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RESUMO 

 

Os debates sobre educação de surdos nas últimas décadas trouxeram, e continuam trazendo, 

avanços e desafios que contribuem para melhorar o processo de ensino-aprendizagem de um 

grupo que, por muito tempo, foi considerado incapaz de aprender o que a escola ensina – os 

surdos. Tendo o exposto como pressuposto, nesta Dissertação de Mestrado busca-se investigar 

as estratégias de ensino que estão sendo utilizadas pelos docentes de Química nos cursos 

técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Santa Catarina (IFSC) para atender o estudante surdo de uma formação integral. O 

embasamento teórico foi organizado a partir da concepção de currículo integrado fundamentado 

no trabalho como seu princípio educativo e da educação de surdos na perspectiva do 

bilinguismo (Libras/português). As discussões desenvolvidas acerca de currículo integrado 

tiveram como base os referenciais teóricos apresentados por Ciavatta (2005), Moura (2007), 

Ramos (2008, 2009), Araújo e Frigotto (2015) e Machado (2010). Quanto aos estudos sobre 

educação de surdos, fundamenta-se, especialmente, em Skliar (2015, 2016), Quadros (1997, 

2008, 2012), Stumpf (2001, 2008), Stumpf e Martins (2017) e Strobel (2008). 

Metodologicamente, construiu-se uma pesquisa participante aplicada, de abordagem 

qualitativa, que teve como lócus o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 

Catarina e, como público, 18 docentes de Química dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino 

Médio. O levantamento de dados foi realizado por meio de questionário via Google Forms, e a 

pesquisa culminou com o desenvolvimento, aplicação e avaliação do produto educacional. Os 

resultados foram ao encontro de outras pesquisas, apontando a carência na formação acadêmica 

dos docentes, a falta de recursos didáticos bilíngues (Libras/português) na área de ensino de 

Química, a escassez de termos específicos de Química em língua de sinais, resultando em 

estratégias de ensino de Química pouco eficazes para estudantes surdos. E, nesse sentido, a 

pesquisa apresentou-se relevante para o desenvolvimento do produto educacional – Glossário 

Acadêmico de Química – que, a partir da avaliação dos docentes avaliadores, foi considerado 

um material de apoio didático bilíngue (Libras/português) para o ensino de Química para 

surdos. Defendemos que esta pesquisa e o produto educacional, desenvolvido a partir dela, irão 

contribuir para os estudos de educação de surdos, nas estratégias de ensino de Química para 

surdos, na divulgação de termos específicos de Química e, o mais importante, elevar a 

qualidade da educação de surdos no Brasil. 

 

  

Palavras-chave: Estratégias de Ensino para Surdos. Ensino de Química. Educação Profissional 

e Tecnológica. Produto Educacional e Glossário. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The debates on deaf education in the last decades have brought, and continue bringing, advances 

and challenges that contribute to improving the teaching-learning process of a group that, for a 

long time, was considered unable to learn what the school teaches – the deaf people. Taking the 

above as an assumption, this Master's Thesis sought to investigate the teaching strategies that 

are being used by Chemistry teachers in technical courses integrated to high school at the 

Federal Institute of Education, Science and Technology of Santa Catarina (IFSC) to serve the 

deaf student considering an integral formation. The theoretical basis was organized from the 

conception of an integrated curriculum based on work as its educational principle and the 

education of the deaf in the perspective of bilingualism (Libras / Portuguese). The discussions 

developed about the integrated curriculum were based on the theoretical references presented 

by Ciavatta (2005), Moura (2007), Ramos (2008, 2009), Araújo and Frigotto (2015) and 

Machado (2010). About studies on deaf education, it is based, especially, on Skliar (2015, 

2016), Quadros (1997, 2008, 2012), Stumpf (2001, 2008), Stumpf and Martins (2017) and 

Strobel (2008). Methodologically, it was built an applied participatory research, with a 

qualitative approach, which was placed at the Federal Institute of Education, Science and 

Technology of Santa Catarina and as a public, 18 Chemistry teachers from Technical Courses 

Integrated to High School. The data collection was carried out through a questionnaire via 

Google Forms and the research culminated with the development, application, and evaluation 

of the educational product. The results were in line with other researches, showing the lack of 

academic training for teachers, the lack of bilingual didactic resources (Libras / Portuguese) in 

the area of Chemistry teaching, the scarcity of specific Chemistry terms in sign language, 

resulting in strategies ineffective for deaf students in this area. This way, the research was 

relevant for the development of the educational product – Chemistry Academic Glossary – 

which, from the evaluation of the evaluating teachers, was considered a bilingual teaching 

support material (Libras / Portuguese) for teaching Chemistry for the deaf people. We defend 

that this research and the educational product developed from it, will contribute to the studies 

for deaf people education, in the strategies for the teaching of Chemistry for this public, in the 

divulgation of specific terms of Chemistry and, the most important, to raise the quality of 

education of deaf people in Brazil. 

 

 

Keywords: Teaching Strategies for Deaf. Chemistry Teaching. Professional and 

Technological Education. Educational Product and Glossary. 
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CAPÍTULO I 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

 
1.1 A pesquisadora 

 

Destacar os caminhos que percorri até chegar ao Mestrado Profissional em Educação 

Profissional e Tecnológica – PROFEPT, no início da apresentação desta dissertação, é contar, 

de forma muito simplificada, como me constituí enquanto sujeito, professora e pesquisadora. 

Ao revisitar minhas memórias, meus pensamentos trazem lembranças de uma época e de 

lugares que a muito não visitava. Estou tomada por uma mistura de sentimentos, como alegria 

e saudade, já que a oportunidade de resgatar a trajetória da minha vida é um momento para 

refletir sobre as escolhas que fiz, os caminhos que segui a partir das escolhas e como estas 

contribuíram para que me tornasse a pessoa e a profissional que sou hoje.  

Natural de Florianópolis, Santa Catarina (SC), nasci em 2 de maio de 1978 e tenho muito 

orgulho de ser Manezinha da Ilha. Trago comigo costumes e tento manter vivas algumas 

tradições açorianas que aprendi com meus pais, ensinando-as aos meus dois filhos. 

Cresci em uma comunidade pesqueira1, localizada no extremo sul da ilha de Santa 

Catarina, chamada Caieira da Barra do Sul. Nessa comunidade, ainda na década de 1980, a 

televisão era quase um artigo decorativo, pois a transmissão era péssima e, portanto, meu tempo 

de lazer era destinado às brincadeiras de criança que estavam geralmente ligadas à praia, à pesca 

ou – a que era minha favorita – brincar de escolinha. 

Agora, no momento que escrevo este memorial, vejo-me sentada na carteira da primeira 

                                                
1 Na época, quase isolada da “cidade” como costumávamos dizer ao nos referirmos ao centro da capital 

florianopolitana. 
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sala de aula que frequentei na Escola Desdobrada Municipal Lupércio Belarmino da Silva, com 

5 anos de idade, deslumbrada com a professora Márcia (provável responsável pela minha 

brincadeira predileta na infância). Era uma escola muito pequena e com poucos recursos. 

Lembro-me que tinha apenas uma sala de aula que era compartilhada no período matutino com 

as turmas do primeiro e do segundo ano e, à tarde, o mesmo acontecia com as turmas do terceiro 

e quarto ano. 

Apesar de meu pai não ter concluído o Ensino Fundamental e minha mãe ter o Segundo 

Grau incompleto (atual Ensino Médio), eles sempre priorizaram a educação das três filhas. 

Mostravam, com exemplos da nossa humilde realidade, que o sucesso escolar estava 

diretamente relacionado ao nosso êxito pessoal e profissional. Por esse motivo, mesmo diante 

de muitas dificuldades, meus pais decidiram que, apesar de ter 6 anos, eu deveria estudar em 

uma escola com mais infraestrutura, localizada no centro de Florianópolis. Naquela época, o 

deslocamento de minha residência até a escola levava aproximadamente duas horas, isto é, 

quatro horas diárias de ônibus, entre ir e voltar da escola. Uma rotina cansativa que incluía 

acordar muito cedo, mas eu ia para a escola sempre muito, muito, feliz.  

Foi então que, em 1985, aos 6 anos, minha experiência escolar iniciou-se na Escola 

Alferes Tiradentes, localizada no centro de Florianópolis, uma escola particular que foi dirigida 

pela inesquecível professora Olga Brasil da Luz. Nessa escola estudei da 1ª a 4ª série do Ensino 

Fundamental, devido à generosidade da diretora, que me concedeu uma bolsa de estudos. Do 

meu último ano nesta escola, em minha memória, ficaram muito marcadas as atividades acerca 

da comemoração dos 100 anos da abolição da escravatura no Brasil, isto em 1988.  

No ano seguinte, em 1989, ingressei na maior escola pública do Estado, o Instituto 

Estadual de Educação (IEE), situada na mesma localidade, onde permaneci até concluir o 

Ensino Médio. A motivação e o incentivo dos professores, o apoio dos pais e meu gosto pelos 

estudos (e a isenção da taxa de matrícula) levaram-me a prestar meu primeiro vestibular, no 

qual optei pelo curso de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Não fui aprovada, porém a experiência de participar desse imenso processo seletivo e de pisar 

pela primeira vez na UFSC só aumentou minha vontade de fazer parte do universo acadêmico, 

tão distante da minha realidade familiar.  

Com a conclusão do Ensino Médio e a não aprovação no vestibular, senti na pele o 

dilema de muitos jovens: optar pela continuidade dos estudos e qualificar-me 

profissionalmente, ou ingressar formalmente no mundo do trabalho sem ter qualificação2. E foi 

                                                
2 Digo formalmente, pois, concomitantemente aos meus estudos durante a Educação Básica, sempre contribuí com 

a renda familiar exercendo alguma atividade remunerada por meio de trabalhos informais. 
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inserida na realidade brasileira da época, que ainda se repete na atualidade, que me inseri, 

conciliando estudos e trabalho.  

No ano seguinte, mais consciente de minha opção profissional, escolhi o curso de 

Química da UFSC para prestar o vestibular. Preciso deixar aqui registrado o nome dos meus 

queridos professores da área das Ciências da Natureza, principalmente os do segundo ciclo do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que influenciaram positivamente nesta escolha. Por 

isso agradeço à professora Olímpia (in memoriam), ao professor Zampirom, ao professor 

Alexandre e à professora Suzana. 

Ingressei na UFSC em 1997 e, concomitantemente, cursei duas habilitações em Química 

(Licenciatura e Bacharelado). Reconheço que cursar essas duas habilitações foi muito 

importante para minha formação acadêmica e profissional, pois tive a oportunidade de vivenciar 

situações profissionais distintas, além de poder escolher a profissão com a qual me identifiquei, 

que continuo a exercer até hoje e pretendo continuar exercendo: a docência. 

Durante o curso de Graduação na UFSC, trabalhava como professora temporária de 

Química em algumas escolas da rede pública do Estado de Santa Catarina, localizadas no 

município de São José. Havia, então, dado início a minha carreira docente. A possibilidade de 

trabalhar como professora durante a realização do meu curso de graduação contribuiu para 

minha formação, visto que pude conhecer melhor o universo escolar e vivenciar o papel de 

educadora. Concluí as duas graduações em novembro de 2003, de modo que, no início de 2004, 

eu já estava lecionando Química para estudantes do Ensino Médio de algumas escolas públicas 

de Florianópolis e São José. Mesmo já tendo vivenciado a experiência de estar à frente de 

turmas com 40 estudantes e conhecer a dinâmica escolar3, a sensação de não ocupar mais a 

posição de estudante de Química assustou-me, nesse momento percebi a dimensão da minha 

responsabilidade em relação ao processo formativo dos meus alunos.  

Lembro que a inexperiência fazia minhas pernas tremerem a cada início de aula; mas, à 

medida que a aula ia acontecendo, eu era tomada por um sentimento de orgulho por estar ali na 

posição de professor, imediatamente minha confiança se restaurava. A aula fluía com mais 

naturalidade e eu sentia como se já lecionasse há muito tempo. Aos poucos ia construindo minha 

identidade docente e aprendendo, principalmente, com as experiências que não deram muito 

certo. Compreendi que ter um conhecimento aprofundado sobre um determinado saber e uma 

aula bem preparada não me garantia ser um bom professor. Era preciso muito mais do que 

isso, enfim, eu precisava saber muito mais do que simplesmente Química.  

                                                
3 Na realidade desde os meus 5 anos. 
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No ano seguinte, comecei a lecionar também na Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

no Ensino Médio da Rede Municipal de São José. Essa experiência fez-me refletir sobre a 

finalidade do ensino de exatas, principalmente na educação de jovens e adultos4. Os jovens e 

adultos retornam à escola com o anseio de tornarem-se mais qualificados e preparados para o 

mundo competitivo do trabalho. Por uma questão de sobrevivência, o jovem5 com dificuldades 

econômicas é levado a abandonar, a adiar sua formação escolar ou, ainda, a trabalhar e estudar 

concomitantemente, para inserir-se precocemente no mundo do trabalho sem ter a qualificação 

que lhe garanta exercer uma atividade formal e estável.  

Nesse período, por diversas vezes, como professora da área das ciências da natureza, 

deparei-me com as dificuldades dos estudantes para aprender Química. Comecei a questionar-

me: como uma professora de Química poderia contribuir para que jovens e adultos 

trabalhadores vissem um sentido em sua escolarização, especialmente no ensino de Química? 

E, a partir disso, ampliar seu tempo de permanência na escola, melhorando sua qualificação 

para o mundo do trabalho.  

Desde então, passei a refletir e a questionar cada vez mais minha prática pedagógica e 

ponderar o quanto ensinar e o que ensinar. Aos poucos fui aprendendo que era necessário 

selecionar o que ensinar, listar o que era mais significativo; ou seja, era preciso escolher os 

conteúdos mais relevantes levando em consideração a faixa etária, a vivência dos estudantes e 

a disponibilidade de tempo, tendo em vista que a carga horária de cursos desta natureza ser bem 

reduzida quando comparada ao ensino regular. Esse amadurecimento docente foi um processo 

lento, gradual e muito difícil para mim, porque tive que me desvencilhar da minha própria 

formação, que foi sempre muito tradicional e conteudista. A esse respeito, Paulo Freire (2018, 

p. 101) afirma: 

 

Assim como não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo e 

bem os conteúdos de minha disciplina, não posso, por outro lado, reduzir minha 

prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos. Esse é um momento apenas de 

minha atividade pedagógica. Tão importante quanto ele, o ensino dos conteúdos é o 

meu testemunho ético ao ensiná-los. É a decência com que o faço. 

 

Esse processo, lento e gradual foi necessário para que eu compreendesse o que considero 

como um dos mais importantes ensinamentos de Paulo Freire, aquele em que ele afirma que 

“ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou 

                                                
4 Por se tratar de um público que, na sua maioria, é constituída de pessoas que já fracassaram em passagens 

anteriores na escola entre elas, adultos que a muito tempo encontram-se fora da escola, assim como muitos 

adolescentes recém excluídos do sistema escolar. 
5 futuro adulto. 
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a sua construção” (FREIRE, 2018, p. 47). Esse saber que, pouco a pouco fui compreendendo, 

se deu em maior medida pela formação docente enquanto atividade cotidiana. 

Diante de tantos obstáculos e da percepção das minhas limitações pessoais e de 

formação acadêmica, fui impulsionada a buscar mais conhecimento. Em 2006, (re)iniciei meus 

estudos no curso de pós-graduação lato sensu: Especialização em Gestão Educacional e 

Metodologia do Ensino Interdisciplinar, na Faculdade Dom Bosco; em que aprofundei meus 

estudos sobre a dificuldade de aprendizagem das exatas na educação de jovens e adultos. Nesse 

mesmo ano, engravidei de minha primeira e querida filha, Betina. Quase onze anos depois, para 

minha alegria e de meu marido Ronaldo, nossa família cresceu com a vinda do nosso tão 

esperado Heitor. 

Em 2008, comecei a lecionar no Ensino Médio Articulado com a Educação Profissional 

do SENAI/SC, em Tijucas-SC. Essa foi uma experiência desafiadora, já que se tratava do 

primeiro contato que estabelecia com a Educação Profissional (EP). Novamente fui desafiada, 

tendo que lecionar Química em um novo campo educacional, o que promoveu uma renovação 

e um salto qualitativo na minha prática docente. Foi nesse momento da minha vida profissional 

que tive acesso aos laboratórios de Química. Explorei esse recurso para tornar as aulas mais 

produtivas, uma vez que havia a possibilidade de trabalhar conceitos científicos e demonstrá-

los por meio da experimentação.  

Esse período foi um divisor de águas na minha vida profissional, pois, pela primeira 

vez, desde que iniciei na carreira de professor, passei a ter uma condição de trabalho mais 

estável, de carteira profissional assinada, e não mais um contrato temporário que não me 

garantia permanecer na mesma escola no ano seguinte. A experiência de permanecer na mesma 

escola por mais de dez meses6 possibilitou-me conhecer melhor a comunidade escolar e, 

sobretudo, os estudantes e suas expectativas em relação ao curso. Isso favoreceu o trabalho com 

uma sequência didática que, ao longo de todo o Ensino Médio, contribuiu para a compreensão 

dos conteúdos de Química estudados pelos alunos. 

No início do ano letivo de 2009, fui aprovada em processo seletivo para lecionar no 

Colégio de Aplicação da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), também no município de 

Tijucas. Por esse motivo, infelizmente, dei uma pausa no trabalho com a educação de jovens e 

adultos; contudo, fiquei muito feliz por ter a oportunidade de iniciar um novo ciclo que poderia 

me aproximar da docência no Ensino Superior. Esse fato concretizou-se e passei também a 

lecionar nos cursos de graduação na Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Ciência da 

                                                
6 Tempo máximo que geralmente um professor não efetivo é contratado para lecionar. 
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Computação e Ciências Biológicas. Lecionei nessa instituição de ensino durante cinco anos. 

Permaneci afastada da rede pública estadual de ensino por quatro anos até que, em 2013, 

retornei como professora efetiva da Escola de Educação Básica Maria do Carmo Lopes, 

localizada no Bairro Serraria em São José-SC. Porém, um ano depois, solicitei a exoneração do 

meu cargo, pois fui aprovada em outro concurso. No início de 2014, tornei-me professora 

efetiva no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), 

Câmpus Gaspar, nos cursos técnicos em Química Integrado ao Ensino Médio e em Vestuário 

Integrado ao Ensino Médio. Fazer parte de um grupo de docentes da área de minha formação 

específica, poder dialogar com meus pares, aprender com eles e compartilhar vivências, além 

de ter me proporcionado muita satisfação pessoal, enriqueceu-me profissionalmente.  

Para me deslocar de minha residência, localizada em São José-SC, até meu novo local 

de trabalho, eu atravessava várias cidades. Era uma viagem longa e cansativa, de 

aproximadamente duas horas por trecho; ou seja, quatro horas diárias. Por muitas vezes, nas 

viagens, eu recordava aquele tempo de infância, o dos meus 6 anos. O tempo do deslocamento 

até a escola praticamente era o mesmo e, orgulhosa, eu refletia: continuo a ir à escola. 

Por se tratar de um trajeto bastante perigoso, optei por ficar em Gaspar durante a 

semana7. Antes que eu pudesse me adaptar à nova dinâmica familiar e profissional, surgiu a 

oportunidade de participar de um processo de remoção. Foi com o coração partido que resolvi 

participar do processo, pois me identifiquei muito com os cursos e com o Câmpus. Novamente 

obtive êxito, pois fui contemplada. A mudança foi rápida, posto que, no segundo semestre de 

2014, eu já havia sido removida para o Câmpus Palhoça Bilíngue (PHB), iniciando, mais uma 

vez, um novo ciclo na minha carreira.  

O Câmpus Palhoça Bilíngue é a primeira unidade da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (EPT) que atua na modalidade bilíngue Libras/português. 

Busca a interação entre surdos e ouvintes no ambiente profissional e educacional e possui dois 

itinerários formativos: Multimídia e Educação Bilíngue, ambos dialogam pela perspectiva do 

bilinguismo. 

Confesso, não tinha conhecimento até então sobre o bilinguismo na educação de surdos, 

meu entendimento, antes de ser professora no Câmpus PHB, estava embasado nas propostas da 

Educação Inclusiva, em que geralmente um estudante surdo é inserido na sala de aula regular, 

acompanhado de um intérprete de língua de sinais. Marianne Stumpf (2008, p. 26) reafirma que 

“a inclusão de poucos ou, ainda pior, um aluno na classe de ouvintes com um professor já muito 

                                                
7 Eu deixava minha família e seguia toda segunda-feira rumo a Gaspar, retornando apenas na sexta-feira. 
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demandado e pouco preparado impossibilita os bons resultados”, e reitera que não se pode falar 

de inclusão se não são postas as condições necessárias.  

No que tange à Educação Bilíngue, o relatório elaborado pela Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADI) tem o seguinte entendimento:  

 

A Educação Bilíngue é regular, em Libras, integra as línguas envolvidas em seu 

currículo e não faz parte do atendimento educacional especializado. O objetivo é 

garantir a aquisição e a aprendizagem das línguas envolvidas como condição 

necessária à educação do surdo, construindo sua identidade linguística e cultural em 

Libras e concluir a educação básica em situação de igualdade com as crianças ouvintes 

e falantes do português. Neste documento, a Educação Bilíngue Libras - Português é 

entendida, como a escolarização que respeita a condição da pessoa surda e sua 

experiência visual como constituidora de cultura singular, sem, contudo, 

desconsiderar a necessária aprendizagem escolar do português. Demanda o desenho 

de uma política linguística que defina a participação das duas línguas na escola em 

todo o processo de escolarização de forma a conferir legitimidade e prestígio da Libras 

como língua curricular e constituidora da pessoa surda (BRASIL, 2014, p. 6).  

 

Nessa direção, Carlos Skliar (2015), ao discorrer sobre a atualidade da educação 

bilíngue para surdos, manifesta que a educação bilíngue precisa ser conceitualizada como um 

paradigma oposicional na educação especial, e não como um novo paradigma da educação 

especial.  

 

A educação bilíngue para surdos pode, também, estar fixada ao discurso da 

deficiência, se as suas estratégias pedagógicas e os seus discursos permanecem no 

âmbito da educação especial. A separação entre educação especial e educação de 

surdos é imprescindível para que a educação bilíngue desenvolva uma certa 

profundidade política. (SKLIAR, 2015, p. 12).  

 

Percebi então que eu estava diante do contexto educacional mais desafiador da minha 

carreira como docente, uma vez que, sem conhecer a educação pelo viés do bilinguismo, a 

cultura surda e a Língua Brasileira de Sinais, me senti despreparada para lecionar em turmas de 

surdos. Dessa maneira, estava diante de um obstáculo que num primeiro momento me 

intimidou: ensinar Química para estudantes surdos do curso técnico em Comunicação Visual 

Integrado ao Ensino Médio. 

Nessa perspectiva, é evidente que a realidade vivenciada por mim, como docente de 

Química, é distinta da realidade da maioria dos docentes da área que lecionam para surdos no 

âmbito da proposta inclusiva, haja vista que, na proposição da educação bilíngue, seguimos 

orientados pela política das diferenças em detrimento da deficiência auditiva. Dessa forma, 

visamos, como instituição de ensino, à inclusão social e não ao ensalamento do estudante surdo.  

Na contramão do que preconiza a educação inclusiva, o PPC do curso técnico integrado 
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em Comunicação Visual foi desenvolvido numa perspectiva bilíngue, na qual orienta a oferta 

de uma turma de surdos e outra, de ouvintes. Isso possibilita diferentes tempos de integralização 

e formas de organização curricular, componentes curriculares, metodologia e avaliação para 

estudantes surdos e ouvintes matriculados no curso. 

Os estudantes, surdos e ouvintes, em salas de aula distintas, possibilitam que a turma de 

surdos, cuja língua de instrução é a Libras, tenha suas aulas ministradas nessa língua por um 

docente, preferencialmente bilíngue Libras/português ou na presença de tradutor intérprete de 

língua de sinais, isso quando o docente não for bilíngue. O mesmo ocorre para a turma de 

ouvintes, cuja língua de instrução é o Português, tenha as suas aulas ministradas na língua 

portuguesa. Além de garantir o acesso à informação na língua de instrução de cada estudante, 

esta disposição permite ao docente planejar suas aulas a partir das especificidades de cada 

grupo.  

Nessa circunstância e pela experiência adquirida, posso afirmar que se trata de uma 

estratégia exitosa no processo de educação de surdos, pois este sujeito não se encontra 

subordinado às estratégias de ensino que valorizam a oralidade e a escrita em português. 

Também pude constatar que apesar da Libras ser a língua de instrução do surdo, nem todos os 

estudantes surdos são fluentes nela, alguns até a desconhecem. Criados por pais ouvintes e 

matriculados na escola de ouvintes (inclusiva) desde muito pequenos, acabam conhecendo a 

língua de sinais tardiamente8, o que acarreta prejuízos na aprendizagem desses sujeitos. A fim 

de promover a aquisição e o aperfeiçoamento da Libras, o estudante surdo do PHB tem a 

possibilidade de realizar o curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Libras, realizado 

no próprio Câmpus.  

Bem, este é o meu contexto profissional, como já mencionei, é bem diferente da 

realidade de tantos outros colegas de profissão e, perante esse imenso desafio, venho buscando 

compreender, praticar e contribuir para o ensino de surdos.  

Tal como o título do livro Tenho um aluno surdo, e agora? Introdução à Libras e 

educação de surdos (2013), de Cristina Lacerda e Lara Santos, indaguei-me: tenho muitos 

alunos surdos, e agora? O que devo considerar como professora de estudantes surdos para 

atender às singularidades de apreensão e à construção de sentidos desses sujeitos? Que 

estratégias favorecem a preparação das aulas? Que estratégias contribuem para o acesso do 

                                                
8 A detecção precoce da surdez infantil com encaminhamentos das famílias para os esclarecimentos quanto ao 

papel que a Língua de Sinais pode desempenhar na comunicação com seu filho surdo é um recurso acessível e 

fundamental que não chegou, ou ainda não é reconhecido pelos órgãos responsáveis pela saúde pública. (STUMPF, 

2008, p. 26). 
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estudante surdo aos conteúdos abordados em aula? Será que a aprendizagem da Libras, a 

colaboração do intérprete e a utilização de sinais dão conta desse contexto? Contexto que ao 

mesmo tempo que é singular também repleto de muitas realidades? 

Logo fui tendo consciência da importância de conhecer quem é o sujeito surdo, e, com 

ela, a necessidade de saber de onde vem, quais seus costumes, como se identifica, como é a 

comunicação entre surdos, como é a comunicação entre surdos e ouvintes. Skliar (2015), ao 

discorrer sobre o ser surdo, e dada a complexidade nas representações sobre a surdez, define-

a com base em quatro diferentes níveis, porém politicamente interdependentes: a surdez como 

diferença política, como experiência visual, caracterizada por múltiplas identidades e localizada 

dentro do discurso da deficiência. (SKLIAR, 2015). 

 

“O ser surdo” não supõe a existência de uma identidade surda única e essencial a ser 

revelada a partir de alguns traços comuns e universais. As representações sobre as 

identidades mudam com o passar do tempo, nos diferentes grupos culturais, no espaço 

geográfico, nos momentos históricos, nos sujeitos. Neste sentido é necessário ver a 

comunidade surda de uma forma ostensivamente plural. (SKLIAR, 2015, p. 11). 

  

Diante de tal realidade, sobretudo levada pelas minhas inquietações, agora, acerca do 

ensino de Química para estudantes surdos, interessei-me pelo PROFEPT do IFSC, 

considerando sua área de concentração e suas linhas de pesquisa. Nessa direção, a dissertação 

apresentada é motivada pela minha história de formação acadêmica e pela minha experiência 

profissional, pautada na expectativa de aprofundar estudos e de ampliar conhecimentos sobre a 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT), de modo a contribuir no contexto em que estou 

inserida profissionalmente. 

 

 

1.2 A pesquisa 

 

Para iniciar as discussões acerca da pesquisa apresentada nesta dissertação é importante 

destacar que, de acordo com estudos apresentados pelo professor Vilmar Silva (2011), a maioria 

da sociedade tem uma compreensão equivocada a respeito da pessoa surda, como um sujeito 

incompleto, portanto, incapaz de aprender, o que não é legítimo. Por esta perspectiva, 

consolidam-se condições de subordinação que culturalmente foram se enraizando e 

contribuindo para que as políticas educacionais voltadas ao estudante ouvinte sejam 
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hegemônicas quando comparadas aos estudantes surdos. É nesse espaço binário que as 

diferenças são marcadas e, de forma dominante, a linguagem do ouvinte é posta para aqueles 

que não a compreendem, criando barreiras que por muito tempo isolaram e impediram o surdo 

de expressar sua cultura, identidade e linguagem. 

Rupturas com a prática e o discurso de subordinação surdo/ouvinte foram iniciadas no 

Brasil, no final do século passado, quando surgem as primeiras reflexões sobre o 

reconhecimento político da diferença no meio acadêmico. Na perspectiva de Silva (2011), isso 

ocorreu quando alguns educadores surdos e ouvintes passaram a estruturar no meio acadêmico 

um movimento em oposição ao discurso dominante, discurso este que destinou ao surdo um 

espaço historicamente limitado. No livro, intitulado: A política da diferença: educadores 

intelectuais surdos em perspectiva, o professor Vilmar Silva (2011), um dos idealizadores do 

primeiro e único Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Bilíngue 

Libras/português9, ressalta que a política da diferença, para os sujeitos que estão à margem, não 

representa apenas uma estratégia de enfrentamento, mas também de sobrevivência. Contudo, 

apesar de defender o discurso da política da diferença, Silva (2011) assume uma postura de que, 

em determinados momentos, os surdos precisam enfatizar suas diferenças para se contraporem 

às exclusões a que estão submetidos. 

Assim, no início dos anos 2000, os debates no campo educacional assumiram os 

discursos da inclusão social. (SILVA, 2006). Tem-se, então, o começo de um processo que 

propõe uma escola que acolha a todos em suas diferenças. Entretanto, há que se observar que 

os surdos, assim como toda comunidade minoritária que faz parte do universo escolar, embora 

incluídos no processo, permanecem subjugados ao grupo dominante (ouvintes) no que diz 

respeito às práticas pedagógicas.  

Considerada uma das mais importantes conquistas da comunidade surda rumo ao seu 

reconhecimento, a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, conhecida popularmente como a Lei 

da Libras, dispõe sobre a aprovação oficial da Língua Brasileira de Sinais. 

 
Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo 

único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação 

e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visual-motora, com estrutura 

gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, 

oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. (BRASIL, 2002). 

 

                                                
9 O Câmpus Palhoça Bilíngue está localizado no bairro Passa Vinte, cidade de Palhoça, no estado de Santa Catarina 

- Brasil. 
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Os debates sobre inclusão no âmbito educacional contribuem para a criação de uma 

agenda de discussão acerca do processo de ensino-aprendizagem de um grupo, que por muito 

tempo foi considerado incapaz de aprender o que a escola ensina. Destes debates e decorrente 

das conquistas de movimentos de luta, foi estabelecido em 2005, conforme determina o art. 3º 

do Decreto nº 5.626/05, a obrigatoriedade da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como 

componente curricular obrigatório nos cursos de licenciatura por todo o Brasil. A homologação 

desse decreto é considerado um marco histórico e uma conquista fundamental, pois viabilizou 

aos futuros professores de diferentes áreas uma compreensão sobre a cultura surda e a Libras. 

Portanto a escola, declinada à proposta de educação bilíngue, deve estar preparada para 

assumir o bilinguismo. Isso parte da compreensão de que não se trata da coexistência de dois 

sistemas linguísticos diferentes, mas, sim, de considerar as diversas realidades cultural e 

linguística de seus estudantes. A esse respeito, Ronice Quadros (1997, p. 29) tem o 

entendimento de que toda comunidade escolar deve estar preparada para adequar-se à realidade 

assumida. 

 

A comunidade surda apresenta uma cultura própria que deve ser respeitada e 

cultivada. Ao mesmo tempo, a comunidade ouvinte tem sua cultura. Por isso, uma 

proposta puramente bilíngue não é viável. Uma proposta educacional, além de ser 

bilíngue, deve ser bicultural para permitir o acesso rápido e natural da criança surda à 

comunidade ouvinte e para fazer com que ela se reconheça como parte de uma 

comunidade surda. Isso somente será possível quando os educadores e surdos 

trabalharem juntos. (QUADROS, 1997, p. 28). 

 

Em Quadros (2012), é trazida à discussão a questão do “bi” do bilinguismo, na qual a 

autora apresenta o que deve ser minimamente pensado e considerado no âmbito da educação de 

surdos. Entre eles estão a modalidade das línguas visoespacial (Libras) e oral-auditiva 

(Português), a aquisição tardia da língua de sinais em contexto ouvinte e a idealização 

institucional do status bilíngue para os surdos. 

As contribuições de Freire (2014) reforçam nosso entendimento sobre a necessária e 

incessante busca pela prática da libertação pedagógica. Assim, busca-se nas leituras feitas a 

partir desse educador, conhecer e refletir sobre a pedagogia humanista e libertadora que, 

segundo ele, constitui-se em dois momentos:  

 
O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão 

comprometendo-se, na práxis, com a sua transformação; o segundo, em que, 

transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa 

a ser a pedagogia dos homens em processo de libertação. (FREIRE, 2014, p. 57). 

 

Então, se “passa a ser a pedagogia dos homens em processo de libertação” (FREIRE, 
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2014, p. 57), quem são esses homens? Que sujeitos são esses que, do entendimento da existência 

de um tempo e de um espaço de práticas opressoras, modifica-o e compreende-se como parte 

processual que leve a si e aos outros à libertação? 

 

Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o significado 

terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que eles, os efeitos da 

opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da libertação? 

Libertação que não chegarão ao acaso, mas pela práxis de sua busca; pelo 

conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. (FREIRE, 2014, p. 

42). 

 

Ao refletir sobre estes questionamentos, percebe-se a possibilidade de transcender a 

relação oprimido e opressor quando ambos comprometem-se com uma ação libertadora. Nesse 

sentido, no que tange à docência, é fundamental que o professor identifique o que está associado 

às suas escolhas ao fazer o que faz em sala de aula.  

A partir das leituras que embasam esta dissertação, compreende-se que, nos processos 

que envolvem ensinar e aprender, não é permitido ao professor praticar uma pedagogia 

opressora que potencializa e amplia diferenças e desigualdades econômicas, sociais e culturais. 

Acredita-se que ao professor cabe a prática de uma pedagogia oposta àquela que não 

compreende e não parte da realidade do estudante e que tampouco lhe dá condições de êxito. 

Perante esse contexto, busca-se dar mais sentido e concretude ao que estamos nos opondo como 

prática pedagógica com a ilustração da Figura 1 a seguir: 

 

FIGURA 1 – REPRESENTAÇÃO DA RELAÇÃO PROFESSOR OUVINTE E ESTUDANTE SURDO 

 
Fonte: elaborada pela autora inspirada em Freire – Pedagogia do Oprimido (2014). 
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(Re)aprender a aprender para ensinar Química no contexto das múltiplas diferenças 

(entre elas a linguística), que se constitui a sala de aula, é um exercício desafiador, sobretudo 

aos olhos de educadores. Estes, à luz dos ensinamentos deixados por Paulo Freire, percebem 

um conjunto de saberes e exigências que contemplam a prática docente e que vão além dos 

saberes específicos de sua formação acadêmica.  

Nessa direção, esta pesquisa alinha-se fortemente às exigências propostas por Freire 

(2018), já que ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de 

discriminação, ensinar exige convicção de que a mudança é possível, ensinar exige 

compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo.  

Na tentativa de ilustrar essas exigências e buscando (res)significá-las elaborou-se um 

esquema que pode ser observado na Figura 2 a seguir.  

 

FIGURA 2 – INQUIETUDES/REFLEXÕES DE UM PROFESSOR OUVINTE AO LECIONAR PARA 

ESTUDANTES SURDOS 

 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

Mediante o exposto, esta pesquisa, acima de tudo, é uma tentativa de contribuir para a 

melhoria da qualidade do ensino de Química para surdos por meio do reconhecimento e respeito 

às diferenças e às especificidades desse sujeito. Além disso, busca promover rupturas com 

espaços e estratégias de ensino que historicamente pouco contribuíram para a emancipação e o 

empoderamento dos surdos. Isso acontece, segundo Karin Strobel (2008), porque as escolas de 
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surdos têm sido objeto de orientações pedagógicas profundamente equivocadas e não 

oportunizaram à grande maioria dos surdos a aquisição de sua própria língua. Dessa forma, a 

imposição da cultura ouvinte se fortalece. 

Assim, diante dos apontamentos apresentados até então, apresenta-se o problema de 

pesquisa desta dissertação de Mestrado, ou seja: Quais são as estratégias de ensino que estão 

sendo utilizadas pelos professores de Química nos Cursos Técnicos Integrados do IFSC 

para atender ao estudante surdo considerando uma formação integral?  

Essa pergunta nos remete aos conceitos principais da proposta que serão desenvolvidos 

adiante e que, do ponto de vista da sistematização, podem ser desdobrados em outras perguntas. 

(a) Quais as principais discussões acerca do currículo integrado no IFSC? 

(b) Quais as discussões atuais sobre o processo de inclusão de estudantes surdos em 

cursos integrados do IFSC?  

(c) Quais os referenciais teóricos que subsidiam as discussões acerca do ensino de 

Química para estudantes surdos?  

(d) Quais são as percepções dos professores de Química do IFSC que atuam em Cursos 

Técnicos Integrados ao Ensino Médio acerca das estratégias de ensino de estudantes surdos?  

(e) Quais recursos educacionais podem auxiliar o professor de Química no processo de 

ensino de estudantes surdos em cursos técnicos de Nível Médio? 

Coloca-se, como hipótese de pesquisa, que a aprendizagem dos estudantes surdos 

de ensino médio pode melhorar à medida que lhe forem apresentadas estratégias de ensino 

com materiais didáticos específicos para esse público. Destaca-se que o surdo vive uma 

cultura que é sua, na qual se identifica na forma de comunicar-se, na maneira de aprender, de 

sentir e perceber o mundo a sua volta.  

A fim de sustentar essa hipótese e para contribuir com essa discussão, a professora Karin 

Strobel, surda, Doutora em Educação pela UFSC, autora do livro As imagens do outro sobre a 

cultura surda, defende que surdos e ouvintes apresentam costumes próprios; por isso o surdo 

não deve submeter-se aos costumes dos ouvintes. A autora compreende que os surdos aprendem 

e desenvolvem-se a partir de aspectos próprios e de costumes específicos. A mesma autora 

define como cultura surda o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo para 

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”. (STROBEL, 

2008, p. 30). Os desdobramentos desta pesquisa vão ao encontro dessa perspectiva, na qual é 

preciso garantir ao estudante surdo condições de ensino-aprendizagem que respeitem sua 

cultura. 
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Dessa forma, o objetivo da pesquisa apresentada nesta dissertação é: analisar as 

estratégias de ensino que estão sendo utilizadas pelos professores de Química nos cursos 

técnicos integrados do IFSC para atender o estudante surdo considerando uma formação 

integral. 

Nessa direção, os objetivos específicos da pesquisa em tela são:  

(a) apresentar as principais discussões acerca do currículo integrado no IFSC; 

(b) identificar os principais referenciais teóricos que subsidiam a discussão dos 

processos de inclusão de estudantes surdos em cursos integrados e as discussões atuais sobre o 

ensino de Química para estudantes surdos; 

(c) analisar as percepções dos professores de Química dos cursos técnicos integrados ao 

Ensino Médio acerca das estratégias de ensino de estudantes surdos em classes regulares; e 

(d) elaborar, aplicar e avaliar, tomando por base as discussões teóricas e empíricas 

apresentadas nesta pesquisa, um produto educacional para auxiliar o professor de Química no 

processo de ensino de estudantes surdos em cursos técnicos de Nível Médio. 

Considerando o contexto já apresentado, neste estudo, propõe-se – a partir da análise 

das estratégias de ensino de Química para atender o estudante surdo, considerando uma 

formação integral – desenvolver, também, um produto educacional que auxilie os professores 

de Química de todo o país com conceitos específicos da área de Química na Língua Brasileira 

de Sinais. 

O desenvolvimento, a aplicação e a validação do produto educacional configuram o 

diferencial do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT). O 

que motiva a produção deste produto é a escassez de material didático e a dificuldade que o 

estudante surdo possui para registrar o conteúdo, assim como resgatar o que foi estudado 

durante as aulas. Sendo assim, o produto educacional proposto nesta dissertação de Mestrado 

poderá contribuir no processo de aproximação da língua de sinais por parte dos professores da 

área de Química, além de promover a interação entre estudantes surdos e ouvintes que 

convivem no mesmo espaço de ensino e possivelmente para além deste. Nesse produto também 

se percebe a possibilidade de ampliar a interação entre professores e intérpretes, entre o 

estudante surdo e seus familiares e, ainda, uma forma de divulgar e fortalecer a língua de sinais 

nas escolas e na sociedade. É válido destacar que esse produto educacional representa um 

avanço para a educação de surdos na EPT, uma vez que, por sua utilização nas aulas de 

Química, minimiza os danos causados pela prática recorrente de troca semestral de intérpretes, 

fazendo com que a cada início de semestre sejam feitos novos combinados para os sinais que o 

intérprete desconhece, o que pode provocar um conflito na compreensão dos conceitos 
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explicados pelo professor de Química. 

Convém, no entanto, esclarecer que as possíveis contribuições apontadas, atendem às 

necessidades de estudantes surdos de outras modalidades de ensino, ou seja, não se restringe à 

EPT. Para além de modalidades de ensino diferentes, é possível alcançar níveis diferentes, pois 

este produto educacional pode ser utilizado em cursos de graduação de áreas correlatas como 

um recurso para resgatar conceitos básicos; porém, fundamentais para que o estudante surdo 

possa avançar em seus estudos acadêmicos. 

  

1.3 O caminho metodológico 

 

1.3.1 A natureza da pesquisa 

   

Este estudo propõe executar uma pesquisa que: a) do ponto de vista da sua natureza, é 

aplicada; b) do ponto de vista da abordagem do problema, é qualitativa; c) do ponto de vista de 

seus objetivos, é descritiva; e (d) do ponto de vista de seus procedimentos, é bibliográfica e 

pesquisa de campo. Esta pesquisa, de acordo com Cleber Prodanov e Ernani Freitas (2013, p. 

126) classifica-se como sendo de natureza aplicada, pois “procura produzir conhecimentos para 

aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos”. Além da produção de 

conhecimento, por meio de referenciais teóricos que embasam este estudo, e da análise dos 

resultados da pesquisa de campo, esta pesquisa também apresenta uma aplicação prática. A 

aplicação está relacionada à elaboração e à validação de um produto educacional, que tem 

influência direta no processo de ensino-aprendizado de estudantes surdos, na qualidade das 

aulas de professores de Química que lecionam para surdos e no trabalho do tradutor e intérprete 

educacional de Libras que acompanha as aulas de Química. 

Do ponto de vista da abordagem do problema, esta pesquisa se caracteriza como 

qualitativa ao relacionar-se com o conceito proposto por Prodanov e Freitas (2013), ao 

considerar que, 

 

há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados 

são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Esta não requer o uso de métodos e 

técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 

pesquisador é o instrumento-chave. (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 70). 

 

Assim como Prodanov e Freitas (2013), John Creswell (2010) corrobora para o 

entendimento de que o pesquisador é um sujeito fundamental para a pesquisa qualitativa, pois 
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é ele, o pesquisador, quem coleta os dados por meio de exames de documentos, de observação 

de comportamento ou de entrevistas com os participantes. Creswell (2010, p. 208) considera 

que uma das principais características deste tipo de pesquisa é que “os pesquisadores 

qualitativos tendem a coletar dados no campo e no local em que os participantes vivenciam a 

questão ou problema que está sendo estudado”. Esse tipo de abordagem difere da abordagem 

quantitativa pelo fato de não utilizar dados estatísticos como o centro do processo de análise de 

um problema. Para Prodanov e Freitas (2013), pesquisas qualitativas também se caracterizam 

pelo número pequeno de amostras, os dados coletados são descritivos e o pesquisador deve 

retratar o maior número de elementos existentes na realidade estudada. 

De acordo com José Carlos Köche (2009), a pesquisa descritiva estuda a relação entre 

duas ou mais variáveis de um dado fenômeno, porém sem a pretensão de manipulá-las. 

Enquanto Robert Yin (2001) afirma que a pesquisa descritiva se propõe a descrever de maneira 

exaustiva um fenômeno. Esse tipo de pesquisa pode desvelar questionamentos para estudos 

posteriores, adquirindo, portanto, caráter exploratório. Já Lakatos e Marconi (2003) definem 

como sendo descritiva a pesquisa que aborda quatro aspectos: descrição, registro, análise e 

interpretação de fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no presente. 

A execução da presente pesquisa será realizada por meio de pesquisa bibliográfica e de 

estudo de caso, tendo por base os trabalhos de Yin (2001). Para este autor, o estudo de caso é 

um dos caminhos para a realização de pesquisa de ciência social. E, em geral, estudos de caso 

são as estratégias preferidas quando as questões “como” ou “por que” estão presentes, quando 

o investigador tem um pequeno controle sobre os eventos e o foco é no fenômeno 

contemporâneo entre alguns contextos na vida real. 

 

O estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos 

contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos relevantes. O 

estudo de caso conta com muitas das técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas, 

mas acrescenta duas fontes de evidências que usualmente não são incluídas no 

repertório de um historiador: observação direta e série sistemática de entrevistas. 

(YIN, 2001, p. 27). 
 

O mesmo autor destaca o estudo de caso como uma possibilidade para a compreensão 

de “fenômenos sociais complexos”, metodologia aplicável a contextos reais, que demandam 

para sua explicação o entendimento do contexto humano e social que permeia sua ocorrência. 

(YIN, 2001). 

 

1.3.2 O lócus e a população da pesquisa 
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Para delimitar e estabelecer limites para a investigação, apresento o lócus da pesquisa, 

os 1610 Câmpus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina que 

ofertam cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. Dentro dos limites deste quadro 

geográfico, os sujeitos da pesquisa foram os professores da referida instituição que lecionam 

para os estudantes dos cursos técnicos integrados independentemente da fase/módulo de 

formação, porque os pesquisadores entendem que a qualquer tempo o professor necessita de 

estratégias de ensino adequadas para atender às especificidades do estudante surdo.  

Levou-se em consideração os estudos de Prodanov e Freitas (2013, p. 97) que destacam: 

“quando um pesquisador seleciona uma pequena parte de uma população, espera que ela seja 

representativa dessa população que pretende estudar”. Sendo assim, a definição de amostragem 

proposta por Marconi e Lakatos (2017) contribuiu para delimitar a população pesquisada aos 

professores de Química já que “a amostragem é uma parcela convenientemente selecionada do 

universo (população); é um subconjunto do universo.” (MARCONI; LAKATOS, 2017, p. 178).  

Para melhor entendimento do leitor, pretende-se esclarecer que professores ouvintes 

terão dificuldades de preparar aulas para estudantes surdos: dificuldades de natureza linguística, 

metodológica, culturais, entre outras. A escolha pelos professores de Química se deu pela 

aproximação profissional que a pesquisadora apresenta em relação a este grupo de professores. 

O instrumento de pesquisa, desenvolvido por meio de ferramenta específica do Google Forms, 

foi encaminhado para a totalidade dos professores de Química do IFSC. 

Para a seleção dos professores, foram considerados aptos a participar aqueles que, no 

momento da aplicação do instrumento de pesquisa, estavam lecionando ou já haviam lecionado 

em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do IFSC, resultando em 63 professores. Obteve-

se uma amostra útil de 19 questionários respondidos, isto significa que 30% dos professores de 

Química dos cursos técnicos integrados efetivamente participaram e contribuíram para esta 

pesquisa.  

Cabe destacar que a pesquisadora/professora responsável pela presente pesquisa faz 

parte do grupo de professores de Química que lecionam em um dos 16 (dezesseis) Câmpus que 

ofertam cursos técnicos integrados ao Ensino Médio no IFSC. Entretanto, sua participação na 

posição de entrevistada não é adequada, visto que leciona no primeiro e único Câmpus da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica na modalidade bilíngue – 

                                                
10 Câmpus Araranguá, Câmpus Canoinhas, Câmpus Caçador, Câmpus Chapecó, Câmpus Criciúma, Câmpus 

Florianópolis, Câmpus Garopaba, Câmpus Gaspar, Câmpus Itajaí, Câmpus Jaraguá do Sul – Centro, Câmpus 

Joinville, Câmpus Palhoça Bilíngue, Câmpus São Carlos, Câmpus São José, Câmpus São Miguel do Oeste e 

Câmpus Xanxerê. 
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Libras/português, e toda comunidade escolar se encontra inserida em um contexto distinto de 

qualquer outro Câmpus do IFSC. Dessa forma, a pesquisadora/professora de Química, apesar 

de inserida em um grupo homogêneo definido pela área de conhecimento a ensinar, diferencia-

se pelo cenário educacional do qual participa, pois este traz em sua concepção uma política de 

ensino, pesquisa e extensão que contempla a promoção efetiva entre surdos e ouvintes no campo 

educacional e profissional. 

 

1.4 Organização da dissertação de Mestrado 

 

A questão de pesquisa que norteia a elaboração desta dissertação, ou seja: Quais são as 

estratégias de ensino que estão sendo utilizadas pelos professores de Química nos Cursos 

Técnicos Integrados do IFSC para atender o estudante surdo considerando uma formação 

integral? apontou para a necessidade de estudos teóricos que, para fins de leitura, estão 

organizados em dois momentos, apresentados no segundo capítulo, nomeado “O currículo 

integrado e o ensino de química para surdos”. 

Este capítulo, em um primeiro momento, apresenta uma revisão teórica acerca dos 

principais referenciais que subsidiam a discussão acerca do currículo integrado e do currículo 

integrado no IFSC. Para isso, priorizaram-se as análises abordadas por Ciavatta (2005), Moura 

(2007), Ramos (2008, 2009), Araújo e Frigotto (2015), Machado (2010), entre outros. 

O segundo estudo, apresentado no mesmo capítulo, traz as discussões atuais sobre 

educação de surdos e o ensino de Química, em diálogo com Skliar (2015, 2016), Quadros (1997, 

2008, 2012), Stumpf (2001, 2008), Stumpf e Martins (2017), Strobel (2008), entre outros. 

No terceiro capítulo, nomeado “Análise e discussão dos resultados”, estão apresentados 

os resultados obtidos por meio da pesquisa empírica. Em interlocução com os referencias 

teóricos que permeiam o segundo capítulo desta dissertação, as falas dos professores de 

Química que atuam nos cursos técnicos integrados do IFSC ajudam a tecer a elaboração do 

produto educacional que é apresentado no quarto capítulo. 

O quarto capítulo, nomeado “Produto educacional”, apresenta o processo de elaboração, 

aplicação e avaliação do produto educacional, tomando por base as discussões teóricas e 

empíricas apresentadas nesta pesquisa. 

O último capítulo apresenta as “Considerações finais”, após o qual seguem as 

referências, os anexos e os apêndices. 
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CAPÍTULO II 

 

 

O CURRÍCULO INTEGRADO E O ENSINO DE QUÍMICA PARA SURDOS 

 

 

2.1 Currículo integrado 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Lei nº 9.394/96, estabelece 

em seu art. 1º que “a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. A ação 

de educar é, portanto, um ato social que ultrapassa os limites das salas de aula e os espaços 

formais de ensino. 

Apesar dos avanços trazidos pela LDB, não se pode deixar de lado o fato de que, 

historicamente, a educação no Brasil colaborou para a manutenção da diferença entre classes, 

uma vez que assegurava aos filhos da elite uma educação propedêutica que os mantinha em 

uma condição privilegiada, social e economicamente, enquanto essa era negada aos filhos da 

classe trabalhadora. Segundo Dante Moura (2007), até o século XIX, a educação no Brasil era 

 

[...] uma educação propedêutica para as elites, voltada para a formação de futuros 

dirigentes. Assim sendo, a educação cumpria a função de contribuir para a reprodução 

de classes sociais já que aos filhos das elites estava assegurada essa escola das 

ciências, das letras e das artes e aos demais lhes era negado o acesso. (MOURA, 2007, 

p. 5). 

 

É nessa realidade, marcada pela dualidade de classes, que surge a educação profissional 

no Brasil. Conforme consta nos registros do Conselho Nacional de Educação, Parecer 

CNE/CEB nº 16/99, 

 

A primeira notícia de um esforço governamental em direção à profissionalização data 

de 1809, quando um Decreto do Príncipe Regente, futuro D. João VI, criou o “Colégio 

das Fábricas”, logo após a suspensão da proibição de funcionamento de indústrias 

manufatureiras em terras brasileiras. Posteriormente, em 1816, era proposta a criação 

de uma “Escola de Belas Artes”, com o propósito de articular o ensino das ciências e 

do desenho para os ofícios mecânicos. (BRASIL, 1999, p. 568). 
 

Atualmente, no Brasil, as instituições de ensino e pesquisa compõem-se de dois níveis 

de educação: a Educação Básica e a Educação Superior, cada nível com finalidades distintas. 

Nessa direção, a pesquisa apresentada por esta dissertação é destinada à última etapa da 
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Educação Básica, o Ensino Médio (EM), e aborda, especificamente, a modalidade que trata da 

Educação Profissional Técnica (EPT) de nível médio. 

A Educação Profissional Técnica de nível médio pode ser desenvolvida de forma 

articulada ou subsequente, este último em cursos destinados a quem já tenha concluído o EM. 

A forma articulada pode ser ofertada aos estudantes de forma integrada ou concomitante ao 

EM. Devido à amplitude da educação profissional, delimitou-se esta pesquisa aos cursos de 

Educação Profissional Técnica Integrado ao EM. Como consta na LDB, este formato da 

educação é ofertado somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso 

planejado de modo a conduzir o estudante à Educação Profissional Técnica de nível médio, na 

mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada estudante. 

A formação integrada, ou Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico, para Maria 

Ciavatta (2005), é compreendida pela indissociabilidade entre a formação geral e a formação 

profissional em todos os campos em que se dá a educação para o trabalho, seja em ambientes 

formais, seja em informais de ensino. Para a autora, é preciso garantir ao estudante uma 

formação completa que oportunize a ele integrar-se à sociedade política de forma digna. 

Na mesma direção, em seus estudos sobre a concepção do Ensino Médio Integrado, 

Marise Ramos (2008) aborda a questão da história da dualidade educacional no Brasil e aponta, 

como possibilidade de superação a esta segmentação, uma escola unitária ou não dual, que 

tenha como princípio a educação para todos. Segundo a autora, uma educação unitária 

pressupõe que todos tenham acesso aos conhecimentos, à cultura e às mediações para trabalhar 

e para produzir a existência e a riqueza social. Afirma também que uma educação dessa natureza 

precisa ser politécnica, o que, para ela, são os dois pilares para a educação integrada: uma escola 

unitária e uma educação politécnica. (RAMOS, 2008).  

Assume-se como pontos de ancoragem para o desenvolvimento desta dissertação, o 

trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico, ou seja, trata-se 

aqui da educação sob a perspectiva da Educação Politécnica. A Resolução nº 6, de 20 de 

setembro de 2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, contempla no capítulo II os princípios norteadores da EPT, em que se 

destaca o art. 6º, inciso X, pela significativa relação que apresenta com o contexto no qual será 

desenvolvida esta pesquisa: o princípio “do reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades 

[...]”. (BRASIL, 2012). 

Na área da educação muito se discute sobre a inclusão, um discurso que aos poucos vai 

saindo do papel para constituir-se espaço de acolhida e respeito às diversidades. Segundo 

Adriano Larentes Silva et al. (2016), no início deste século, os debates no campo educacional 
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assumem os discursos da inclusão social. Tem-se, então, o início de um processo que propõe 

uma escola que acolha a todos em suas diferenças. A esta altura, pode-se questionar: Qual a 

relação do currículo integrado com esta escola?  

Ao longo deste capítulo, pretende-se refletir acerca do currículo e da formação integrada 

no contexto da EPT. Nesse percurso, vamos dialogar sobre algumas das concepções de 

currículo e, em especial, debater os fundamentos do currículo integrado e os desafios de sua 

materialização na realidade educacional brasileira. 

Ao falar sobre currículo, por um lado, corre-se o risco de simplificar demais algo que 

não é tão simples, embora, algumas vezes, até pareça ser apenas o documento que seleciona e 

organiza os conteúdos de uma determinada disciplina. Ou, por outro, torná-lo demasiadamente 

complexo a ponto de representar um guia infalível e inquestionável que deve ser seguido com 

o propósito de garantir o sucesso escolar.  

Na comunidade escolar, o conceito de currículo mais disseminado é de um documento 

norteador que seleciona e organiza os conteúdos escolares que são cabíveis aos professores 

ensinar e aos estudantes aprender. Esse conceito não é incorreto, no entanto, representa o 

aspecto simplista de um todo, bem mais complexo. A complexidade do currículo se dá quando 

os educadores se posicionam quanto aos aspectos que o currículo condiciona e aqueles por ele 

condicionados. (SACRISTÁN, 2010). 

A esse respeito, José Gimeno Sacristán (2010) define currículo como sendo uma seleção 

organizada dos conteúdos a aprender, os quais irão regular a prática didática que se desenvolve 

durante a escolaridade. Enquanto, de um lado, o currículo como definido pelo autor, orienta, 

modela e limita a autonomia dos professores; por outro, ele mesmo compreende que evita a 

arbitrariedade na escolha do que será ensinado nas escolas. 

Sacristán (2010) destaca que, para além de regulador de conteúdo, o currículo torna-se 

também um regulador de pessoas quando passa a associar a estes conteúdos conceitos de classe, 

grau e métodos. O currículo então delimita e organiza os conceitos a serem ensinados e 

aprendidos, por quem deve ser ensinado e a faixa etária de quem se deve ensinar. Nota-se que, 

pelo currículo, são definidos o tempo e o espaço do processo de escolarização, de ensinar e de 

aprender e de como fazê-lo. Analogamente, ele, o currículo, rege a orquestra, é batuta na qual 

sem ela o maestro/professor perde sua orientação e não alcança o sucesso. (SACRISTÁN, 

2010). 

Tais informações, revelam que, à medida que o conceito de classe é agregado ao 

currículo, é instituído o papel do professor e do estudante, pois esta medida viabilizou uma 

sequência ordenada de atividades, podendo ser considerada como o criadouro de um método 
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pedagógico possível de ser reproduzido. E, ao ser incorporado ao âmbito educacional, o 

currículo e seu caráter regular e reproduzível atendem à proposição da educação para todos. 

Diante do exposto, fundamentado nas proposições que Sacristán nos traz, não resta 

dúvida acerca da não neutralidade naquilo que o currículo condiciona, nem nas consequências 

que ele acarreta sobre os sujeitos que por ele são condicionados. Os denominados conteúdos, 

então, estão sujeitos a uma rede de determinações e nela incluídos. Nessa trama adquirem na 

prática sua real importância, que, segundo o autor, é algo que não se pode entender de forma 

isolada. (SACRISTÁN, 2010). 

Para Sacristán (2010, p. 20), a “cultura inserida no conteúdo dos currículos é uma 

construção peculiar, ‘curricularizada’, pois é selecionada, ordenada, empacotada, lecionada e 

comprovada de acordo com moldes sui generis”. Ainda destaca que 

 

O saber produzido pelos especialistas precisa tornar-se conhecimento ensinável, 

necessário a escolarização, ou seja, em conteúdos curriculares, necessitando de 

mediadores para promover está transposição, ou seja, este saber especializado é 

traduzido pelo professor, entre outros elemento mediadores, em “ensináveis” aos 

alunos.(SACRISTÁN, 2010, p. 20). 

 

Pode-se dizer que o currículo está para a escola, assim como a ensinagem está para o 

professor e a aprendizagem está para o estudante. Partindo da premissa de que o ensinável está 

no currículo, então, o currículo continua – a partir de sua construção peculiar, não neutra e 

culturalmente estabelecida – conduzindo e determinando o processo de escolarização. Sacristán 

(2010) aponta para um outro viés, o da ruptura com certas tradições, que podem e devem ser 

revisadas e modificadas. 

Considera-se um divisor na compreensão do significado de currículo, a colocação que 

Sacristán (2010) faz sobre o âmbito subjetivo do currículo, sobre o ser e o dever ser, ao 

chamar a atenção para a execução e o desenvolvimento do currículo, coloca-nos em posição de 

reflexão sobre os resultados da aprendizagem a partir dessa moldura curricular posta histórica 

e culturalmente, diante da qual somos obrigados a nos posicionar questionando o papel da 

escola. A esse respeito, Michael Young (2007) discute a diferenciação do conhecimento como 

um modo de distinção entre conhecimento escolar e não escolar. 

Não há dúvidas de que o papel da escola é promover a aquisição do conhecimento; 

porém, a questão não é tão simples quanto possa parecer. Tendo em vista que a função da escola 

não está em discussão no âmbito de sua vocação, Young (2007) revela a diferenciação dos 

conhecimentos, na qual se deve estar atento. Segundo o autor, é preciso, também, estar atentos 

aos interesses de outras instituições (com vocações que contribuem para transformar a educação 
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em mercadoria). Para além disso, ressalta a existência de uma ligação entre desejos 

emancipatórios associados à expansão da escolarização e à oportunidade das escolas em 

oferecer aos estudantes a aquisição do “conhecimento poderoso” (YOUNG, 2007, p. 1287). A 

questão sobre para que as escolas servem, está nas “escolhas” que delimitam os conteúdos que 

serão transformados em conhecimento escolar (parece que estamos falando novamente de 

currículo). 

A partir da ideia de que a escola é primordialmente um agente de transmissão de 

conhecimento, Young (2007) questiona que conhecimento é esse, e insere o conceito de 

conhecimento poderoso, que, segundo ele, 

 

trata-se de um o conhecimento independente de contexto ou conhecimento teórico. É 

desenvolvido para fornecer generalizações e busca a universalidade. Ele fornece uma 

base para se fazer julgamentos e é geralmente, mas não unicamente, relacionado às 

ciências. É esse conhecimento independente de contexto que é, pelo menos 

potencialmente, adquirido na escola. (YOUNG, 2007, p. 1296). 
 

O sentido atribuído pelo autor ao conhecimento poderoso dá ênfase ao caráter 

especializado do conhecimento, que, por sua vez, demanda das escolas professores com esse 

conhecimento especializado (o que dizer das atuais políticas públicas de incentivo ao notório 

saber docente para os professores da Educação Básica). (YOUNG, 2007). 

É possível observar, no caráter subjetivo do currículo, um ponto comum entre os textos 

utilizados para esta síntese, que parte da seguinte pergunta que as escolas devem se fazer: este 

currículo é um meio para que os alunos possam adquirir conhecimento poderoso? Entra em 

cena a subjetividade colocada por Sacristán que vai ao encontro do que Young (2007) diz ser 

necessário às escolas que buscam autonomia para desenvolver esse conhecimento profissional: 

“Ele é a base da autoridade dos professores e da confiança que a sociedade deposita neles como 

profissionais” (YOUNG, 2007, p. 1300). 

Como se pode observar, a necessidade de (re)pensar o currículo continua sendo pauta 

de discussões entre grupos de pesquisadores da Educação. Isto é relevante, posto que a 

organização e a seleção dos conteúdos que compõem os currículos da maioria das escolas 

continuam a manter de forma seletiva e fragmentada os saberes escolares, sustentados por 

interesses educacionais, sociais, políticos e econômicos. Pensar um currículo na perspectiva de 

integrar disciplinas “incomunicáveis”, e que promova a ruptura com pensamentos alienados da 

realidade, é imprescindível para o desenvolvimento e o crescimento coletivo na esfera social e 

cultural da sociedade. 

Ramos (2009) ressalta a importância de avançarmos para um currículo que se desprenda 
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da seleção e da organização formal de conteúdos que tradicionalmente já estamos acostumados 

e submetidos. A esse respeito, a pesquisadora entende o currículo integrado como aquele que 

organiza o conhecimento e desenvolve o processo de ensino-aprendizagem de forma que os 

conceitos sejam apreendidos como sistema de relações de uma totalidade concreta que se 

pretende explicar e compreender. (RAMOS, 2009). 

Jurjo Santomé (1998) defende que o currículo integrado é uma forma de equilibrar um 

ensino excessivamente conteudista centrado na memorização, na qual o estudante não consegue 

estabelecer relações com a realidade, tampouco resolver problemas relacionados a ela. 

Facilmente se presume que os pesquisadores supracitados dialogam na perspectiva da 

interdisciplinaridade, que, para Ramos (2009), como método,  

 

[...] é a reconstituição da totalidade pela relação entre os conceitos originados a partir 

de distintos recortes da realidade; isto é, dos diversos campos da ciência representados 

em disciplinas. Isto tem como objetivo possibilitar a compreensão do significado dos 

conceitos, das razões e dos métodos pelos quais se pode conhecer o real e apropriá-lo 

em seu potencial para o ser humano. (RAMOS, 2009).  

 

Nesse viés, Santomé (1998) afirma que, na sociedade em que vivemos, as maiores 

dificuldades não estão relacionadas à obtenção de informação – uma vez que são deveras 

demasiadas – mas em saber integrá-la e analisá-la de forma crítica. Ou seja, o excesso de 

informação, por meio de conteúdos descontextualizados, não prepara os estudantes para 

enfrentar nem solucionar problemas cotidianos nos quais estejam envolvidos. 

Em sua crítica à forma clássica da organização dos conteúdos, como dito anteriormente, 

é a forma predominante nas escolas que ainda hoje limita a compreensão do mundo em 

disciplinas. Dessa maneira, Santomé (1998) nos faz refletir sobre a frequente e incômoda 

pergunta que os estudantes nos fazem: “Por que estudamos isto?”. Fica claro que essa pergunta 

é resultado de um trabalho curricular não integrado, ou interdisciplinar, que, por seu turno, não 

incentiva a formação integral dos indivíduos. 

 É possível estabelecer uma relação entre a proposta de currículo integrado e a Escola 

Unitária de Antônio Gramsci, pois se sabe que essa proposta preconiza formar cidadãos críticos, 

algo que já se mostrou difícil de se atingir por meio da curricularização escolar linear 

disciplinar. Gramsci (1982), em sua proposta de romper com desigualdades de classes, introduz 

o conceito de escola unitária: com estrutura própria, diferenciada dos modelos apresentados à 

época, e de uma estrutura física e organizacional, também bem mais complexa. Para o 

pesquisador, esta escola necessariamente deve ser mantida pelo Estado, em alto nível de 
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qualidade, semelhante ao das escolas privadas destinadas às classes mais privilegiadas da 

sociedade. A esse respeito, Gramsci tem o entendimento de que 

 

A escola unitária requer que o Estado possa assumir as despesas que hoje estão a cargo 

da família, no que toca à manutenção dos escolares, isto é, que seja completamente 

transformado o orçamento da educação nacional, ampliando-o de um modo 

imprevisto e tornando-o mais complexo: a inteira função de educação e formação das 

novas gerações torna-se, ao invés de privada, pública, pois somente assim pode ela 

envolver todas as gerações, sem divisões de grupos ou castas. (GRAMSCI, 1982, p. 

121).  
 

Um ponto importante no estudo da organização prática da escola unitária, ou de 

formação humana, é que se deveria propor a tarefa de inserir os jovens na atividade social depois 

de tê-los levado a um certo grau de maturidade e capacidade, à criação intelectual e prática e a 

uma certa autonomia na orientação e na iniciativa (GRAMSCI, 1982, p. 121). Percebe-se um 

forte movimento que visa romper e ultrapassar as barreiras que dificultam uma formação 

integral dos estudantes. Contudo, sabe-se que esses problemas estão além da seleção e da 

organização do currículo, pois perpassam também por interesses sociais, políticos e 

econômicos. 

Considerando as perspectivas teóricas acerca do currículo, apresentadas anteriormente, 

iniciam-se discussões sobre o currículo integrado.  

 

2.2 O currículo integrado no IFSC 

 

Parte-se da compreensão de que o Ensino Médio Integrado (EMI) não pode ser visto 

como uma modalidade de ensino, nem como estratégia que seleciona e organiza conteúdos 

escolares que, caso aplicados, serão garantia de sucesso. Em verdade, esse entendimento 

compromete o caráter do projeto político pedagógico que o EMI propõe, ao passo que o 

currículo integrado deve se ocupar com a formação ampla, transformadora e crítica de 

indivíduos. 

Sendo assim, Araújo e Frigotto (2015) apresentam algumas das dificuldades de 

implantação de um projeto de integração curricular. Os autores destacam a importância de 

seguir adiante na busca de superar esses obstáculos que se opõem às pedagogias liberais e aos 

propósitos imediatistas do “mercado trabalhista”. Estes não oferecem possibilidades reais para 

desenvolverem as capacidades amplas e ilimitadas dos trabalhadores, de maneira que lhes 

permitam compreender a totalidade social. 

Importante destacar que na perspectiva do EMI busca-se “formar o indivíduo em suas 
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múltiplas capacidades: de trabalhar, de viver coletivamente e agir autonomamente sobre a 

realidade, contribuindo para a construção de uma sociabilidade de fraternidade e de justiça 

social.” (ARAUJO; FRIGOTTO, 2015, p. 68). Nesse sentido, alguns princípios orientadores 

para a organização de um currículo integrado – como a contextualização, a interdisciplinaridade 

e o compromisso com a transformação social – são fundamentais. 

Com base nessas reflexões, pode-se afirmar que após a seleção e a organização dos 

saberes a ensinar e da compreensão da complexidade dessa tarefa, dar sentido a esses saberes 

parece ser o próximo passo no EMI; isto é, pensar e executar o currículo integrado passa 

também por práticas pedagógicas integradoras. Nessa perspectiva, caixas com saberes 

previamente intitulados e recheadas de conteúdos fragmentados precisam ser abertas para 

interligarem-se umas às outras por ações formativas integradoras, que promovam a 

interdisciplinaridade e a relação entre os saberes que são ensinados na escola, para que façam 

sentido nas experiências vividas fora do ambiente formal de ensino. 

Entretanto, o desenvolvimento de práticas pedagógicas integradoras não depende 

apenas de soluções didáticas, elas requerem, principalmente, soluções. Para os autores, 

 

[...] a definição clara de finalidades políticas e educacionais emancipadoras e 

o compromisso com elas próprias é condição para a concretização do projeto 

de ensino integrado, sem o que essa proposta pode ser reduzida a um modismo 

pedagógico vazio de significado político de transformação. (ARAÚJO; 

FRIGOTTO, 2015, p. 64). 

   

Mas, após décadas de discussões sobre o currículo integrado no meio acadêmico, será 

que é possível esta integração ser materializada no âmbito do cotidiano escolar? As práticas 

pedagógicas apresentadas no livro Currículo integrado no cotidiano da sala de aula (2016), 

organizado pelo professor e pesquisador Adriano Larentes da Silva, mostra-nos que, sim, é 

possível. 

A coletânea de práticas reais e exitosas apresentadas no livro são inspiradoras. Elas 

servem de força propulsora para dar impulso a muitos docentes a seguirem firmes na luta pela 

formação na perspectiva da transformação social. As inúmeras oficinas realizadas apresentam-

se como possibilidades de integração, sendo que elas próprias se constituem como espaços de 

integração. 

Contudo, na concretude, o trabalho docente, como realidade em muitas escolas, não é 

coletivo nem integrador. Pelo contrário, ele é isolado, não viabilizando a materialização da 

integração. As práticas reunidas e socializadas no livro romperam a barreira de isolamento, 

movimento que somente foi possível porque houve previamente um planejamento coletivo. 



41 
 

Falta, para as escolas e para os professores, ter clareza de como fazer a integração 

acontecer, pois inúmeros são os exemplos que mostram a viabilidade e o êxito de ações 

integradoras não somente no contexto regional, como também nacional. O grande desafio, 

então, está em constituir uma cultura de integração nos espaços escolares, e que isso aconteça 

de forma clara e organizada, com disponibilidade de tempo e espaços para diálogos e 

planejamentos coletivos. 

Quando esse desafio é superado, depara-se com práticas pedagógicas que buscam 

promover a transformação e não a conformação social dos educandos, como as que foram 

apresentadas no livro supracitado. Desse modo, percebe-se a importância de registrar e divulgar 

esses projetos, que são verdadeiros testemunhos de que propostas integradoras são possíveis de 

serem realizadas; mais do que isso, eles transformam a realidade social de nossos estudantes. 

A articulação, entre a Educação Profissional Técnica de nível médio e o Ensino Médio 

em um único curso que os integrasse, vivenciou um período de impossibilidades de integração 

pelo Decreto nº 2.208/97. A atuação independente desses cursos é questionada, discutida e, por 

consequência, alterada, tendo em vista o que foi estabelecido no Decreto nº 5.154/04. Este torna 

legítimo o desenvolvimento dos Cursos Técnico de Nível Médio e o Ensino Médio de forma 

integrada ao revogar o Decreto nº 2.208/97. 

Dessa maneira, é possível vislumbrar um processo não dual de construção curricular 

entre esses cursos, a fim de manterem-se alinhados ao propósito de corroborar com a 

emancipação humana, por meio do trabalho, como princípio educativo, superando o par 

dicotômico teoria e prática.  

Em outros termos, Ciavatta (2005, p. 2) traz que “[...] a emancipação humana se faz na 

totalidade das relações sociais onde a vida é produzida”. Acredita-se e defende-se, assim como 

Ciavatta, a formação integrada como caminho a ser galgado pelo jovem ou adulto trabalhador 

que lhes garanta uma formação completa sem divisão de saberes de cunho manual e intelectual. 

Mantendo-nos ainda à luz de autora referenciada, compartilha-se do mesmo entendimento de 

que a “formação integrada sugere tornar íntegro, inteiro, o ser humano dividido pela divisão 

social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar” (CIAVATTA, 

2005, p. 2). 

Com base na Lei nº 11.892/08, criou-se os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, sendo um dos objetivos dessas instituições colaborar para o desenvolvimento 

socioeconômico do país por meio de ofertas de cursos técnicos, tecnológicos e 

profissionalizantes para a consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos locais e 

regionais, na esfera social e cultural. Ainda acerca dos objetivos, destaca-se que a atuação dos 
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institutos federais deve ser prioritariamente na forma de cursos técnicos integrados. (BRASIL, 

2008). 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) é uma 

instituição pública federal de ensino que faz parte da história deste estado a mais de um século, 

ofertando Educação Profissional, Científica e Tecnológica, oferecendo cursos em diversos 

níveis: qualificação profissional, educação de jovens e adultos, cursos técnicos, superiores e de 

pós-graduação.  

Atualmente o IFSC é constituído por 22 Câmpus distribuídos em todo o território 

catarinense, levando conhecimento e inovação a todas as regiões de Santa Catarina. É possível 

observar no Quadro 1 a seguir que a maioria dos Câmpus ofertam cursos técnicos integrados 

ao Ensino Médio. 

 

QUADRO 1 – CÂMPUS DO IFSC QUE OFERTAM CURSO TÉCNICO INTEGRADO E SEUS 

RESPECTIVOS CURSOS 

(continua)  

Câmpus que ofertam Cursos Técnicos 

Integrados no IFSC 

Cursos Técnicos Integrados ofertados por Câmpus 

1. Araranguá - Eletromecânica 

- Vestuário 

2. Canoinha - Alimentos  

- Edificações 

3. Caçador - Administração 

- Informática 

- Plásticos 

4. Chapecó - Informática 

5. Criciúma - Edificações 

- Mecatrônica 

- Química 

6. Florianópolis  - Edificações 

- Eletrotécnica 

- Eletrônica 

- Química 

- Saneamento 

7. Garopaba - Administração 

- Informática 

8. Gaspar - Informática 

- Química 

9. Itajaí - Mecânica  

- Recursos pesqueiros 
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Câmpus que ofertam Cursos Técnicos 

Integrados no IFSC 

Cursos Técnicos Integrados ofertados por Câmpus 

10. Jaraguá do Sul – Centro - Modelagem do Vestuário 

- Química 

11. Joinville - Eletroeletrônica 

- Mecânica 

12. Palhoça Bilíngue - Comunicação Visual 

- Tradução e Interpretação de Libras/português 

13. São Carlos - Agropecuária 

- Edificações 

14. São José - Refrigeração e Climatização 

- Telecomunicações 

15. São Miguel - Agropecuária 

- Alimentos 

- Eletromecânica 

16. Xanxerê - Alimentos 

- Informática 

- Mecânica 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

Ainda que sem uma análise aprofundada das informações reunidas no Quadro 1, nota-

se que o Instituto Federal de Santa Catarina está em consonância com as finalidades e 

características previstas em lei para os institutos federais, posto que apresenta uma oferta 

formativa que visa potencializar o desenvolvimento social, econômico e cultural. Dessa 

maneira, o IFSC reforça sua contribuição no âmbito local e regional ao promover a inclusão e 

a formação de cidadãos por meio da educação profissional, científica e tecnológica, gerando, 

difundindo e aplicando conhecimento e inovação, enobrecendo, por assim dizer, a razão pela 

qual esta instituição de ensino existe.  

Ao debruçar-se sobre os estudos e os desafios de ações didáticas integradas, Lucília 

Machado (2010, p. 80) percebe, no momento que são retomadas as possibilidades legais, uma 

oportunidade que deve ser bem aproveitada por todas as escolas do país para “renovar e inovar 

processos de ensino-aprendizagem a partir da concepção e implementação de currículos de 

qualidade superior”.  

No entanto, é preciso mantermos uma postura firme diante de forças opositoras que são 

alimentadas pela necessidade de suprir setores e cadeias produtivas do mundo do trabalho, 

descolando a prática da teoria e a teoria da prática, provocando um distanciamento entre esses 

pares que acreditamos ser indissociáveis. Elaborar propostas e projetos pedagógicos 

comprometidos com a integração curricular, para Machado (2010, p. 80), é também estar 
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comprometido com: 

 

[...] a articulação criativa das dimensões do fazer, do pensar e do sentir como a base 

da formação de personalidades críticas e transformadoras; que promovam o despertar 

do olhar crítico, a arte de problematizar e de deslindar os dilemas apresentados por 

situações bivalentes ou por contradições e que favoreçam o processo afirmativo da 

própria identidade dos sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, alunos e 

professor.  

 

Ao propormos firmeza, estamos preconizando, além de outras marcações que sustentam 

a formação onmilateral11, pensar o currículo integrado como instrumento meio para alcançar a 

formação integrada, caso contrário o currículo pode ser segmentado, tornando-se peça chave 

para sustentar a dualidade histórica na qual se constituiu a EPT no Brasil. À vista disso, 

continuamos o diálogo com Ciavatta (2005, p. 9), com quem estamos de acordo quando destaca 

a importância 

 

[...] das escolas produzirem, dentro de suas realidades e de forma participativa, seus 

currículos e propostas político-pedagógicas: “A política curricular é um processo de 

seleção e de produção de saberes, de visões de mundo, de habilidades, de valores, de 

símbolos e significados – em suma, de culturas. É também a maneira de instituir 

formas de organizar o que é selecionado, tornando-o ensinável.  

 

Os apontamentos realizados nesta sessão são sucintos, uma vez que, para compreensão 

de currículo e sobretudo currículo na ETP, se necessita de uma pesquisa mais detalhada para 

aprofundar determinadas questões que se fazem relevantes para o entendimento de algo que 

pode parecer simples ao senso comum, mas é de extrema amplitude e complexidade. 

Convém, no entanto, esclarecer que este não é o objeto principal desta pesquisa. 

Contudo, não há dúvidas de que dar relevância para a construção participativa do currículo 

integrado perpassa por entender a realidade do estudante e as relações entre estes e os docentes, 

a fim de manter-se na direção de superar a dualidade entre os conhecimentos ensináveis na 

escola e os necessários ao trabalho. Ainda, na mesma direção, revisitar o currículo, qualquer 

que seja, é ter clareza do que se quer ensinar e quem se pretende formar, vislumbrando a 

emancipação desses sujeitos, tendo em vista uma sociedade mais justa social e 

economicamente. 

 

                                                
11 Para Ciavatta (2005), uma formação integral é aquela que compreende o sujeito em suas múltiplas dimensões, 

ou seja, uma formação onmilateral, no sentido de formar o ser humano em sua integralidade física, mental, cultural, 

política e científico-tecnológica. 
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2.2.1 Os estudantes surdos nos cursos técnicos integrados do IFSC e o ensino de Química 

 

Há que se observar que os surdos – assim como toda comunidade minoritária que faz 

parte do ambiente escolar, ou de qualquer outro ambiente, embora estando incluídos num 

processo – muitas vezes permanecem submissos ao grupo dominante, nesse caso estamos nos 

referindo ao grupo ouvintizado. A esse respeito, Silva (2006, p. 15) nos ajuda a manter acesa a 

luz da esperança quando nos diz que: 

 

Apesar de esmagados pela hegemonia ouvinte que tenta anular a sua forma de 

comunicação (a língua de sinais), procurando assemelhá-los cultural e 

linguisticamente aos ouvintes, resistem a essa imposição, reivindicando seus direitos 

linguísticos e de cidadania.  

 

Em seus estudos sobre a surdez, Skliar (2016) coloca-se crítico diante dos discursos 

clínicos sobre a surdez e a ouvintização na educação de surdos, levando-nos a refletir e a 

entender a surdez por meio da diferença. O ouvintismo, como esclarecido pelo pesquisador, “é 

um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e 

a narrar-se como se fosse ouvinte” (SKLIAR, 2016, p. 15). A partir dessas ações, faz o próprio 

surdo legitimar-se na incompletude e aceitar os métodos impostos e considerados pelos ouvintes 

como sendo mais apropriados e eficientes para a educação de surdos. O ouvintismo e o 

oralismo, conforme definidos por Skliar (2016), são primeiro as representações dos ouvintes 

sobre a surdez e sobre os surdos, enquanto o segundo é a forma institucionalizada do 

ouvintismo. Segundo ele, ambos continuam sendo,  

 

[...] ainda hoje, discursos hegemônicos em diferentes partes do mundo. [...] A questão 

do ouvintismo e do oralismo, como ideologia dominante, excede largamente o espaço 

da instituição escolar. Então, seria uma ingenuidade pensar que sua origem decorre de 

um decreto escrito em um momento preciso da história. Ainda que seja uma tradição 

mencionar seu caráter decisivo, o Congresso de Milão, de 1880 - no qual os diretores 

das escolas de surdos mais renomadas da Europa propuseram acabar com o 

gestualismo e dar espaço à palavra pura e viva, à palavra falada - não foi a primeira 

oportunidade em que se decidiram políticas e práticas similares. Essa decisão já era 

aceita em grande parte do mundo inteiro. Apesar de algumas oposições, individuais e 

isoladas, o referido congresso constitui não o começo do ouvintismo e do oralismo, 

mas sua legitimação oficial. (SKLIAR, 2016, p. 15-16). 

 

Fica, pois, claro que a história da educação dos surdos é marcada por impedimentos e 

improbabilidades. A esse respeito, Skliar (2016, p. 26) complementa que a história de educação 

de surdos pode muito bem ser definida como “A impossibilidade de se falar para e pelos surdos, 

a impossibilidade dos surdos de falarem para e pelos ouvintes e por eles mesmos, e a 

impossibilidade dessas falas serem reunidas, visando à organização de uma política educacional 



46 
 

que reconhece a diferença”.  

Digamos que, durante um longo período, a educação de surdos, no Brasil e no mundo, 

permaneceu em estado sombrio, nebuloso, mediado pela prática da correção, imposta pela 

comunidade ouvintizada. “Foram mais de 100 anos tentando controlar, separar e negar a 

existência da comunidade surda, da língua de sinais, das identidades surdas e das experiências 

visuais, que determinam o conjunto de diferenças dos surdos em relação a qualquer outro grupo 

de sujeitos.” (SKLIAR, 2016, p. 7).  

Mas, é possível vislumbrar um futuro diferente, que se distancia deste estado sombrio 

não apenas temporalmente, mas também com ações e entendimentos, sobretudo com olhares 

que viabilizam pensar a educação de surdos pelo viés da diferença. Um novo rumo começa a 

ser trilhado e a história da educação de surdos no Brasil, apesar de longe de ser ideal, vem 

galgando avanços significativos. É na perspectiva da continuidade desses avanços que esta 

pesquisa faz-se necessária e pretende contribuir com a comunidade surda.  

Haja vista o que já foi apresentado até o momento, reforçamos que esta pesquisa de 

Mestrado é norteada pela perspectiva da diferença no contexto da educação bilíngue de surdos. 

Sendo assim, ela busca embasar-se em documentos legais emancipatórios que corroborem para 

a elevação intelectual do surdo e sua participação na tomada de decisões na sociedade acerca 

da educação de surdos no Brasil, como o Decreto nº 5.626/05.  

Entretanto, é importante destacar que a abordagem sobre a temática educação de 

ciências, sobretudo na área de Química para surdos, é pouco explorada e muito pouco se 

encontra como referência bibliográfica e, principalmente, como recursos didáticos. A esse 

respeito, Sinval Sousa e Hélder Silveira (2011, p. 2) discutem a dificuldade das escolas em 

promover uma educação que esteja ao alcance de todos, porque “Isso exigiria professores mais 

bem preparados em suas áreas específicas de formação e, ainda, com conhecimentos para lidar 

com a língua brasileira de sinais (Libras) e com a presença de intérpretes em suas aulas.” Outro 

agravante apontado por esses pesquisadores refere-se em particular ao componente curricular, 

Química, que possui como elemento dificultador na construção de sentidos dos conceitos a 

especificidade da linguagem e dos termos químicos, o que também dificulta sua tradução do 

português para a Libras. Consequentemente, não são incorporados ao rol de terminologias dos 

dicionários da Libras. (SOUSA; SILVEIRA, 2011). Gos 

Logo, considerando-se a ausência de estudos mais aprofundados acerca da temática, 

percebe-se lacunas no processo de formação de professores de Química, visto que se sentem 

despreparados para lidar com as especificidades da área na educação de surdos.  

Portanto, é importante considerar o papel do professor no processo de rompimento das 
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barreiras que prejudicam o progresso dos estudantes surdos e, consequentemente, dificultam 

seu processo de aprendizagem. Sabe-se que os processos de formação pelos quais os professores 

passam devem minimizar a falta de habilidade em comunicarem-se em Libras, bem como 

promover momentos de integração com a comunidade surda e sensibilizá-los a buscar 

informações sobre a cultura desses sujeitos. Consequentemente, espera-se que uma formação 

desta natureza auxilie o professor no papel que é seu por excelência, o ato de ensinar. 

Como já dito, o IFSC é constituído por 22 Câmpus e, como pode ser observado no 

Quadro 1, atualmente são dezesseis instituições que ofertam ensino técnico integrado ao Ensino 

Médio, dentre os quais gostaríamos de destacar neste momento o Câmpus Palhoça Bilíngue 

(PHB), pois este foi, a propósito, o ponto de partida, o contexto que provocou as inquietações 

que motivaram o desenvolvimento desta pesquisa. 

O PHB foi Inaugurado12, não por acaso, em 26 de setembro de 2013, data na qual se 

comemora, além da inauguração da primeira unidade da Rede Federal de Ensino em Educação 

Profissional e Tecnológica que atua na modalidade bilíngue Libras/português e pioneira nesta 

modalidade de ensino na América Latina, também se comemora o dia Nacional do Surdo no 

Brasil.  

É no Câmpus PHB que se encontra o maior número de estudantes surdos do IFSC, como 

pode ser verificado no Quadro 2. Claro que isso não é por acaso, sendo que se trata de uma 

escola que compreende a surdez pelo viés da diferença e não da deficiência, incompletude ou 

algo a ser corrigido, que promove o processo educativo na perspectiva do bilinguismo e não da 

inclusão. Não há dúvidas de que esses fatores contribuem não somente para o ingresso, como 

também para a permanência de estudantes surdos nessa instituição. Conhecer e considerar a 

realidade dos sujeitos na qual se pretende priorizar uma dinâmica de troca de conhecimentos na 

relação que se estabelece no processo ensino-aprendizagem, é possível, segundo Machado 

(2010, p. 87), quando “busca-se considerar as diversas dimensões da vida dos alunos e das 

práticas sociais em que estão inseridos; entendê-los como sujeitos do seu próprio processo de 

formação; contribuir para a libertação, para a sua transformação em sujeito crítico”. 

Retornaremos a falar da educação de surdos pelo viés da inclusão que, segundo a 

percepção de Stumpf (2008, p. 24), o que ocorre na prática está longe de atender indicações 

                                                
12 “A implementação da primeira instituição bilíngue é o resultado de um trabalho desenvolvido na educação de 

surdos por mais de duas décadas no antigo CEFET (atualmente IFSC) de São José. Foram as iniciativas de um 

grupo de professores que tornaram possível a concretização de um Câmpus voltado para uma educação bilíngue 

(Libras/Português), a partir da criação do Núcleo de Educação Profissional para Surdos (NEPS), em 1992. O NEPS 

esteve à frente dos primeiros projetos para surdos. Tais ações foram precursoras na educação profissional voltada 

para surdos e permitiram o desenvolvimento de uma nova proposta político-pedagógica na perspectiva bilíngue.” 

(NEVES, 2017, p. 116). 
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anteriores, e necessita de mudanças estruturais para uma inclusão ética. 

 

As dinâmicas educacionais da sala de aula e da escola estão focalizadas na língua oral 

e na escrita da mesma. O aluno surdo inserido no espaço educacional de alunos 

ouvintes, sem os suportes adequados, vai tentar se comportar como um deles. Sua 

Língua de Sinais aparece pouco e desfigurada, de sua cultura não há sinais. Como vai 

esse aluno ter acesso aos conhecimentos se sua questão linguística não está sendo 

observada e menos ainda seu pertencimento cultura? Como vai desenvolver 

conhecimentos se a escola apenas faz mínimas concessões e em seu imaginário ainda 

vê o surdo como um deficiente que, por força da lei, está obrigada a receber? 

 

A compreensão de Stumpf sobre a realidade das escolas brasileiras também é 

compartilhado por Sousa e Silveira (2011, p. 2) que, ao descreverem o cotidiano dos estudantes 

surdos nessas escolas, percebem o abandono pedagógico a que estão submetidos: 

 

Abandonados em função da falta de estratégias pedagógicas específicas na escola, os 

surdos encontram dificuldades em participar e dar continuidade a seus estudos e, 

historicamente, ficam alheios aos processos decisórios da sociedade que exigem 

conhecimentos científicos e tecnológicos.  

 

A seguir, no Quadro 2, são apresentados, para contribuir estatisticamente com as 

informações supracitadas, os dados coletados pelo Departamento de Assuntos Estudantis e de 

Ações Inclusivas do IFSC. 

 

QUADRO 2 – NÚMERO DE MATRÍCULAS DE ESTUDANTES SURDOS POR CÂMPUS DO IFSC 

(continua) 

Câmpus Número 

Araranguá 3 

Canoinhas 0 

Caçador 3 

Chapecó 1 

Criciúma 0 

Continente 0 

Garopaba 0 

Gaspar 1 

Jaraguá Centro 1 

Jaraguá RAU 0 

Joinville 0 

Itajaí 0 

Florianópolis 1 

São Carlos  0 
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Câmpus Número 

São José 0 

São Lourenço 0 

São Miguel do Oeste 1 Perda Auditiva 

Tubarão 0 

Urupema 0 

Xanxerê 0 

Lages 2 

Palhoça Bilíngue 84 

Total de estudantes surdos mapeados 97 Surdos  

Fonte: Diretoria de Assuntos Estudantis/Coordenadoria de Ações Inclusivas (2018). 

 

 

Os dados coletados nos levam a refletir o quanto ainda é inacessível para o surdo 

ingressar nos cursos ofertados pelo IFSC, muito provavelmente por motivos contrários aos que 

os mantêm no Câmpus PHB, o que revela seu compromisso com o desenvolvimento local e 

regional, pautado no reconhecimento de diferenças históricas, culturais e sociais. É válido 

ressaltar que esse compromisso ultrapassa as fronteiras regionais, uma vez que o Câmpus PHB 

recebe surdos de diversos estados brasileiros que buscam uma educação pública de qualidade, 

e que promova uma efetiva interação entre surdos e ouvintes no âmbito educacional e 

profissional. Gostaríamos de esclarecer que no caso em particular do Câmpus Palhoça Bilíngue, 

o número total de matrículas de estudantes surdos mapeados não corresponde ao número total 

de surdos, uma vez que neste Câmpus tem-se estudantes surdos que estão matriculados em mais 

de um curso.  

Para o fechamento deste capítulo, são apresentadas algumas discussões sobre o ensino 

de Química para surdos desde o reconhecimento da Libras como forma de comunicação dos 

surdos pela Lei nº 10.436 – conhecida como Lei da Libras –, em 2002, e a oferta obrigatória de 

ensino de Libras nos cursos de Licenciatura pelo Decreto nº 5.626, em 2005. 

 Uma pesquisa realizada em 2012, data comemorativa dos 10 anos da Lei da Libras, foi 

divulgada na revista Química Nova na Escola, em 2014, com o objetivo de verificar as 

produções científicas que abordam questões relacionadas à Libras e ao ensino de Química, a 

partir da análise dos resumos apresentados na Divisão de Ensino de Química (ED) das Reuniões 

Anuais da Sociedade Brasileira de Química (RASBQs), foi constatada a produção de 1.968 

resumos no período compreendido entre os anos de 2002 e 2012.  

 Utilizando os descritores: Libras ou língua de sinais, inclusão ou inclusiva, surdo ou 

surdez e intérprete, foram descartados 1.930 resumos. Após a leitura dos 38 resumos 

selecionados, apenas 11 foram considerados para análise devido ao foco de seus temas estarem 
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voltados às principais contribuições e dificuldades relacionadas ao ensino de Química para os 

estudantes surdos. 

Outras pesquisas nesse campo também indicam que as contribuições para o ensino de 

Química para estudantes surdos precisam ser ampliadas e divulgadas para eliminar as 

dificuldades encontradas no ensino de Química para surdos:  

 

É preciso avançar ainda nos estudos voltados ao ensino de química. Novas 

investigações precisam ser acrescidas nessa área e divulgadas para os profissionais 

que lidam diretamente com a realidade educacional. As limitações não estão nos 

alunos, mas no sistema, nos profissionais, nos recursos, entre outros. Por isso, buscar 

novas estratégias educacionais é o desiderato. Urge construir o novo, criar o que é 

mais acessível visual, linguística e metodologicamente a fim de garantir o ensino 

eficaz e eficiente da química nas escolas e verdadeiramente inclusivo para os alunos 

surdos. (FERREIRA; NASCIMENTO; PITANGA, 2014, p. 192). 

 

Segundo os pesquisadores supracitados, as dificuldades de ensinar e aprender Química 

decorrem de fatores como a falta de sinais em Libras que sejam específicos da área, o 

desconhecimento dos docentes sobre a Libras e dos intérpretes sobre a Química e da “frágil 

interação entre professores e intérpretes no planejamento pedagógico da disciplina.” 

(FERREIRA; NASCIMENTO; PITANGA, 2014, p. 193). 

Sousa e Silveira (2011) complementam que, decorrente às lacunas no processo de 

formação acadêmica, os docentes costumam apresentar dificuldades em trabalhar a construção 

de conceitos científicos com os surdos e, associado a este fato, reiteram que “o despreparo dos 

docentes e o desconhecimento dos intérpretes Libras/português em relação ao saber químico, 

pode contribuir para a falta de interesse dos alunos surdos pela química escolar.” (SOUSA; 

SILVEIRA, 2011, p. 42). 

Outro fato a ser considerado, é a presença de um terceiro sujeito na relação professor-

estudante que resulte na triangulação professor-intérprete-estudante, o que deveria ser, segundo 

Lidiane Pereira, Cláudio Benite e Anna Benite (2011), um facilitador no processo de mediação 

do conhecimento científico devido à barreira linguística existente entre os primeiros. 

Entretanto, a realidade tem se mostrado diferente, pois o intérprete, na maioria das vezes, não 

tem o domínio do conhecimento químico, o que dificulta ainda mais a intermediação do 

conhecimento feita por este sujeito devido à não existência de sinais específicos. Os resultados 

desta pesquisa, que contou com o envolvimento de docentes de Química, Intérpretes de Libras 

e estudantes surdos, indicam ainda que não há uma relação de troca de saberes entre os docentes 

e intérpretes.  

É compreensível que, com base na área de formação profissional, cada um tenha seu 
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papel na educação de surdos e que atuem de maneiras distintas durante a aula de Química, pois 

“o professor é o mediador do conhecimento científico, e o intérprete, o intermediador.” 

(PEREIRA; BENITE; BENITE, 2011, p. 51). Porém, é essencial criar espaços dentro da escola 

que promovam a interação e troca de saberes entres esses profissionais com o propósito de 

contribuir para o processo formativo do estudante surdo. 

 

Daí a necessidade do trabalho conjunto entre os intérpretes e os professores sobre os 

conceitos químicos para, em interação com os surdos, produzirem sentidos do 

conhecimento químico e, posteriormente, criarem sinais que reflitam esses conceitos 

[...] A utilização de sinais nas aulas de química revela o movimento que podemos 

assumir em função de aperfeiçoar ações que visem estreitar a relação dos surdos com 

o conhecimento químico e, também, com seus colegas, professores e comunidade 

escolar. Trabalhos conjuntos entre professores e intérpretes poderiam minimizar os 

efeitos de distorções de tradução dos conceitos químicos para libras, bem como da 

falta de saberes dessa língua pelos docentes. (SOUSA; SILVEIRA, 2011, p. 41-42). 

 

Assim como as pesquisas apresentadas anteriormente, pretende-se contribuir com as 

discussões acerca do ensino de Química para surdos, pois se percebe lacunas no processo de 

ensino-aprendizagem no que tange às estratégias de ensino de química. A ausência de 

pesquisas nesta área acarreta escassez de recursos educacionais e dificulta a troca de 

experiências entre pesquisadores e educadores, que, por sua vez, interfere na formação de 

professores de Química, os quais se sentem despreparados para lidar com a complexidade da 

área em que atuam no contexto das especificidades encontradas na educação de surdos. 

Na sequência, serão apresentados e discutidos os resultados da pesquisa realizada com 

os docentes de Química acerca das estratégias de ensino de Química para surdos. 
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CAPÍTULO III 

 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação do questionário que se encontra 

no Apêndice C e teve como objetivo 

 

conseguir informações/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se 

procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, 

descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. (...) Consiste na observação de 

fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles 

referentes e no registro de variáveis que se presume relevantes, para analisá-los. 

(LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 186). 

 

Foi realizado o pré-teste do instrumento de coleta de dados, mediante aplicação anterior 

à realização da pesquisa, com dois docentes de Química de instituição alheia àquelas nas quais 

realizar-se-á a pesquisa. O pré-teste objetivou avaliar o instrumento de coleta de dados e, caso 

seja necessário, ajustá-lo antes de aplicá-los nos sujeitos da pesquisa. (SEVERINO, 2016). 

Constatou-se a importância desta etapa, como afirma Severino (2016), ao demonstrar a 

necessidade de pequenas alterações. Finalizado os ajustes indicados no pré-teste, o instrumento 

de pesquisa intitulado: Questionário para Professores de Química dos Cursos Técnicos 

Integrados do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 

(IFSC): Estratégias de Ensino de Química para Surdos, foi encaminhado para os 63 

docentes de Química do IFSC por meio de formulário eletrônico do Google Forms. 

O instrumento de pesquisa supracitado, elaborado pela autora/pesquisadora, foi 

estruturado em duas partes, A e B. A parte A teve como objetivo revelar o perfil dos 

participantes e verificar o conhecimento destes acerca das especificidades para o ensino de 

estudantes surdos. A parte B tratou de investigar as estratégias de ensino de Química para surdos 

e foi desenvolvida a partir das vivências da autora/pesquisadora: (a) como docente de estudantes 

surdos da EPT; (b) do contato com uma língua visuoespacial; (c) da relação docente-intérprete 

de língua de sinais-estudante surdo; e (d) da falta de materiais didáticos para o ensino de 

Química para surdos, que a fizeram perceber que o surdo é um ser visual e, portanto, a fez 

compreender que as estratégias de ensino para o surdo precisam ser diferentes das estratégias 

utilizadas para os ouvintes.  

É válido esclarecer que, no momento que se deu o desenvolvimento do questionário, 

entendia-se que fosse possível estabelecer generalizações com base nas respostas dos 
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participantes sobre as estratégias de ensino de Química para surdos utilizadas individualmente 

pelos docentes, bem como a socialização das dificuldades encontradas no processo de ensino-

aprendizagem deste sujeito. A recorrência temática nos discursos permitiu inferir aspectos 

comuns às experiências gerais, o que contribuiu para a pesquisa aplicada e para o 

desenvolvimento do produto educacional. 

Importante destacar que a execução desta pesquisa só foi possível mediante seu 

encaminhamento e apreciação pelo Comitê de Ética após cadastro e submissão por meio da 

Plataforma Brasil. Após o processo de avaliação e qualificação da pesquisa pelo Comitê de 

Ética para Pesquisa com Seres Humanos indicado na Plataforma Brasil, deu-se início ao 

processo de qualificação, seguindo as sugestões do Comitê de Ética e os novos conteúdos dos 

fichamentos. Tendo em mãos o protocolo de liberação de pesquisa pela Plataforma Brasil, 

iniciou-se a prática da pesquisa aplicando os instrumentos de acordo com o projeto. 

Quanto aos aspectos éticos, foi observada a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) 466/2012. Após serem orientados sobre o tema, os objetivos, os benefícios e os riscos 

da pesquisa, os participantes foram convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), validando o aceite. Foram respeitados os aspectos fundamentais, como a 

preservação da identidade e a liberdade em deixar a pesquisa em qualquer momento, sobretudo 

se em algum momento sentir-se constrangido. Os instrumentos de coleta de dados e os TCLEs 

ficarão armazenados pelos autores pelo período de cinco anos, após o qual serão destruídos. 

(Apêndice A). 

Concomitantemente à aplicação dos questionários, ocorreu a investigação acerca da 

concepção de produtos educacionais, sua relevância nos espaços de ensino para a emancipação 

do estudante surdo, e teve também o início do que consideramos o esboço do produto 

educacional. O desenvolvimento, a aplicação e a avaliação do produto educacional estão 

descritos no Capítulo IV.  

As discussões apresentadas nesta seção ocorreram devido à aproximação teórica entre 

as proposições dos autores e os achados de estudos semelhantes visando refletir sobre as 

problemáticas abordadas, os anseios e as expectativas de elevar a qualidade do ensino de 

Química aos estudantes surdos. Pretende-se, sob o mesmo ponto de vista de Strobel (2008, p. 

30), respeitar “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”.  

Respeitar os aspectos específicos da cultura surda, no contexto educacional, é 

compreender que, para o surdo desenvolver-se de forma plena, o docente não pode agir de 
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forma ouvintizada, tampouco usar das mesmas estratégias de ensino desenvolvidas para o 

ouvinte, posto que a experiência visual e concreta e a utilização da língua sinalizada são 

aspectos próprios do povo surdo. Sem esse entendimento, a prática docente não libertará o 

estudante surdo dos costumes impostos hegemonicamente pela cultura ouvinte. 

Ao dizermos isso, aproximamo-nos de Freire (2014) e lembramos uma de suas 

importantes obras, Pedagogia do Oprimido. Nesta o educador nos revela os conflitos e as 

consequências que permeiam uma pedagogia imposta pela pedagogia da classe dominante. As 

consequências, é claro, são danosas para a classe oprimida. Pretende-se, com este trabalho e 

fundamentado nele, romper com estratégias de ensino que se colocam como barreiras que 

impedem o estudante surdo de conquistar e vivenciar sua liberdade. 

Como já foi explicado, o questionário foi encaminhado para os docentes de Química do 

IFSC, público-alvo deste estudo, e permaneceu disponível por 30 dias a contar de sua 

divulgação. Nesse período, 19 docentes contribuíram para a realização desta pesquisa de 

abordagem qualitativa, o que equivale a 30% do público convidado.  

Para a análise dos dados, as respostas foram transcritas e, quando necessário, os 

participantes foram identificados pela letra P de professor e número em ordem crescente de 

questionários analisados a partir de 01. As falas mais significativas figuram no texto, enquanto 

a totalidade dos dados obtidos será apresentada em tabelas e gráficos que reúnem o conjunto 

das informações. Foi realizado o agrupamento temático das falas correspondentes a cada 

questão do questionário.  

Era esperado, inicialmente, um número mais expressivo de participantes. Entretanto, os 

docentes que receberam o convite para contribuir com esta pesquisa não responderam ao 

questionário, porque não se encaixavam no pré-requisito de lecionar Química para EMI, o que 

fez diminuir o número esperado de participantes. Usando o mesmo critério, não foi possível 

considerar o questionário respondido por um deles. Nesse sentido, considerou-se válidos 18 

questionários dos 19 respondidos. 

Na sequência, iniciaremos a apresentação e discussão dos dados obtidos neste estudo. 

 

PARTE A – Dados gerais  

 

A primeira parte do questionário foi constituída de 11 perguntas com o objetivo de 

conhecer o perfil dos docentes de Química que lecionam para o EMI e verificar o seu 

conhecimento acerca das especificidades para o ensino de estudantes surdos.  

A partir das respostas às perguntas 1, 2, 3, 4 e 5, na qual os objetivos respectivamente 
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são identificar: a faixa etária dos participantes, o tempo de exercício na profissão de docente, o 

tempo de docência na EPT, o maior grau de titulação e quais docentes lecionam nos Comitês 

de Tecnologia da Informação (CTI) do IFSC. Assim foi possível descrever um perfil desses 

docentes.  

A seguir são apresentados os gráficos que representam os resultados obtidos das 

respostas às perguntas 1, 2 e 3.  

 

QUADRO 3 – RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS 1, 2 E 3 DO QUESTIONÁRIO SOBRE ESTRATÉGIAS DE 

ENSINO DE QUÍMICA PARA SURDOS (PARTE A) 

Pergunta 1 - Faixa etária 

docente 

Gráfico 1 

Pergunta 2 - Tempo de 

docência  

Gráfico 2 

Pergunta 3 - Tempo de 

docência na EPT 

Gráfico 3 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

No Gráfico 1, pode-se constatar que estamos diante de profissionais da educação com 

que podem contribuir para a EPT por um longo período. Esta afirmação sustenta-se nos dados 

apresentados no Gráfico 3, que mostra que 61% dos participantes lecionam na EPT por mais de 

cinco anos, o que nos leva a deduzir que fazem parte do quadro de servidores efetivos. Os 

resultados apresentados no Quadro 3 também nos permite concluir que 72% do grupo de 

docentes de Química, investigados na pesquisa, ao ingressarem no IFSC, já eram docentes de 

Química com experiência de pelo menos cinco anos. Esses dados, somados ao fator titulação 

dos docentes, do qual pelo menos 89% possuem o título de Mestre, conforme foi verificado na 

pergunta 4, são fatores que elevam e sustentam a qualidade de ensino da EPT. A pergunta 5 
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teve o propósito de conferir se os participantes deste estudo cumpriam o pré-requisito de 

lecionar Química nos CTI, como mencionado anteriormente.  

Na sequência, apresentam-se dados que foram obtidos com base nas demais respostas 

desta primeira parte do questionário e, como se pode observar, possibilitaram verificar o 

conhecimento que os docentes de Química possuem acerca das especificidades para o ensino 

de estudantes surdos indicando as formas de aquisição desse conhecimento. 

Para melhor compreensão e leitura dos dados referentes às perguntas 6, 7, 8 e 10, eles 

foram agrupados no Quadro 4. Essas perguntas tratam de conhecimentos necessários no âmbito 

da educação de surdos, como, por exemplo, na pergunta 6, que busca saber se o docente possui 

conhecimento das especificidades de estudantes surdos. Na pergunta 7, o docente é questionado 

sobre seu processo de formação acadêmica e se nele teve acesso às discussões sobre o ensino 

para estudantes surdos. Já na pergunta 8, o docente é interpelado se possui algum conhecimento 

em Língua Brasileira de Sinais, e a pergunta 10, se possui algum conhecimento sobre a cultura 

surda. Também foram inseridas neste quadro as perguntas 6.1, 7.1 e 8.1, no entanto, os 

respectivos dados não estão presentes, mas aparecem nas discussões do texto.  

 

QUADRO 4 – RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS 6, 7, 8 E 10 DO QUESTIONÁRIO SOBRE ESTRATÉGIAS 

DE ENSINO DE QUÍMICA PARA SURDOS (PARTE A) 

Perguntas 

 

Resposta 

(%) 

SIM 

Resposta 

(%) 

NÃO 

6. Você tem conhecimento acerca das especificidades de estudantes surdos? 44 

 

56 

 

6.1 Se sim, como esse conhecimento foi adquirido? x x 

7. Em seu processo de formação acadêmica, você teve acesso às discussões 

sobre o ensino para estudantes surdos? 

28 72 

7.1 Se sim, em que instituição de ensino e nível/modalidade esse processo 

formativo aconteceu? 

x x 

8. Você possui algum conhecimento em Língua Brasileira de Sinais - Libras? 39 61 

8.1 Se sim, como você considera seu nível de fluência na Libras? x x 

10. Você possui algum conhecimento sobre a cultura surda? 39 61 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 
Com base nas informações do Quadro 4, constatou-se na pergunta 6, sobre o 

conhecimento das especificidades dos estudantes surdos, uma pequena diferença entre os 
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docentes que possuem este conhecimento e os que não possuem. Entretanto, dos 18 

entrevistados, 8 afirmam ter este conhecimento; porém, quando indagados pela pergunta 6.1, 

que questiona como o conhecimento foi adquirido, 3 respondem que adquiriram este 

conhecimento a partir do senso comum, 2 de experiências vividas, 1 a partir do senso comum 

e experiências vividas, 1 de experiências vividas e também em disciplina da graduação. Nota-

se, portanto, que os docentes não se sentiram estimulados a buscar cursos para aquisição do 

conhecimento sobre as especificidades de estudantes surdos. Salvo a resposta do P17, na qual 

a aquisição se deu exclusivamente por meio de leitura de artigos científicos, tais observações 

revelam que o conhecimento sobre as especificidades dos estudantes surdos é obtido quase que, 

na totalidade, do senso comum e experiências vividas. 

 Dando sequência, temos a pergunta 7, que questiona se o processo de formação 

acadêmica promoveu discussões sobre o ensino para estudantes surdos. Para essa pergunta, 

foram obtidas apenas cinco respostas afirmativas. Tendo em vista que o componente curricular 

de Libras nos cursos de licenciatura passa a ser obrigatório desde 2005 e, levando em conta a 

faixa etária dos participantes desta pesquisa, este resultado era esperado. Resultados anteriores 

a este, apresentados no Quadro 3 (Gráfico 2), indicam que esses docentes optaram por 

progressões verticais em seus cursos de aperfeiçoamento e não por uma segunda graduação. A 

pergunta 7.1 é direcionada apenas para os que responderam “sim” à pergunta 7 e busca 

identificar a instituição de ensino e o nível/modalidade na qual se deu esse processo formativo. 

As respostas foram unânimes no sentido de que o processo ocorreu em universidades federais 

no Curso de Licenciatura em Química. 

A pergunta 8 tem como objetivo conhecer quantos são os docentes que têm 

conhecimento em Libras. As respostas nos indicam que 7 dos docentes investigados consideram 

que possuem algum conhecimento da Libras. Já a pergunta 8.1 ajuda na compreensão sobre o 

nível desse conhecimento. Apesar do número de respostas à questão 8 ter sido igual a 7, a 

questão 8.1 obteve dez respostas. Por meio delas, constatou-se que o nível de conhecimento dos 

docentes sobre a Libras não chega a ser considerado básico. Como mostra a Figura 3, a seguir, 

o conhecimento da Libras para 6 docentes se limita a conhecer alguns sinais, para 3 corresponde 

a conhecer o alfabeto e para 1 docente é considerado muito básico.  
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FIGURA 3 – GRÁFICO DA PERGUNTA 8.1: COMO O DOCENTE DE QUÍMICA PARA SURDOS 

CONSIDERA SEU NÍVEL DE FLUÊNCIA NA LIBRAS 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Na pergunta 10, o docente é indagado a responder se possui algum conhecimento sobre 

a cultura surda, o que nos forneceu dados para afirmar que 11 docentes não têm conhecimento 

no que diz respeito à cultura surda.  

Após a análise que permitiu verificar que o nível de conhecimento de Libras dos docentes de 

Química é muito básico, elaborou-se a pergunta 9, com o intuito de saber como esse 

conhecimento foi adquirido; os resultados foram reunidos e são apresentados no Quadro 5. Foi 

incluída neste quadro a pergunta 9.1, o que permitiu aos docentes fazerem suas considerações 

acerca do conhecimento de Libras. Na sequência, um recorte do Quadro 5 é apresentado no 

Quadro 5.1 a fim de simplificar os dados. 

 

QUADRO 5 – RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS 9 E 9.1 DO QUESTIONÁRIO SOBRE ESTRATÉGIAS DE 

ENSINO DE QUÍMICA PARA SURDOS (PARTE A) 

(continua)    

Participantes/ 

Professor  

Pergunta 9 

 

Como foi adquirido seu conhecimento 

em Língua Brasileira de Sinais – 

Libras? 

Pergunta 9.1 

 

Você deseja fazer alguma consideração? 

1 / P2 Contato com estudantes surdos; 

Contato com intérprete;  

Curso de Libras. 

 

2 / P3 Contato com estudantes surdo; 

Contato com intérprete; 

Contato com amigos e/ou familiares 

surdos. 

 

3 / P4 Contato com intérprete. Fomentar a participação dos docentes em 

programas voltados para cursos de Libras. 

4 / P5 Curso de Libras.  
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Participantes/ 

Professor  

Pergunta 9 

 

Como foi adquirido seu conhecimento 

em Língua Brasileira de Sinais – 

Libras? 

Pergunta 9.1 

 

Você deseja fazer alguma consideração? 

5 / P9 Contato com alunos surdos.  

6 / P11 Outros: em disciplina de curso de 

licenciatura. 

Sim, estudei muito pouco Libras. Tanto que 

esqueci a maioria dos sinais. Também tive, na 

mesma disciplina (instrumentação para o Ensino de 

Química), contato com o Braille, mas também 

muito pouco e pelo fato de não precisar utilizá-lo 

durante minha prática docente esqueci também. 

7 / P15 Curso de Libras.    

P16 Não possui conhecimento, ou não 

respondeu. 

 

Infelizmente durante minha graduação nenhuma 

ação voltada para o ensino de surdos foi fornecida 

aos alunos. Mas acho que hoje todos os cursos de 

licenciatura deveriam ter disciplinas referente a 

esta temática, visando maior inclusão destes 

alunos. 

8 / P17 Em contato com professor surdo.  O professor surdo deu uma aula dentro da 

disciplina de Educação Especial durante a 

graduação. 

Fonte: elaborado pela autora, 2020. 

 

QUADRO 5.1 – RESULTADOS DO RECORTE DO QUADRO 5 QUANTO À AQUISIÇÃO DA LIBRAS 

Forma de aquisição da Libras Total de respostas 

Contato com alunos surdos 3 

Contato com intérprete 3 

Curso de Libras 3 

Em contato com amigos e/ou familiares surdos 1 

Em contato com professor surdo 1 

Curso de Libras 1 

Outros: em disciplina de curso de licenciatura

   

1 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 
A análise dos dados apresentados nos quadros 5 e 5.1 vai ao encontro dos resultados e 

discussões apontadas anteriormente, uma vez que foi das experiências vivenciadas pelos 

docentes com estudantes surdos e com intérpretes que se deu o conhecimento adquirido sobre 

a Libras na maioria dos apontamentos. 
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Nas considerações feitas pelos docentes P4, P11, P16 e P17, observam-se demarcados 

períodos distintos para a aquisição formal da Libras, um durante a graduação nos cursos de 

licenciatura, outro, em cursos de capacitações como considerou o P4: “uma forma de aprimorar 

os conhecimentos seria fomentar a participação dos docentes em programas voltados para os 

cursos de Libras”. Entretanto, compreende-se que a aquisição de uma língua leva anos, ou seja, 

não se dá em um componente curricular ou em um semestre letivo e, para além disso, no caso 

da Libras, necessita ser praticada com a comunidade surda, caso contrário, como se pôde 

perceber na fala de P11, será esquecida. O contato com um professor surdo, na disciplina de 

Educação Especial durante a graduação, sensibilizou o P17 quanto aos saberes que este docente 

considera fundamental para lecionar para surdos, como pode ser apreciado no Quadro 6 a 

seguir. 

 

QUADRO 6 – RESPOSTAS À PERGUNTA 11 DO QUESTIONÁRIO SOBRE ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

DE QUÍMICA PARA SURDOS (PARTE A) 

(continua) 

Professor  

Pergunta 11 

Quais saberes são fundamentais para o professor lecionar para surdos? 

P1 Conhecer a linguagem para poder se comunicar. 

P2 Ter conhecimentos sobre a língua de sinais. 

P3 Adaptar metodologia, prática docente e dinâmica de aula para o estudante surdo. Se possível saber 

a linguagem de sinais. 

P4 Colocar-se na condição do estudante surdo em primeiro lugar. Exercitar a empatia na relação 

docente/aluno. Promover continuamente o diálogo com o estudante surdo na perspectiva de 

entender quais são as metodologias que melhor atendem o estudante surdo. Ainda assim, num 

primeiro momento buscar a aproximação afetiva com o estudante surdo para que ele sinta-se à 

vontade para pleitear e participar da aula. 

P6 Empatia e criatividade. 

P7 Libras e alfabeto surdo mudo. 

P9 Observação e interesse no processo de aprendizagem do estudante. 

P10 Fluência em Libras e conhecimento sobre a surdez. 

P11 Saber do conteúdo, saber pedagógico do conteúdo, saber pedagógico amplo e saber das 

necessidades dos alunos. 

P12 Conhecer a língua de sinais, compreender a forma como este aluno entende o mundo e ser empático. 

P13 Práticas de ensino específicas e conhecimento da linguagem de sinais. 

P14 Conhecimento das necessidades do aluno e auxílio de profissionais especializados. 
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Professor  

Pergunta 11 

Quais saberes são fundamentais para o professor lecionar para surdos? 

P16 Pelo menos conhecimento sobre a cultura surda e fluência em libras. 

P17 Explorar os recursos visuais, como elaboração de cartazes e modelos explicativos. Compreender 

que a língua portuguesa não é a primeira dos surdos, e sim a libras. 

P18 Acredito que o primeiro saber é o da comunicação. É interessante que o docente conheça e pratique 

a linguagem das libras. 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

A pergunta 11 é uma questão aberta para que o docente discorra sobre quais são os 

saberes por ele considerados fundamentais ao lecionar para surdos. As respostas mais 

representativas foram agrupadas tematicamente. 

 Conforme disponibilizado no Quadro 6, a resposta mais expressiva quantitativamente 

aparece na fala de 9 dos 15 docentes que responderam a esta pergunta, são eles: P1, P2, P3, P7, 

P10, P12, P13, P16 e P18. Tais informações evidenciam que 60% desses docentes consideram 

o conhecimento da Libras um saber fundamental para lecionar aos surdos.  

Metodologia e prática de ensino aparecem na fala dos docentes P3, P4 e P13 como 

saberes fundamentais. Na sequência, os docentes P9, P11 e P14 mencionam ser fundamental 

ter conhecimento de como o surdo aprende. Enfim, a empatia pelo estudante surdo foi 

recorrente na fala de P4, P6 e P12. 

Ao final desta etapa, ocorre o início da apresentação e discussões dos dados da segunda 

parte desta pesquisa de dissertação de Mestrado. 

 

PARTE B – Sobre o Ensino de Química para surdos na EPT 

 

A segunda parte deste questionário serviu como instrumento de pesquisa para investigar 

as estratégias de ensino de Química para surdos usadas pelos docentes que contribuíram para 

este estudo e lecionam ou já lecionaram para surdos na EPT. A pergunta 12 foi utilizada com 

filtro para identificá-los. Diante do objetivo principal desta segunda etapa, os resultados 

apresentados nos Quadros 7 e 8 referem-se apenas aos docentes P2, P4, P7, P9 e P18. 

O Quadro 7 apresenta as respostas às perguntas 12.1, 13, 14 e 14.1. As perguntas 12.1 

e 13 são questões abertas em que o docente é inquirido a relatar sua experiência ao lecionar 

para estudantes surdos na EPT. Já a pergunta 14 fornece ao docente uma lista de dificuldades 

enfrentadas no ensino de Química para estudantes surdos na EPT, na qual o docente pode 
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escolher até duas opções que correspondam a suas maiores dificuldades. A saber, compõem a 

lista: comunicar-se com o estudante surdo; limitações referentes à dinâmica professor-

intérprete-estudante surdo; escassez ou inexistência de termos específicos da disciplina de 

Química; falta de material de apoio didático bilíngue Libras/português para o ensino de 

química; e falta de recurso didático que permita ao estudante surdo registrar e/ou resgatar, em 

ambientes não formais de ensino, os conteúdos estudados em aula. No caso da(s) dificuldade(s) 

enfrentada(s) pelo docente não constar na lista fornecida, é possível na questão 14.1 indicar 

sua(s) dificuldade(s).  

 

QUADRO 7 – RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS 12.1, 13, 14 E 14.1 DO QUESTIONÁRIO SOBRE 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO DE QUÍMICA PARA SURDOS (PARTE B) 

(continua) 

Professor  Perguntas  

 

12.1- Como foi sua experiência ao lecionar para estudantes surdos na EPT? 

 

13- Sua formação acadêmica contribuiu para a sua formação profissional e atuação com os 

estudantes surdos? 

 

14- Qual(is) dificuldade(s) encontrada(s) ao lecionar para estudantes surdos na EPT? 

 

14.1- Gostaria de complementar a Questão 14 com alguma outra dificuldade encontrada ao 

lecionar para estudantes surdos na EPT? 

P2 12.1- A experiência não foi muito boa, pois na época não tinha conhecimento algum sobre Libras. 

A escola até contratou intérprete para o aluno, mas houve muitas trocas de profissionais ao longo 

do curso e às vezes o aluno acabava ficando sem intérprete devido à burocracia 

institucional/demora para contratar um novo profissional. Nesse caso os estudantes/colegas que 

auxiliavam o aluno, visto que sabiam se comunicar com ele melhor que eu. 

 

13.- Durante a formação acadêmica/graduação não tive essa oportunidade de aprender libras. No 

trabalho aprendi muito pouco, foi mais experiência em sala mesmo. Participei de algumas 

reuniões com intérprete do aluno e de um curso FIC sobre língua de sinais. Aprendi o básico do 

básico nesse período. Logo depois não tive mais contato com alunos surdos e agora me sinto 

despreparado novamente, visto que não pratiquei e não lembro de muitos sinais. 

 

14- Comunicar-se com o estudante surdo; 

Limitações referentes à dinâmica professor-intérprete-aluno surdo. 

P4 12.1- Todas as minhas experiências envolveram estudantes com pleno domínio da leitura labial. 

 

13- Talvez equilibrar as atenções dada ao estudante surdo. De modo algum inferiorizá-lo. Buscar 

insistentemente adoção de materiais adaptados. 

 

14- Comunicar-se com o estudante surdo. 

P7 12.1- O aluno fazia boa leitura labial e tinha uma colega que sempre o ajudava quando ele 

precisava. Eu sempre tomava o cuidado de nunca falar de costas para a turma, para que ele pudesse 

ler os meus lábios. 

 

13- Algumas dicas de cuidados a serem tomados, não mais do que isso. 
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Professor  Perguntas  

 

12.1- Como foi sua experiência ao lecionar para estudantes surdos na EPT? 

 

13- Sua formação acadêmica contribuiu para a sua formação profissional e atuação com os 

estudantes surdos? 

 

14- Qual(is) dificuldade(s) encontrada(s) ao lecionar para estudantes surdos na EPT? 

 

14.1- Gostaria de complementar a Questão 14 com alguma outra dificuldade encontrada ao 

lecionar para estudantes surdos na EPT? 

 

14- Falta de material de apoio didático bilíngue Libras/português para o ensino de química. 

Falta de recurso didático que permita ao estudante surdo registrar e/ou resgatar,  

em ambientes não formais de ensino, os conteúdos estudados em aula. 

P9 12.1- O estudante se sentava no final da sala. Pedi que ele se sentasse na frente. Escrevia no quadro 

e falava lentamente, ele lia nos lábios. Passou no curso com a maior nota dentre os estudantes. 

 

13- Sim, em curso de complementação pedagógica, em atividades no IFTO. 

 

14- Limitações referentes à dinâmica professor-intérprete-estudante surdo. 

Falta de recurso didático que permita ao estudante surdo registrar e/ou resgatar,  

em ambientes não formais de ensino, os conteúdos estudados em aula. 

 

14.1- Aulas de laboratório. 

P18 12.1- Eu lecionei EPT para um aluno surdo de Curso Técnico Vestuário. Por sorte minha, havia 

uma intérprete. Eu enviava as aulas antes para que ela se adaptasse aos termos e à metodologia. 

Entretanto, o discente desistiu. Houve um embate. O estudante achava que a intérprete tinha que 

realizar as tarefas dele e nós explicamos que não, que as tarefas deveriam ser realizadas por ele. 

Até que chegou um momento que ele desistiu do curso. 

 

13- Nada consta. 

 

14- Não se aplica. 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

O Quadro 8 apresenta as respostas às perguntas 16, 17 e 18. Na pergunta 16, o docente 

responde: sim ou não, se, ao lecionar para estudante surdo, fez alguma mudança nas suas 

estratégias de ensino. Em caso afirmativo para a pergunta 16, o docente informa na pergunta 17 

quais foram essas mudanças; e, na pergunta 18, o docente é questionado a responder quais são 

os saberes que considera fundamentais para lecionar para estudantes surdos na EPT. 
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QUADRO 8 – RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS 16, 17 E 18 DO QUESTIONÁRIO SOBRE ESTRATÉGIAS 

DE ENSINO DE QUÍMICA PARA SURDOS (PARTE B) 

Professor  Perguntas  

 

16 - Ao lecionar para estudante surdo, você fez alguma mudança nas suas estratégias de 

ensino? 

 

17 - Quais estratégias de ensino de Química para surdos na EPT você utiliza nos CTI? 

 

18 - Quais saberes são fundamentais para o professor de Química lecionar para estudantes 

surdos na EPT?  

P2 16 - Sim. 

 

17 - Realizava encontros extraclasse para o aluno surdo na presença da intérprete para que o aluno 

tirasse dúvidas que, durante a aula, não conseguia. 

 

18 - Saber Libras e os sinais relacionados à química. 

P4 16 - Sim. 

 

17 - Aos estudantes com domínio da leitura labial busco sempre direcionar meu rosto para eles. 

Todos os vídeos são com legenda. Exploro muitos recursos visuais. Modelos atômicos. 

 

18 - Colocar-se na condição do estudante surdo. Ter uma boa sintonia com o professor intérprete. 

P7 16 - Não. 

 

17 - As mesmas estratégias usadas normalmente, mas com maior uso de recursos visuais. 

 

18 - Conhecimento de Libras e estratégias focadas em recursos visuais em detrimento da 

comunicação oral. 

P9 16 - Sim. 

 

17 - Uso da escrita. 

 

18 - Cuidado interpessoal. 

P18 16 - Sim. 

 

17 - Eu preparava as aulas antes, enviava à intérprete e sempre tentava associar o conteúdo a algo 

visual (imagens, animações, simulações ou filmes). 

 

18 - Nada consta. 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Com a finalidade de apresentar um panorama dos docentes de Química: P2, P4, P7, P9 

e P18, que lecionam ou já lecionaram para estudantes surdos na EPT, foram compiladas todas 

as informações, na qual cabe destacar, são depoimentos riquíssimos que contemplam aspectos 

fundamentais da especificidade da docência para os estudantes surdos e que apontam a 

importância de mobilizar outros saberes da docência para lecionar Química à estudantes surdos, 

conforme explanação a seguir. 
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P2 - Idade entre 35 e 39 anos, tempo na carreira docente corresponde ao período de experiência 

na EPT, licenciado em Química (não teve a disciplina de Libras na graduação), tem Doutorado 

em Química Orgânica. Leciona no EMI e em curso de bacharelado. Conhece as especificidades 

para o ensino de surdos devido às experiências vividas com estudante surdo, intérprete e em 

curso FIC de Libras. Conhece alguns sinais e considera a Libras o único saber fundamental 

para lecionar para surdos. Relata que sua experiência com estudante surdo não foi boa devido 

a sua falta de conhecimento da Libras, trocas de intérpretes e até de períodos sem esse 

profissional durantes as aulas. Períodos estes que o estudante surdo era auxiliado pelos colegas 

de turma, visto que se comunicam melhor com o surdo do que o docente. Nesse contexto, a 

comunicação com o surdo e as limitações da dinâmica, professor-intérprete-estudante surdo, no 

processo de ensino e aprendizagem foram as principais dificuldades deste docente. Quando 

questionado sobre as estratégias de ensino de Química utilizadas com o estudante surdo, relatou 

que realizava encontros extraclasse com o surdo na presença de intérprete, para esclarecer as 

dúvidas do estudante, pois durante a aula de Química, não conseguia realizar esse 

procedimento. Informou que seu Câmpus promove/promoveu espaços para discutir sobre 

educação de surdos e curso FIC de Libras; porém, atualmente sente-se despreparado para 

lecionar para estudante surdo e atribui ao fato de não ter tido outro surdo como aluno e por não 

praticar a Libras.  

P4 - Idade entre 35 e 39 anos, tempo na carreira docente superior ao período de experiência na 

EPT, licenciado em Química (teve acesso às discussões sobre educação de surdos na graduação, 

na disciplina de Educação Especial), tem Mestrado em Ensino de Ciências. Leciona no EMI e 

Pós-Graduação em Pesquisa e Prática Pedagógica. Conhece as especificidades para o ensino de 

surdos a partir do senso comum e de experiências vividas com o intérprete. Conhece alguns 

sinais em Libras e considera importante fomentar a participação dos docentes em programas 

voltados para cursos de Libras. Afirma ter conhecimento sobre a cultura surda. Considera 

fundamental ao lecionar para surdos e exercitar a empatia na relação docente/estudante, na 

perspectiva de entender quais metodologias atendem o estudante surdo, e ter uma boa relação 

com o intérprete. Em suas experiências com estudantes surdos, todos tinham pleno domínio da 

leitura labial. Entretanto, a comunicação com o surdo foi a principal dificuldade do docente. 

Quando questionado sobre as estratégias de ensino de Química utilizadas com os estudantes 

surdos, relatou que seus estudantes tinham domínio da leitura labial, por isso direcionava seu 

rosto para eles, disponibiliza vídeos com legenda e explorava recursos visuais. Informou que 
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seu Câmpus promove/promoveu espaços para discutir sobre educação de surdos e estratégias 

de ensino para estudantes surdos, além de curso FIC de Libras. 

P7 - Idade entre 45 e 49 anos, tempo na carreira docente superior ao período de experiência na 

EPT, licenciado em Química (não teve a disciplina de Libras na graduação), tem Especialização 

em Docência para o Ensino Superior e Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Naturais. 

Leciona no EMI e curso de licenciatura. Não conhece as especificidades para o ensino de 

surdos, Libras e tampouco a cultura surda. Considera como saberes fundamentais para lecionar 

para surdos o conhecimento da Libras e do alfabeto surdo mudo e as estratégias com ênfase 

em recursos visuais em detrimento da comunicação oral. Relata que, em sua experiência, o 

estudante surdo fazia boa leitura labial e tinha uma colega de classe que sempre o ajudava 

quando ele precisava. O docente atenta-se para não falar de costas para a turma para o surdo 

realizar a leitura labial e manteve-se usando as mesmas estratégias usadas com os ouvintes, mas 

passou a usar mais recursos visuais. As principais dificuldades deste docente foram a falta de 

material de apoio didático bilíngue Libras/português para o ensino de química e de recurso 

didático que permitisse ao estudante surdo registrar e/ou resgatar, em ambientes não formais de 

ensino, os conteúdos estudados em aula. Informou que seu Câmpus promove/promoveu espaços 

para discussões sobre estratégias de ensino para estudantes surdos.  

P9 - Idade entre 45 e 49 anos, tempo na carreira docente superior ao período de experiência na 

EPT, licenciado em Química (teve acesso à discussão sobre ensino para estudantes surdos), tem 

Doutorado em Química. Leciona no EMI e no curso de bacharelado. Conhece as especificidades 

para o ensino de surdos a partir de experiências vividas. Conhece alguns sinais em Libras a 

partir do contato com estudante surdo. Este docente considera o contato interpessoal e o 

interesse no processo de aprendizado do estudante fundamental para lecionar para surdos. 

Relata que, em sua experiência com estudante surdo, solicitou que se sentasse em carteira 

próxima ao quadro. O docente falava lentamente, pois o surdo fazia leitura labial. O docente 

acrescenta que o estudante surdo foi aprovado com a maior nota dentre os demais estudantes. 

As limitações referentes à dinâmica professor-intérprete-estudante surdo, a falta de recurso 

didático que permita ao estudante surdo registrar e/ou resgatar, em ambientes não formais de 

ensino, os conteúdos estudados em aula e as aulas de laboratório foram as principais 

dificuldades deste docente. Quanto às estratégias de ensino de Química utilizadas com o 

estudante surdo, o docente relatou que fazia uso da escrita. Informou que seu Câmpus 

promove/promoveu espaços para discutir sobre educação de surdos e estratégias de ensino para 

estudantes surdos. 
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P18 - Idade entre 40 e 44 anos, tempo na carreira docente superior ao período de experiência 

na EPT, licenciado em Química (não teve a disciplina de Libras na graduação), tem Mestrado. 

Leciona no EMI, no PROEJA e no curso de bacharelado. Não tem conhecimento sobre as 

especificidades para o ensino de surdos, de Libras e da cultura surda. Considera como saber 

fundamental, para lecionar para surdos, o conhecimento da Libras para o docente poder 

comunicar-se com o estudante. Não teve dificuldades no ensino de Química para surdos. 

Como estratégia para o ensino de surdos, o docente preparava suas aulas associando recursos 

visuais e as enviava antecipadamente para o intérprete para que ele se adaptasse aos termos e à 

metodologia. Nesse sentido, relatou ter sorte ao lecionar para surdo, pois havia uma intérprete 

em sala. O discente desistiu do curso. 

Após a explanação dos docentes P2, P4, P7, P9 e P18, identificam-se inúmeras situações 

que necessitam ser levadas à discussão em grupos de estudo e pesquisas acadêmicas a fim de 

vislumbrarmos melhores condições para o ensino de surdos, seja na área da Química, seja em 

qualquer outra.  

Por meio da pesquisa é possível afirmar que 90% (noventa por cento) destes docentes 

possuem a titulação de mestre e 55% (cinquenta e cinco) são doutores, indicando o elevado 

nível na titulação acadêmica destes profissionais. Entretanto, percebe-se que se sentem pouco 

preparados para lecionar Química para surdos, seja pela falta e/ou aprofundamento de 

discussões com temas voltados à educação de surdos, seja pela falta de conhecimento da Libras. 

Em alguns casos, fatores como esses podem acabar perpetuando preconceitos e crenças a partir 

de interpretações de ocorrências isoladas que continuam criando barreiras no processo de 

ensino-aprendizagem dos estudantes surdos nas escolas. 

Interpretações feitas a partir do senso comum, sem o embasamento teórico devido, 

promovem conclusões distorcidas que levam ao uso de metodologias inadequadas que não 

contribuem para o aprendizado do surdo e no seu desenvolvimento pleno. Isso é revelado nas 

falas de alguns desses docentes quando relatam que (1) o surdo faz leitura labial, (2) o surdo 

faz uso da escrita em português para registrar as informações trazidas oralmente pelo docente, 

(3) o surdo faz leitura de legenda de vídeos em português, (4) o intérprete é quem faz as 

adaptações dos termos específicos da Química e da metodologia para o estudante surdo, entre 

outras. 

Devido às barreiras ambientais e metodológicas, os surdos muitas vezes precisam 

superar por conta própria os obstáculos que encontram no ambiente escolar. A esse respeito, 

Elisabeth Torres, Alberto Mazzoni e Anahi Mello (2007, p. 373) reforçam que se trata de “uma 

situação comum e cotidiana a muito estudante surdo, que apenas graças ao seu esforço pessoal, 
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ou seja, com um sobre-esforço indevido”, consegue ter acesso à informação e exceder algumas 

barreiras da comunicação. 

Essa pode ser a situação vivenciada pelos estudantes surdos no relato de 3 dos 5 docentes 

em questão, no qual trazem a leitura labial como se fosse uma habilidade natural dos surdos, 

quando na verdade exige, para além de um grande esforço pessoal, fatores, tais como: o 

momento da vida em que o tornou surdo, o grau de surdez, os recursos técnicos e pessoal de 

apoio, o entorno em que a pessoa se desenvolve, a capacidade de fala e leitura labial dessa 

pessoa e a preferência dela por um determinado método de comunicação em situações 

específicas (seja quando esteja com os familiares, na sala de aula, em contato com estranhos 

etc.) (TORRES; MAZZONI; MELLO, 2007). A esse respeito, os autores ressaltam que,  

 

a qualidade da leitura labial depende de outros fatores além da habilidade de leitura 

da pessoa surda, pois tanto o nível de conforto ambiental existente no local em que a 

conversação é realizada, quanto a capacidade do emissor de articular corretamente os 

fonemas, ou até mesmo o tipo de grafia labial do emissor, interferem nesse processo 

de leitura. (TORRES; MAZZONI; MELLO, 2007, p. 375). 

 

Após o que foi apresentado e discutido com base nas falas dos docentes quanto à 

disposição dos surdos para o uso da leitura labial, escrita e leitura de textos em português, 

reforça-se que esta pesquisa de dissertação de Mestrado se mantém à luz dos estudos de 

pesquisadores de educação de surdos alinhados à perspectiva da Educação Bilíngue 

Libras/português. Com esse viés Márcia Goldfeld (2001) destaca que a Libras tem sido 

reconhecida como o meio mais eficaz, pois é capaz de viabilizar o desenvolvimento da 

linguagem dos surdos e garantir um desenvolvimento mais adequado, compatível com sua idade 

e com seu potencial cognitivo.  

Visto que a leitura labial não é uma habilidade inerente ao surdo, a escrita e leitura em 

português, pelos mesmos fatores citados, também não são. Nesse sentido, é necessário 

considerar que o ambiente escolar que o estudante surdo está inserido é inclusivo. Portanto, as 

metodologias, salvo algumas exceções, têm no português escrito e falado o único meio de 

comunicação do professor com os estudantes (surdos e ouvintes). Mesmo que garantida por lei 

a presença de intérprete de Libras e considerando que o surdo tenha compreensão da Libras, 

nem sempre o professor atenta-se ao fato de que o estudante surdo não tem condições de 

acompanhar a tradução do intérprete e, simultaneamente, acompanhar suas indicações (no 

quadro, livro, vídeo etc.) às imagens de símbolos, fórmulas químicas, cálculos químicos, entre 

outros complementos à sua explicação por meio de recursos visuais. Percebe-se, na fala dos 

docentes, a tentativa na busca por recursos visuais como uma das adaptações metodológicas. 
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Isso é necessário, contudo, de nada adianta quando o estudante surdo não consegue acompanhar 

a sequência cronológica do que lhes é apresentado. Diante disso, Torres, Mazzoni e Mello 

(2007, p. 380) dizem ser um problema para o estudante surdo “precisar dividir a atenção 

simultaneamente ao conteúdo exposto pelo mestre e ao intérprete de língua de sinais”. 

Nota-se, então, que a simples permanência do estudante surdo na sala de aula de uma 

classe comum não atende a proposta política da inclusão, pois mantê-lo subordinado às práticas 

tradicionais de ensino, baseadas no ouvintismo e oralismo (SKLIAR, 2016), não contribuem 

para seu aprendizado. As linguagens oral e escrita, do português, acabam sendo as únicas 

formas de comunicação utilizadas pelos docentes durante as aulas, ignorando a identidade 

linguística do estudante surdo, que tem como primeira língua (L1) a Língua Brasileira de Sinais.  

Outro agravante bastante presente nesse contexto é a triangulação professor-intérprete-

estudante, pois tais dificuldades também perpassam o trabalho do intérprete que atua junto com 

o professor de Química. O intérprete, que devido ao desconhecimento de sinais específicos da 

disciplina e o elevado grau de dificuldade de tradução e interpretação de conceitos básicos 

necessários para a introdução ao estudo da Química, prejudica a compreensão do estudante 

sobre o que está sendo tratado durante a aula.  

Já foi posto em discussão, neste capítulo, a questão da delimitação das funções do 

docente e do intérprete em sala de aula. Apesar de ocuparem papéis distintos – ou justamente 

por ocuparem papéis distintos –, precisam manter um constante diálogo e troca de saberes, um 

para com o outro, na perspectiva de juntos promoverem ao estudante surdo melhores condições 

para a compreensão do que está sendo ensinado. Entretanto, o docente, como mediador do 

conhecimento científico, não pode delegar ao intérprete a função de ensinar os conhecimentos 

específicos de Química, tampouco seja o responsável pelas escolhas e adaptações 

metodológicas. O intérprete, segundo Pereira, Benite e Benite (2011, p. 51), “como 

intermediador, tem poucos argumentos e propriedade para atuar efetivamente no ensino de 

química, já que esta tem linguagem específica que, geralmente, não é de domínio da formação 

dos intérpretes.”  

Dessa forma, nota-se, por seu relato, que P18 prepara suas aulas com antecedência e as 

encaminha para o intérprete. Esta é uma estratégia necessária, pois possibilita ao intérprete de 

inteirar-se do assunto, pesquisar e apropriar-se de sinais de termos químicos em Libras, em 

muitos casos, antecipar-se quanto a não existência desses termos. Nesse caso, o diálogo e a 

troca de saberes entre a díade docente-intérprete, conforme já foi explanado, é outra estratégia 

que irá contribuir de forma exitosa no processo de ensino-aprendizagem do estudante surdo.  

Nessa perspectiva, é importante considerar o papel do professor no processo de 
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rompimento das barreiras que prejudicam a inclusão e a formação integral de estudantes surdos 

e, por consequência, dificultam o processo de aprendizagem. Sabe-se que os processos de 

formação pelos quais os professores passam devem minimizar a falta de habilidade que eles 

apresentam em se comunicar em Libras e ampliar os seus conhecimentos acerca da cultura 

surda, de modo a auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de estudantes surdos. Como 

formação humana emancipatória, é necessário que o professor assuma os desafios de uma 

formação integral que garanta a este estudante uma educação libertadora, capaz de promover a 

autonomia desse sujeito. Enfim, acima de tudo, é necessário professores dispostos a discutir 

coletivamente sobre esses pressupostos, bem como suscetíveis à inovação e à busca por 

estratégias mais adequadas à integração do estudante surdo. 

A seguir, são apresentados os dados referentes às perguntas 15, 19 e 20 abertas a todos 

os participantes. A pergunta 15 questiona os docentes se no Câmpus que lecionam 

promove/promoveu: (a) Espaço para discussões sobre educação de surdos, (b) Espaços para 

discussões sobre estratégias de ensino para estudantes surdos, (c) Formação docente acerca de 

educação de surdos, (d) Cursos FIC de Libras e (e) Não promoveu. Os dados obtidos permitiram 

concluir que 50% dos docentes responderam que seus Câmpus não têm promovido as 

estratégias supracitadas. O resultado obtido dos 50% dos docentes que lecionam em Câmpus 

que promove/promoveu uma ou mais das estratégias apresentadas pode ser verificado no 

Quadro 9 a seguir. 

 

QUADRO 9 – RESPOSTAS À PERGUNTA 15 DO QUESTIONÁRIO SOBRE ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

DE QUÍMICA PARA SURDOS (PARTE B) 

Pergunta 15 - Seu Câmpus 

promoveu 

P1 P2 P3 P4 

  
P5 P7 P9 P10 P11 

Espaços para discussões sobre 

educação de surdos 

X X X X  X X X  

Espaços para discussões sobre 

estratégias de ensino para 

estudantes surdos 

  X X   X  X 

Formação docente acerca de 

educação de surdos 

   X X     
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Cursos FIC de Libras 

 X X X    X  

Fonte: elaborado pela autora (2020). 
 

Os dados obtidos mostram a reduzida oferta de curso de formação docente acerca de 

educação de surdos na EPT, ao mesmo tempo, apontam para a necessidade de serem ofertados 

cursos que contemplem a educação de surdos, diante de tudo que foi apresentado e discutido 

neste capítulo.  

A questão 19 propõe a possibilidade de acréscimo de outras considerações que os 

docentes julgarem necessárias. Não houve respostas a esta pergunta. Encerra-se o questionário 

na questão 20, solicitando que aqueles que queiram receber o feedback da pesquisa, indique seu 

e-mail. No capítulo seguinte, será apresentado o produto educacional elaborado, aplicado e 

avaliado nesta pesquisa de dissertação de Mestrado.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

PRODUTO EDUCACIONAL 

 

4.1 Produto Educacional: necessidade e oportunidade  

 

Em 2016, foi aprovado pela CAPES o primeiro Mestrado Profissional em Rede 

Nacional na Área de Ensino, o PROFEPT – Educação Profissional e Tecnológica. Trata-se do 

Programa de Pós-Graduação no qual foi desenvolvida essa pesquisa. Devido à sua modalidade, 

o Mestrado Profissional apresenta como diferencial a obrigatoriedade de implementar um 

produto educacional, de relevância no contexto em que a pesquisa acadêmica será realizada.  

Uma vez gerado este produto, ele passa a ser um material valioso, um recurso didático 

de fundamental importância que serve de apoio ao professor, que tem como objetivo maior 

facilitar o processo ensino-aprendizagem na EPT. Jonir Cerqueira e Elise Ferreira (2005, p. 1), 

a esse respeito, definem recursos didáticos como sendo, 

 

[...] todos os recursos físicos, utilizados com maior ou menor frequência em todas as 

disciplinas, áreas de estudo ou atividades, sejam quais forem as técnicas ou métodos 

empregados, visando auxiliar o educando a realizar sua aprendizagem mais 

eficientemente, constituindo-se num meio para facilitar, incentivar ou possibilitar o 

processo ensino-aprendizagem.  

 

Segundo o documento de Área de Ensino da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), para os Mestrados Profissionais, são consideradas 

produtos educacionais as seguintes categorias: mídias educacionais; protótipos educacionais e 

materiais para atividades experimentais; propostas de ensino; material textual; materiais 

interativos; atividades de extensão e desenvolvimento de aplicativos. (BRASIL, 2019). 

Para conhecimento das pesquisas desenvolvidas no cenário nacional, foi realizada uma 

busca no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, que contribuiu para o mapeamento dos 

trabalhos desenvolvidos academicamente no Brasil por educadores e/ou pesquisadores cujos 

temas e problemas vão ao encontro das discussões aqui propostas.  

A partir dos descritores “ensino de Química” e “educação de surdos”, constatou-se a 

existência de muitos trabalhos registrados nos últimos seis anos. No entanto, muitos resultados 

voltam-se às discussões que se referem aos temas que diferem bastante do enfoque desta 
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pesquisa, como: Formação de Professores, Formação de Intérpretes e Criação de Sinais. Por 

outro lado, é possível observar pesquisas que abordam estratégias de ensino de Química para 

estudantes surdos. Entretanto, pesquisas relacionadas ao tema, destinadas ao “ensino de 

Química na EPT” para estudantes surdos nos cursos técnicos integrados, não são citadas, a qual 

sustenta a viabilidade e a relevância desta pesquisa. Pode-se visualizar no Quadro 10 uma 

relação de pesquisas cujos temas e problemas vão ao encontro das discussões aqui propostas. 

 

QUADRO 10 – PESQUISA NO BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES 

(continua) 

Ano Instituição Autor Título Palavras-chave 

2019 UFJF 

 

Jomara 

Mendes 

Fernandes  

A semiótica no processo de ensino e 

aprendizagem de Química para 

surdos: um estudo na perspectiva 

da multimodalidade. 

Educação de surdos. 

Multimodalidade. 

Libras. 

Ensino de Química. 

2018 UESB Fabíola 

Morais 

Barbosa 

O signwriting e a prática docente: o 

processo ensino-aprendizagem com 

alunos surdos. 

SignWriting. 

Prática docente. 

Escrita para surdos. 

2018 UFU Ronaldo 

Henrique 

Souza 

Marques 

O ensino de química para surdos: 

produção de planos de aula 

especializado para turmas 

inclusivas 

Libras.  

Surdos. 

Química. 

Plano de aula especializado. 

2018 UFG Nislaine 

Caetano Silva 

Mendonça 

Estudos sobre a configuração da 

sala de aula no ensino de ciências 

para surdos 

Ensino de ciências. 

Educação de surdos. 

Conceitos químicos. 

2017 UFJF Vinícius da 

Silva Carvalho 

Investigando os processos de 

imersão e modificação de sinais, 

durante a apropriação da 

sinalização científica por surdos ao 

abordar os saberes químicos 

matéria e energia. 

Ensino de Química. 

Formação de sinais 

específicos em Libras. 

Descrição linguística. 

Educação de Surdos. Matéria 

e energia. 

2017 UFES Amanda 

Bobbio 

Pontara 

Desenvolvimento de sinais em 

Libras para o ensino de Química 

Orgânica: um estudo de caso de 

uma escola de Linhares/ES. 

Química orgânica. Educação 

inclusiva. Material didático. 

Ensino de surdos. 
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Ano Instituição Autor Título Palavras-chave 

2017 UEPB Fábio 

Alexandre 

Santos 

Expressões químicas sinalizadas 

nas mãos de intérpretes de libras. 

Ensino de química. 

Educação inclusiva. Libras. 

Surdez. 

2017 UFSC Gabriela 

Otaviani 

Barbosa 

A arte de escrever em libras. Libras. 

Escritas de Sinais. 

ELiS. 

SignWriting. 

2017 UERR Ricardo 

Daniell 

Prestes 

Jacaúna 

Tecnologias assistivas e elaboração 

de material didático com base na 

aprendizagem significativa para o 

ensino de química para alunos 

surdos. 

Ensino de Química. 

Tecnologias Assistivas. 

Surdos.  

Aprendizagem Significativa. 

2017 UFS Aline Nunes 

Santos 

Relações de estudantes surdos com 

os conhecimentos escolares: 

percursos e percalços no 

aprendizado da química. 

Alunos surdos. 

Inclusão. 

Relação com o saber. 

Ensino de Química. 

2017 IFSP Carla Patrícia 

Araújo 

Florentino 

Análise de uma sequência de ensino 

investigativa no ensino de Química 

realizada com um grupo de 

estudantes surdos. 

Surdos. 

SEI. 

Bilinguismo. 

Ensino de Química. 

2016 

  

UNESP   Políticas de formação de 

professores na perspectiva bilíngue 

- o caso do INES. 

Políticas educacionais. 

Formação de professores. 

Surdo. 

Educação Bilíngue. 

Educação básica. Formação 

Bilíngue do INES. 

2016 Unioeste   A formação do intérprete de Libras 

para o ensino de ciências lacunas 

refletidas na atuação do TILS em 

sala de aula. 

Ensino de Ciências para 

Surdos. 

Tradutor e Intérprete de 

Língua de Sinais. 

Língua Brasileira de Sinais 

(Libras). 

2016 UFRGS Camila 

Aguilar 

Busatta 

A sala de aula de Química: um 

estudo a respeito da educação 

especial e inclusiva para surdos. 

Ensino de Química. 

Educação Especial. Inclusão 

Escolar. 

Surdez. 
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Ano Instituição Autor Título Palavras-chave 

2016 UFJF Jomara 

Mendes 

Fernandes 

Propostas metodológicas 

alternativas para a educação 

inclusiva a surdos: enfoque nos 

conteúdos de balanceamento de 

equações química e estequiometria 

para o ensino médio. 

Aprendizagem química. 

Aluno surdo.  

Estratégias de ensino.  

Libras. 

2016 UFES Bruna 

Gabriela Nico 

Pereira 

Caos(ando) a inclusão: um outro 

olhar sobre as práticas pedagógicas 

dos professores de química. 

In/exclusão. 

Prática docente. 

Governamento. 

Função-educador. 

Subjetivação. 

2016 UFABC Mikaella de 

Sousa 

Construção de significados e 

apropriação do conhecimento 

científico em aulas de química no 

contexto educacional bilíngue de 

surdos. 

Surdos. 

Educação Bilíngue de 

Surdos.  

Interações discursivas. 

Construção de significados. 

2016 UNIFESP Maria Lucia 

Garcia de 

Almeida  

A importância da escrita de sinais 

junto com o ensino de Libras na 

ótica dos professores de uma escola 

bilíngue para surdos, na cidade de 

São Paulo. 

Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS.  

Escrita de Sinais. 

Educação Bilíngue. 

Surdo. 

2016 UERR Geanmi 

Anastácio 

Pereira 

Criação de sinais para os conceitos 

químicos “base” e “neutro” em 

língua brasileira de sinais – Libras. 

Ensino de química inclusivo. 

Deficiência auditiva.  

Sinais específicos para o 

ensino de química. 

2016 UFRGS Raquel Brusco 

Machado 

Ensino de química: a inclusão de 

discentes surdos. 

Inclusão de Surdos. 

Ciência Química. 

Metodologias de Ensino. 

2016 Unioeste Graziely 

Grassi Zanoni 

Uma sequência didática proposta 

para o ensino de funções na escola 

bilíngue para surdos. 

Sequência didática. 

Funções. 

Surdos. 

2016 Unicamp Daniela 

Ramalho Cury 

Escrita de sinais: concepções dos 

educadores Surdos e ouvintes. 

Surdos. 

Educação de Surdos. 

Escrita de sinais. 

2016 UFRJ Julia Barral 

Dodd 

Rumjanek 

Admirável mundo novo: a ciência e 

o surdo. 

  

2015 UFSC Juliana Tasca 

Lohn 

Do jogo didático ao jogo didático 

surdo no contexto da educação 

bilíngue: o encontro com a cultura 

surda. 

Surdos. 

Cultura surda. 

Professores surdos. 

Jogos didáticos surdos. 
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Ano Instituição Autor Título Palavras-chave 

2015 Unopar Carla Cristine 

Tescaro 

Santos Lino 

A formação de professores e 

dificuldades acadêmicas: inclusão 

de alunos surdos em escola 

estadual. 

Alunos surdos. 

Escola pública.  

Inclusão. 

Formação em exercícios. 

Ensino e aprendizagem. 

2015 UFC Esilene Dos 

Santos Reis 

O ensino de química para alunos 

surdos: desafios e práticas dos 

professores e intérpretes no 

processo de ensino e aprendizagem 

de conceitos químicos traduzidos 

para libras. 

Ensino de Química. 

Libras. 

Alunos surdos. 

Educação especial. 

2015 FURB Dinara Gretter As contribuições dos recursos 

visuais para o ensino de soluções 

químicas na perspectiva da 

educação inclusiva no contexto da 

surdez. 

Ensino de química. 

Soluções químicas. 

Educação de surdos. 

Educação inclusiva. 

2015 UNESP Sabrina 

Pereira Soares 

Basso 

Cursos de licenciatura na área de 

ciências: a temática inclusão 

escolar de alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

Formação Inicial. 

Ensino de Ciências. 

Educação Inclusiva. 

2015 UEM Danielle Miki 

Fujikawa 

Bózoli 

Um estudo sobre o aprendizado de 

conteúdos escolares por meio da 

escrita de sinais em escola bilíngue 

para surdos. 

Sistema SignWriting. 

Escrita de sinais. 

Educação de surdos. 

Aprendizagem e 

desenvolvimento. 

Apropriação conceitual. 

2014 IFG Anahê netto 

leão marques 

Terminologias no ensino de química 

para surdos em uma perspectiva 

bilíngue. 

Bilinguismo. 

Ensino de Química. 

Glossário. 

2014 UFS Edivaldo da 

Silva Costa 

  

O ensino de química e a língua 

brasileira de sinais – sistema 

signwriting (Libras-SW): 

monitoramento interventivo na 

produção de sinais científicos. 

Escrita de sinais. 

Inclusão Científica. 

Língua Brasileira de Sinais. 

Química. 

Sistema simbólico. 

2014 UFJF Cristiane 

Lopes Rocha 

de Oliveira 

Reflexões sobre a formação de 

professores de química na 

perspectiva da inclusão e sugestões 

de metodologias inclusivas aos 

surdos aplicadas ao ensino de 

química. 

Ensino de Química. 

Inclusão. 

Surdos. 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

Buscou-se organizar um outro quadro a partir do Quadro 10, a fim de oferecer aos 

leitores com interesse nessas informações uma seleção mais sucinta e precisa de trabalhos que 

mais se aproximem do objeto desta pesquisa. Como critério utilizado para a elaboração do novo 
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quadro, considerou-se majoritariamente para a remoção dos trabalhos, aqueles cujo objeto 

principal de pesquisa são os seguintes: Criação de Sinais, Escrita de Sinais e Formação de 

Professores, devido à divergência do foco desta pesquisa. Foram mantidas, com base no Quadro 

10, as seguintes informações: ano, título e palavras-chave, resultando no que pode ser 

visualizado no Quadro 11 a seguir. 

 

QUADRO 11 – RESULTADOS DA DELIMITAÇÃO DO QUADRO 10 

(continua) 

Ano Título Palavras-chave 

2018 O signwriting e a prática docente: o processo ensino-

aprendizagem com alunos surdos 
SignWriting. Prática docente. 

Escrita para surdos. 

2017 
 

  

Tecnologias assistivas e elaboração de material didático 

com base na aprendizagem significativa para o ensino de 

química para alunos surdos    

Ensino de Química. Tecnologias 

Assistivas. Surdos. Aprendizagem 

 Significativa. 

2017  Relações de estudantes surdos com os conhecimentos 

escolares: percursos e percalços no aprendizado da química

    

Alunos surdos. Inclusão. 

Relação com o saber. Ensino de 

Química. 

2016 
  

Propostas metodológicas alternativas para a educação 

inclusiva a surdos: enfoque nos conteúdos de balanceamento 

de equações química e estequiometria para o ensino médio 

Aprendizagem  química. Aluno 

surdo. Estratégias ensino. Libras. 

2016 Caos(ando) a inclusão: um outro olhar sobre as práticas 

pedagógicas dos professores de química 
In/exclusão. Prática docente. 

Governamento. Função-educador. 

Subjetivação. 

2016 Construção de significados e apropriação do conhecimento 

científico em aulas de química no contexto educacional 

bilíngue de surdos 

Surdos.  Educação Bilíngue de 

Surdos.  Interações discursivas. 

Construção de significados. 

2015 O ensino de química para alunos surdos: Desafios e práticas 

dos professores e intérpretes no processo de ensino e 

aprendizagem de conceitos químicos traduzidos para Libras

  

Ensino  de Química. Libras. 

Alunos surdos.  Educação 

especial. 
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Ano Título Palavras-chave 

2015 As contribuições dos recursos visuais para o ensino de 

soluções químicas na perspectiva da educação inclusiva no 

contexto da surdez   

Ensino  de química. Soluções 

químicas. Educação de surdos. 

Educação inclusiva. 

2014  Reflexões sobre a formação de professores de química na 

perspectiva da inclusão e sugestões de metodologias 

inclusivas aos surdos aplicadas ao ensino de química 

Ensino de Química. Inclusão. 

Surdos. 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

Essa etapa foi fundamental para consolidar a pesquisa apresentada nesta dissertação de 

Mestrado, visto que forneceu embasamento para defender e comprovar sua relevância e 

viabilidade. Por seu intermédio, foi possível constatar que a abordagem sobre a temática 

educação de ciências, na área de Química para estudantes surdos, é pouco explorada na EPT, 

pois pouco se encontrou como referência bibliográfica e, principalmente, como recursos 

didáticos.  

Embora inúmeros pesquisadores da área da Educação, incluindo os da área da Química, 

já tenham apresentado resultados de estudos voltados para melhorar a qualidade no ensino para 

a pessoa surda, é visto que ainda é necessário ampliar e aprofundar as pesquisas que visam 

promover a acessibilidade para surdos quanto à utilização de recursos educacionais.  

Com base nas informações coletadas no portal da CAPES e organizadas nos Quadros 

10 e 11, reforçadas pela recente pesquisa realizada pela Webdesigner Francine M. Vieira 

(2019), que constatou a carência de mídias digitais pensadas para o público surdo, percebe-se: 

(1) a necessidade de idealizar, elaborar e validar  um produto educacional bilíngue 

(Libras/português) no formato de site que busque qualificar a atuação dos docentes de Química 

no ensino desta ciência para estudantes surdos e (2) a oportunidade de gerar um Produto 

Educacional de relevância no contexto em que a pesquisa se realiza, bem como determinado 

pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica pelo PROFEPT, que 

respeite os estudantes surdos, valorizando sua língua e a visualidade como meio de 

comunicação. 

Na sequência, apresenta-se o produto educacional proposto. 
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4.2 Produto Educacional: Glossário Acadêmico de Química 

 

Diante do exposto na Seção 4.1, surge a motivação para o desenvolvimento do 

Glossário13 Acadêmico de Química, em mídia digital, em formato de site. A escolha pelo uso 

da tecnologia como ferramenta pedagógica de intervenção no processo de comunicação escrita 

ou visual, para Stumpf (2008, p. 18), promove a interação social entre os sujeitos envolvidos. 

“As tecnologias: vídeos, DVD, páginas de internet, blog, comunidade virtual, e-mail, chat, 

webcam, escrita de Língua de Sinais, o celular com suas mensagens, retroprojetores, a TV, 

oportunizam e motivam essas participações”.  

 

O glossário é importante, pois representa o conhecimento científico específico e 

especializado de forma organizada, com um manual. Sem os glossários, os sujeitos 

não conseguirão se comunicar, repassar seus conhecimentos, tampouco representar 

esse conhecimento de forma organizada na Libras. (STUMPF; MARTINS, 2017, p. 

185). 

 

Para Marianne Stumpf e Francielle Martins (2017, p. 186), um glossário em Libras é 

bilíngue, pois explica e traduz palavras para um outro idioma e com os respectivos sinais em 

Libras, isso é “fundamental para que as pessoas possam utilizar os sinais corretos e, também 

conhecer os conceitos claramente pela língua de sinais, visto que é a primeira língua das pessoas 

surdas, facilitando o entendimento dos conceitos.”  

Nesta etapa da pesquisa, foi necessária uma nova delimitação dos dados coletados e 

apresentados no Quadro 10, subtraindo as pesquisas que não utilizam o sistema de escrita de 

sinais, o SingWriting (SW). O resultado desse recorte pode ser observado no quadro a seguir: 

 

QUADRO 12 – RESULTADO DO RECORTE DO QUADRO 10, QUANTO A UTILIZAÇÃO DA ESCRITA 

DE SINAIS NAS PESQUISAS 

(continua) 

Ano  Título Palavras-chave 

2018 O signwriting e a prática docente: 

 o processo ensino-aprendizagem 

com alunos surdos 

SignWriting. Prática docente. Escrita para surdos. 

2017 A arte de escrever em libras Libras. Escritas de Sinais. ELiS. SignWriting. 

                                                
13 “Glossário é como um dicionário que apresenta termos desconhecidos ou técnicos em um idioma.” (STUMPF; 

MARTINS, 2017, p. 185). 
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Ano  Título Palavras-chave 

2016 A importância da escrita de sinais 

junto com o ensino de Libras na ótica 

dos professores de uma escola 

bilíngue para surdos, na cidade de 

São Paulo. 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Escrita de Sinais. 

Educação Bilíngue. Surdo. 

2016 Escrita de sinais: concepções dos 

educadores Surdos e ouvintes. 

Surdos. Educação de Surdos. Escrita de sinais. 

2015 Um estudo sobre o aprendizado de 

conteúdos escolares por meio da 

escrita de sinais em escola bilíngue 

para surdos. 

Sistema SignWriting. Escrita de sinais. Educação de 

surdos. Aprendizagem e desenvolvimento. Apropriação 

conceitual. 

2014 O ensino de química e a língua 

brasileira de sinais – sistema 

signwriting (Libras-SW): 

monitoramento interventivo na 

produção de sinais científicos. 

Escrita de sinais. Inclusão Científica. Língua Brasileira 

de Sinais. Química. Sistema simbólico. 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

O sistema de escrita de sinais, o SignWriting, é uma evolução de um sistema criado pela 

coreógrafa americana, Valerie Sutton, em 1974, para registrar os movimentos da dança. Sua 

estratégia logo despertou o interesse de pesquisadores da Universidade de Copenhague pela 

possibilidade de representar a escrita de sinais. (STUMPF, 2014). O SignWriting não é uma 

língua, mas um sistema de escrita de sinais que tem ganho visibilidade e destaque no meio 

acadêmico, apesar de não ser legalmente oficializado. (SOUZA, 2015). 

Segundo a professora surda Marianne Rossi Stumpf, Doutora em Informática na 

Educação, o SignWhiting tem grande importância para os surdos. Esta pesquisadora, dedicada 

ao estudo do SW no Brasil, afirma que 

 

Nós surdos precisamos de uma escrita que represente os sinais visuais-espaciais com 

os quais nos comunicamos, não podemos aprender bem uma escrita que reproduz os 

sons que não conseguimos ouvir. [...] A escrita de sinais está para nós, surdos, como 

uma habilidade que pode nos dar muito poder de construção e desenvolvimento de 

nossa cultura. Pode nos permitir, também, muitas escolhas e participação no mundo 

civilizado do qual também somos herdeiros, mas do qual até agora temos fica à 

margem, sem poder nos apropriar desta representação. Durante todos os séculos da 

civilização ocidental, uma escrita própria fez falta para os surdos, sempre dependentes 

de escrever e ler em outra língua, que não podem compreender bem, vivendo com isso 

uma grande limitação. (STUMPF, 2014, p. 60). 

 

Apesar do significado que o SignWriting representa para a cultura surda e para os 

surdos, a falta de conhecimento desse sistema de escrita de sinais acarreta a sua não utilização 

em trabalhos acadêmicos, como se observa no Quadro 12; sendo dado que apenas 20% das 
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obras apresentadas no Quadro 10 utilizam esse sistema de escrita que permite o registro da 

língua de sinais. Uma constatação importante e que também qualifica a escolha do produto 

educacional proposto e gerado nesta dissertação de Mestrado, é o fato de constar em apenas 

uma das obras a elaboração de um glossário bilíngue Libras/português, em que reúne alguns 

termos de Química. Portanto, a produção de um Glossário Bilíngue Libras/português que utilize 

o sistema de escrita de sinais contribui para o ensino de Química para surdos e para a divulgação 

do SignWriting entre os surdos e ouvintes. Além disso, poderá servir de inspiração para outros 

trabalhos acadêmicos. 

Outrossim, da busca na internet de suportes que auxiliassem na elaboração do produto 

educacional, foi identificado no portal de objetos educacionais da CAPES, o eduCAPES14. Este 

reúne um acervo com milhares de objetos de aprendizagem que podem ser acessados 

livremente. Entretanto, a partir da utilização dos mesmos descritores utilizados na pesquisa 

realizada no Banco de Teses e Dissertações da CAPES – “ensino de química” e “educação de 

surdos” – e apresentada no Quadro 10, tomou-se conhecimento de que o número de produtos 

educacionais disponíveis no portal investigado é ínfimo, portanto, se reforça a escassez de 

recursos didáticos destinados às pessoas surdas.  

Para conhecimento, são elencados a seguir, com base na produção mais atual, o nome 

dos cinco produtos educacionais e suas respectivas instituições proponentes encontradas nesta 

busca, a saber. 

 Produto Educacional: Ensino de Química para alunos Surdos com uso de Tecnologias 

Assistivas Baseado na Aprendizagem Significativa – UERR, 2018; 

 Sequência de Ensino Investigativa: “Adulteração do Leite” – IFPS, 2017; 

 Criação de Sinais para os Conceitos Químicos “Base” e “Neutro” em Língua Brasileira 

de Sinais – LIBRAS, UERR, 2016; 

 PDF Interativo: Atividades de Química para Estudantes Surdos – UFAC, 2016; 

 Ensino Bilíngue Libras/português para Alunos Surdos: Investigação dos Cenários da 

Educação Bilíngue de Química e de Sinais Específicos em Sala de Aula – UTFPR, 2014. 

Sendo assim, com o respaldo do arcabouço teórico apresentado e pela motivação pessoal 

                                                
14 “O eduCAPES é um portal de objetos educacionais abertos para uso de alunos e professores da educação básica, 

superior e pós graduação que busquem aprimorar seus conhecimentos, [...]  engloba em seu acervo milhares de 

objetos de aprendizagem, incluindo textos, livros didáticos, artigos de pesquisa, teses, dissertações, videoaulas, 

áudios, imagens e quaisquer outros materiais de pesquisa e ensino que estejam licenciados de maneira aberta, 

publicados com autorização expressa do autor ou ainda que estejam sob domínio público. O portal permite a 

inclusão de materiais abertos que estejam mapeados em algum esquema de metadados. O portal utiliza a tecnologia 

DSpace que suporta nativamente os padrões de metadados Dublin Core e armazena arquivos em qualquer tipo de 

formato digital.” Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/ Acesso em: 22 abr. 2020. 

 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/432084
https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/432084
https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/563924
https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/432085
https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/432085
https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/552853
https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/170229
https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/170229
https://educapes.capes.gov.br/
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da pesquisadora, inspirada pelo contexto profissional em que está inserida, foi definido o 

produto educacional que é parte desta pesquisa de dissertação de Mestrado. Este é, 

indubitavelmente, um produto educacional que está alinhado ao modelo de Educação Bilíngue 

para surdos.  

 

4.3 Produto Educacional: descrição técnica do site  

 

4.3.1 Equipe 

 

Para o desenvolvimento do produto educacional: Glossário Acadêmico de Química, no 

formato de site, foi necessária a participação de uma equipe multidisciplinar composta por oito 

profissionais de duas áreas: Educação e Técnica. Integraram a área da Educação: (1) a 

pesquisadora/professora de Química, (2) uma professora da área da Tradução e Interpretação 

em Língua de Sinais (Libras/português), (3) dois professores surdos da área da Libras. A área 

Técnica foi composta por: (4) uma Webdesigner, (5) dois Tradutores e Intérpretes de Língua de 

Sinais (Libras/português) e (6) um estudante surdo voluntário do Curso Superior de Tecnologia 

em Produção Multimídia do Câmpus PHB. 

 

4.3.2 Desenvolvimento: páginas e estrutura básica  

 

 O Glossário Acadêmico de Química foi desenvolvido com a linguagem de marcação 

HTML (HyperText Markup Language), a linguagem de apresentação CSS (Cascading Style 

Sheets) e as linguagens de programação Javascript e PHP.  

Os principais programas utilizados foram15: (a) Dreamweaver: programação do site; (b) 

Photoshop e Fireworks: edição de imagens bitmap; (c) Illustrator: criação e edição de imagens 

vetoriais; (d) FileZilla: servidor de arquivo para internet; e, (e) Premiere: edição de vídeos. 

Além dessas linguagens, foram utilizados outros recursos como imagens (backgrounds, Gifs 

animados e ícones), links, vídeos em Libras e textos em português. 

Os vídeos foram gravados por alguns membros16 da equipe descrita anteriormente na 

Seção 4.3.1, no estúdio do Núcleo de Produção Bilíngue (NPB) do PHB. Para o processo de 

filmagem e edição, foram utilizados recursos audiovisuais e equipamentos conforme descrição 

a seguir:  

                                                
15 Os programas utilizados são livres ou são licenciados pelo IFSC. 
16 (1) a pesquisadora/professora de Química, (2) uma professora da área da Tradução e Interpretação em Língua 

de Sinais (Libras/português), (3) uma Tradutora e Intérprete de Língua de Sinais (Libras/português). 
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– estúdio com fundo infinito na cor azul para aplicação de chroma key; 

– kit de iluminação fria contendo 7 pontos de luz; 

– tripé Manfrotto 504HD; 

– câmera DSLR Nikon d610; 

– lente Nikkor 24-70mm 2.8; 

– cartão Sandisk 32GB Extreme u3; 

– teleprompter 19"; 

– laptop Daten; 

– Workstation dell precision 3630 i7 32GB de RAM NVidia quadro P2000; 

– 2 monitores de led Philips 4k 28"; 

– pacote Adobe 2019 (Adobe Premiere e Adobe After Effects); 

– programas de edição gráfica. 

Optou-se pelo estúdio com fundo infinito na cor azul para aplicação de chroma key para 

facilitar o posterior recorte e incorporação de imagem no fundo do vídeo, conforme a identidade 

visual pensada para este site por meio da edição gráfica.  

Foi utilizado o recurso de glosa para a gravação dos vídeos em Libras. A glosa é um 

sistema de transcrição da Libras, em que é usada a estrutura da sinalização da Libras para 

reescrever o texto em português. Este texto em português escrito, seguindo a estrutura da 

sinalização em Libras, é lido em voz alta para a pessoa que irá sinalizar em língua de sinais.  

Para Ronice Quadros e Saulo Souza (2008), um texto em português na Língua de Sinais, 

usado para dar apoio à memória da tradução sinalizada, como a glosa, é um produto 

interlinguístico. 

 

O uso da memória de textos longos é inviável. Assim, há a necessidade de “ler o texto” 

na estrutura da Língua de Sinais com palavras do Português”, ou seja, fazer uso de 

uma interlíngua escrita, uma espécie de glosa em Português do texto na Língua de 

Sinais, para apoiar a memória da tradução sinalizada. (QUADRO; SOUZA, 2008, p. 

188). 

 

No Quadro 13, pode-se observar na primeira linha um texto escrito em português e, na 

segunda, o texto transcrito para Libras.  
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QUADRO 13 – EXEMPLO DE TRECHO TRADUZIDO USANDO GLOSAS 

Texto em português  Texto em Libras 

O Hidrogênio foi descoberto em Londres, 

Inglaterra, em 1766 pelo químico inglês Henry 

Cavindish. 

Está localizado na primeira coluna da tabela 

periódica, porém não pertence a este grupo. Por 

possuir propriedades distintas, o Hidrogênio não se 

enquadra claramente em nenhum grupo da tabela 

periódica. 

HIDROGÊNIO DESCOBRIU ONDE? LONDRES 

CAPITAL INGLATERRA, ANO 1766, PESSOA (NO 

ESPAÇO) HOMEM QUÍMICO PROFISSIONAL 

NOME HENRY CAVINDISH. 

TABELA PERIÓDICA, H 1ª COLUNA (COLOCA), 

MAS H, COLUNA CARACTERÍSTICA IGUAIS? 

NÃO.  

DENTRO MESMO GRUPO? NÃO É. 

H TEM CARACTERÍSTICAS DIFERENTE, 

COMBINA GRUPO DENTRO QUAL? GRUPO 

NADA. H SOZINHO. 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 
 

A glosa17 é um recurso muito utilizado pelos profissionais da tradução e interpretação 

de Libras, pois serve de “referência para atuação do tradutor/ator que filmará o texto na Língua 

de Sinais” (QUADRO; SOUZA, 2008, p. 208), pois serve de apoio para a gravação facilitando 

o processo.  

Na sequência, apresenta-se o produto educacional. 

4.4 Apresentação do Produto Educacional: O Glossário Acadêmico de Química 

 

O Glossário Acadêmico de Química atualmente apresenta seis páginas com a seguinte 

disposição: tela inicial com uma página, menu de informações gerais com três páginas e menu 

de navegação principal para o conteúdo com duas páginas.  

A estrutura básica da página inicial é dividida em quatro partes: topo (título do projeto, 

subtítulo e menu de informações gerais), box de apresentação, menu de navegação principal 

para o conteúdo e rodapé. No topo da página inicial, dentro do menu de informações gerais, 

é possível navegar nas páginas: (1) Participantes, (2) Sobre o projeto e (3) Referências. No box 

de apresentação, encontra-se a tela de boas-vindas ao usuário com carácter explicativo, 

apresentado em duas opções, Libras em GIF animado e o texto em português. O menu 

principal de conteúdo é composto de doze quadros de conteúdo, na qual é possível navegar 

nas duas páginas habilitadas relacionadas ao conteúdo de química: (1) conceitos básicos e 

                                                
17 A glosa é escrita em letra maiúscula para se diferenciar do texto escrito na estrutura da língua portuguesa. 

Quando o texto é extenso, ou quando a pessoa que está sinalizando em Libras não é fluente, a glosa pode ser 

dividida em partes.  
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introdutório de química e (2) transformações da matéria. Por fim, na parte inferior desta 

primeira página, o rodapé, que informa ao usuário o local onde se deu o desenvolvimento desta 

mídia e o e-mail para contatar a pesquisadora e a coordenadora do projeto, bem como os demais 

membros da equipe. 

A identidade visual utilizada foi baseada nos elementos da área da Química18 e do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina19. Buscou-se um layout 

limpo e leve, visto que a carga informacional do conteúdo já é grande ao utilizar diferentes 

formas de apresentação: vídeo, imagens e texto. A cor roxa foi utilizada como destaque e quebra 

da monotonia na interface, criando vivacidade ao ser incorporada ao branco e ao verde 

predominantes.  

As vantagens da utilização dessa mídia educacional, no formato site, são: 

a) a facilidade em editar e atualizar; 

b) dispensa a instalação de plugins ou qualquer recurso para funcionar; 

c) o grande alcance atingindo o maior número de pessoas com acesso à internet;  

d) a aplicação de técnicas de acessibilidade para disponibilizar para o maior número de 

pessoas; 

e) compatível com vários dispositivos.  

Em seguida são apresentados os prints de algumas telas do Glossário Acadêmico de 

Química acompanhados de suas respectivas descrições. 

A Figura 4, a seguir, mostra a página número 1 ou tela inicial, que permite aos usuários 

acessarem as funcionalidades disponíveis no Glossário Acadêmico de Química. Possui 

informações referentes ao sistema, tais como: título, logotipo, subtítulo. Contém um menu de 

navegação horizontal formado por outras três páginas. Para o usuário escolher entre as opções, 

basta clicar em qualquer um dos links apresentados que será direcionado para a página 

escolhida: (1) Participantes: ao clicar nesta opção, o usuário terá acesso a uma foto de cada 

profissional que contribuiu para a elaboração do Glossário Acadêmico de Química e de seus 

respectivos currículos lattes; (2) Sobre o Projeto: nesta página o usuário tem acesso às 

informações sobre idealizações e objetivos do projeto, acessível em vídeo em Libras, 

apresentado pela pesquisadora/professora de Química e em texto em português; e (3) 

Referências: selecionada esta página, o usuário terá acesso aos materiais utilizados como 

bibliografia. 

                                                
18 O fundo da página remete a uma estrutura molecular, jaleco branco, cabelo preso, sem acessórios e cor lilás 

usada para representar a licenciatura em Química.  
19 Na utilização da cor verde. 
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Em seguida, o box de apresentação é mostrado pela pesquisadora/professora de 

Química, que recebe o usuário surdo com boas vindas em GIF animado em Libras. É possível 

também ter acesso a este conteúdo no texto ao lado em português.  

Em seguida, tem-se o menu principal de conteúdos constituído por doze quadros que 

correspondem a uma sequência dos principais conteúdos de Química abordados no 1º ano do 

EM e EMI. Para concluir, finaliza com o rodapé que informa o lócus do desenvolvimento do 

Glossário Acadêmico de Química e o e-mail do projeto.  

 

FIGURA 4 – TELA INICIAL DO GLOSSÁRIO ACADÊMICO DE QUÍMICA 

Fonte: Glossário Acadêmico de Química em Libras, IFSC Palhoça Bilíngue. 

 Disponível em: http://www.palhoca.ifsc.edu.br/glossario_quimica/ 

 

Explorando o menu de navegação horizontal, é possível ter acesso a três páginas. Uma 

delas é mostrada a seguir, na Figura 5, que apresenta a página sobre o projeto. Esta página é 

dividida bilateralmente e fornece ao usuário informações sobre idealizações e objetivos do 

projeto em vídeo em Libras no lado direito da página e em texto em português do lado esquerdo.  

 

http://www.palhoca.ifsc.edu.br/glossario_quimica/
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FIGURA 5 –TELA SOBRE O PROJETO 

 

Fonte: Glossário Acadêmico de Química em Libras, IFSC Palhoça Bilíngue. 

Disponível em: http://www.palhoca.ifsc.edu.br/glossario_quimica/ 

 

Na Figura 6, a seguir, tem-se o menu principal de conteúdos constituído por doze 

quadros que correspondem a uma sequência dos principais assuntos abordados no 1º ano do 

EM e EMI, semelhante ao índice de um livro didático de Química de Educação Básica.  

Em seguida estão listados os conteúdos de Química conforme se encontram organizados 

na página do Glossário Acadêmico de Química: 

1. conceitos básicos e introdutório paro o ensino de química; 

2. transformações da matéria; 

3. propriedades da matéria; 

4. misturas; 

5. estrutura atômica; 

6. métodos de separação de misturas; 

7. modelos atômicos; 

8. tabela periódica; 

9. ligações químicas; 

10. geometria molecular; 

11. funções inorgânicas; 

12. vidrarias. 

 

 

http://www.palhoca.ifsc.edu.br/glossario_quimica/
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FIGURA 6 – TELA MENU DE NAVEGAÇÃO PRINCIPAL PARA O CONTEÚDO 

 

Fonte: Glossário Acadêmico de Química em Libras, IFSC Palhoça Bilíngue. 

Disponível em: http://www.palhoca.ifsc.edu.br/glossario_quimica/ 

 

O menu principal de conteúdos descrito anteriormente possui até o momento apenas 

duas páginas habilitadas, são elas: 1. conceitos básicos e introdutório paro o ensino de química 

e 2. transformações da matéria. Ao clicar na primeira opção, o usuário terá acesso à explicação 

de doze conceitos específicos da área de Química e um resumo.  

Os conceitos específicos apresentados neste primeiro quadro são:  

1A - Química  

1B - Átomo 

1C - Molécula 

1D - Substância 

1E - Substância simples 

1F - Substância composta  

1G – Elemento (químico) 

1H – Tabela periódica 

1I – Núcleo   

1J – Eletrosfera 

1K – Matéria 

1L – Composição 

1M – Propriedade 

1N – Resumo 

 

http://www.palhoca.ifsc.edu.br/glossario_quimica/
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Ao optar pela segunda opção o usuário encontrará a informação: Em breve.  

Na Figura 7, descrita a seguir, apresenta-se o topo da página 1. Conceitos básicos e 

introdutório paro o ensino de química. Na imagem podemos perceber a presença e o destaque 

de elementos que contribuem para o aprendizado do sujeito surdo. Percebe-se a valorização 

desses elementos na utilização de indicação numérica no canto superior esquerdo, com destaque 

para o vídeo em Libras em primeiro plano, na parte esquerda do quadro, com contraste de cores 

e disposição espacial adequada para a sinalização em Libras, inserção de imagens e presença 

da escrita de sinais, o SingWriting, à direita. Importante ressaltar que todo o conteúdo 

apresentado no vídeo é traduzido para o português escrito, entretanto, o texto é inserido em 

segundo plano como mostra a Figura 7.1.  

 

FIGURA 7 – TELA MENU DE CONTEÚDO: 1. CONCEITOS BÁSICOS E INTRODUTÓRIOS DE 

QUÍMICA

 

Fonte: Glossário Acadêmico de Química em Libras, IFSC Palhoça Bilíngue. 

Disponível em: http://www.palhoca.ifsc.edu.br/glossario_quimica/ 

 

http://www.palhoca.ifsc.edu.br/glossario_quimica/
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FIGURA 7.1 – TELA MENU DE CONTEÚDO: 1. CONCEITOS BÁSICOS E INTRODUTÓRIOS DE 

QUÍMICA: TEXTO EM PORTUGUÊS 

 

Fonte: Glossário Acadêmico de Química em Libras, IFSC Palhoça Bilíngue. 

Disponível em: http://www.palhoca.ifsc.edu.br/glossario_quimica/ 

 

Finalmente, na Figura 8, a seguir, apresenta-se o fechamento dos conceitos apresentados 

na página 1. Conceitos básicos e introdutório para o ensino de química, que se encerra com um 

resumo disponível em vídeo em Libras bem como em texto em português. 

 

FIGURA 8 – TELA MENU DE CONTEÚDO: 1. CONCEITOS BÁSICOS E INTRODUTÓRIOS DE 

QUÍMICA: RESUMO 

 

Fonte: Glossário Acadêmico de Química em Libras, IFSC Palhoça Bilíngue. 

Disponível em:  http://www.palhoca.ifsc.edu.br/glossario_quimica/  

 

 

http://www.palhoca.ifsc.edu.br/glossario_quimica/
http://www.palhoca.ifsc.edu.br/glossario_quimica/
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 Após a descrição técnica e a apresentação do produto educacional, torna-se mais fácil 

e claro compreender os caminhos e escolhas que levaram à concretização do Glossário 

Acadêmico de Química. Os caminhos passam pelas experiências bem-sucedidas, ou não, 

vivenciadas pela pesquisadora/professora de Química. As escolhas tomadas partem das 

experiências bem sucedidas, já as que não prosperaram, serviram para reflexão e 

aprimoramento até a obtenção do que parcialmente foi observado nas ilustrações apresentadas 

do produto educacional.  

Além da falta de materiais didáticos bilíngues na área de ensino de Química e a escassez 

de termos químicos em língua de sinais, existe a dificuldade de encontrar a ambos de forma 

organizada e sistematizada, de modo a contribuir com a tríade docente–intérprete–estudante 

surdo durante o processo de ensinar e aprender química no contexto escolar. Sendo assim, 

durante o desenvolvimento do Glossário Acadêmico de Química, os assuntos foram 

selecionados e organizados de forma semelhante aos livros didáticos usados nas escolas de 

educação básica. Acredita-se que essa organização facilitará toda a tríade a ter acesso às 

informações bilíngues na área de ensino de Química de forma contextualizada.  

A ideia de desenvolver um glossário de Química passou por um longo período de 

gestação, que teve início no semestre de 2016.1, quando a pesquisadora/professora de Química 

começou a lecionar para surdos no CTI em Comunicação Visual do Câmpus PHB. Os primeiros 

registros foram surgindo durante as aulas, das interações com os estudantes surdos e intérpretes 

e as famosas conversas de corredor com professores surdos. 

O desenvolvimento deste produto educacional teve a participação de uma equipe 

multidisciplinar, conforme mencionado no início da Seção 4.3. O primeiro esboço do Glossário 

Acadêmico de Química surgiu durante o segundo semestre de 2018, e sua primeira versão foi 

apresentada em 2019.2 a um pequeno grupo formado por docentes das áreas de educação de 

surdos, Química e EPT, na etapa de qualificação de Mestrado.  

É importante esclarecer que a criação de sinais de termos químicos em Libras nunca foi 

a intenção desta pesquisa, portanto, optou-se pelo uso de sinais de termos químicos já 

conhecidos pelos intérpretes de língua de sinais que acompanharam as aulas de Química20, 

exceto por alguns casos, quando os estudantes surdos não reconheciam sentido no sinal 

apresentado. Nesses casos, abria-se espaço para discussão com os estudantes e os membros da 

equipe executora, em que todos faziam suas considerações, apresentavam outras possibilidades 

de sinais, já existente ou sugeridos pelo grupo, e ao final os estudantes surdos faziam suas 

                                                
20 São os mesmos que participam do grupo que desenvolveu o Glossário Acadêmico de Química. 
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escolhas. Isso ocorreu com os sinais dos termos químicos: tabela periódica, núcleo e eletrosfera. 

Antes de discorrer sobre o processo de aplicação e avaliação, é significante esclarecer 

que o Glossário Acadêmico de Química contempla atualmente determinados conceitos básicos 

e introdutórios do componente curricular Química, que são estudados no 1ª ano do EM da 

Educação Básica ou 1º módulo do EMI da Educação Profissional e Tecnológica. Sua ampliação 

terá continuidade com o término desta pesquisa, até que seja finalizado ao contemplar assuntos 

de 2º e 3º anos, ou módulos correspondentes na EPT. 

 

4.5 Produto Educacional: o processo de aplicação e avaliação  

 
O produto educacional, Glossário Acadêmico de Química, foi aplicado e avaliado por 

três docentes de Química do CTI do IFSC. Os avaliadores receberam o link21 para acessarem o 

Glossário Acadêmico de Química e um questionário em formulário eletrônico do Google Forms 

para ajudá-lo, conforme (Apêndice D) da presente pesquisa.  

O instrumento de pesquisa intitulado: Questionário para a Avaliação do Produto 

Educacional – Glossário Acadêmico de Química, foi dividido em duas partes, A e B. A 

primeira foi desenvolvida a partir das dificuldades apontadas pelos 19 docentes de Química do 

IFSC que participaram da pesquisa Estratégias de Ensino de Química para Surdos, e possui 

dez perguntas que foram respondidas de acordo com a seguinte legenda: Concordo totalmente 

= CT; Concordo = C; Não concordo nem discordo = NCND; Discordo = D; e Discordo 

totalmente = DT. A segunda parte foi desenvolvida a partir do referencial teórico Guia Prático 

para o Design de Mídia Digital com Foco no Usuário Surdo, elaborado por Vieira (2019), 

possui sete blocos de perguntas, cada um atrelado a um dos sete princípios propostos pela autora 

do guia anteriormente citado, e foram respondidas de acordo com a seguinte legenda: Concordo 

totalmente = CT; Concordo = C; Não concordo nem discordo = NCND; Discordo = D; e 

Discordo totalmente = DT. 

Na sequência, apresentam-se os dados obtidos a partir das respostas dos docentes de 

Química que participam da avaliação do produto educacional proposto. 

 

PARTE A – Sobre as dificuldades enfrentadas no ensino de Química para estudantes 

surdos, os docentes avaliadores quando questionados se o Glossário Acadêmico de Química é 

um material de apoio didático no ensino de química para estudantes surdos, todos responderam 

concordo totalmente. Portanto, segundo as respostas obtidas na pergunta 2, o Glossário 

                                                
21 http://www.palhoca.ifsc.edu.br/glossario_quimica/ 

http://www.palhoca.ifsc.edu.br/glossario_quimica/
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Acadêmico de Química é material de apoio didático no ensino de química para surdos. 

Para as demais perguntas22 deste bloco (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10), as respostas foram agrupadas. 

No que diz respeito às dificuldades enfrentadas no ensino de Química para estudantes surdos, 

dois dos três docentes participantes, o que corresponde 67% dos investigados, responderam que 

concordam totalmente que o Glossário Acadêmico de Química: 

✔ atende as necessidades dos estudantes surdos;  

✔ auxilia o docente a lecionar química para estudantes surdos; 

✔ auxilia intérpretes educacionais que atuam nas aulas de Química; 

✔ contribui para a comunicação do professor de Química com o estudante surdo; 

✔ contribui para a comunicação do professor de Química com o intérprete educacional; 

✔ contribui para diminuir os problemas na comunicação gerados na dinâmica triangular 

professor-intérprete-estudante surdo, recorrentes em salas de aula; 

✔ contribui para diminuir a escassez ou inexistência de termos específicos da disciplina 

de Química; 

✔ contribui para diminuir a falta de material de apoio didático bilíngue Libras/português 

para o ensino de Química; 

✔ permite ao estudante surdo registrar e/ou resgatar, em ambientes não formais de ensino, 

os conteúdos estudados em aula. 

Para as mesmas perguntas (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10), apenas um dos docentes de Química 

deu como resposta: concordo. 

 

PARTE B – Sobre os sete princípios propostos no Guia Prático para o Design de Mídia Digital 

com Foco no Usuário Surdo (VIEIRA, 2019), as perguntas e as respectivas respostas dos 

docentes participantes, de acordo com a seguinte legenda: Concordo totalmente = CT; 

Concordo = C; Não concordo nem discordo = NCND; Discordo = D; e Discordo totalmente = 

DT, são apresentadas a seguir separadas em blocos que correspondem ordenadamente os 

seguintes princípios: (P1) redundância linguística, (P2) contexto, (P3) protagonismo, (P4) 

pertencimento, (P5) autonomia, (P6) visualidade e (P7) relevância. 

                                                
22 1. Atende às necessidades do estudante surdo? 3. Auxilia o docente lecionar Química para estudantes surdos? 

4.Auxilia intérpretes educacionais que atuam nas aulas de química? 5.Contribui para a comunicação do professor 

de Química com o estudante surdo? 6. Contribui para a comunicação do professor de Química com o intérprete 

educacional? 7. Contribui para diminuir os problemas na comunicação gerados na dinâmica triangular professor-

intérprete-estudante surdo, recorrentes em salas de aula? 8.Contribui para diminuir a escassez ou inexistência de 

termos específicos da disciplina de química? 9. Contribui para diminuir a falta de material de apoio didático 

bilíngue Libras/português para o ensino de química?10. Permite ao estudante surdo registrar e/ou resgatar, em 

ambientes não formais de ensino, os conteúdos estudados em aula?  
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Princípio 1 O princípio da redundância linguística tem como objetivo garantir que 

os diferentes tipos e níveis de usuários surdos, quanto à experiência 

linguística, possam ser atendidos no que tange à apresentação e à recepção 

da informação, possibilitando várias maneiras de ler o conteúdo. Assim, 

deve-se disponibilizar o conteúdo da mídia, com nível de informação e 

detalhamento equivalentes, em Libras (língua mãe do surdo), em 

português escrito (sua segunda língua) e ainda com uso de linguagens 

completamente visuais em ilustrações, infográficos, animações e vídeos. 

 

Respostas / % Pergunta  

CT / 67% 

NCND / 33% 
1. Disponibiliza preferencialmente vídeos com conteúdo em Libras 

correspondente a todo o conteúdo em português, em texto ou em 

áudio? 

CT / 67% 

NCND / 33% 
2. Aplica GIF Animado de sinais em Libras para traduzir menus de 

navegação, títulos e textos curtos para a compreensão rápida da 

informação? 

CT / 67% 

C / 33% 
3. Utiliza imagens associadas a textos para facilitar a compreensão? 

 

Princípio 2 O princípio do contexto refere-se ao repertório que o usuário precisa ter 

previamente ou que possa ser fornecido a ele ao disponibilizar o conteúdo 

e facilitar a compreensão da informação. É necessário garantir que as 

perguntas para ambientar o usuário sejam atendidas: O que é? O que 

aborda? Já existe um conhecimento prévio do contexto? Os termos são 

conhecidos? Os recursos visuais como ilustrações, ícones e fotografias 

são significativos? As opções de navegação e disposição dos elementos 

na tela já foram utilizadas antes? O encontro das informações está 

facilitado de acordo com o repertório do usuário? 

 

Respostas / % Pergunta  

CT 33% 

C 67% 
1. Apresenta as informações importantes de forma destacada e 

sintetizada no início do conteúdo, ou fornece um resumo, para 

facilitar o entendimento do contexto quando tiver um volume 

textual grande? 

CT 33% 

C 67% 
2. Usa ícones no menu de navegação sempre associados a um texto 

curto para contribuir com o aumento do vocabulário e do 

repertório do surdo e tornar a informação mais clara? 

 



95 
 

Princípio 3 O princípio do protagonismo está relacionado ao reconhecimento do 

potencial do surdo em opinar, testar, escolher, construir e tomar decisões 

como autor principal de sua história e agente condutor de saberes para o 

desenvolvimento de mídias digitais mais eficazes. 

 

Respostas / % Pergunta  

CT 67% 

NCND 33% 
1. Envolve o surdo em todas as etapas de desenvolvimento do 

projeto? 

CT 67% 

NCND 33% 
2. Consulta e interage com surdos para tomar decisões quanto à 

criação de soluções para eles? 

 

Princípio 4 O princípio do pertencimento abrange a importância de se utilizar 

elementos representativos do contexto sociocultural do surdo para que ele 

se identifique e para gerar empatia quanto a sua língua e cultura. Essa 

personalização possibilita que o surdo se sinta atraído, motivado e 

visualmente representado, vendo-se ativo na mídia ou ao reconhecer 

outros surdos atuando, proporcionando-lhes humanização dialógica e 

satisfação. 

 

Respostas / % Pergunta  

CT 67% 

NCND 33% 
1. Utiliza o termo indicativo de que há acessibilidade em Libras na 

cor azul, para deixar claro que ali há atendimento adequado e 

respeito ao surdo? 

CT 67% 

C 33% 
2. Utiliza o SignWriting (escrita de sinais) junto com ícones de 

navegação, títulos e links para caracterizar o ambiente? 

CT 67% 

C 33% 
3. Usa elementos gráficos como tipografias de datilologia, desenhos 

de sinais e SignWriting no leiaute para representar e propagar a 

existência da cultura surda de forma moderada, analisando a 

necessidade de combiná-los? 

 

Princípio 5 O princípio da autonomia está relacionado ao fato de o usuário ter o 

poder de escolha e independência, tanto por ter o controle de ação da 

mídia, quanto por não precisar chamar ninguém para ajudá-lo, ou por 

possibilitar um percurso interativo não linear. Ao proporcionar maior 

independência no acesso à informação, contribui-se para o raciocínio e a 

tomada de decisão do usuário que deve poder configurar a mídia de 

acordo com o volume informacional necessário, suas preferências e 
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limitações, visando à compreensão da informação sem a ajuda ou 

interferência de outras pessoas. 

 

Respostas / % Pergunta  

CT 67% 

C 33% 
1. Permite escolher opções de personalização e controle: mudar de 

cor, ampliar tela ou fechar, tamanho de legenda, mais rápida ou 

mais devagar, parar, voltar, pausar, pular ou reiniciar em vídeos, 

infográficos animados e sites? 

CT 67% 

C 33% 
2. Possibilita o acionamento de comandos de forma independente: 

habilitar ou não a legenda em vídeos; e alterar a exibição da janela 

em Libras e da janela em português do conteúdo, conforme a 

preferência do usuário? 

CT 67% 

C 33% 
3. Estrutura os menus de navegação com menos níveis possíveis para 

facilitar a busca pelas informações? 

 

Princípio 6 O princípio da visualidade tem como objetivo priorizar o uso de recursos 

visuais em detrimento de informações sonoras e textuais. Para atrair a 

atenção, facilitar a recepção e a compreensão da informação pelos surdos, 

faz-se necessária a busca por estratégias e tratamento adequado aos 

elementos visuais. 

Respostas / % Pergunta  

CT 67% 

C 33% 
1. Usa preferencialmente estímulos e estratégias visuais como 

imagens (símbolos, ilustrações, ícones, pictogramas, animações), 

gráficos e vídeos para representar a informação e facilitar o 

entendimento do conteúdo? 

CT 100% 

 
2. Prioriza o uso de linguagens visuais e diminui a quantidade de 

texto escrito, mas não elimina a versão em português? Pois é 

importante também que o surdo se desenvolva no contexto da 

cultura do ouvinte. 

CT 100% 

 
3. Os vídeos são gravados com o ator sinalizando de frente, usando 

roupa simples e sem acessórios para que as sinalizações possam 

ser visualizadas claramente? 

CT 100% 

 
4. Utiliza a cor de fundo da tela contrastando com a cor do texto, do 

título, da legenda, da imagem, do cenário, da roupa e da pele do 

ator sinalizante? 
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Princípio 7 O princípio da relevância refere-se à organização, à estrutura e à 

hierarquia visual das informações no leiaute de uma mídia digital. O surdo 

precisa, ao ser atraído pelo conteúdo, ter facilidade em distinguir a 

diagramação dos elementos e compreender rapidamente a informação que 

pode aparecer de forma sucinta e destacada para introduzir o assunto, ou 

demarcar as partes mais importantes. 

 

Respostas / % Pergunta  

CT 67% 

C 33% 
1. Disponibiliza o texto escrito em português em tópicos ou 

enumerados com passo a passo sequencial para informações mais 

importantes, ou em pequenos blocos de conteúdo? 

CT 67% 

C 33% 
2. Estrutura o conteúdo de forma segmentada com leiaute simples, 

lógico, consistente e compreensível? 

CT 67% 

NCND 33% 
3. Usa contrastes para hierarquizar conteúdos, diferenciar blocos de 

assuntos distintos, marcar links e títulos, indica mudança de 

contexto, representar ênfase e entonação a partir da variação de: 

peso, tamanho, cor, caixa alta/caixa baixa e fundo dos elementos 

gráficos? 

CT 67% 

C 33% 
4. Cria padrão visual de cores, tipografia e ilustrações a serem 

utilizadas de forma consistente para evidenciar a identidade visual 

e facilitar a legibilidade? 

O estudo realizado por Vieira (2019) teve como objetivo gerar princípios 

fundamentados no design e voltados ao desenvolvimento de mídias digitais para a visualização 

da informação com foco no usuário surdo. A pesquisadora entende que “os princípios gerados 

não devem ser entendidos como regras, mas sim como um ponto de partida para estimular o 

avanço nas pesquisas com foco em usuários surdos” (VIEIRA, 2019, p. 166). Segundo a 

pesquisadora e idealizadora do Guia Prático para o Design de Mídia Digital com Foco no 

Usuário Surdo, o conjunto de princípios gerados em seu estudo propõe “recomendações 

centradas nos aspectos humanos dos surdos na visualização da informação, contribuindo, desta 

forma, para melhorar a experiência do usuário, incluindo a facilidade de uso e a satisfação que 

resultam da interação e mídias digitais acessíveis.” (VIEIRA, 2019, p. 166). A partir das 

contribuições de Vieira (2019), utilizou-se na segunda etapa de avaliação do produto 

educacional Glossário Acadêmico de Química, o conjunto de princípios propostos no 

desenvolvimento de mídias digitais voltadas aos usuários surdos. 

O Quadro 14, a seguir, apresenta uma síntese dos resultados obtidos da parte B do 

instrumento de pesquisa para a avaliação do produto educacional Glossário Acadêmico de 
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Química. Os resultados compilados, no Quadro 14, correspondem às respostas mais expressivas 

quantitativamente.  

 

QUADRO 14 – RESULTADOS QUE PREDOMINARAM NA AVALIAÇÃO DO PRODUTO 

EDUCACIONAL 

P
er

g
u

n
ta

s P1 

 

redundância 

linguística 

P2 

contexto 

P3 

protagonismo 

P4 

pertencimento 

P5 

autonomia 

P6 

visualidade 

P7 

relevância 

nº 1  CT 67% C 67%  CT 67% CT 67% CT 67% CT 67% CT 67% 

nº 2  CT 67%  C 67%  CT 67%  CT 67%  CT 67%  CT 100%  CT 67% 

nº 3  CT 67%    CT 67%  CT 67%  CT 100%  CT 67% 

nº 4       CT 100%  CT 67% 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Após sua aplicação com três docentes de Química da EPT, o produto educacional 

proposto foi avaliado pelo mesmo grupo. Desses, dois atribuíram ao Glossário Acadêmico de 

Química o valor 10, nota máxima na escala fornecida, e o outro avaliador atribuiu o valor 9. 

Dessa forma, conclui-se que 67% dos avaliadores consideram o Glossário Acadêmico de 

Química um material de apoio didático bilíngue muito bom para o ensino de Química. 

Alterando a variação para verificar a probabilidade de uso do Glossário Acadêmico de 

Química, para “nada provável” a “usarei com certeza”, em aulas com estudantes surdos, um 

docente atribuiu o valor 6, indicando que usaria com pouca probabilidade, ao passo que os 

demais atribuíram o valor máximo na escala. Assim, conclui-se que 67% dos avaliadores fará 

uso do Glossário Acadêmico de Química em aulas com estudantes surdos.  

Considera-se satisfatória a avaliação do produto educacional proposto nesta dissertação 

de Mestrado, o que motiva sua continuidade.  
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CAPÍTULO V 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

5.1 Caminhando para uma síntese 

 

Ao final desse estudo, cabe retomar as principais constatações e implicações decorrentes 

do processo desenvolvido. O intuito com esta pesquisa foi analisar as estratégias de ensino 

que estão sendo utilizadas pelos professores de Química nos Cursos Técnicos Integrados 

do IFSC para atender o estudante surdo de uma formação integral.  

Para tanto, os conceitos Currículo Integrado e Educação de Surdos foram definidos 

como centrais. No capítulo II, foi possível trazer reflexões sobre os fundamentos do currículo e 

os desafios da formação integrada na EPT no contexto brasileiro. As discussões acerca de 

currículo foram tomadas na perspectiva da formação integrada, como propõe Ciavatta (2005), 

compreendida a partir da indissociabilidade entre a formação geral e a formação profissional 

em todos os campos em que se dá a educação para o trabalho. Outrossim, no mesmo viés da 

concepção de Ramos (2008), remete à superação da histórica dualidade educacional no Brasil 

por meio de uma escola não dual, cujo princípio é a educação para todos. Portanto, o trabalho, 

como princípio educativo, e a pesquisa, como princípio pedagógico, foram os pontos de partida 

desta pesquisa. 

Ao discutir sobre o currículo, foi possível ir além da simples definição que o categoriza 

como um documento norteador, que seleciona e organiza conteúdos escolares. As discussões 

permitiram compreender o currículo como nos apresenta Sacristán (2010), também como um 

regulador de pessoas, demonstrando sua não neutralidade. Portanto, o currículo tem 

implicações sobre os sujeitos que por ele são condicionados. Percebe-se o caráter subjetivo que 

Sacristán (2010) atribui ao currículo, uma vez que, diante do que está pronto/posto cabe a 

reflexão sobre a necessidade de posicionar-se quanto ao papel da escola. Nesse sentido, Young 

(2007) irá questionar para que servem as escolas, qual a função do currículo e o que 

ensinar.  Para o autor, o currículo é uma oportunidade de a escola oferecer, e aos alunos 

adquirirem, o conhecimento poderoso. 

Ainda no que tange ao currículo integrado, ressaltamos a importância de pensá-lo na 

perspectiva de integrar disciplinas, como defende Ramos (2009), ao afirmar que o currículo 

integrado precisa organizar o conhecimento e desenvolver o processo de ensino-aprendizagem 
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de forma que os conceitos sejam apreendidos como sistemas de relações de uma totalidade 

concreta, e não de forma isolada, apresentados em disciplinas que não se comunicam. Outro 

autor que também dialoga no sentido da interdisciplinaridade é Santomé (1998); ele 

complementa que, por meio do currículo integrado, é possível equilibrar o ensino conteudista, 

baseado na prática da memorização de conteúdos desconexos da realidade. 

A partir das considerações dos autores que contribuíram para as discussões desta 

pesquisa acerca do currículo integrado, nota-se um movimento que intenciona eliminar as 

barreiras que impossibilitam aos estudantes o acesso a uma formação integral. Rumo a esta 

empreitada, Araújo e Frigotto (2015, p. 68) reafirmam a necessidade de seguir em busca da 

superação desses obstáculos, sendo o EMI uma possibilidade real de “formar o indivíduo sem 

suas múltiplas capacidades de: trabalhar, de viver coletivamente e agir autonomamente sobre a 

realidade, contribuindo para a construção de uma sociedade de fraternidade e de justiça social”.  

Entretanto, segundo os autores, o desenvolvimento de práticas pedagógicas integradoras não 

depende, apenas, de soluções didáticas, elas requerem, principalmente, soluções ético-políticas. 

 

[...] a definição clara de finalidades políticas e educacionais emancipadoras e o 

compromisso com elas próprias é condição para a concretização do projeto de ensino 

integrado, sem o que essa proposta pode ser reduzida a um modismo pedagógico vazio 

de significado político de transformação. (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015, p. 64). 

 

A integração entre a Educação Profissional e Técnica de nível médio e o Ensino Médio, 

estabelecida pelo Decreto nº 5.154/04, é uma possibilidade de vislumbrar um processo de 

construção curricular alinhado com o propósito da emancipação humana por meio do trabalho 

como princípio educativo. 

Elaborar propostas e projetos pedagógicos comprometidos com a integração curricular, 

para Machado (2010, p. 80), é também estar comprometido com: 

  

[...] a articulação criativa das dimensões do fazer, do pensar e do sentir como a base 

da formação de personalidades críticas e transformadoras; que promovam o despertar 

do olhar crítico, a arte de problematizar e de deslindar os dilemas apresentados por 

situações bivalentes ou por contradições e que favoreçam o processo afirmativo da 

própria identidade dos sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, alunos e 

professor.  

  

Não há dúvidas de que a construção do currículo integrado deva considerar a 

participação dos sujeitos protagonizantes do processo ensino-aprendizagem e as relações entre 

eles, também deva ser pensado no âmbito da superação dos pares dicotômicos teoria-prática, 

escola-trabalho.  Manter-se nessa direção é posicionar-se de modo reflexivo diante do que 
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ensinar e como ensinar, tendo a clareza que essas ações destinam-se a um sujeito a ser ensinado, 

que tem direito ao acesso à educação, e que esta lhe permita viver em uma sociedade menos 

desigual social e economicamente. 

Ainda no capítulo II, foram feitas discussões e observações acerca da educação de 

surdos por meio de uma sucinta retrospectiva de fatos importantes para a educação de surdos e 

seus avanços no Brasil.  Porém, apesar de todos os estudos e avanços que se têm desenvolvido 

na área de educação de surdos, é conveniente trazer esse pequeno trecho de Quadros (2012, p. 

190), posto que, infelizmente, representa ainda hoje a compreensão de muitas pessoas sobre o 

ser surdo. 

 

Se não fosse a diferença na modalidade, todos teriam tranquilidade em reconhecer as 

pessoas surdas como bilíngues. Elas nascem no Brasil e, portanto, falariam a língua 

portuguesa. Convivem com surdos, logo, usam a língua de sinais brasileira. No 

entanto, não é dessa forma que caracterizamos a situação bilíngue dos surdos 

brasileiros, se é que podemos considerá-los genericamente com este status. 

  

Podemos dizer que esse entendimento é a simplificação exacerbada de algo que não se 

conhece, mas reafirma a falta de informação sobre o assunto, e que até certo ponto justifica-se 

pelo fato dessas discussões serem retomadas recentemente no Brasil. Podemos afirmar que 

essas discussões foram retomadas somente há pouco mais de duas décadas, após um longo 

período no qual o surdo permaneceu, literalmente, de mãos atadas, em condições de isolamento 

social a partir da total subordinação à cultura dos ouvintes ou, como se refere Silva (2006), 

subordinados ao grupo dominante, ao grupo ouvintizado.  Quando essas discussões foram 

silenciadas, foi se enraizando mitos sobre o surdo e negando tudo aquilo que o identificava 

como sujeito com uma cultura própria, isto é, diferente da cultura do ouvinte. 

A esse respeito, (re)convidamos Skliar (2016) que nos relembra a história dos surdos, a 

qual é marcada por impedimentos e improbabilidades, na qual os surdos foram impossibilitados 

de falarem deles, por eles. 

Cabe aqui revisitar a definição de Strobel (2008) sobre a cultura surda que, para a autora, 

é o modo do sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo acessível e 

habitável ajustando-o às suas percepções visuais. Assim, deve ser respeitado por suas 

diferenças. Nesse sentido, nós, educadores, precisamos, para fins de uma educação de surdos 

libertadora, compreender essas diferenças e considerá-las, em amplitude, em todos os níveis e 

modalidades de ensino, bem como, de forma especializada, em nossas áreas específicas de 

ensino. 
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Por isso a relevância da consolidação de instituições de ensino que dialoguem com a 

educação de surdos pela perspectiva do bilinguismo, a partir do entendimento de que a educação 

bilíngue é regular e integra as línguas envolvidas em seu currículo (Libras/português) e, 

sobretudo, não faz parte do atendimento educacional especializado. (BRASIL, 2014). 

Reforçamos a posição de Skliar (2015) em que a educação bilíngue para surdos precisa ser 

conceitualizada como oposição à educação especial.  

Foi no âmago do IFSC que surgiu a pergunta central desta pesquisa, ou seja, quais são 

as estratégias de ensino que estão sendo utilizadas pelos professores de Química nos Cursos 

Técnicos Integrados do IFSC para atender o estudante surdo considerando uma formação 

integral? 

Conforme a metodologia descrita na Seção 1.3, deu-se início à execução da pesquisa 

com os docentes de Química do IFSC que lecionam nos cursos técnicos integrados, para 

investigar quais são as estratégias utilizadas por eles no ensino de Química para estudantes 

surdos. 

No que tange à educação de surdos, a pesquisa permitiu constatar a carência na 

formação acadêmica dos docentes de Química investigados, pois revelou que os 

conhecimentos adquiridos sobre a educação de surdos surgem primeiramente da experiência 

em sala de aula, onde o docente inicia sua vivência de lecionar para estudante surdo. No entanto, 

por não ter tido uma formação voltada ao ensino de surdos, sem esse conhecimento, o docente 

não consegue compreender o estudante surdo, nem atendê-lo a partir das diferenças que existem 

no processo ensino-aprendizagem de surdos e ouvintes. Desse modo, sem muita consciência, 

acaba incluindo o estudante surdo na mesma condição de aprendiz que os estudantes ouvintes. 

Foi possível confirmar, a partir da fala dos docentes, a falta de recursos didáticos 

bilíngues (Libras/português) na área de ensino de Química, bem como a escassez de termos 

específicos de Química em língua de sinais, pelos motivos já discutidos nesta pesquisa e que 

corroboram com outras já realizadas por outros estudiosos do assunto. Como consequência 

desses fatores, as estratégias de ensino de Química para surdos, utilizadas pelos docentes 

investigados, são pouco eficazes. Porém, a pesquisa indica que existe um esforço por parte do 

docente de Química, em ensinar/incluir o estudante surdo, entretanto, falta ao docente 

informações que lhe permitam refletir sobre a eficácia de sua metodologia. 

Também fica comprovada, pela pesquisa desenvolvida e confirmada por outras, a 

dificuldade das escolas em promover uma educação que esteja ao alcance de todos. “Isso 

exigiria professores mais bem preparados em suas áreas específicas de formação e, ainda, com 



103 
 

conhecimentos para lidar com a língua brasileira de sinais (Libras) e com a presença de 

intérpretes em suas aulas.” (SOUZA; SILVEIRA, 2011, p. 38). 

Pretendemos deixar claro que temos compreensão das diferentes realidades das escolas 

que atendem os estudantes surdos pela perspectiva da inclusão e de uma escola bilíngue; porém, 

independentemente se estamos falando de escola inclusiva ou de escola bilíngue, não podemos 

nos distanciar do fato de que estamos, primeiramente, falando de pessoas e de como fazemos 

para que haja condições destas se desenvolverem plenamente. 

Por isso, consideramos que as escolas, de um modo geral, precisam estar mais 

preparadas  para receber e atender os estudantes surdos. Nesse sentido, essa pesquisa reforça a 

necessidade de cursos de formação em Libras não apenas para docentes como também para 

toda comunidade escolar. Estes devem ser promovidos de forma contínua, pela oferta regular 

de cursos de Libras em diferentes níveis para motivar a continuidade dos estudos desta língua, 

com tempo e espaços, e para promover discussões sobre estratégias de ensino para surdos 

que contribuam para a educação de surdos em todas as áreas e não apenas em Química, área 

objeto desta pesquisa. 

 Isso envolve discutir a interação entre o mediador e o interlocutor do conhecimento a 

ser ensinado na sala de aula, pois entendemos que ambos, professor e intérprete, são sujeitos 

participantes do processo formativo de estudantes surdos. Embora possuam saberes distintos, 

necessitam dialogar na perspectiva de contribuir em defesa de uma educação de qualidade para 

todos.  

Retomando o caminho para o desenvolvimento deste estudo, lembramos que o objetivo 

geral da investigação teve seu desdobrado nos seguintes objetivos específicos: 

– Apresentar as principais discussões acerca do currículo integrado no IFSC; 

– Identificar os principais referenciais teóricos que subsidiam a discussão dos processos 

de inclusão de estudantes surdos em cursos integrados e as discussões atuais sobre o 

ensino de Química para estudantes surdos; 

– Analisar as percepções dos professores de Química dos Cursos Técnico Integrado ao 

Ensino Médio acerca das estratégias de ensino de estudantes surdos em classes 

regulares. 

Até aqui apresentamos uma síntese que se encaminhou para conclusão da pergunta 

principal (objetivo geral desta pesquisa), e que também correspondem à realização dos três 

primeiros objetos específicos. 

Em relação ao último objetivo específico: – Elaborar, aplicar e avaliar, tomando por 

base as discussões teóricas e empíricas apresentadas nesta pesquisa, um produto educacional 
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para auxiliar o professor de Química no processo de ensino de estudantes surdos em Cursos 

Técnicos de Nível Médio, foi executado conforme planejado.  

Finalizando este estudo, é importante ressaltar que o seu desenvolvimento produziu 

reflexões críticas e/ou confirmou conhecimentos para aprimoramento do ensino de Química 

para estudantes surdos na EPT. Trata-se de um tema que carece de mais estudos e 

investigações, não só para qualificar as estratégias de ensino de Química para estudantes surdos 

na EPT nos CTI, como também para os demais profissionais da educação, em outros níveis e 

modalidades de ensino. É com muita satisfação que destacamos que este estudo também 

viabilizou elaborar, aplicar e avaliar um produto educacional, resultando na concretização de 

um material de apoio didático no ensino de Química para estudantes surdos, o Glossário 

Acadêmico de Química.  

Ao final, defendemos, a partir da análise dos dados oriundos da pesquisa com os 

docentes de Química e da avaliação do produto educacional, que esta pesquisa e o seu produto 

irão: a) contribuir para os estudos de educação de surdos, b) melhorar as estratégias de ensino 

de Química para surdos, c) fomentar a divulgação de termos específicos da área de ensino de 

Química e, o mais importante, d) elevar a qualidade da educação de surdos no Brasil. 

Ressaltamos ainda que o produto educacional permitirá ao estudante surdo ter acesso 

a um material de apoio didático de Química que prioriza artefatos de sua cultura, dando a ele 

autonomia para conduzir seus estudos, favorecendo que se registre e/ou resgate conteúdos 

estudados em sala de aula. Além do mais, promoverá a interação entre estudantes surdos e 

ouvintes que convivem no mesmo espaço de ensino e possivelmente para fora deste, assim, 

contribuirá para a troca de saberes escolares, linguísticos e culturais.  

Acredita-se que este material seja um incentivo para que outros docentes de Química 

dediquem-se à pesquisa de materiais didáticos bilíngues para surdos. O Glossário Acadêmico 

de Química tem potencial para motivar os docentes da área para conhecer e estudar a Língua 

de sinais e a pesquisar e/ou conhecer o processo de criação e validação de sinais em Libras de 

termos químicos.  

Da mesma forma, temos a clareza que este produto educacional irá alavancar a 

comunicação entre docente-intérprete-estudante surdo, promover a interação e a troca de 

saberes entre docentes de Química e intérpretes de língua de sinais, além de diminuir as 

dificuldades decorrentes de trocas de intérpretes em sala de aula. 

Outra possibilidade para este produto educacional é sua divulgação nos Cursos de 

Licenciatura em Química, ofertados pelo IFSC. Observa-se com isso a oportunidade de 
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promover a divulgação e utilização deste produto em outras instituições de ensino, uma vez que 

estes estudantes de licenciatura se tornarão futuros docentes de Química. 

 Enfim, o sentimento não poderia ser outro, senão a motivação para dar continuidade ao 

desenvolvimento do Glossário Acadêmico de Química.  
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “ESTRATÉGIAS DE 

ENSINO DE QUÍMICA”, a ser desenvolvida pela pesquisadora Karina Zaia Machado Raizer, 

sob orientação da professora Drª Roberta Pasqualli, para o Programa de Mestrado Profissional 

em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional - PROFEPT. 

1) NATUREZA DA PESQUISA: Esta é uma pesquisa que tem como finalidade investigar as 

estratégias de ensino de Química para Surdos na Educação Profissional e Tecnológica nos 

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. Este projeto foi submetido à Plataforma Brasil 

(CAAE 14579719.5.0000.0121) 

2) PARTICIPANTES DA PESQUISA: Participarão desta pesquisa em torno de 22 professores 

de Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC). 

3) ENVOLVIMENTO NA PESQUISA: Ao participar deste estudo, você será questionado pela 

pesquisadora. É previsto em torno de 30 minutos para o preenchimento das respostas às 

perguntas constantes no questionário. Você tem a liberdade de se recusar a participar e tem a 

liberdade de desistir de participar em qualquer momento que decida, sem qualquer prejuízo. 

Sempre que quiser mais informações sobre este estudo, pode entrar em contato com a 

pesquisadora Karina Zaia Machado Raizer, pelo telefone (48) 99162-3014. 

4) SOBRE O QUESTIONÁRIO: O questionário, com questões objetivas e subjetivas foi 

submetido por meio da Plataforma Brasil, conforme protocolo número (CAAE 

14579719.5.0000.0121). 

5) RISCOS E DESCONFORTO: A participação nesta pesquisa não traz complicações legais 

de nenhuma ordem e os procedimentos utilizados obedecem aos critérios da ética na Pesquisa 

com Seres Humanos conforme as resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. 

Nenhum dos procedimentos utilizados oferece riscos à sua dignidade. 

6) CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações coletadas nesta investigação são 

estritamente confidenciais. As identidades dos participantes serão mantidas em sigilo. Acima 

de tudo, interessam os dados coletivos e não aspectos particulares de cada entrevistado. Os 

resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em eventos ou publicados em revistas 

científicas, contudo as identidades dos sujeitos permanecerão confidenciais. 

7) BENEFÍCIOS: Ao participar desta pesquisa, você não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que futuramente os resultados deste estudo sejam usados em benefício 
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de outras pessoas, fornecendo maiores conhecimentos e relatando práticas pedagógicas 

exitosas, no que se refere à área de Química na Educação Profissional e Tecnológica. 

8) PAGAMENTO: Você não terá nenhum tipo de despesa por participar deste estudo, bem 

como não receberá nenhum tipo de pagamento por sua participação.  

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento, de forma livre, para que 

participe desta pesquisa. A assinatura deste documento, em duas vias, é a garantia da sua 

participação voluntária e dos seus direitos enquanto participante da pesquisa. 

Agradecemos a sua autorização e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos 

adicionais. 

As responsáveis por esta pesquisa são a Orientadora, Profª Dra. Roberta Pasqualli, do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, e a pesquisadora Karina 

Zaia Machado Raizer estudante do Mestrado Profissional em Educação Profissional e 

Tecnológica. Caso queiram contatar a equipe, isso poderá ser feito pelos telefones (49) 98433-

1631 (Roberta) ou (48) 991162-3014 (Karina). 

 

 ________________________________________ 

Roberta Pasqualli - orientadora 

CPF: 89844289904 

E-mail: roberta.pasqualli@ifsc.edu.br 

 

_____________________________________ 

Karina Zaia Machado Raizer - orientanda 

CPF: 02189104955 

E-mail: kazaia.m@gmail.com 

  

Li e concordo em participar do estudo 

Nome: ____________________________________ 

CPF: _____________________________________ 

Florianópolis, _________ de ________________________ de 2019 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

Florianópolis, 08 de abril de 2019 

À Comissão Nacional de Ética em Pesquisa / CONEP 

Ap Prof. Dra Carmem Cristina Beck, Diretora responsável do IFSC/Câmpus Palhoça Bilíngue 

/ IFSC 

 

Autorização para realização de pesquisa 

 

Eu, Carmem Cristina Beck, Diretora responsável do IFSC/Câmpus Palhoça Bilíngue, venho 

por meio desta informar a V. Sa. que autorizo a pesquisadora Karina Zaia Machado Raizer 

aluna do curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT) 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC a 

realizar/desenvolver a pesquisa intitulada “ESTRATÉGIAS DE ENSINO DE QUÍMICA 

PARA SURDOS”, sob orientação da Professora Dra. Roberta Pasqualli. Declaro conhecer e 

cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial as Resoluções CNS, 466/12 e 510/16. 

Esta instituição está ciente de suas corresponsabilidades como instituição coparticipante do 

presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos 

sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal 

segurança e bem estar. 

 

__________________________________________ 

Carmem Cristina Beck 

Diretora do IFSC/Câmpus Palhoça Bilíngue 
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APÊNDICE C 

 

QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS COM PROFESSORES DE QUÍMICA 

DO IFSC 

 

A - DADOS GERAIS 

 

1) Qual sua faixa etária? 

( ) 20 a 24 anos 

( ) 25 a 29 anos 

( ) 30 a 34 anos 

( ) 35 a 39 anos 

( ) 40 a 44 anos 

( ) 45 a 49 anos 

( ) 50 a 54 anos 

( ) 55 a 59 anos 

( ) Mais de 60 anos 

 

2) Há quanto tempo você é professor? 

( ) Até 2 anos 

( ) 2 a 5 anos 

( ) 6 a 10 anos 

( ) 11 a 15 anos 

( ) 16 a 20 anos 

( ) 21 a 25 anos 

( ) Mais de 25 anos 

 

3) Há quanto tempo você é professor na EPT? 

( ) Até 2 anos 

( ) 2 a 5 anos 

( ) 6 a 10 anos 

( ) 11 a 15 anos 

( ) 16 a 20 anos 



115 
 

( ) 21 a 25 anos 

( ) Mais de 25 anos 

 

4) Qual sua formação acadêmica? 

 

5) Em quais cursos você ministra aulas? 

( ) Ensino Médio 

( ) Ensino Médio Integrado 

( ) Licenciatura 

( ) Bacharelado 

( ) Outros? Qual(is)?  

 

6) Você tem conhecimento acerca das especificidades de estudantes surdos? 

( ) Sim  ( ) Não 

Se sim, como esse conhecimento foi adquirido? 

( ) Senso comum 

( ) Experiências vividas 

( ) Cursos 

 

7) Em seu processo de formação acadêmica, você teve acesso às discussões sobre o ensino para 

estudantes surdos? 

( ) Sim  ( ) Não 

Se sim, em que instituição de ensino e nível/modalidade esse processo formativo aconteceu?  

 

8) Você possui algum conhecimento em Língua Brasileira de Sinais – Libras? 

( ) Sim  ( ) Não 

Se sim, qual seu nível de fluência na Libras? 

( ) Básico ( ) Intermediário ( ) Fluente 

 

9) Como foi adquirido seu conhecimento em Língua Brasileira de Sinais – Libras? 

( ) Não tenho nenhum conhecimento 

( ) Em contato com amigos e/ou familiares surdos 

( ) Em contato com aluno surdo 

( ) Em contato com professor surdo 
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( ) Em contato com intérprete 

( ) Curso 

Você deseja fazer alguma consideração? 

 

10) Você possui algum conhecimento sobre a cultura surda? 

( ) Sim  ( ) Não 

Se sim, você deseja fazer alguma consideração? 

 

11) Na sua opinião, quais saberes são fundamentais para o professor lecionar para estudantes 

surdos? 

 

B - SOBRE O ENSINO DA QUÍMICA PARA SURDOS NA EPT 

 

12) Você já ministrou ou ministra aulas de química para estudantes surdos na EPT? 

( ) Sim  ( ) Não 

12.1) Se sim, relate sua experiência. 

 

13) Se em seu processo de formação você teve acesso às discussões de ensino para estudantes 

surdos, de que forma essas discussões contribuíram para a sua formação profissional e atuação 

com os estudantes surdos? Relate sua experiência. 

( ) Não se aplica/nunca ministrou aula de química para surdos. 

 

14) Quais foram (ou são) as dificuldades enfrentadas sobre o ensino de química para estudantes 

surdos na EPT? 

( ) Comunicar-se com o estudante surdo 

( ) Limitações referentes à dinâmica professor-intérprete-estudante surdo 

( ) Escassez ou inexistência de termos específicos da disciplina de química 

( ) Falta de material de apoio didático bilíngue Libras/português para o ensino de química 

( ) Falta de recurso didático que permita ao estudante surdo registrar e/ou resgatar, em ambientes 

não formais de ensino, os conceitos estudados em aula 

( ) Outras 

( ) Não se aplica/nunca ministrou aula de química para surdos 

14.1) Outras dificuldades enfrentadas: 
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15) Seu Câmpus promoveu/promove: 

(  ) Espaços para discussões sobre educação de surdos. 

(  ) Espaços para discussões sobre estratégias de ensino para estudantes surdos. 

(  ) Formação docente acerca de educação de surdos. 

(  ) Cursos de FIC de Libras. 

(  ) Não se aplica/nunca promoveu qualquer ação relacionada a estudantes surdos. 

 

16) Ao lecionar para estudante surdo, você fez alguma mudança nas suas estratégias de ensino? 

( ) Sim  ( ) Não  

( ) Não se aplica/nunca ministrou aula de química para surdos. 

 

17) Quais estratégia de ensino de Química para surdos na EPT você utiliza nos Cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio?  

( ) Não se aplica/nunca ministrou aula de química para surdos. 

 

18) Na sua opinião, quais saberes são fundamentais para o professor de Química lecionar para 

estudantes surdos na EPT? 

 

19) Você deseja fazer mais alguma consideração? Se sim, escreva abaixo: 

 

20) Caso queira receber feedback da pesquisa, indique seu e-mail. 
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APÊNDICE D 

 

QUESTIONÁRIO PARA A AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

GLOSSÁRIO ACADÊMICO DE QUÍMICA – Material de Apoio Didático Bilíngue 

(Libras/português) 

Considerar a seguinte legenda para responder o questionário: Concordo totalmente = C, 

Concordo = C, Não concordo nem discordo = NCND, Discordo = D e Discordo totalmente = 

DT 

PARTE A – Sobre as dificuldades enfrentadas no ensino de química para estudantes surdos: 

Você considera que o Glossário Acadêmico de Química – Material de Apoio Didático Bilíngue 

(Libras/português): 

1.    Atende as necessidades do estudante surdo? 

2.   É considerado material de apoio didático para o ensino de química para estudantes 

surdos? 

3.    Auxilia o docente a lecionar Química para estudantes surdos? 

4.    Auxilia intérpretes educacionais que atuam nas aulas de química? 

5.    Contribui para a comunicação do professor de Química com o estudante surdo? 

6.    Contribui para a comunicação do professor de Química com o intérprete educacional? 

7.    Contribui para diminuir os problemas na comunicação gerados na dinâmica triangular 

professor-intérprete-estudante surdo, recorrentes em salas de aula? 

8. Contribui para diminuir a escassez ou a inexistência de termos específicos da disciplina 

de química? 

9. Contribui para diminuir a falta de material de apoio didático bilíngue Libras/português 

para o ensino de química? 

10. Permite ao estudante surdo registrar e/ou resgatar, em ambientes não formais de ensino, 

os conteúdos estudados em aula?  
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PARTE B – Sobre os princípios propostos por Vieira (2019): 

Princípio 1: Redundância Linguística 

2. Disponibiliza preferencialmente vídeos com conteúdo em Libras correspondente a todo 

o conteúdo em português, em texto ou em áudio? 

4. Aplica GIF animado de sinais em Libras para traduzir menus de navegação, títulos e 

textos curtos para a compreensão rápida da informação? 

3. Utiliza imagens associadas a textos para facilitar a compreensão? 

Princípio 2: Contexto 

2. Apresenta as informações importantes de forma destacada e sintetizada no início do 

conteúdo, ou fornece um resumo, para facilitar o entendimento do contexto quando 

tiver um volume textual grande? 

3. Usa ícones no menu de navegação sempre associados a um texto curto para contribuir 

com o aumento do vocabulário e repertório do surdo e tornar a informação mais clara? 

Princípio 3: Protagonismo 

2. Envolve o surdo em todas as etapas de desenvolvimento do projeto? 

3. Consulta e interage com surdos para tomar decisões quanto à criação de soluções para 

eles? 

Princípio 4: Pertencimento 

2. Utiliza o termo indicativo de que há acessibilidade em Libras na cor azul, para deixar 

claro que ali há atendimento adequado e respeito ao surdo? 

3. Utiliza o SignWriting (escrita de sinais) junto com ícones de navegação, títulos e links 

para caracterizar o ambiente? 

4. Usa elementos gráficos como tipografias de datilologia, desenhos de sinais e 

SignWriting no leiaute para representar e propagar a existência da cultura surda de forma 

moderada, analisando a necessidade de combiná-los? 
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Princípio 5: Autonomia 

2. Permite escolher opções de personalização e controle: mudar de cor, ampliar tela ou 

fechar, tamanho de legenda, mais rápida ou mais devagar, parar, voltar, pausar, pular ou 

reiniciar em vídeos, infográficos animados e sites? 

3. Possibilita o acionamento de comandos de forma independente: habilitar ou não a 

legenda em vídeos; e alterar a exibição da janela em Libras e da janela em português do 

conteúdo, conforme a preferência do usuário? 

4. Estrutura os menus de navegação com menos níveis possíveis para facilitar a busca pelas 

informações? 

 Princípio 6: Visualidade 

2. Usa preferencialmente estímulos e estratégias visuais como imagens (símbolos, 

ilustrações, ícones, pictogramas, animações), gráficos e vídeos para representar a 

informação e facilitar o entendimento do conteúdo? 

3. Prioriza o uso de linguagens visuais e diminui a quantidade de texto escrito, mas não 

elimina a versão em português? Pois é importante também que o surdo se desenvolva 

no contexto da cultura do ouvinte. 

4. Os vídeos são gravados com o ator sinalizando de frente, usando roupa simples e sem 

acessórios para que as sinalizações possam ser visualizadas claramente? 

5. Utiliza a cor de fundo da tela contrastando com a cor do texto, do título, da legenda, da 

imagem, do cenário, da roupa e da pele do ator sinalizante? 

 Princípio 7: Relevância 

2. Disponibiliza o texto escrito em português em tópicos ou enumerados com passo a passo 

sequencial para informações mais importantes, ou em pequenos blocos de conteúdo? 

3. Estrutura o conteúdo de forma segmentada com leiaute simples, lógico, consistente e 

compreensível? 

4. Usa contrastes para hierarquizar conteúdos, diferenciar blocos de assuntos distintos, 

marcar links e títulos, indica mudança de contexto, representar ênfase e entonação a 
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partir da variação do: peso, tamanho, cor, caixa alta/caixa baixa e fundo dos elementos 

gráficos? 

5. Cria padrão visual de cores, tipografia e ilustrações a serem utilizadas de forma 

consistente para evidenciar a identidade visual e facilitar a legibilidade? 

Após responder este questionário, informe na escala de 0 a 10: 

a) Como você avalia o produto educacional: GLOSSÁRIO ACADÊMICO DE QUÍMICA – 

Material de Apoio Didático Bilíngue (Libras/português)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Muito ruim        Muito bom 

b) A probabilidade de você usar o produto educacional: GLOSSÁRIO ACADÊMICO DE 

QUÍMICA – Material de Apoio Didático Bilíngue (Libras/português) em aulas com a presença 

de estudante surdo? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada provável      Extremamente provável  

c) Professor(a) de Química, você gostaria de fazer alguma consideração acerca deste produto 

educacional? 


