrente Elétrica: Mão esquerda em 'O', 

palma para dentro, mão direita com todos os dedos em contato, palma para baixo, encostar no dedo 

indicador da mão esquerda em seguida afastar com mão direita em 'Y'. 
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Figura 5 - Fotos sequenciais demonstrando o sinal de Átomo: Mãos em 'O', esquerda fixa, direita 

com movimentos circulares em volta de esquerda. 

 

 

 

Figura 6 - Fotos sequenciais demonstrando o sinal de Elétron: Mãos em 'C',  palma virada para 

outra, dedos afastados, tremular os dedos, em seguida mão direita para baixo, no meio da esquerda. 
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Figura 7 - Fotos sequenciais demonstrando o sinal de Íon: Mão esquerda em 'A', mão direita em 

'Y', palma para esquerda, encostar o polegar direito no esquerdo, em seguida girar a mão para baixo. 

 

 

Figura 8 - Sinal de Molecular: Mão esquerda em 'O', palma para dentro, mão direita aberta, palma 

para baixo, dedos tremulando com movimentos circulares sobre a esquerda. 

 

 

Figura 9 - Sinal de Solução aquosa: Mão esquerda em 'O', palma para dentro, mão direita aberta, 

dedos fechados, palma para baixo, dedos com movimentos circulares sobre a esquerda. 
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Visto que os alunos ainda não tinham contato com a disciplina de química, alguns 

conceitos foram explicados de maneira sucinta para melhor compreensão da experiência. 

Dentre eles: átomo, corrente elétrica, solução aquosa e íon. 

Para melhor visualização e explicação, foi utilizado uma apresentação em 

multimídia cujas imagens foram, em sua maioria, figuras para auxiliar na explicação dos 

conceitos e dos novos sinais (Apêndice A - Apresentação em Multimídia).  

Durante a explicação, os sinais, que também eram desconhecidos pelos alunos,  

eram mostrados a eles, conforme imagens iam sendo projetadas para facilitar a visualização 

e compreensão de conceitos. Optamos pela estratégia de explicar o conceito ou a palavra 

antes de empregar o referido sinal. 

A primeira aplicação foi realizada por mim juntamente com o Professor Claudio 

Ferretti. A intervenção ocorreu com apenas dois alunos que estavam presentes naquele dia, 

de uma turma de cinco alunos. Chamaremos de Experimento 1, toda a intervenção 

realizada, desde explicação teórica, apresentação dos slides, experimento e discussão com 

alunos. 

A segunda aplicação foi realizada somente por mim, todos os alunos estavam 

presentes, portanto, a explicação foi repetida, chamaremos de Experimento 2, com as 

mesmas características do Experimento 1. 

Como meio de analisar as interações ocorridas durante a aplicação da estratégia, 

registramos os experimentos através de filmagem digital utilizando câmera e tripé 

disponibilizado pelo IFSC Palhoça-Bilíngue. Ao final pedimos aos alunos para explicarem 

o que entenderam. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Elaboração de Sinais Propostos aos Alunos 

 

Neste trabalho procuramos formular uma estratégia bilíngue com base em Libras 

pois esta tem, para os alunos surdos, a mesma função que a Língua Portuguesa na 

modalidade oral tem para as ouvintes. Essa é, portanto, a linguagem que vai possibilitar os 

alunos surdos atingirem os objetivos propostos pela escola. "O aluno surdo não pode 

aprender um conteúdo ministrado em uma linguagem que ele não domina, o que equivaleria 

aos estudantes ouvintes terem aulas de química em inglês ou alemão" (Beltramin & Góes, 

s/d). 

Na elaboração da estratégia, nos deparamos com um dos problemas recorrentes 

nas literaturas, alguns autores, como Quadros e Karnopp (2004), Freitas (2001) e Brito 

(1993) revelam que existe uma carência de terminologias científicas em libras, o que pode 

interferir na negociação de sentidos dos conceitos científicos por docentes, alunos e 

intérpretes, dificultando o ensino-aprendizagem de ciência (Souza & Silveira, 2009). 

Existe, nessa modalidade de ensino, uma escassez de termos científicos e, especificamente, 

os termos químicos em dicionários da libras (de modalidade visual-gestual). Isto aponta 

para a necessidade de convencionar sinais ainda inexistentes, de criar conceitos a partir da 

língua de sinais evitando a simples tradução linguística, incorporando a cultura surda 

pautada na visualidade. 

O processo para elaboração de novos sinais é complexo porque envolve uma série 

de fatores e isso acarreta na falta de muitos sinais para palavras específicas. A pesquisa de 

Souza e Silveira (2009) incluiu realizarem um mapeamento no Dicionário Enciclopédico 

Ilustrado Trilíngue de Capovilla e Raphael (2001) para identificar termos químicos 

contidos nessa obra. Dentre os termos dicionarizados, achou-se:  

 

Materiais químicos:  

- Aço, açúcar, água, álcool, alumínio, diamante, ferro, borracha, fósforo, gasolina, 

ouro, detergente, prata, sabão, vidro, vinagre, vinho, cubo de gelo, gelo e imã.  

Processos químicos:  
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- Absorver, filtrar, aumentar, banhar, condensar, congelar, modificar, aspirar, atear 

fogo, derreter, fogo, misturar, modificar, gelar, gotejar e injetar.  

Instrumentos laboratoriais:  

- Bomba, microscópio, óculos e bomba de ar.  

Outros termos:  

- Atração, esfera, material, odor, oval, pesado, pó, quente, veneno, calor, frio, 

inodoro, química, cor, aroma, doce, eletricidade, fétido, força, quilograma, litro e luz. 

 

Os sinais citados acima mostraram-se insuficientes para abrangência do tema. 

Portanto, pesquisou-se nas literaturas a existência de sugestões de sinais abrangendo 

terminologias químicas. Alguns foram encontrados no artigo "Terminologias Químicas em 

Libras: A Utilização de Sinais na Aprendizagem de Alunos Surdos". Embora não 

componham o rol de terminologias dos dicionários da Libras, os que envolviam o assunto 

foram selecionados para serem usados na explicação. Dentre eles, os sinais de elétron, íon, 

substância e átomo. 

Em conversa com o professor Paulo Gauto, os sinais pesquisados foram 

apresentados, ao analisá-los o professor explicou que a criação dos sinais não pode ser 

dissociada do contexto, o que torna o processo dificultoso.  Não se pode usar um sinal já 

existente para a mesma palavra alocada em contextos diferentes, diferentemente do que 

acontece no Português. Os sinais, portanto, devem ser diferenciados e contextualizados.  

O professor salientou a importância da utilização de sinais específicos em cada 

matéria: química, física, biologia, entre outras. Exemplo: a palavra energia está presente 

nas três disciplinas citadas, porém, são utilizados em contextos diferentes. O correto seria 

criar/utilizar três sinais diferentes em cada disciplina para a palavra energia. 

Na seleção feita no artigo, o sinal de elétron era igual/ parecido com o de 

eletricidade (Figura 10). 
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Figura 10 - Sinal de elétron presente no artigo "Terminologias Químicas em Libras". Elétron - Mão 

direita em Y horizontal, palma para baixo, próxima ao lado direito da boca. Movê-la para frente, 

tremulando-a rapidamente. 

 

 

Segundo ele, utilizar este sinal de elétron facilmente fará com que os alunos 

associem ao sinal de eletricidade. Por esse motivo, os sinais criados pelo professor Paulo 

Gauto foram utilizados no Experimento 1 e 2. Estes foram muito importantes na 

intervenção realizada, sem estes, o trabalho ficaria restrito. Através deles, conceitos 

químicos puderam ser explicados utilizando Libras e não somente o Português.   

Durante os experimentos foi adotada a estratégia de se explicar os principais 

conceitos químicos, e ao longo do processo, sinais específicos foram introduzidos. Essa 

estratégia de explicar determinado conceito e seu respectivo sinal antes da prática 

demonstrativa, mostrou-se eficiente em dois aspectos. Os alunos assimilaram os conceitos e 

passaram a utilizar corretamente os sinais propostos e ajudaram a explicar esses sinais a 

alunos que não estavam presentes no momento da primeira explicação. 

 

4.2  Experimento 1 

 

O Experimento 1 foi iniciado com uma explicação sucinta sobre o átomo e elétron. 

A corrente elétrica foi conceituada como movimento ordenado de elétrons. Foi também 

explicado que a condutibilidade elétrica é uma propriedade da matéria que varia de acordo 

com a substância, sendo que alguns compostos são bons condutores, outros não. 

 Para explicar o assunto de maneira geral, mostramos o exemplo de alguns 

materiais sólidos, mas o enfoque maior foi em soluções. Para efeitos demonstrativos, a 
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condutividade elétrica foi testada em madeira (má condutora) e em seguida em uma lâmina 

de ferro (boa condutora de eletricidade). Um lápis também foi testado, primeiramente na 

parte de madeira, depois no grafite. Os alunos mostraram-se surpresos ao ver que o grafite 

também apresentam propriedades condutoras. Sendo indagados sobre o motivo, os dois 

alunos que participaram da prática nesse dia deram respostas semelhantes, que o grafite era 

feito ou continha algum metal em sua composição.  

Essa resposta indica que a razão pela qual algumas substâncias são condutoras de 

eletricidade enquanto outras não, ainda não estava clara para os alunos. Assim, explicamos 

que é preciso a presença de elétrons livres, o que acontece nos metais, seguindo o modelo 

conhecido como "mar de elétrons".  

Em seguida, iniciamos a experimentação com as soluções aquosas. O conceito de 

solução aquosa, que para nós parecia simples, exigiu uma explicação mais detalhada, que 

tomou mais tempo do que se previa, já que os alunos não entenderam prontamente o que é 

uma solução. 

Utilizamos algumas substâncias no estado sólido para que visualizassem que ao 

acrescentar a água algumas passavam a conduzir eletricidade.  

Antes de realizar a experiência, indagamos suas opiniões: a substância sólida pura 

conduziria eletricidade? Por quê? Em relação ao sal (cloreto de sódio doméstico comercial), 

os dois alunos presentes opinaram que o sal se mostraria bom condutor elétrico, suposição 

que foi demonstrada incorreta com o teste de condutividade do cloreto de sódio sólido. Em 

seguida, com a adição de água, foi demonstrado que o sal em solução, em contraste ao sal 

puro é bom condutor de eletricidade. Novamente os alunos mostraram-se surpresos e 

curiosos em saber a causa do fenômeno. 

Explicamos que no estado sólido os íons estão juntos, ligados, os elétrons não se 

movimentam livremente. Mas ao acrescentar a água, os íons se separam e há a mobilidade 

dos elétrons para conduzir eletricidade quando  a substância é submetida a tensão elétrica. 

O teste de condutividade foi  feito também com açúcar comum (sacarose 

comercial)  e permitiu demonstrar que o açúcar não é condutor de eletricidade nem puro, 

nem em solução. Explicamos que mesmo com a adição da água não existe elétrons livres na 

solução. 
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Para explicar o fenômeno  a nível molecular e de modo simplificado, o conceito de 

íon foi explicado. Iniciamos a explicação de substâncias iônicas e sua dissociação em água. 

O termo dissociação não foi empregado, apenas que em água há a separação dos íons. 

No terceiro momento de nossa prática demonstrativa, testamos a condutividade 

elétrica em sulfato de cobre sólido, mau condutor de eletricidade e em solução aquosa, em 

que se torna condutora. 

Testamos fizemos um teste complementar que demonstrou que a água pura não é 

capaz de conduzir eletricidade, o que causou surpresa por parte do aluno 1. Essa surpresa 

indica que o aluno em questão acreditava que a água pura é um bom condutor de 

eletricidade. 

Para desconstruir esse conceito, procuramos transformar um tipo de solução em 

outro, partindo de uma solução molecular (água) e transformando gradativamente em iônica 

pela adição de sal sólido (sulfato de cobre). Em um pouco de água, adicionamos uma 

pequena quantidade de sulfato de cobre sólido, sem agitação. O sulfato de cobre se 

dissolveu aos poucos e assim percebeu-se o aumento da condutividade elétrica da solução 

em função da concentração de soluto, graças à intensidade luminosa, mostrando a 

transformação da solução. 

Ao utilizar a estratégia de experimentação, pode-se obter um bom aproveitamento 

por parte dos alunos, esta pode ser eficiente na criação de problemas reais que permitam a 

contextualização e estímulo à investigação (Guimarães, 2009 apud Pinto & Oliveira, s/d). 

Por fim, os alunos explicaram o que entenderam sobre o experimento. 

Apresentamos, abaixo, uma representação escrita da colocação dos alunos sobre o 

que foi exposto. 

 

Elétrons livres o que é? Explicar 

 

Exemplo, água, tem elétrons livres? (perguntando para colega), mas água 

eletricidade não tem, lâmpada não acende. 

A substância azul (sulfato de cobre) tem elétrons livres; 

No experimento a lâmpada não acendeu. Mas importante, junto com a água, 

mistura, começa a acender, tem eletricidade, elétrons livres. 
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Só água, não acende lâmpada, mas um  pouco  substância azul sólida, vai 

absorvendo,  tem elétrons livres. 

 

Foi feita uma análise do registro em vídeo do Experimento 1 e da explicação dos 

alunos descrita acima.  Em se tratando  da compreensão da condutividade elétrica, percebe-

se que os alunos compreenderam parcialmente o tema em relação aos reagentes e materiais 

mostrados e usados no experimento e que se tornaram capazes de relacionar a 

condutividade com a presença de elétrons livres. 

 

4.3  Experimento 2 

 

No Experimento 2, todos os alunos da turma (cinco) estavam presentes. Visto que 

novos alunos estavam presentes, a apresentação foi repetida com algumas alterações. 

Dentre elas ajustes na apresentação do conteúdo, tais como repetição, atividades e materiais 

extras.  

Ao repetir o experimento de teste de condutividade no metal o aluno 1 do 

experimento 1 pediu para repetir o experimento junto com os colegas . Observamos que os 

alunos que já haviam participado do Experimento 1 ajudaram os colegas que estavam 

ausentes nesse experimento a entender o conteúdo e a utilizar os sinais. 

Ao falar a respeito da condução em materiais sólidos, madeira, metal, plástico, 

aluno 2 do experimento1 lembrou que o grafite do lápis também conduz. Ele teve a 

iniciativa de buscar o lápis para fazermos o teste também. Aluno 2 também se referiu a uma 

parte de metal do seu boné, então fizemos o teste para observarem o fenômenos da 

condução. 

Desta vez, diferentemente do experimento 1 fizemos o teste em substâncias 

líquidas testando a água primeiro. Isto foi feito para evitar que se induza os alunos a 

concluir que as soluções conduzem eletricidade porque a água conduz.  O restante seguindo 

a mesma ordem anterior. 

Esta forma de abordagem permite alcançar todos os alunos presentes em uma 

turma inclusiva - alunos ouvintes e surdos.  Haja visto que uma vez para surdos, se usada a 

epistemologia correta (visão do homem ou conceito antropológico) a estratégia também 

poderá ser usada para ouvintes.  
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Nestes dois experimentos foi possível observar que a criação e utilização de sinais 

adequados em Libras permitem que os alunos entendam um conteúdo específico 

(condutividade elétrica) num ambiente bilíngue. Entretanto, no ensino regular, constata-se a 

dificuldade ou escassez da utilização de metodologias e recursos em que tanto o ouvinte 

quanto o surdo se beneficiem. Em uma sala inclusiva, por vezes, o aprendizado do aluno 

surdo fica restrita ao intérprete, não ocorrendo diálogo real entre o professor, o intérprete e 

o aluno. O professor de sala por não conhecer Libras ou não saber como abordar e adequar 

o ensino para o surdo, ignora o aluno mesmo, que fica limitado à tradução do intérprete. 

Essa tradução, devido a falta de glossário em Libras, acaba ficando atrasada e o aluno surdo 

perde grande parte da informação gestural do professor por precisar ater-se o tempo todo ao 

intérprete.  

De acordo Lacerda (2000, apud Guarinello, 2006), a presença do intérprete em 

sala de aula e o uso da língua de sinais não garantem que as condições específicas da surdez 

sejam contempladas e respeitadas nas atividades pedagógicas. Se a escola não voltar sua 

atenção para a metodologia utilizada e o currículo proposto, as práticas acadêmicas podem 

ser bastante inacessíveis ao aluno surdo, apesar da presença do intérprete. É também 

importante que o professor regente de classe conheça a língua de sinais, para que não esteja 

sempre na dependência do intérprete, ou delegando toda a responsabilidade da 

comunicação com os alunos surdos para este profissional. 

 Pelos motivos citados acima, a estratégia foi elaborada pensando exclusivamente 

no sujeito do professor como intermediador de ensino, que no caso deverá ter conhecimento 

de Libras por não haver a presença de um intérprete. 

No artigo "Ensino de ciências/química e surdez: o direito de ser diferente na 

escola", descreve-se a aplicação de intervenções pedagógicas em uma sala de aula da 

Associação dos Surdos de Goiânia numa turma de oitavo ano na disciplina de Ciências 

(sendo a maioria dos alunos surdos). O projeto consistiu na elaboração de um planejamento 

sobre nutrição alimentar e o processo de digestão, recorrendo as estratégias como o uso da 

língua portuguesa escrita, de estímulos visuais (cartazes, vídeos, slides, experimentos) e 

Libras. Em momentos distintos, cada uma dessas estratégias foi empregada separadamente 

e em outras ocasiões interligadas. 
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Verificou-se que quando somente a língua 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. 

Segundo os resultados da pesquisa, o maior desenvolvimento da aprendizagem  

pode ser alcançado se a linguagem escrita for utilizada em conjunto com outras  

ferramentas de apelo visual (como vídeos, cartazes, experimentos, jogos, apresentação de 

figuras), fazendo com que estabeleçam relações entre o senso comum e o conhecimento 

científico (Queiroz et al, 2010). 

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 (Queiroz et al, 2010). 

Fica claro que 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 aprendizagem.  

Atendo-se a isso, após o experimento com sal sólido e em solução, foi feito um 

modelo utilizando recortes de cartão colorido sobre a mesa para ilustrar o que acontece com 

o NaCl em água (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Modelos utilizados para ilustrar  o comportamento do NaCl em água. O primeiro 

modelo representa o NaCl sólido (esquerda), o segundo representa o NaCl com a presença de água 

(direita). 
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Após o experimento com o sal e o açúcar, duas animações
1
 foram utilizadas via 

projeção em equipamento multimídia com a  finalidade de auxiliar na visualização em nível 

molecular do comportamento dessas substâncias em água. Nas animações o teste de 

condutividade também é feito.  

Também foi produzido um mapa conceitual reduzido, utilizando cartões coloridos 

dispostos sobre a mesa (Figura 12). Este foi utilizado para que os alunos pudessem associar 

e esquematizar alguns conceitos. 

  

Figura 12 - Mapa conceitual reduzido utilizado para esquematização de conceitos. 

 

A utilização de materiais e recursos diversificados possibilita o contato dos alunos 

á diferentes experiências educativas, e sendo estes pautados em uma perspectiva visual, 

auxiliam o seu processo de aprendizagem.  

Defende-se que a interação com ambientes diferenciados, linguagem 

apropriada e materiais alternativos corrobora para uma real aprendizagem 

por parte dos discentes surdos, visto que ao elaborar um conjunto de 

procedimentos e atividades intencionalmente selecionadas e organizadas, 

deve-se se ater à natureza do problema e as condições gerais dos 

participantes (Lindino et al, s/d). 

 

                                                           
1
 Estão disponíveis em <http://www.quimica.net/emiliano/dissolucao-nacl.html> e < 

http://www.quimica.net/emiliano/dissolucao-acucar.html> 
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Ao final, os alunos foram questionados a respeito do tema discutido. Por meio de 

perguntas realizadas para cada aluno, pudemos avaliar a sua compreensão do tema.  Alguns 

alunos conseguiram responder as perguntas corretamente, outros responderam 

parcialmente. Pela análise das respostas em geral, pode-se observar que os alunos 

compreenderam: 

 Definição de íons;  

 Alguns materiais sólidos, como o metal e o grafite, apresentam condutividade 

elétrica.  

 Dentre as soluções perceberam que existem dois tipos, moleculares e iônicas. 

Diferenciando-as no experimento, sal (iônica), açúcar (molecular), sulfato de 

cobre (iônica). 

 As substâncias iônicas em presença de água têm seus íons separados, 

possibilitando a existência de elétrons livres e consequentemente a condução.  

 O açúcar é uma substância molecular, e diferentemente das substâncias iônicas, 

não têm íons separados na presença de água, portanto, não conduz eletricidade. 

 

Também, podemos verificar que alguns pontos não ficaram claros. As respostas 

obtidas permitem inferir, por exemplo que para os alunos, as substâncias moleculares não 

conduzem eletricidade, sem menção da sua possível ionização. Utilizou-se o açúcar no 

experimento, que não conduz, talvez esse seja o motivo da associação. Mesmo explicando e 

dando o exemplo do ácido clorídrico que sofre ionização em  água, esse aspecto não ficou 

claro para os alunos e mais exemplos e tempo são necessários para isso. 

 Também podemos concluir que o mapa conceitual utilizando cartões (Figura 12), 

não trouxe o retorno esperado. Os alunos não conseguiram associar rapidamente os sinais 

em Libras e sua definição com a  escrita nos cartões. Isto corrobora com o que foi discutido 

anteriormente, para os alunos surdos há maior dificuldade de compreensão dos assuntos 

utilizando o Português.  

De maneira geral, ao pensar em metodologias, recursos didáticos e materiais para 

o aluno surdo, estamos considerando-o como sujeito, sem deixar de considerar a sua forma 

de apreensão dos assuntos, às suas necessidades. Isso auxilia, sem dúvida, no processo 
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ensino e aprendizagem em comparação a uma forma tradicional aplicada aos alunos 

ouvintes. 

No trabalho apresentado por Lima (2010), são argumentadas proposições com o 

objetivo de levantar reflexões quanto a mudanças de ações da práxis escolar na construção 

da Inclusão de alunos Surdos nas Escolas da Rede Pública de Educação. Dentre essas 

proposições, é mencionada a importância da reflexão sobre como o sujeito surdo percebe e 

vive num mundo visual, ampliando questionamentos quanto a uma metodologia que atenda 

suas necessidades, assim como a clareza sobre as atribuições do profissional Intérprete/ 

Tradutor Educacional. Além disso, aponta-se para pesquisas e estudos de uma Pedagogia 

Visual que possa ser inserida no contexto linguístico dos alunos surdos, proporcionando 

uma metodologia adequada para o ensino das diversas disciplinas do currículo escolar e 

assim possibilitando a construção de projetos educacionais. 

É necessário refletir sobre (...) em relação à construção de uma pedagogia 

visual, campo desconhecido pela maioria, levando em consideração a 

realidade do ensino, principalmente quanto à aquisição da linguagem e 

dos recursos didáticos do ensino às pessoas surdas no âmbito escolar 

(Campello, 200, p:128, apud Lima, 2010). 

Em muitas pesquisas salienta-se o levantamento de dados em busca dos problemas 

da educação de surdos. Repetidas vezes e diversas versões de questionários foram aplicados 

nesses estudos a fim de elencar os motivos que tornam precário o ensino aos surdos. 

Passados alguns anos, já sabemos quais são alguns desses motivos, cabe-nos tentar superá-

los. Não podemos resolver todos, visto que não temos o alcance necessário, o que 

ultrapassa a sala de aula e o núcleo escolar. Entretanto, fica demonstrado neste trabalho que 

é possível realizar ações que ajudem a melhorar a eficiência do processo ensino e 

aprendizagem do aluno surdo dentro da sala de aula, com recursos relativamente simples, 

desde que se leve em consideração a individualidade e as características específicas do 

aluno surdo nesse processo. 
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5  CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentre a literatura analisada se observa a dificuldade em dar significado à 

simbologia química para os surdos devido aos conceitos teóricos, ou seja, conceitos que 

não podem ser visualizados com tanta facilidade devido à sua natureza microscópica. O 

fenômeno observado macroscopicamente demanda uma parcela considerável de abstração 

para a compreensão a nível molecular.  

Sendo assim, verificamos que manter uma relação direta entre aluno/professor é 

um fator determinante para a transformação da informação dada em conhecimento efetivo. 

O professor tem maior autonomia para explanar o conteúdo, sendo um intermediador no ato 

de ensino. Cabe-se colocar em questão a metodologia de ensino num contexto do dia a dia, 

fato que pode ser trabalhado experimentalmente como exemplo desse trabalho. 

Através da estratégia aqui apresentada, fomos capazes de discutir com os alunos 

conceitos de condutividade elétrica com base numa perspectiva bilíngue. 

A elaboração da atividade experimental possibilitou a melhor visualização do 

fenômeno de condutividade elétrica. Aliado à prática experimental, recursos baseados em 

sua apreensão visual foram selecionados e aplicados, auxiliando sua aprendizagem. Dentre 

eles, uso de imagens projetadas em meio digital para construção de conceitos, uso de 

animações e materiais elaborados a mão, como cartões e figuras para melhor ilustrar 

determinado assunto. 

Visto que a Libras apresenta poucos sinais com terminologia específica para os 

conceitos de Química, novos sinais precisaram ser elaborados e convencionados para 

utilização na estratégia. Estes mostraram-se indispensáveis para alcançar o objetivo desse 

trabalho. É importante a criação de conceitos a partir da linguagem de sinais, não traduzir 

palavras para a Libras, mas criar sinais de acordo com o seu significado e contexto. 

Pudemos analisar a estratégia elaborada na prática, aplicando com alunos surdos. 

Esta mostrou-se eficiente em facilitar a compreensão dos assuntos discutidos. Os alunos 

surdos puderam entender os conceitos básicos da condutividade elétrica.  

Os conceitos químicos podem ser trabalhados com mais detalhes pelos próprios 

professores da turma, visto que alguns assuntos precisam do embasamento de outros 

conceitos para uma efetiva compreensão do tema. É importante salientar que mais do que o 
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assunto em si, a forma com que são ensinados é o que precisamos nos ater com atenção. 

Especialmente a esse grupo que tem uma forma visual de apreensão.  

Há campos de melhora para que cada vez mais essa e outras estratégias bilíngues 

que venham a ser elaboradas, sejam eficazes. Dentre eles a expansão das terminologias 

químicas em Libras. Além disso, outros campos merecem atenção na educação de surdos, 

tais como locais, profissionais qualificados e a mudança da visão do surdo como deficiente. 

Uma educação bilíngue, deve ser o embasamento, para atender as necessidades 

dos surdos. Isto implica em  não utilizar apenas o português, através de textos e conceitos 

escritos nos livros didáticos. A Libras deve ser vista como a língua materna do aluno surdo 

e, por esse motivo, é a linguagem mais adequada para o aprendizado durante o seu processo 

escolar. 

Com base no que foi apresentado, conclui-se que é possível ensinar qualquer 

assunto, neste caso, de química, a um aluno surdo, desde que se tenha o ambiente adequado 

de aprendizagem, envolvimento do professor e da escola buscando melhorias e alternativas. 

O ambiente adequado envolve a possibilidade de comunicação na sua própria língua - 

Libras. Portanto, cabe a expansão das terminologias químicas em Libras, a qual poderá ter 

continuação e  aprimoramento em projetos pessoais futuros. 
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6  APÊNDICES 

6.1 APÊNDICE A - Apresentação em Multimídia 
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