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RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho foi analisar limites e potencialidades do uso de recursos 
didáticos do ensino de Biologia para alunos surdos. Para tanto, questiona-se: 
quais limites e possibilidades do uso de recursos didáticos no ensino de Biologia 
para alunos surdos? Para responder a esse questionamento, foi realizada uma 
pesquisa qualitativa de intervenção na turma do 3º ano D, do ensino médio, turno 
matutino, do Colégio Estadual de Ipiaú, onde existiam dois alunos surdos 
matriculados. A obtenção de dados foi por meio da observação participante; de 
uma entrevista semiestruturada com dois docentes de Biologia e de um intérprete 
da turma, e por meio da intervenção, na sala de aula, utilizando os seguintes 
recursos didáticos: vídeo sobre o conteúdo – Genética e a 1º Lei de Mendel; 
Álbum de Genética; e cartões para os alunos surdos contendo imagens e 
conceitos específicos da Genética, para uma melhor compreensão dos termos que 
ainda não possuem sinais específicos em Libras; e jogo de tabuleiro sobre o 
conteúdo. Para finalizar, foi realizada uma avaliação, pelos alunos, no intuito de 
verificar a efetividade dos recursos didáticos nas aulas de Biologia. Os resultados 
deste estudo demonstram que o uso de recursos didáticos variados nas aulas de 
Biologia, foi muito importante para a educação dos alunos surdos e também para 
os alunos ouvintes, pois despertou o interesse e possibilitou um melhor 
entendimento do conteúdo trabalhado em classe. 
 
Palavras-chave: Recursos didáticos. Alunos surdos. Ensino de Biologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to analyze the limits and potential of the use of 
didactic resources of Biology teaching for deaf students. Therefore, the question 
is: what are the limits and possibilities of using didactic resources in teaching 
Biology to deaf students? To answer this question, a qualitative intervention 
research was carried out in the 3rd D class, from high school, morning shift, from 
Colégio Estadual de Ipiaú, there were two deaf students enrolled. Data were 
obtained through participant observation; a semi-structured interview with two 
Biology teachers and an interpreter of the class, and through the intervention, in 
the classroom, using the following didactic resources: video about the content - 
Genetics and the 1st Law of Mendel; Genetics album; and cards for deaf students 
containing images and concepts specific to Genetics, for a better understanding 
of terms that do not yet have specific signs in Libras; and board game about 
content. Finally, an evaluation was carried out by the students in order to verify 
the effectiveness of didactic resources in Biology classes. The results of this study 
demonstrate that the use of varied didactic resources in Biology classes were very 
important for the education of deaf students and also for hearing students, as it 
aroused the interest and enabled a better understanding of the content worked 
in class. 
 
Keywords: Didactic resources. Deaf students. Biology teaching. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Sou graduada em Biologia, com especialização em Ensino de Biologia e 

em Mídias na Educação. Atuo como professora de Ciências no Ensino 

Fundamental, nos anos finais, há seis anos, em um Colégio particular do 

município de Ipiaú. 

Mas anteriormente, atuei por três anos, com um contrato de Prestação de 

Serviço - PST, no ensino médio e na educação de jovens e adultos, no Colégio 

Estadual de Ipiaú, lócus da pesquisa, lecionando as disciplinas de Química, 

Matemática e Biologia. Durante esse período, recém formada, passei por novas 

experiências e aprendi muito sobre o exercício da minha profissão, uma delas foi 

a de ter em sala de aula alunos surdos matriculados e, a dificuldade em me 

comunicar com tais alunos, pois durante a graduação tive uma disciplina de 

Libras em apenas um semestre, mas esta não me ensinou a comunicar com os 

surdos, foram apenas conceitos teóricos e legislação. 

 Então, surgiu o interesse e a oportunidade de fazer um curso básico da 

Língua Brasileira de Sinais - Libras e agora no mestrado, como discente do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores, 

desenvolver uma pesquisa com uso de metodologias para o atendimento desse 

público. 

 A motivação pela escolha desse tema está relacionada em primeiro lugar 

com o trabalho de conclusão da minha graduação, a minha monografia: Recursos 

didáticos no ensino de Biologia Celular. Esse trabalho teve o objetivo de analisar 

a eficiência da aplicação dos diferentes recursos didáticos: modelos didáticos, 

jogos, imagens e filmes, na aprendizagem dos conteúdos de Biologia Celular, no 

ensino médio, por meio de uma pesquisa bibliográfica, a partir de trabalhos 

científicos publicados entre os anos de 2005-2013, em sua maioria no Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências - ENPEC, publicados na Revista 

Brasileira de Pesquisa em Ciência em Educação - RBPEC. 
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Diante da análise desses trabalhos científicos, foi possível diagnosticar que 

os recursos didáticos aplicados pelos professores para abordar conteúdos do 

ensino de Biologia Celular, trouxeram grandes benefícios no processo de ensino 

aprendizagem dos alunos, como motivação, participação, compreensão de 

conceitos e de processos, e, relação de conteúdos. 

E, em segundo lugar com a minha primeira experiência na atuação 

docente, como o local da pesquisa Colégio Estadual de Ipiaú e o público alvo os 

alunos surdos.  

Durante o período de atuação docente, foi possível observar o quanto é 

importante suprir as necessidades dos alunos, por meio não apenas do livro 

didático e do quadro negro, mas sim de outros recursos didáticos que possam 

motivar e facilitar o processo de ensino aprendizagem, principalmente quando 

esses alunos possuem alguma deficiência, sendo incluídos na educação básica 

sem que, na maioria das vezes, haja um preparo antes para recebê-los. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A inclusão dos alunos com deficiência na educação básica tem 

proporcionado a oportunidade de maior interação social, mas ainda necessita de 

maior atenção e assistência, para favorecer um ensino de qualidade e de 

equidade. A interação no ambiente escolar para ser benéfica e com possibilidades 

de atender as necessidades de todos sem distinção, é importante a união, a 

dedicação, o interesse e a disponibilidade de todos os envolvidos: pais, corpo 

docente, discentes, servidores, direção e administração escolar. 

O direito a educação e a inclusão de pessoas deficientes estão previstas em 

vários documentos oficiais. A Constituição Federal, ano de 1988, artigo 205, já 

assegurava o direito a todos no que diz respeito à educação, “A educação, direito 

de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

Assim, os alunos surdos devem ser inseridos na comunidade escolar sem 

preconceitos, mesmo antes da criação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, instituída em 07 de julho de 2015, eles têm direito a educação; e a 

escola e o corpo docente têm o dever de recebê-los, de ensiná-los e de ajudá-los 

na construção e desenvolvimento do seu saber. 

Nem todas as escolas regulares estão aptas para receberem alunos surdos, 

e todo aluno surdo necessita de um acompanhamento de um professor ou de um 

intérprete de Libras para auxiliá-los em sala de aula, conforme Art. 14, caput III, 

Decreto 5.626 de dezembro de 2005. 

O uso de Libras, a língua oficial dos surdos brasileiros, foi aprovado pela 

Lei 10.436 de 24 de abril de 2002 e pelo Decreto 5.626 de dezembro de 2005, para 

facilitar a comunicação e a forma de expressão, na sua utilização entre as 

comunidades surdas do Brasil, pois, a língua de sinais não deve ser tratada como 

gestos espontâneos ou mímicos. 

E de acordo com a Lei 10.436, Art. 4º, os professores devem receber uma 

formação prévia para atender as necessidades dos alunos surdos, não pode 



18 
 

simplesmente aderir à inclusão destes em sala de aula e esperar que eles sejam 

bem assistidos. É obrigação dos sistemas educacionais, nos âmbitos municipal, 

estadual e federal garantirem a inclusão nos cursos de formação para os 

profissionais poderem aprender a Língua Brasileira de Sinais e estarem aptos a 

atender este público sempre que for necessário, com a presença de um intérprete. 

É necessário também que as escolas estejam preparadas para atender estes 

discentes, seja por meio da formação de professores, da adaptação do espaço 

físico e da utilização de recursos adequados no processo de ensino e de 

aprendizagem dos alunos. 

Diante da necessidade de incluir a todas as pessoas com deficiência, 

abrangendo não só o ambiente escolar, mas todos os ambientes sociais foi criada 

a Lei nº 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, com o 

objetivo de assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 

inclusão social e cidadania. 

Conforme essa Lei, a inclusão visa acolher a todos aqueles que não têm as 

mesmas oportunidades dentro da sociedade, no intuito de promover o 

desenvolvimento socioemocional, psicológico e educacional, garantindo que o 

aluno com deficiência tenha direito ao ensino de qualidade. 

Atualmente, os professores ainda têm dificuldades para ensinar surdos, 

sendo os recursos visuais, os mais utilizados para atender este público. É 

importante analisar e refletir sobre as formas de aprendizado dos alunos surdos. 

No ensino de Biologia não é diferente, por isso, a importância de além da 

comunicação por meio da Libras, o uso de recursos didáticos, para estimular o 

interesse dos alunos surdos, ampliar suas percepções e auxiliar na compreensão 

dos conteúdos, e de termos científicos que ainda não possuem um sinal em 

Libras. 

Os recursos didáticos auxiliam os professores em sala de aula, que em 

alguns momentos podem não ter a presença de intérpretes e também não 

dominar a Libras.  

Dessa forma, para melhor compreensão dos conteúdos de Biologia, como 

terminologias e nomenclaturas específicas do ensino dessa disciplina, é 
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necessário não apenas a presença do professor, mas também o uso de 

metodologias adequadas. Assim, vai atender também as demandas tanto dos 

alunos ouvintes como dos alunos surdos, que, além disso, necessitam de 

acompanhamento do intérprete. Toda essa junção visa uma melhor forma de 

transmissão de conhecimentos e aprendizado dos alunos. 

Para tanto, questiona-se: quais limites e possibilidades do uso de recursos 

didáticos no ensino de Biologia para alunos surdos? 

Sendo assim, o objetivo desse trabalho é analisar os limites e as 

potencialidades do uso de recursos didáticos no ensino de Biologia para alunos 

surdos.  

A dissertação está dividida em 4 partes: a introdução, onde apresentamos 

a justificativa do trabalho, a pergunta de pesquisa e o objetivo.  

Na segunda parte, trazemos a Revisão de Literatura com a discussão sobre 

a Educação de surdos abordando sobre o histórico e os aspectos legais no mundo, 

para esclarecer quando e como deu início à educação para pessoas com 

deficiência, e como está nos dias atuais; e apresentamos um levantamento 

histórico da educação inclusiva no município de Ipiaú, apresentando as 

instituições que existem, quando elas surgiram, o público alvo assistido e as 

metodologias de ensino utilizadas. Abordamos ainda, sobre uma análise do uso 

de recursos didáticos no ensino de Biologia na educação de surdos, a importância 

sobre o uso de diferentes metodologias para essa modalidade de ensino. Foi 

realizado, ainda, um levantamento das produções sobre o ensino de Biologia na 

educação de surdos. 

Na terceira parte apresentamos a metodologia da pesquisa, abordando o 

tipo da pesquisa realizada, o local, os participantes, o instrumento de obtenção 

de dados, a descrição da intervenção explicando como ocorreu e quais os 

recursos didáticos foram utilizados, como foi realizada a análise de dados e as 

questões éticas da pesquisa. 

Na quarta parte abordamos os resultados e a análise dos dados obtidos, 

descrevendo as percepções dos professores e do intérprete sobre o ensino de 

Biologia na educação de surdos, envolvendo os dados obtidos na entrevista 

semiestruturada, desenvolvida com os professores e o intérprete da turma 



20 
 

pesquisada, articulando com referenciais teóricos; a interação entre os alunos 

surdos e os alunos ouvintes por meio da observação e também de relatos dos 

professores e do intérprete; ressaltando os limites e possibilidades do uso de 

recursos didáticos na educação de surdos. 

Por fim, apresentamos as considerações finais sobre a pesquisa, de acordo 

com os resultados obtidos e a análise dos dados realizada, respondendo o 

problema que norteou a pesquisa e os objetivos. Em seguida apresentamos as 

referências e os apêndices. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Análise histórica e aspectos legais na educação de surdos 

 

 

Na Idade Média a exclusão, o preconceito e o isolamento das pessoas 

surdas foram muito rigorosos. A não aceitação das pessoas com deficiência na 

sociedade era muito difícil para as famílias, pois a não aceitação fazia com que 

elas se sentissem como se tivessem alguma doença contagiosa, por isso 

escondiam ou aprisionavam seus filhos em suas próprias casas, por vergonha ou 

medo do afastamento da população.  

Segundo Carneiro “(...) o indivíduo com deficiência era treinado a maior 

parte do tempo para se parecer com o não deficiente e suas oportunidades de 

desenvolvimento global eram diminuídas” (CARNEIRO, 2015, p. 34). Pois, o 

habitual da época era que todos tivessem as mesmas potencialidades, como por 

exemplo, os sentidos perfeitos como, visão e audição, para assim, estarem aptos 

a conviver com a sociedade. 

A história da humanidade e a luta das pessoas com deficiência, no que diz 

respeito ao seu lugar na sociedade e ao direito a educação, passou e ainda passa 

por vários entraves, sofre preconceito e discriminação. Todavia, ao longo do 

tempo, muitos personagens foram importantes no apoio e influenciaram na 

educação de surdos, nos diversos lugares do mundo. 

Pedro Ponce de Leon foi uma pessoa muito importante na introdução da 

educação dos surdos, sendo reconhecido como o primeiro professor de surdos 

da história, na Espanha, no século XVI. 

Segundo Carvalho (2017): 

 

A igreja católica resolveu recrutar alguns monges para acompanhar os 
surdos, filhos dos senhores feudais, em troca de fortunas. O primeiro 
monge a iniciar essa tarefa foi Pedro Ponce de Leon, espanhol que criou 
juntamente com dois surdos espanhóis que moravam em um mosteiro 
o primeiro alfabeto manual da história. A criação desse alfabeto tinha 
como objetivo suprir uma ausência que existia na comunicação oral. 
Ponce de Leon teve muitos alunos com surdez e seu trabalho ficou 
reconhecido por toda a Europa por ter alunos com bastante 
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conhecimento em matemática, história e filosofia. (CARVALHO, 2017, 
p. 12) 

 

De acordo com Carvalho (2017), Pedro Leon criou metodologias no intuito 

de educar os educar surdos por meio de datilologia, da escrita e da oralização, e 

escola para professores surdos. Para tanto, 

 

(...) no final do século XVIII, especificamente, em 1700 que alguém 
resolveu pensar numa metodologia educacional a fim de atender as 
pessoas com deficiência. O médico Benjamin Rush foi o primeiro norte-
americano a apresentar o conceito da educação de pessoas com 
deficiência e acreditar na possibilidade de educá-las. (KARAGIANNIS, 
STAINBACK 1999, apud BARBOSA, 2007, p. 16) 

 

A partir daí se inicia um processo árduo de reconhecimento no direito e a 

inclusão a educação para os alunos com deficiência, e metodologias para educá-

los, em longo prazo, devido o preconceito das pessoas e principalmente pela 

implantação do novo, a resistência em aceitar “os diferentes”. Pois, segundo 

Campos, (2018): 

 

Muitos surdos tiveram suas vidas desperdiçadas e limitadas por 
muitos anos devido à banalização de sua cultura, língua de sinais e 
identidade, e naquela época não havia legislação que assegurasse seus 
direitos como cidadãos e como sujeitos surdos com valores culturais e 
linguísticos reconhecidos. (CAMPOS, 2018, p. 53) 

 

A constituição da comunicação entre os surdos é muito importante e se faz 

necessário primeiro entre a família, que é onde temos o nosso primeiro convívio, 

logo que nascemos, e depois quando crescemos, é essencial a interação com os 

parentes, amigos e colegas de escola, e quando adultos também precisamos nos 

comunicar no ambiente de trabalho. Daí a necessidade de uma língua própria 

para os surdos e que os ouvintes também aprendam, para favorecer uma melhor 

comunicação, independente do ambiente. 

Para Gesser, (2009): 

 

Através da língua nos constituímos plenamente como seres humanos, 
comunicamo-nos com nossos semelhantes, construímos nossas 
identidades e subjetividades, adquirimos e partilhamos informações 
que nos possibilitam compreender o mundo que nos cerca. (GESSER, 
2009, p. 76-77) 
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Porém, quando de fato eles tiveram acesso às escolas, estudavam apenas 

em escolas específicas, ou seja, locais restritos a pessoas com o mesmo tipo de 

deficiência.  

Conforme Carneiro, (2015): 

 

Esta escolarização se dava em ambientes separados em escolas ou 
classes especiais direcionadas para indivíduos com o mesmo tipo de 
deficiência. Neste modelo em que a diferença era rechaçada, a escola 
assumia um papel mais terapêutico de habilitação e reabilitação de uma 
função ausente ou prejudicada que um papel pedagógico de ensino e 
aprendizagem do currículo estabelecido. (CARNEIRO, 2015, p. 34) 

 

Dessa forma, os alunos com algum tipo de deficiência estudavam em 

locais diferentes da maioria da sociedade estudantil, e também tinham 

profissionais específicos para ensiná-los. 

Segundo Campos, (2018): 

 

as crianças surdas eram atendidas nas escolas especiais, e as crianças 
ouvintes, ditas “normais”, nas escolas regulares. Os professores com 
formação em educação especial tinham seu lugar nas escolas especiais 
e os professores com formação em pedagogia e licenciaturas, nas 
escolas regulares. (CAMPOS, 2018, p. 38) 

 

Apenas em 1760 foi fundada a primeira escola pública para surdos, o 

Instituto para Jovens Surdos e Mudos de Paris, “O abade Frances chamado 

Charles Michel de L Epee, considerado o pai dos surdos, criou a primeira 

instituição educacional para surdos e era o defensor da língua de sinais” 

(CARVALHO, 2017. p. 13) 

No Brasil, a primeira instituição para surdos, o Imperial Instituto de 

Surdos-Mudos foi criada em 1857, por meio da Lei nº 939 de 26 de setembro de 

1857, no Rio de Janeiro. Atualmente, essa instituição possui a nomenclatura de 

Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES.  

Este instituto foi criado porque “(...) Dom Pedro II tinha um neto surdo, 

filho da Princesa Isabel, que recrutou o professor francês Hernest Huet, para 

fundar o instituto de surdos (...)”(CARVALHO, 2017. p. 13). Assim, deu-se início 
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a língua brasileira de sinais, e, por este motivo é que a Libras tem origem da 

língua francesa de sinais. 

E a primeira Universidade para surdos foi criada em 1864 por Edward 

Gallaudet, que favoreceu o reconhecimento do intelecto e da capacidade dos 

surdos. 

De acordo com Moura, (2018): 

 

A Gallaudet University, em Washington, a primeira universidade para 
surdos do mundo, todos os funcionários, desde o porteiro até os 
professores de pós-graduação, passando pelos atendentes das cantinas, 
pelos funcionários administrativos e por todos os envolvidos direta ou 
indiretamente com o processo educacional, se comunicam com os 
estudantes por meio de língua de sinais (American Sign Language – 
ASL)... O que essa presença da língua de sinais possibilita? Ela faz com 
que o estudante, de qualquer idade, possa se comunicar, construir sua 
linguagem em situações significativas e não artificiais e, 
principalmente, saber, que a língua é respeitada naquele espaço. 
(MOURA, 2018, 22) 

 

Portanto, foi fundada “(...) em 1864, a primeira faculdade para alunos 

surdos, situada em Washington, Estados Unidos, que funciona até hoje, com o 

nome de Universidade de Gallaudet, que mantém como sua comunicação a 

língua de sinais.” (CARVALHO, 2017, p.14), no intuito que os alunos surdos 

estejam sempre envolvidos pela linguagem própria. 

Todos esses avanços, a fundação de escolas e universidades específicas 

para surdos, permitiu a eles uma maior interação com a sociedade e o ambiente 

onde viviam, trouxe novas oportunidades quando se fala em qualidade de vida. 

Depois de algumas conquistas e avanços na educação para pessoas com 

deficiência e com a criação de institutos e universidades, em 1880 aconteceu em 

Milão, Itália, o II Congresso Internacional de Surdo-Mudez, muito importante e 

que marcou a história da educação para os surdos em todo o mundo. Propagado 

por Carvalho, (2017): 

 

Neste congresso, 54 países participaram e enviaram seus mais 
renomados estudiosos sobre surdez, apesar de apenas um dos 
participantes desse congresso era deficiente auditivo. Foi feito no final 
do congresso, uma votação na qual seria escolhida a melhor forma de 
educar os surdos, pela forma oral ou pelo uso da língua de sinais. O 
participante com a deficiência foi convidado a se retirar da sala, e os 
outros participantes votaram que a melhor forma de educar os surdos 
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era pelo oralismo. Foram determinados no congresso que a fala e 
incontestavelmente superior aos sinais e deve ter preferência para a 
educação dos surdos. (...)A proibição do uso da língua de sinais durou 
cem anos, o que levou a um grande fracasso na educação dos surdos 
naquela época, (...). (CARVALHO, 2017, p. 14-15) 

 

Então, após essa decisão, os surdos foram proibidos de usar a língua de 

sinais, passaram a ter aula de forma oral. A partir daí houve um retrocesso diante 

dos objetivos já alcançados na educação dos surdos, foi um período muito difícil. 

Eles se comunicavam com a língua de sinais apenas entre eles, escondidos, por 

medo das punições da época. 

De acordo Kalatai; Streiechen, (2012):  

 

A metodologia Oralista, após o Congresso, passou a ser utilizada pela 
maioria das escolas na educação de surdos de muitos países. A língua 
de sinais foi proibida, começando assim uma longa e sofrida batalha do 
povo surdo para defender o direito linguístico por meio da sua língua 
natural, a língua de sinais. (...) As estratégias pedagógicas passam a ser 
estratégias terapêuticas. Nesta época, muitos professores surdos que 
trabalhavam com a língua de sinais foram demitidos e substituídos por 
profissionais ouvintes. (KALATAI; STREIECHEN, 2012 p.5) 

 

Na década de XX, mais precisamente entre o período de 1929 a 1963, 

surgiram outras instituições para alunos surdos no Brasil, “(...) surgiram o 

Instituto Santa Terezinha para meninas surdas, em São Paulo; a Escola 

Concórdia, no Rio Grande do Sul; a Escola de Surdos de Vitória, no Espírito 

Santo, e a Escola Ludovico Pavoni, em Brasília (...)” (SOUZA, 2005, p.54), 

entretanto, as escolas criadas ensinavam a oralidade. 

Como o método do oralismo não trouxe bons resultados, surgiu a 

comunicação total. Segundo Kalatai; Streiechen, (2012): 

 

Quando se constatou que os surdos educados por meio da metodologia 
oralista nunca conseguiriam se comunicar ou falar como os ouvintes de 
maneira satisfatória e que, mesmo com a imposição das práticas 
oralistas, as pessoas surdas insistiam em se comunicar por meio da 
língua de sinais, decidiu-se então que os surdos poderiam utilizar toda 
e qualquer forma de comunicação. Surge, então, o método que ficou 
conhecido como Comunicação Total. A principal meta era o uso de 
qualquer estratégia que pudesse permitir o resgate na comunicação das 
pessoas surdas. (KALATAI; STREIECHEN, 2012 p.7) 
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Depois do longo período de cem anos de proibição da língua de sinais, 

conforme foi decidido no Congresso em Milão, a partir de 1980, os surdos 

passaram a ter a língua de sinais de volta, pois tanto o método do oralismo 

quanto o método da comunicação total não surtiu efeito, passou a vigorar o 

bilinguismo, a língua de sinais e a língua do português. 

Então, os surdos passaram a utilizar a língua de sinais sem restrições, 

podendo usar no seu dia-a-dia, como forma de comunicação entre eles, e 

principalmente, nas escolas, com direito a intérprete para ajudá-los. 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases – LDB 4.024/61, Art. 88, é que de fato 

foi oficializada pela primeira vez a Educação para deficientes no Brasil. De 

acordo com Carneiro, (2015): 

 

A educação escolarizada para pessoas com deficiência surge no Brasil 
na primeira metade do século XX, dentro de um paradigma ancorado 
na ideia de integração, em que o indivíduo deficiente era o foco e sua 
normalização desejada para, então, e só então, essa integração nos 
espaços sociais comuns acontecer. (CARNEIRO, 2015, p. 34) 

 

A partir da década de 90 estes alunos passaram a estudar no mesmo 

espaço que os alunos ouvintes, nas escolas regulares, devido a política de 

educação para todos, uma proposta de inclusão escolar. De acordo com Lacerda, 

(2006): 

 

(...) a partir da década de 1990, difundiu-se com força a defesa de uma 
política educacional de inclusão dos sujeitos com necessidades 
educativas especiais, propondo maior respeito e socialização efetiva 
destes grupos e contemplando, assim, também a comunidade surda. 
(LACERDA, 2006, p. 163) 

 

Ainda nesta década, mais precisamente no ano de 1994, ocorreu outro fato 

muito importante, a Declaração de Salamanca, uma resolução das Nações 

Unidas, que aborda sobre os princípios da política e prática em Educação 

Especial, que consolidou a Educação Inclusiva em promoção da inclusão social 

(CAMPOS, 2018). 

No Brasil, a inclusão de alunos com deficiência na escola regular, ocorreu, 

principalmente, com a promulgação da LDB – Lei 9394/1996, Art. 58 “Entende-

se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação 
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escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

portadores de necessidades especiais.” 

Além de ter avançado alguns obstáculos, como o direito de estudar nas 

escolas regulares, os surdos também conseguiram garantir a presença de 

intérpretes de Libras nos setores públicos e privados, bem como uma análise 

diferenciada em provas e avaliações, devido à diferença entre a sua língua 

materna que é a Libras e a segunda língua que é o português.  

Devido a Lei de Acessibilidade nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, Art. 

2, incisos II e IX, que determina a eliminação de barreiras físicas e de 

comunicação, garantindo no caso dos surdos, o acesso à comunicação, 

informação, compreensão, e interação dos cidadãos que abrange, entre outras 

opções, as línguas, inclusive a Libras. E o Art. 18 que atribui ao Poder Público a 

obrigação pela implementação para formação de profissionais intérpretes de 

escrita em braile, linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar a 

comunicação entre as pessoas com deficiência sensorial e com dificuldade de 

comunicação. 

Diante do retorno ao acesso do uso da língua de sinais, a língua oficial dos 

surdos brasileiros foi aprovada pela Lei 10.436 de 24 de abril de 2002 e pelo 

Decreto 5.626 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2002; 2005). 

De acordo com o Artigo 4º dessa mesma Lei, 

 

O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, 
municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos 
de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, 
em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira de 
Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente. (BRASIL, 2002, p. 23) 

 

A partir dessa Lei, foi possível instituir, mas não garantir, pessoas 

preparadas dentro da sociedade para atuarem e ajudarem os surdos no processo 

de ensino aprendizagem. 

Outras conquistas importantes para a educação de pessoas com 

deficiência foram a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), lançada pelo Ministério da Educação (MEC); 

e o Decreto 6.571 de 2008, publicado no Diário Oficial da União do dia 
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18/09/2008, que dispõe sobre o atendimento educacional especializado. De 

acordo com o decreto, no Art. 1º: 

 

A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de 
ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na forma 
deste Decreto, com a finalidade de ampliar a oferta do atendimento 
educacional especializado aos alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
matriculados na rede pública de ensino regular. (BRASIL, 2008, p. 5) 

 

Quanto à profissão de intérprete de Libras, a Lei Federal nº 12.319, no dia 

1º de setembro de 2010, estabeleceu as atribuições de tradutor e intérprete para o 

exercício de suas competências.  

Então, a Língua Brasileira de Sinais foi instituída como a primeira língua, 

a língua materna, e o português como a segunda língua. Assim, foi estabelecida 

“oportunidade de acesso a uma escola que reconhecia as diferenças linguísticas, 

que promovia o acesso à língua padrão; (...) professores proficientes na língua de 

sinais; permitindo a alfabetização na língua primeira e natural dos surdos.” 

(GESSER, 2009, p. 57-58) 

É importante lembrar que cada país possui a sua própria língua de sinais, 

portanto este tipo de língua não é universal, além disso, elas também sofrem 

influências e alterações de acordo com a cultura de cada localidade, de cada 

região.  

Para Gesser, (2009):  

 

Como todas as línguas faladas, a LIBRAS também varia no território 
brasileiro, apresentando regionalismos, variedades e “sotaques”, de 
norte a sul. O povo surdo constrói sua(s) cultura(s) e identidade(s) 
surda(s) de uma forma própria que os desloca do paradigma 
patológico. (GESSER, 2009, p.81-82). 

 

Mesmo entre os surdos que moram no Brasil, existem divergências e 

diferenças nos sistemas lingüísticos, no canal espaço-visual, tendo na maioria das 

vezes, o mesmo sinal, significados diferentes de um estado para outro, ou até 

mesmo dentro do mesmo estado, entre cidades vizinhas, inclusive. 
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Mas, independente dessas diferenças, que obedecem à cultura específica 

de cada região, a língua de sinais tem autonomia própria e segue regras que a 

caracterizam como uma língua. 

Segundo Moura, (2018): 

 

Do ponto de vista social, torna-se claro que as línguas de sinais são 
usadas por um grupo de pessoas ou por uma comunidade, seguem 
regras de conversação e de manutenção semântica e sintática e mantêm 
suas características dentro dos grupos que as usam, elas têm validação 
e valor social intrínseco que permitem autonomia ao grupo que as usa. 
(MOURA, 2018, p. 16) 

 

Dessa forma, a Libras possui sinais que dão significado e interpretações 

específicas a cada palavra, com os seus elementos classificatórios que compõe 

uma frase ou oração, como em todas as outras línguas que existem no mundo. 

Para tanto, na educação para surdos, ainda existem limites que dificultam 

essa inclusão nas escolas regulares, para Souza, (2005): 

 

As escolas permanecem carentes de investimentos: faltam 
equipamentos para atender à clientela com necessidade especial e aos 
professores, falta conhecer a história e a filosofia da educação dos 
Surdos para não falar por eles, mas para criar mecanismos que dêem 
fundamento aos próprios Surdos, podendo assim participar do 
processo de transformação pedagógica. (SOUZA, 2005, p. 43) 

 

A discriminação para com os deficientes ou os tidos como diferentes ainda 

se faz presente na sociedade, mesmo não sendo tão abrangente como na 

antiguidade. No Brasil, porém, a LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei 

que ainda vigora nos diais atuais, estabelece que toda pessoa com deficiência tem 

direito à educação pública e gratuita preferencialmente na rede regular de ensino 

e, ainda, à educação adaptada às suas necessidades educacionais especiais. 

No ano de 2006, houve um novo marco importante para o Brasil. Nesse 

ano teve início o Curso de Graduação em Letras Libras, Licenciatura; e em 2008, 

o Curso de Graduação em Letras Libras, Bacharelado, ambos na modalidade à 

distância e na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a primeira a criar 

esse curso no país, tornando-se então, um centro de referência nacional na área 

de Libras. 
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Porém ainda é muito difícil a inclusão dos surdos no ambiente escolar, 

pois as escolas e os docentes não estão preparados na prática para aderir esse 

público com toda a atenção que eles necessitam.  

No próximo subtópico apresentamos a história da educação inclusiva do 

município de Ipiaú-Bahia, cidade na qual foi realizada a pesquisa, no Colégio 

Estadual de Ipiaú, apresentando as instituições que existem, fundação, o público 

alvo assistido e as metodologias de ensino utilizadas. 

 

 

2.2 Histórico da educação inclusiva no município de Ipiaú 

 

 

O município de Ipiaú foi fundado em 02 de dezembro de 1933, de acordo 

com o censo de 2017, possui 47.704 mil habitantes, fica localizado na região sul 

da Bahia. 

Por se tratar de um município do interior, o processo de inclusão demorou 

de ser iniciado, porém, atualmente serve de referência para as cidades 

circunvizinhas, como Ibirataia, Itagibá, Dário Meira, Barra do Rocha, Ubatã, 

Gongogi, Jitaúna, Itaji. 

Sendo esse processo de inclusão iniciado lentamente, através de pessoas 

que se preocupavam com a educação do município e de certa forma tinham o 

desejo de ver na prática a lei sendo cumprida, conforme a CF Art. 205 – A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Assim, aconteceu em 

Ipiaú, quando a Psicóloga Ana Suely, começou a luta para criar a primeira 

instituição no intuito de atender as pessoas com deficiência da cidade, 

infelizmente faleceu antes da fundação da Associação dos Deficientes Ana Suely 

(ADAS), no dia 10 de maio de 1990, cujo objetivo era possibilitar o atendimento 

assistencial e educacional aos deficientes, de acordo com as suas necessidades, 

para poderem se integrar à família e à sociedade na qual convivem (SOUZA, 

2005) 

Conforme relatos orais da servidora da ADAS, “a associação atende no 

momento cerca de 22 alunos, sendo 2 com síndrome de down e 20 com deficiência 
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intelectual, nos turnos matutino e vespertino. Os alunos têm acompanhamento 

pedagógico e realizam atividades de terapia ocupacional, como por exemplo, a 

confecção de tapetes. Possui 2 funcionárias e 1 voluntário, sendo uma das 

funcionárias formada em pedagogia, a qual realiza o acompanhamento 

pedagógico. Para a manutenção do ambiente conta com a ajuda de contribuições, 

convênios, doações e a nota premiada Bahia (notas fiscais).” 

 
Figura 1 – Sede da Associação dos Deficientes Ana Suely (ADAS), Ipiaú. 
 

 

Fonte: Pesquisadora. 

 

Depois de oito anos, foi criada outra instituição, em 14 de abril de 1998, a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipiaú (APAE), que iniciou suas 

atividades em parceria com a ADAS. 

Segundo relatos orais da diretora da APAE, “a associação possui 

atualmente 35 alunos matriculados, estes são em sua maioria deficientes 

intelectuais e alguns são deficientes físicos, porém, faz outros atendimentos como 

a idosos e doentes, tanto do município de Ipiaú como de cidades circunvizinhas 

como Ibirataia, Barra do Rocha, Ubatã, entre outras. Esse atendimento na maioria 

das vezes é para ajudar em exames ou na doação de medicamentos, alimentos, 

cadeiras de roda, muletas, entre outros itens que haja necessidade. Pois, a APAE 

oferece além de assistência educacional, assistência social e assistência à saúde. 

Possui ainda, 4 funcionários, sendo duas professoras, uma atua no turno 

matutino com trabalhos manuais (confecção de tapetes, flores, arranjos, fuxicos, 

etc.) outra professora no vespertino com atendimento pedagógico, apenas essa 

tem nível superior, com formação em pedagogia, as outras duas funcionárias 

auxiliam as professoras na limpeza e na entrega do lanche.” 
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A diretora da APAE informou também que “a sede é própria, e para o 

funcionamento conta com auxílio da Prefeitura, por meio do Termo de Fomento, 

para custear a merenda escolar, pagamentos de funcionários e outras despesas, e 

também do repasse feito pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), utilizado para bens de capital e de consumo.” 

 

Figura 2 – Sede da Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Ipiaú (APAE). 
 

 
Fonte: Pesquisadora. 

 

No ano de 2000 foi implantada uma Sala de Apoio Pedagógico (SAP), que 

funcionava no Colégio Centro de Educação, onde hoje funciona o Centro de 

Apoio Pedagógico de Ipiaú (CAPI). 

De acordo com relatos orais da diretora do CAPI, o mesmo “teve seu 

funcionamento autorizado em 2009, por meio da publicação no Diário Oficial de 

16 e 17 de maio de 2009. Trata-se de um órgão estadual de referência para Ipiaú 

e as cidades adjacentes. O espaço funciona como um centro de acompanhamento 

pedagógico para alunos com necessidades educacionais especiais, auxiliando as 

escolas regulares, também ministra cursos diversos, bem como o curso de Libras, 

esses cursos são oferecidos para a comunidade: pais, professores, alunos, 

favorecendo uma melhor comunicação entre os surdos e os ouvintes.” 

A diretora informou ainda, que “o centro quanto a sua estrutura física, 

teve um novo espaço em 2010, com total adaptação para o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), com a construção de rampas e vias de acesso, 

pistas sensoriais e quadra poliesportiva. Atualmente, possui 21 salas de 
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atendimento devidamente equipadas para atender os alunos de acordo com as 

suas respectivas necessidades, banheiros femininos e masculinos devidamente 

adaptados, um espaço de lazer/recreação e outro espaço com divisórias onde 

funciona a parte administrativa. Quanto ao corpo docente, são 21 professores 

efetivos e 12 professores no Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), 

todos especializados, ou seja, com a formação adequada na sua área de atuação. 

O corpo discente possui 234 alunos, sendo 43 alunos surdos, 30 deficientes 

visuais e 161 deficientes intelectuais.” Importante ressaltar que esse quantitativo 

de alunos atendidos são do município de Ipiaú e também dos outros municípios 

como:  Ibirataia, Itagibá, Dário Meira, Barra do Rocha, Ubatã, Gongogi, Jitaúna, 

Itaji. 

 

 

 

Figura 3 – Área externa do Centro de Apoio Pedagógico de Ipiaú (CAPI). 
 

 
Fonte: Pesquisadora. 
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Figura 4 – Quadra de esporte do Centro de Apoio Pedagógico de Ipiaú (CAPI). 
 

 
Fonte: Pesquisadora. 

 
Figura 5 – Área de Lazer e Recreação do Centro de Apoio Pedagógico de Ipiaú (CAPI). 

 

 
Fonte: Pesquisadora. 

 

Figura 6 – Salas de atendimento do Centro de Apoio Pedagógico de Ipiaú (CAPI). 

 

 
Fonte: Pesquisadora. 
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Para tanto, “Tradicionalmente, a educação da pessoa com deficiência 

sempre esteve nas mãos de entidades e instituições filantrópicas e assistenciais, 

que assumiram um papel preponderante no atendimento a esse grupo” (SOUZA, 

2005, p. 47).  

Em Ipiaú não foi diferente, e as primeiras formas de inclusão se deram por 

meio de algumas instituições filantrópicas voltadas para o atendimento a pessoas 

com deficiência intelectual, e, só depois de algum tempo os surdos tiveram acesso 

a educação no município, mais precisamente no ano de 1989.  

“Em 1989, as atividades tiveram início em uma casa pequena, alugada pela 

prefeitura municipal de Ipiaú. No ano de 1991 a classe foi transferida para a 

Escola Estadual Centro de Educação.” (SOUZA, 2005, p. 48). 

Apesar das dificuldades encontradas, os professores não desistiram de 

implementar a educação inclusiva no município, continuaram fazendo cursos na 

capital baiana, Salvador, e trocando experiências com profissionais que já 

atuavam na área. 

 

Nesse período de implementação da Educação Especial nas escolas 
ipiauenses o currículo era linear, cartesiano e tecnicista. As capacitações 
não preparavam os profissionais de educação para desenvolver o 
trabalho com a devida segurança, os professores continuavam com 
necessidade de planejar as aulas em companhia de outros colegas. Não 
havendo possibilidade de troca com os professores das cidades 
circunvizinhas eram obrigados a viajar para a capital do Estado. 
(SOUZA, 2005, p. 49) 

 

Atualmente, os alunos surdos do município estudam nas escolas regulares 

municipais e estaduais em um turno, e no outro turno recebem acompanhamento 

pedagógico no CAPI. 

É muito importante que os alunos tenham um acompanhamento 

específico com profissionais que dominam a Libras, em um turno oposto, pois 

nem sempre existem intérpretes em salas de aula ou professores que dominam 

essa língua. Segundo Moura, (2018):  

 

Será pela língua de sinais que o surdo poderá compreender o mundo, 
localizar-se com relação a ele mesmo e aos outros e ter as suas 
referências, inclusive aquela que o coloca de forma diferente no mundo 
como surdo que percebe o mundo visualmente, que tem direitos e que 
deve ser respeitado na sua forma de ser. (MOURA, 2018, p. 20) 
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É possível observar o quanto se faz necessário a valorização de todos os 

aspectos que possam incluir os surdos, em especial a sua língua, que tem como 

função principal a comunicação e interação dos surdos com o meio onde ele vive. 

No próximo subtópico apresentamos uma análise sobre o uso dos recursos 

didáticos, como eles podem favorecer uma melhor forma de aprendizagem na 

educação de surdos com relação aos conteúdos de Biologia. 

 

 

2.3 Uma análise do uso de recursos didáticos no ensino de Biologia na 

educação de surdos 

 

 

A inclusão, gradualmente, vem se expandindo nas escolas de ensino 

regular, o que se torna importante para atender todos aqueles que possuem 

alguma diferença física, ou que simplesmente não possuem as mesmas 

oportunidades na sociedade, contribuindo assim, para a adesão de práticas e 

ações cada vez mais inclusivas e sem preconceitos. 

É importante salientar que, segundo Campos, (2018): 

 

a política do “Incluir” não acontece somente em relação ao acesso à 
educação, mas também ao acesso aos espaços sociais, tais como 
hospitais, bancos, restaurantes, shoppings, empresas, órgãos públicos, 
igrejas. Defini-se em dois termos: a inclusão escolar e a inclusão social. 
(CAMPOS, 2018, p. 37-38) 

 

E para que a inclusão seja incorporada cada vez mais nas escolas, é preciso 

que as instituições de ensino e seu corpo docente repensem sua prática didático-

pedagógica, para atender os alunos que possuem alguma necessidade, utilizar 

métodos que promovam a aprendizagem de seus alunos, ou seja, é necessário 

utilizar métodos e recursos didáticos, adequados para promover e facilitar a 

aprendizagem dos alunos, bem como se especializar, obter uma formação para o 

atendimento específico para as pessoas com deficiência, matriculadas na 

instituição.  
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Então, “tanto o professor da escola comum, quanto o professor do 

atendimento educacional especializado devem buscar práticas pedagógicas que 

considerem a diversidade de todos os alunos e, por sua vez, as especificidades 

dos alunos surdos” (ZANELLATO; SILVA, 2015, p. 01).  

É preciso lembrar ainda, que os métodos utilizados devem levar em 

consideração cada especialidade e/ou deficiência presente no aluno que está 

sendo assistido pela escola, pois estes possuem características e formas de 

aprendizagem diferentes. 

Este fato é enfatizado por Bastos; Faria (2011): 

 

A educação deve ser vista como um processo global, progressivo e 

permanente, que necessita de diversas formas de estudo para seu 

aperfeiçoamento, pois em qualquer meio sempre haverá diferenças 

individuais e diversidade das condições ambientais que são originárias 

dos alunos e que necessitam de um tratamento diferenciado. (BASTOS; 

FARIA, 2011, p. 01). 

 

No caso específico dos alunos surdos, os recursos didáticos mais utilizados 

são os visuais, que promovem maior acessibilidade no aprendizado, “O ser surdo 

é aquele que apreende o mundo por meio de contatos visuais, que é capaz de se 

apropriar da língua de sinais e da língua escrita e de outras, de modo a propiciar 

seu pleno desenvolvimento cognitivo, cultural e social” (CAMPOS, 2018, p. 48). 

É necessário salientar que além das diferentes características entre os 

alunos envolvidos no processo, existem também as dificuldades com relação ao 

material didático nas escolas públicas. Estas em sua maioria, ainda não dispõem 

de uma estrutura adequada ou de materiais de apoio que sejam adequados para 

atendê-los. 

Um dos recursos didáticos que mais se adéqua a realidade do aluno surdo, 

quando se fala em tecnologia é o projetor de slides, um recurso visual que pode 

ser utilizado em qualquer conteúdo ou disciplina, porém, “as escolas, 

principalmente as públicas, sofrem com a precariedade e a falta desses recursos, 

mas eles existem, e ser claro quanto à necessidade dos mesmos pode fazer 

diferença na hora de buscá-los” (LACERDA; SANTOS; CAETANO, 2018, p. 192).  
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Assim, é importante que na ausência de tais recursos, o professor possa 

utilizar ou elaborar materiais de apoio, no intuito de suprir às necessidades dos 

alunos, como por exemplo, a montagem de modelos didáticos, uma maquete, um 

modelo analógico, enfim, materiais que proporcionem ao aluno uma visualização 

e uma melhor compreensão do conteúdo. 

Para Lacerda; Santos; Caetano, (2018): 

 

A escola, em geral, está presa ao texto didático como caminho único 
para a apresentação de conceitos, e este caminho tem se mostrado 
pouco produtivo quando se pensa na presença de alunos surdos em 
sala de aula. (...) um elemento imagético (uma maquete, um desenho, 
um mapa, um gráfico, uma fotografia, um vídeo, um pequeno trecho 
de filme) poderia ser um material útil à apresentação de um tema ou 
conteúdo pelos professores (...). Um elemento visual que provocasse 
debate, que trouxesse à tona conceitos, opiniões, e que pudesse ser 
aprofundado na direção dos objetivos pretendidos pelo professor. 
(LACERDA; SANTOS; CAETANO, 2018, p. 188) 

 

Os recursos didáticos possibilitam a interação entre o professor e os 

alunos, favorecendo o ambiente e o desenvolvimento da aula, ampliando e 

aprimorando as técnicas utilizadas pelos professores na discussão dos conteúdos. 

De acordo Lacerda; Santos; Caetano (2018): 

 

(...) não basta apenas dominar a língua se não existir uma metodologia 
adequada para apoiar o que se está explanando, o que incide na 
necessidade de formação de futuros professores que saibam elaborar 
boas aulas – visualmente claras e que facilitem a atuação do intérprete 
e a compreensão do aluno surdo. Esse tipo de formação só tem a 
contribuir com o aprendizado do aluno surdo, seja eles surdos ou 
ouvintes; uma boa apresentação de slides, por exemplo é fundamental 
para alunos ouvintes, e para os alunos surdos esse recurso pode se 
tornar essencial. (LACERDA; SANTOS; CAETANO, 2018, p. 191) 

 

No ensino de Biologia para alunos surdos, bem como o de outras 

disciplinas, é necessário que os profissionais tenham experiência e formação nas 

suas respectivas áreas de ensino; é essencial a presença de intérprete em parceria 

com os professores que, na maioria das vezes, não tem o domínio da Libras.  

É importante a participação dos intérpretes no planejamento prévio das 

atividades dos professores da turma com alunos surdos matriculados, assim, eles 

poderão se informar dos conteúdos e da metodologia que serão abordados nas 
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aulas e se prepararem com antecedência para atender melhor os alunos com 

deficiência. 

Quanto ao professores, quando estes não sabem se comunicar por meio da 

Libras e não tem um intérprete na sala para mediar essa comunicação, eles 

procuram se comunicar com os alunos surdos por meio de gestos, imagens ou 

desenhos no quadro. 

Assim, com a junção destes componentes básicos e da interação com o 

meio, é possível construir conhecimentos necessários para o aprendizado e a 

formação do cidadão. 

Para tanto, os recursos didáticos são importantes no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos surdos, pois eles servem como motivação, como um 

elo entre a teoria e a prática, que deve ser mais enfatizada na educação para 

surdos.  

 

Ao proporcionar uma aula envolvendo teoria e prática, as chances são 
maiores de se obter a compreensão dos conceitos de Ciências e Biologia. 
(...) é relevante a motivação de professores em elaborar aulas com 
metodologias inovadoras, que fujam do tradicionalismo, a fim de 
promover os conhecimentos científicos, beneficiando não apenas aos 
alunos surdos, bem como aos alunos ouvintes. (ROCHA et al., 2015, p. 
389) 

 

Diante dessa necessidade de saber a língua de sinais, o professor utiliza os 

recursos didáticos no intuito de auxiliar a sua comunicação com os alunos surdos, 

para melhor compreensão dos conteúdos, principalmente se não houver 

intérprete, Braga; Ferreira ; Gastal (2009) defendem o uso de modelos no ensino, 

destacando que: 

 

O uso de modelos pedagógicos como metodologia de ensino permite 

tornar concreto o conteúdo de conceitos abstratos, dar movimento a 

processos que não nos são possíveis observar no mundo empírico ou a 

olho nu, simular e prever situações futuras, entre outras. Tais 

possibilidades são especialmente importantes para tornar 

potencialmente significativos conteúdos de caráter abstrato, 

encorajando a sua aprendizagem significativa. (BRAGA; FERREIRA; 

GASTAL, 2009, p. 06). 
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Para esse auxílio na comunicação com os alunos surdos, os docentes 

devem utilizar principalmente os recursos visuais, pois na ausência do sentido 

da audição, o sentido da visão se torna essencial. Segundo Zanellato; Silva, 

(2015):  

 
(...) o trabalho com recurso didático visual considera a inter-relação 

entre visualidade e surdez e que esta, quando adequadamente proposta 
pelo professor, pode favorecer aprendizagens mais significativas na 
construção de sentido pelos surdos, entendemos que as imagens devem 
ser decodificadas enquanto signos e utilizadas de maneira a valorizar a 
experiência visual dos alunos. (ZANELLATO e SILVA, 2015, p. 01) 

 

Dessa forma, é relevante o uso de recursos distintos, porém, sendo o de 

maior relevância para a inclusão dos surdos, os visuais. Para atingir os discentes, 

inclusive esse público não pode ser utilizado apenas o livro didático ou aulas 

teóricas, os professores devem aderir ferramentas que motivem os alunos surdos, 

e, principalmente, que eles adquiram conhecimentos contextualizados.  

Para Rocha et al, (2015): 

 

O ensino de Ciências Biológicas, bem como outras disciplinas de base 
comum, é visto com certa preocupação para os alunos surdos, pois, por 
vezes, os conteúdos e seus conceitos são descontextualizados e 
ensinados de forma independente. (ROCHA et al, 2015, p. 381) 

 

Na língua oficial dos surdos nem sempre existem sinais para todos os 

termos abordados nos conteúdos de Biologia. “Ainda é bastante frequente que 

termos técnicos ou científicos não tenham um correlato em Libras” (CAETANO; 

LACERDA, 2018, p. 221) 

Para tanto, os intérpretes devem criar um sinal junto com os alunos surdos 

da turma em que está trabalhando ou então usar a datilologia para que os 

mesmos entendam a palavra. É importante destacar a “(...) falta de classificadores 

ou de sinais suficientes (e necessários) acerca da interpretação seja do texto 

escrito de biologia, seja da explicação oral do professor deste curso; (...)” por 

Marinho (2007 apud Gomes e Frigero, 2016, p. 4). 

Outro fato importante, é que nem todas as escolas estão aptas para 

receberem matrículas de alunos surdos, mas tem a obrigatoriedade de aceitar 

porque eles possuem amparo legal e é um direito de todos.  



41 
 

Algumas escolas também não possuem intérpretes, e quando tem, 

algumas vezes não são suficientes para atender as turmas com alunos surdos.  

 

Especificamente no que se refere à situação dos surdos no Brasil, das 
suas inúmeras conquistas e dos avanços legais que as possibilitaram, 
estes alunos e cidadãos continuam segregados pelas barreiras 
linguísticas em aulas de Ciências e Biologia. Seja porque seus 
professores nada sabem sobre LIBRAS e não preparam aulas com 
recursos visuais adequados e suficientes ou, porque, apesar das 
garantias presentes na legislação, a presença do intérprete, segundo 
relato de professores, não é constante em suas salas de aulas. (GOMES, 
BASSO, 2014; QUADROS 2007 apud GOMES e FRIGERO, 2016, p. 2) 

 

Os recursos didáticos representam diferentes possibilidades para o 

professor aplicar em suas aulas, o que vai proporcionar aos alunos surdos e 

ouvintes uma forma mais atrativa de conhecimento dos conteúdos estudados, 

porque o lúdico favorece maneiras eficientes para a compreensão dos processos 

e a socialização entre o professor e os alunos inclusos. 

Apesar do conhecimento sobre as melhores condições para lecionar os 

alunos surdos, “ainda assim, as escolas continuam sendo organizadas de acordo 

com interesses e necessidades dos ouvintes, fazendo com que os surdos sejam 

obrigados a se responsabilizar por sua aprendizagem (...)” (CAETANO; 

LACERDA, 2018, p. 219).  

Assim, se faz necessário maior fiscalização e rigidez por parte dos 

dirigentes e dos setores da educação responsáveis por esse assunto específico.  

No próximo subtópico apresentamos um levantamento das produções 

teóricas que relacionam o ensino de Biologia na educação de surdos, no intuito 

de verificar o quantitativo de publicações nesse estudo. 
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2.4 Levantamento das produções sobre o ensino de Biologia na educação de 

surdos 

 

 

O levantamento de produções teóricas acerca do ensino de Biologia e 

educação de surdos, teve como objetivo verificar, na literatura disponível, os 

recursos didáticos aplicados no processo de aprendizagem de alunos surdos.  

As buscas foram realizadas na base de dados da CAPES e da Scielo, 

utilizando os seguintes termos de pesquisa: "ensino de Biologia", "educação de 

surdos" e "recursos didáticos". Na base de dados da Scielo não foi encontrado 

nenhuma produção que houvesse uma relação direta com o tema, principalmente 

quando a especificidade aborda o ensino de Biologia, e da CAPES foram 

encontrados cerca de 134 artigos relacionados a área de ensino de outras ciências 

como a matemática e a química na educação de alunos surdos, por exemplo, mas 

apenas duas publicações se direcionaram de maneira específica para o objeto de 

estudo, o ensino de Biologia na educação de surdos. 

Devido à quantidade encontrada de trabalhos publicados na área 

específica do estudo, não foi selecionado um recorte temporal no filtro da 

pesquisa, apenas as palavras chaves. 

Diante do exposto, os resultados indicaram que há uma escassez de artigos 

publicados na área de educação de surdos, especificamente no ensino de 

Biologia. Para tanto, segue informações mais específicas sobre os dois trabalhos 

selecionados por meio do filtro da pesquisa, que levou em consideração o ensino 

de Biologia. 

O primeiro artigo tem como título – Educação de surdos: relato de uma 

experiência inclusiva para o ensino de ciências e biologia, publicado em 2015, na 

Revista Educação Especial, v. 28, n. 52. Os autores são Luiz Renato Martins 

Rocha, Alexandra Renata Moretti, Priscila Caroza Frasson Costa e Fabiano 

Gonçalves Costa. O artigo tem como objetivo apresentar a eficácia de recursos 

didáticos diferenciados nas aulas de Ciências e Biologia para o ensino de alunos 

surdos. A metodologia da pesquisa foi de abordagem qualitativa, do tipo 

exploratória e estudo de campo, por meio da análise dos sujeitos surdos.  
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Os autores destacaram como questão norteadora: É possível o ensino dos 

conteúdos de citologia e histologia para alunos surdos inclusos na rede regular? 

E diante do exposto, eles defendem que a influência da disciplina de Libras 

(Língua Brasileira de Sinais) inserida na matriz curricular do curso de Ciências 

Biológicas foi de extrema importância para que eles despertassem o interesse 

para o tema.  

Os dados foram coletados durante cinco aulas, realizada no contraturno 

das aulas, nos mesmos horários utilizados para acontecer as aulas de reforço, 

durante seis semanas não-consecutivas, entre os meses de maio, junho e agosto 

de 2013. Cada aula foi ministrada no período matutino, com duração de uma 

hora. As aulas foram ministradas com diversos recursos didáticos para alunos 

surdos de uma escola pública, situada no município de Bandeirantes-PR. Foram 

aplicados, aos alunos surdos, questionários prévios e posteriores às aulas.  

Na primeira aula, foi utilizado apenas quadro branco e pincéis de cor azul, 

possibilitando fazer esquemas de desenhos e escritas, através dos quais foram 

apresentados conteúdos de introdução à citologia. A segunda aula foi ministrada 

com o auxílio de um projetor multimídia conectado a um microcomputador, 

utilizando o software Microsoft Powerpoint® 2010, para projetar desenhos 

esquemáticos. Tais desenhos tinham o objetivo de diferenciar células 

procariontes de células eucariontes e identificar alguns representantes destes 

grupos. Na terceira aula, foi utilizada uma maquete de célula animal. Na quarta 

aula, houve a proposta de um vídeo didático, retirado do site youtube 

(http://www.youtube.com/watch?v=j31Zbn2HMaE), acessado em: 19 jun. 2013, 

intitulado “Eu e meu corpo”, com legendas inseridas, de modo a tornar mais 

acessível o conteúdo de histologia, ressaltando todos os tipos celulares presentes 

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

CCB/UENPCLM, com os alunos surdos, a fim de que pudessem conhecer o 

microscópio e trabalhar assuntos de histologia. Na sexta aula, houve a proposta 

de uma atividade adicional, com massa de modelar colorida. Foi solicitado que 

os alunos surdos montassem uma célula utilizando as massas de modelar, de 

livre elaboração, de acordo com o que tinham entendido nas aulas anteriores. 
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O recurso didático destacado foi a confecção de modelos com massa de 

modelar pelos alunos surdos ao final da sequência das aulas, o que caracterizou 

a compreensão dos conceitos, porque propôs uma aula de forma contextualizada, 

onde o aluno surdo pode vivenciar uma experiência visual e sensorial, para 

desenvolver e estimular sua criatividade e o interesse por tais assuntos. E, 

também, a importância de um intérprete de Libras em sala de aula, ao sincronizar 

a presença do intérprete com o professor titular, que deve estar capacitado para 

atuar com estes alunos, e o uso de diferentes recursos didáticos em sala de aula, 

a aprendizagem do aluno surdo poderá ter maior alcance, favorecendo nestes 

aspectos, o sucesso à inclusão escolar.  

Os resultados foram positivos, demonstrando as vantagens de se utilizar 

os recursos didáticos diferenciados aplicados aos conteúdos de biologia celular e 

histologia para o ensino de alunos surdos. 

O segundo artigo tem como tema – Atividade lúdica para o ensino de 

ciências como prática inclusiva para surdos, publicado em 2017, na Revista 

Educação Especial, v. 30, n. 58. Os autores são Daniel Santos Espindola, Danubia 

Carneiro, Talicia do Carmo Galan Kuhn e Lia Maris Orth Ritter Antiqueira. 

O artigo aborda sobre a inclusão de estudantes surdos, como tem sido cada 

vez mais observada na realidade escolar, sendo essencial que os professores 

busquem metodologias efetivas nos processos de ensino e aprendizagem. Tem 

como objetivo geral avaliar o uso da ludicidade como ferramenta de auxilio no 

ensino de Biomas Brasileiros, contribuindo para uma aprendizagem significativa, 

promovendo a inclusão de um surdo em uma classe mista.  

Nessa perspectiva, foi elaborada uma atividade lúdica bilíngue sobre 

Biomas do Brasil. A pesquisa foi aplicada em uma classe do 6º ano do ensino 

fundamental de uma escola da rede estadual de ensino no município de Ponta 

Grossa, Paraná, a qual foi escolhida por levantamento junto ao Núcleo Regional 

de Educação do Estado do Paraná, buscando-se uma instituição que 

contemplasse a presença de estudantes surdos e ouvintes em uma mesma classe 

do ensino regular (classe mista). 

Foram realizadas quatro visitas na escola, sendo a primeira para dialogar 

com a direção, professor de ciências e intérprete, buscando também conhecer o 



45 
 

estudante surdo (aspectos inerentes à sua cultura e identidade) e obter as 

autorizações necessárias para realização do trabalho (termos de consentimento 

livre e esclarecido dos responsáveis pelos estudantes da classe). 

A atividade foi realizada utilizando-se um mapa do Brasil contendo 

divisões dos biomas, com legendas de identificação em língua portuguesa e 

alfabeto em Libras. Este material foi produzido em Coreldraw, impresso em papel 

adesivo e colado em um painel magnético. Também foram utilizadas cartas de 

perguntas e respostas, com os respectivos animais de cada bioma, contendo o 

nome do animal na língua portuguesa e a legenda com o alfabeto em libras na 

carta resposta. Na carta pergunta colocaram-se as descrições dos animais 

(coloração, hábitos e habitats), constando em cada uma o sinal do animal em 

libras. Foram confeccionadas 30 cartas no total, impressas em imãs 

personalizados para que pudessem se aderir ao quadro magnético. 

Para realização da atividade a turma foi dividida em duas equipes (com 

12 e 13 estudantes respectivamente) para as quais distribuiu-se as cartas de 

perguntas e respostas. As equipes iniciaram o jogo fazendo perguntas uma para 

as outras, utilizando-se da carta de respostas. A leitura das cartas pelos próprios 

estudantes foi feita voltando-se para o aluno surdo e falando pausadamente, 

sendo utilizado o sinal em libras do animal correspondente. Ao acertar a resposta 

a equipe também deveria anexar a carta corretamente no mapa. A prática ocorreu 

alternando as equipes de modo que todos participassem fazendo perguntas e 

respondendo, somando pontos para equipe. Antes do início do jogo, foram 

estabelecidas regras de conduta com punição em forma de pontos, para que a 

atividade pudesse transcorrer sem perturbações. Todas as etapas foram 

acompanhadas pela intérprete. 

A atividade apresentou bons resultados, pois houve o envolvimento de 

todos os estudantes e abordou-se o conteúdo de forma igualitária.  

Concluiu-se que há práticas pedagógicas que são capazes de promover a 

inclusão, desde que, se atente às dificuldades e necessidades dos estudantes. 

Portanto a atividade lúdica é um instrumento que corrobora para o processo 

ensino/aprendizagem e promove a interação dos estudantes. 
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No próximo capítulo apresentamos a metodologia do estudo, sobre o tipo 

da pesquisa realizada, o local, os participes, o instrumento de obtenção de dados, 

a descrição da intervenção explicando como ocorreu e quais os recursos didáticos 

foram utilizados, como foi realizada a análise de dados e as questões éticas da 

pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Tipo da pesquisa 

 

 

O estudo trata de uma pesquisa qualitativa, que “supõe o contato direto e 

prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 

investigada” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 11). 

Sendo constituída, mais especificamente, por uma pesquisa de natureza 

interventiva do tipo aplicação, que “Envolvem o planejamento, a aplicação 

(execução) e a análise de dados sobre o processo desenvolvido, em geral, 

tentando delimitar limites e possibilidades daquilo que é testado ou 

desenvolvido na intervenção.” (TEIXEIRA; NETO, 2017, p. 1068 e 1069).  

 

 

3.2 Local da pesquisa 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Colégio Estadual de Ipiaú (CEI), na turma 

do 3º ano D, ensino médio, turno matutino, onde existiam dois alunos surdos 

matriculados, no intuito de verificar a dinâmica da sala e os recursos utilizados 

pela professora de Biologia. A escolha de realização da pesquisa nesse Colégio 

foi devido à quantidade de alunos surdos matriculados e mais precisamente 

nessa turma, pela presença de uma intérprete de Libras. 

O Colégio Estadual de Ipiaú é um colégio de grande porte, que atende não 

só moradores da zona urbana do município, mas também, moradores da zona 

rural, nos anos do ensino fundamental II e do ensino médio. A estrutura física é 

composta por quatro blocos interligados. No térreo do primeiro bloco fica a parte 

administrativa e a sala de professores. No primeiro andar funcionam cinco salas 

de aula, a sala de vídeo e sanitários para os alunos. O segundo bloco é formado 

por dez salas de aula, uma sala de coordenação e sanitários para professores e 
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alunos. O terceiro é composto por sete salas de aula, um depósito, uma sala de 

coordenação e sanitários para os alunos. O quarto bloco é separado da parte 

administrativa por uma quadra. Nele estão localizados a biblioteca, o auditório, 

o refeitório e uma sala de laboratório para as disciplinas de Química e Biologia.  

O corpo docente é composto por 44 professores, todos possuem graduação 

específica em suas respectivas áreas de atuação, sendo, um pedagogo. Desse 

total, 32 dos professores tem especialização, 3 possuem mestrado e outros 3 estão 

cursando o mestrado. 

O corpo discente, em 2019, foi constituído por 1.373 alunos matriculados, 

sendo 565 no turno matutino; 150 no turno vespertino e 658 no turno noturno. 

Desse total – 1373, 14 alunos possuem algum tipo de deficiência (dados no 

quadro abaixo). 

 

 

Quadro 1 – Relação de alunos matriculados, com deficiência, no Colégio Estadual de Ipiaú, 
2019. 

* Esse número chama a atenção para um mesmo tipo de deficiência em relação ao tamanho da 
população. 
 

Número de 

alunos 

Tipo de deficiência Recursos utilizados em 

avaliações do Inep 

03 DI – Deficiência Intelectual Auxílio Transcrição 

01 DF – Deficiência Física Nenhum 

01 TD-TGD – Transtorno 

Desintegrado Infância 

Nenhum 

06* SU – Surdez Intérprete 

03 Baixa Visão Prova ampliada 

Fonte: Elaborado pela Pesquisadora, por mio de dados fornecidos pelo Colégio Estadual de Ipiaú. 
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3.3 Participantes da pesquisa 

 

 

Participaram da pesquisa os 02 professores de Biologia do referido 

Colégio, 01 intérprete, os 02 discentes surdos, e 26 discentes ouvintes da turma 

do 3º D. A escolha dos sujeitos da pesquisa, ocorreu nessa turma específica, pois 

era a turma com maior quantidade de alunos surdos matriculados do colégio e 

também pela presença de intérprete de Libras na turma. 

O Professor 1, é licenciado em Ciências Biológicas e Pós Graduado em 

Educação Geoambiental; já leciona em turmas com alunos com deficiência 

matriculados há 10 anos, lecionando a disciplina de Biologia. Já fez curso básico 

de Libras no CAPI Ipiaú. 

O Professor 2, é licenciado em Ciências Biológicas; leciona em turmas com 

alunos com deficiência matriculados há 4 meses, lecionando a disciplina de 

Biologia. Não possui nenhum curso de Libras. 

A intérprete é graduanda em Letras, UNEB Campus XXI – Ipiaú. Trabalha 

no CEI, mais precisamente como intérprete de Libras há 5 anos. Possui cursos 

específicos de: Libras; Intérprete; Proficiência em tradução e interpretação 

Libras/Português e Português/Libras; Formação continuada de Tradutores e 

Intérpretes de Língua de Sinais (TILS). 

Os dois discentes surdos se relacionam bem, gostam muito de interagir 

nas aulas e são muito responsáveis no cumprimento de suas atividades escolares 

e em casa também.  

Um aluno surdo é do sexo masculino, tem 19 anos, e segundo relatos orais 

da mãe, ele adquiriu a surdez através de uma paralisia cerebral logo após o parto. 

A outra aluna surda é do sexo feminino, tem 20 anos, e de acordo com relatos 

orais da mãe da aluna, ela adquiriu a surdez por meio de uma febre muito alta e 

convulsões, quando já estava próximo de completar um ano de idade, período 

em que já estava começando a falar a primeiras palavras, como “mama” e “papa”. 
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3.4 Instrumento de obtenção de dados 

 

 

Os dados foram obtidos por meio de uma entrevista semiestruturada, de 

observações e dados da intervenção. 

A “(...) entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem 

do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma 

ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo.” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 134) 

A entrevista foi realizada com os dois professores e uma intérprete, 

objetivando obter informações sobre as dificuldades, apoio recebido, e sobre a 

interação dos alunos surdos. 

As observações foram realizadas nas aulas da professora de Biologia, no 

Colégio Estadual de Ipiaú, na turma do 3º ano D, ensino médio, turno matutino, 

porque existiam dois alunos surdos matriculados, no intuito de verificar a 

dinâmica da sala e os recursos utilizados pela professora. 

Na observação participante, “(...) o observador participante determina 

momentos para se encontrar com os sujeitos, (...)” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 

134), o que facilita melhores opções de encontro entre os envolvidos na pesquisa.  

As observações ocorreram durante o mês de março do ano de 2019, 

perfazendo um total de seis aulas, durante quatro semanas. Os aspectos 

observados foram a metodologia utilizada pela docente durante as aulas, se 

utilizava algum recurso didático específico e se esse atingia a todos os alunos da 

turma; a interação entre os alunos surdos e ouvintes, bem como com a professora; 

a interação entre a professora e a intérprete. 
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3.5 Descrição da intervenção – Recursos utilizados 

 

 

Para operacionalização da pesquisa, inicialmente foi realizada um 

primeiro contato com a professora de Biologia, para explicar sobre o projeto a ser 

desenvolvido na sala da turma do 3º ano D. Nesse mesmo dia a professora 

concordou em participar da pesquisa e assinou o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). 

 Logo na primeira aula foi explicado também para a intérprete de Libras, 

sobre o projeto de intervenção e ela aceitou participar da pesquisa assinando o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 O assunto trabalhado durante a intervenção foi Genética – 1ª Lei de 

Mendel o mesmo previsto no planejamento do professor, fazendo parte do 

Currículo da escola. Nas atividades desenvolvidas participaram os discentes 

surdos e os demais discentes da turma. 

A intervenção foi realizada no período de 10 de abril a 30 de maio de 2019, 

dividida em dois momentos. 

O primeiro momento constituiu-se da observação participante durante 

oito aulas teóricas sobre Genética e 1º Lei de Mendel, ministradas pela professora 

da turma. Objetivando verificar, acompanhar e auxiliar nas funções executadas 

pela docente em sala de aula com a turma. 

O segundo momento constituiu-se da participação direta da pesquisadora 

na aplicação dos recursos didáticos, durante um período de quatro aulas, 

utilizando o mesmo conteúdo trabalhado pela professora.  

Foram utilizados os seguintes recursos didáticos: vídeo, álbum de genética 

e o jogo de tabuleiro, levando em consideração o conteúdo trabalhado pela 

professora da turma, em sala de aula, Genética e 1º Lei de Mendel, as 

necessidades dos alunos da turma no intuito de promover melhor interação entre 

os discentes surdos e ouvintes, bem como verificar se os mesmos conseguiram 

compreender os conteúdos da Biologia que foram abordados nas aulas teóricas. 

Para a aplicação dos recursos didáticos foram utilizados quatro momentos. 
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No primeiro momento, foi realizada uma breve revisão do conteúdo de 

Genética e posteriormente exibido um vídeo de aproximadamente 11 minutos, 

como forma de complementar as informações sobre o conteúdo.  

O vídeo foi assistido na própria sala de aula, com recursos próprios da 

pesquisadora, o notebook e do professor de Biologia, o datashow, porque o 

equipamento do colégio estava ocupado no dia, tendo que agendar com 

antecedência e também porque o professor tem um datashow para uso próprio, o 

que facilita nas aulas de Biologia, principalmente com essa turma, onde a 

necessidade de se trabalhar com recursos visuais é muito importante. 

Logo após a exibição do vídeo, houve um momento para troca de ideias 

sobre o vídeo e o conteúdo. Para tanto, a pesquisadora conduziu uma conversa 

explicativa, com momentos de diálogos com a turma. 

 

 

Figura 7 – Alunos da turma do 3º ano D, do Colégio Estadual de Ipiaú, assistindo vídeo sobre 
o conteúdo: Genética. 

 
 

 

Fonte: Pesquisadora. 

 

 

 

 

 

 



53 
 
Figura 8 – Intérprete realizando a tradução em Libras, do vídeo sobre o conteúdo de Genética, 
para os dois alunos surdos da turma do 3º ano D, do Colégio Estadual de Ipiaú. 

 

Fonte: Pesquisadora. 
 

No segundo momento foi aplicada a atividade do álbum de genética. 

Antes de entregar o álbum para os alunos, a pesquisadora explicou como deveria 

ser realizada a atividade, ou seja, o preenchimento do álbum. 

Explicou, então, que os alunos deveriam preencher os significados dos 

termos utilizados no conteúdo de genética, contidos no álbum, usando a lista de 

palavras entregue pela professora de Biologia, logo no início do conteúdo, para 

auxiliar no desenvolvimento da atividade.  

Além do álbum, foi entregue uma folha impressa com as imagens 

correspondentes aos termos contidos no álbum, para serem recortados e 

colocados nos locais adequados, fazendo uma associação dos termos com as 

imagens. 

 

Figura 9 – Álbuns de Genética, utilizado como atividade aplicada aos alunos da turma do 3º 
ano D, do Colégio Estadual de Ipiaú. 

  
Fonte: Pesquisadora. 
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Para os dois alunos surdos, além do álbum, foi entregue também, uns 

cartões contendo imagens e termos do conteúdo de Genética, para ajudar no 

preenchimento do álbum e nos estudos em casa. 

  

Figura 10 – Cartões com imagens e termos do conteúdo Genética, entregues aos dois alunos 
surdos da turma do 3º ano D, do Colégio Estadual de Ipiaú. 

 

 
Fonte: Pesquisadora. 

 

No terceiro momento foi aplicado um jogo de tabuleiro, de perguntas e 

respostas sobre o conteúdo de Genética e a 1º Lei de Mendel. Antes de iniciar o 

jogo, a pesquisadora explicou as normas e depois a sala foi dividida em 2 equipes: 

Equipe 1 e Equipe 2.  

Para a organização das equipes não houve critérios, os alunos ficaram 

livres para formar as equipes. 

No início do jogo, cada equipe escolheu um participante para jogar o dado 

e dar início à partida. Cada representante da equipe jogava o dado, um em cada 

momento, a partir do número que saia no dado era a quantidade de casas 

percorridas no tabuleiro, e no número parado tinha que responder a pergunta.  

As perguntas realizadas às equipes foram sobre o conteúdo de Genética e 

a 1º Lei de Mendel. Havia algumas casas no jogo que traziam benefícios para a 

equipe, como avançar alguns números, ou traziam prejuízos, fazendo com que a 

equipe retornasse algumas casas, ficando mais longe da chegada. 
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A equipe vencedora foi a Equipe 2, aquela que conseguiu chegar primeiro 

no fim do trajeto. Como premiação a equipe ganhou uma caixa de chocolate. 

 

Figura 11 – Jogo de Tabuleiro, utilizado para abordar o conteúdo de Genética, com os alunos 
da turma do 3º ano D, do Colégio Estadual de Ipiaú. 

 

 
Fonte: Pesquisadora. 

 

No quarto e último momento da intervenção foi realizado uma avaliação 

entre os alunos, sendo entregue uma lista com algumas perguntas referentes aos 

recursos utilizados para diagnosticar se realmente esses recursos conseguiram 

atingir o objetivo de motivar e ajudar numa melhor compreensão dos conteúdos, 

e dentre os recursos utilizados qual foi melhor, isso na opinião de cada um dos 

alunos, tanto os ouvintes quanto os alunos surdos. 

É importante salientar que em todos os momentos da intervenção o 

Professor da turma estava presente, porém, as atividades foram executadas pelo 

pesquisador. Houve a participação de todos os alunos da turma nas atividades 

desenvolvidas e a presença da intérprete. 

Para Kotaki; Lacerda, (2018): 

  

(...) a presença do intérprete em sala de aula e o uso da língua de sinais 
não garantem que todas as necessidades educacionais dos surdos sejam 
atendidas, sendo importante ainda a disposição de recursos humanos, 
materiais e metodológicos adequados para que o aprendizado 
realmente se desenvolva. (KOTAKI; LACERDA, 2018, p.206) 
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Dessa forma, o processo da intervenção, em todos os momentos de sua 

execução contou com a participação ativa do pesquisador e com a interação de 

todos os partícipes da pesquisa, além do uso dos recursos didáticos, buscando 

atender, da melhor forma possível, as necessidades de todos os alunos da turma. 

 

 

3.6 Análise de dados 

 

 

A análise de dados foi realizada por meio da análise de conteúdo, esse tipo 

de análise leva em consideração um “(...) conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens” (BARDIN, 2016, p. 44)  

As etapas da Análise de Conteúdo propostas por Bardin (2016) ocorrem 

em 3 momentos: 1. Pré-análise, que é a etapa de organizar as ideias, como “(...) a 

escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação das 

hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a 

interpretação final.” 2. Exploração do documento que trata de uma etapa longa e 

fastidiosa, se baseando em operações de codificação, decomposição ou 

enumeração no decorrer da intervenção. 3. O tratamento dos resultados obtidos 

e interpretação, que visa fazer interpretações, inferências, síntese e relação dos 

resultados, e operações estatísticas. 

Assim, a partir da análise dos resultados obtidos por meio da observação, 

entrevista e aplicação dos recursos didáticos, durante o processo de intervenção, 

foi possível estabelecer as seguintes categorias de análise:  

1. Percepções dos professores e do intérprete sobre o ensino de Biologia na 

educação de surdos; 

2. Interação entre os alunos surdos e os alunos ouvintes;  

3. Limites e possibilidades do uso de recursos didáticos na educação de 

surdos. 
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3.7 Questões éticas da pesquisa  

 

 

No intuito de atender à Resolução nº 466/2012, de 12 de dezembro de 2012, 

do Conselho Nacional de Saúde, que normatiza a pesquisa envolvendo seres 

humanos (BRASIL, 2012), o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da UESB (CEP/UESB) para apreciação e, após parecer favorável, no 

dia 22/02/2019, nº do CAAE – 98638018.0.0000.0055, foi executada a pesquisa. 

Na coleta de dados, os participantes do estudo leram e assinaram o TCLE 

(Apêndice A), após serem informados sobre os objetivos e garantido o sigilo e 

anonimato. 

No próximo capítulo apresentamos os resultados e a análise dos dados 

obtidos, descrevendo as percepções dos professores e do intérprete sobre o 

ensino de Biologia na educação de surdos, a interação entre os alunos surdos e 

os alunos ouvintes, e, os limites e possibilidades do uso de recursos didáticos na 

educação de surdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

Neste capítulo descrevemos os resultados obtidos por meio das 

entrevistas com os professores e a intérprete, bem como os resultados obtidos a 

partir da intervenção por meio da aplicação de recursos didáticos no ensino de 

Biologia e da avaliação dos 26 alunos ouvintes e 2 alunos surdos.   

Com base nos resultados dividimos em três categorias de análise: 1- 

Percepções dos professores e do intérprete sobre o ensino de Biologia na 

educação de surdos; 2- Interação entre os alunos surdos e os alunos ouvintes; 3- 

Limites e possibilidades do uso de recursos didáticos na educação de surdos. 

 

 

4.1 Percepções dos professores e do intérprete sobre o ensino de Biologia na 

educação de surdos 

 

 

As entrevistas ocorreram de forma bem espontânea entre os partícipes da 

pesquisa, buscando coletar dados dos professores e da intérprete. 

Inicialmente perguntamos sobre as dificuldades encontradas para incluir 

os alunos surdos nas aulas de Biologia e se já fizeram algum curso sobre educação 

especial, como Libras, por exemplo.  

O Professor 1 disse: que “a dificuldade de incluir os alunos surdos nas 

aulas de Biologia é a falta de comunicação, a disponibilidade em usar os recursos 

áudio visuais do Colégio e a falta de qualificação dos profissionais docentes.” Ele 

destacou saber o básico da Libras.  

O Professor 2 falou: “Eu não possuo conhecimento em Libras. Muitas 

vezes a escola não conta com o auxílio de intérpretes para a mediação entre o 

professor e o aluno surdo, o que compromete consideravelmente a comunicação. 

Além disso, as terminologias científicas não possuem um sinal correspondente 

na linguagem de sinais.” 
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Para a intérprete o cenário é diferente, pois, ela possui formações na área, 

mesmo estas sendo de curta duração.  

A intérprete: “Tenho cursos em: Libras; Intérprete; Proficiência em 

tradução e interpretação Libras/Português e Português/Libras; Formação 

continuada de TILS (Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais). A minha 

maior dificuldade durante as aulas de Biologia são os nomes científicos e algumas 

palavras comuns, que muitas vezes não tem sinal.”  

É possível observar que falta formação para os professores atuarem de 

maneira adequada e lícita com os alunos com deficiência, nesse caso específico, 

os alunos surdos, daí a necessidade de ter a presença de intérprete, pois caso não 

houvesse intérprete na turma, seria quase impossível a compreensão dos alunos 

surdos quanto aos conteúdos de Biologia, devido a falta de comunicação com os 

professores de Biologia, por não estarem aptos a língua de sinais. Conforme 

Campos, (2018): 

 

Os sujeitos surdos necessitam dos ILS (Intérprete de Língua de Sinais) 
para interação entre pessoas que desconhecem a língua de sinais, para 
participação em vários tipos de atividades, para o aperfeiçoamento 
educacional, para participação de encontros e reuniões, para acesso às 
informações e discussões vinculadas na língua falada e até para a 
inclusão social. Sem a presença do ILS, o surdo apresenta dificuldade 
para adquirir as informações e progredir nos estudos e fica privado da 
comunicação com os ouvintes (...). (CAMPOS, 2018, p. 48) 

 

Assim, para “atuar com alunos com deficiência requer do professor um 

constante exercício de busca de novas alternativas de ensino, de compreensão 

sobre as variadas formas de aprender e ensinar” (CARNEIRO, 2015, p. 37) 

Sobre a inclusão de surdos no ensino regular: 

Professor 1 falou: “Não está adequada nem suficiente. Falta qualificação 

dos profissionais docentes.”  

Professor 2: “É importante para que haja a inclusão que os alunos 

“falantes” (termo utilizado pelo Professor 2 para se referir a alunos ouvintes) 

percebam as diferenças e aprendam a respeitar as diferenças. A sociedade é 

muito diversa e, em grande parte, essa convivência ilustra parte disso. Apesar de 

positiva, a inclusão de alunos surdos, sem que haja profissionais para mediar a 

comunicação (intérpretes) é consideravelmente prejudicial, pois além de não se 
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sentirem incluídos e não compreenderem os conteúdos, a sensação de 

negligência e marginalização tende a aumentar nesse grupo. Visto isso, a inclusão 

dos alunos no ensino regular é importante para que os demais respeitem essa 

condição e os surdos se sintam parte da sociedade, desde que haja a mediação 

com intérprete. Caso contrário, o atendimento em um núcleo especializado 

levaria a uma aprendizagem mais significativa, haja vista que sem intérpretes os 

alunos não se sentiriam incluídos e não compreenderiam o conteúdo.” 

A intérprete: “Penso que falta um melhor preparo da instituição escolar, 

pois para que haja inclusão, a escola precisa estar adequada, para receber o aluno, 

e o que acontece é justamente o oposto. Em algumas disciplinas dificulta o 

aprendizado do aluno, justamente devido ao fator adequação que precisa ser 

revisto nas escolas regulares.” 

Assim, podemos dizer que a maior dificuldade para a inclusão de alunos 

surdos na escola regular é a falta de formação dos docentes para uma adequada 

comunicação entre aluno e professor. Por um lado os professores dominam os 

conteúdos específicos, mas não dominam a Libras e o intérprete domina a Libras, 

mas não domina os termos científicos da disciplina que por sua vez não 

apresentam sinais, o que dificulta a comunicação com o surdo, mesmo em Libras.  

Além disso, os referidos profissionais, devido à carga horária extensa em 

sala de aula, não dispõem de tempo para se dedicar aos estudos complementares 

para favorecer a inclusão dos surdos matriculados, o que demonstra que deve 

haver uma maior atenção na formação daqueles que atuam na educação de 

surdos, seja o professor da escola, seja o intérprete. 

Conforme Aragão, (2015): 

 

a inclusão, como consequência de um ensino de qualidade para todos 
os alunos, provoca e exige das escolas brasileiras novos 
posicionamentos e é um motivo a mais para que o ensino se modernize 
e para que os professores aperfeiçoem as suas práticas. (...) a 
implantação da Educação Inclusiva implica uma nova postura da 
escola regular, valorizando a diversidade em vez da homogeneidade. 
(ARAGÃO, 2015, p. 84) 

 

De fato a inclusão já existe e é aceita pelas diferentes instituições de ensino, 

é lei, porém ainda não é uma realidade.  
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A escola que temos hoje estruturada no Brasil não é uma escola 
inclusiva, pois, embora garanta o direito de matrícula a todos, não 
garante condições de permanência e sucesso acadêmico de acordo com 
as possibilidades de cada um. A escola, do ensino básico ao superior, 
pouco tem avançado no sentido de reorganização para atender a todos, 
considerando estrutura física, aquisição de recursos tecnológicos e 
pedagógicos, bem como formação de recursos humanos. Essa realidade 
reflete o baixo índice de alunos com deficiência no ensino superior, 
pois, sem uma educação básica competente para ensinar a todos, o 
ensino superior se torna algo inatingível para a grande maioria das 
pessoas com deficiência. (CARNEIRO, 2015, p. 35) 

 

Concordarmos com autor acima, de que as instituições de ensino precisam 

se reorganizar para atender a todos os alunos, principalmente no que diz respeito 

as condições de permanência tanto na educação básica quanto no ensino 

superior, pois muitos desistem ou abandonam o curso, quando chegam ao ensino 

superior. 

De acordo com o censo escolar, realizado pelo INEP no ano de 2018, o 

número de alunos com deficiência matriculados entre os anos de 2014 a 2018, 

teve um aumento da educação básica ao ensino superior (dados no quadro 

abaixo). 

 

Quadro 2 – Relação de alunos deficientes matriculados no Brasil entre os anos de 2014 a 2018. 

 

Ano Educação 

Infantil 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Profissionalizante 

EJA Ensino 

Superior 

2014 61.374 652.473 57.754 3.251 111.963 33.377 

2015 64.048 682.667 65.757 3.306 114.905 37.927 

2016 69.784 709.805 75.059 2.899 113.825 35.891 

2017 79.749 768.360 94.274 3.548 120.515 38.272 

2018 91.394 837.993 116.287 5.313 130.289 -------- 

Fonte: http://inep.gov.br/censo-escolar. 

 

Por meio destes dados, é possível observar que, mesmo a inclusão não 

abrangendo todas as escolas brasileiras, o aumento do número de matrícula de 

alunos com deficiência tem sido muito significativo nos últimos anos. É 

importante a inserção de todos os alunos sem distinção, para evitar preconceitos 



62 
 

e para que a sociedade reconheça as potencialidades de cada um. Pois, apesar do 

número de matriculados em 2018 ser maior do que nos anos anteriores, estes 

ainda hoje, sofrem rejeição e discriminação nas escolas e na sociedade como um 

todo.  

Quanto ao uso de recursos didáticos nas aulas de Biologia, se estes são 

diferentes para os alunos surdos e quais são os mais adequados para trabalhar os 

conteúdos de Biologia para os alunos surdos: 

O Professor 1, respondeu: “Costumo utilizar vídeos, quando está 

disponível o datashow, pois, devido a quantidade de turmas e de professores no 

Colégio é difícil agendar o uso do recurso. Na maioria das vezes faço desenhos 

no quadro, para melhor compreensão dos alunos surdos.”  

A intérprete: “Não utilizo, pois não dá tempo de usar outros recursos, o 

professor não pode esperar que o intérprete explique ao aluno com recursos 

manuais, como imagens, baralhos ilustrativos, dentre outros. Assim, sua aula 

seria prejudicada e o intérprete perderia uma parte da explicação.” 

O Professor 2: “Utilizo o quadro branco, imagens, textos, exercícios, 

lúdico, slides e vídeos. Os recursos são os mesmos para todos os alunos durante 

as aulas. Em alguns casos é possível consultar a intérprete sobre a necessidade de 

alguma adequação do material. A maior adaptação é realizada nos materiais 

impressos. Creio que todos os recursos são adequados e importantes. A variação 

de recursos contribui para o estímulo à construção do conhecimento de diferentes 

formas. Apesar disso, considero que aquelas com mais ilustrações e imagens 

facilitam o aprendizado.”  

Observa-se pelos depoimentos acima, que mesmo sem formação e com 

todas as dificuldades enfrentadas com relação à disponibilidade de tempo, de 

recursos financeiros e materiais tecnológicos ou didáticos, o professor consegue, 

em algum momento, levar para sala recursos variados, de baixo custo e que 

substituem aqueles que de fato planejaram utilizar, com o intuito de motivar, 

tornar a aula mais dinâmica e proporcionar aprendizagem para todos os alunos 

da classe, não só do aluno surdo. Segundo Monteiro (2007, p. 06) tais métodos 

“são comprovadamente eficientes e essenciais nos processos educativos e de 

desenvolvimento do ser humano”. 
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Para tanto, 

 

(...) os alunos surdos necessitam de estratégias inovadoras de ensino, 
pois, quando o professor utiliza apenas o quadro e seus acessórios (giz 
ou pincel), os alunos surdos não tem interesse em aprender, por se 
deparar com dificuldades na compreensão dos conceitos das 
disciplinas (...). (SPENASSATO (2009) apud ROCHA et al. 2015, p. 383) 
 

Por isso, se faz necessário diversificar em alguns momentos os recursos 

didáticos, para evitar seguir o mesmo itinerário e promover maior interesse no 

aprendizado dos discentes. 

Ainda perguntamos, se os alunos surdos têm dificuldades com termos 

e/ou conceitos da Biologia e como eles conseguem resolver tal problema. 

O Professor 1: “Utilizo uma lista com significados dos termos, com 

antecedência ao conteúdo que será ministrado.”  

Essa lista de significados é entregue para os alunos ouvintes e surdos, e 

para a intérprete, o que favorece maior compreensão para todos os envolvidos, 

inclusive para o intérprete, que não tem formação na área e pode desconhecer 

alguns termos e também pelo tempo que não dispõem de se reunir em algum 

momento anterior para planejarem a aula juntos. 

O Professor 2: “As terminologias muitas vezes não possuem 

correspondência na linguagem de sinais, dificultando a compreensão dos alunos 

surdos. Então, junto com a intérprete, é possível buscar sinais correspondentes 

na internet ou então seu significado pode ser descrito e sua terminologia 

“soletrada” (termo utilizado pelo Professor 2 para se referir a datilologia) em 

Libras.”  

A intérprete: “Os alunos surdos possuem dificuldades sim, pois são 

palavras novas, geralmente eu tento explicar o conceito de maneira sucinta e se 

tiver imagem que possibilite melhor compreensão procuro sempre mostrar.” 

Apesar das dificuldades encontradas pelos alunos surdos quanto à 

compreensão dos termos da Biologia, os professores buscam alternativas para 

suprir essa carência e contam principalmente com a intérprete, que estuda e 

busca possibilidades de atender tais alunos. Importante lembrar que “não cabe, 

portanto, ao intérprete a função de ensinar, mas sim reproduzir de modo claro, 
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ao aluno surdo, o que o professor está explicando” (CAETANO; LACERDA, 

2018, p. 220). 

 É importante salientar que “(...) na perspectiva da educação inclusiva de 

alunos surdos, o professor precisará ser parceiro do intérprete de Libras para que 

se ampliem as possibilidades de construção de conhecimentos desses alunos” 

(LACERDA; SANTOS; CAETANO (2018, p. 185)  

Diante do exposto, é importante enfatizar, a necessidade da interação 

entre o professor e o intérprete em sala de aula, para que eles trabalhem juntos, 

de forma colaborativa, antes mesmo da explicação dos conteúdos e da execução 

das tarefas, no planejamento. 

Quanto a forma de avaliação: 

O Professor 1 disse que  avalia por meio de “Provas; seminários; mesmas 

avaliações dos ouvintes, cuidado maior nas questões abertas”.  

O professor 2 falou: “Da mesma forma que os alunos “falantes”. Por meio 

de trabalhos, exercícios, participação e avaliações periódicas. Julgo que os 

estudantes surdos tem maior dificuldade na compreensão das terminologias, no 

entanto, isso não é um fator limitante e, em muitos casos, é possível observar um 

melhor desempenho de alunos surdos em relação a alunos falantes na mesma 

turma.”  

A intérprete respondeu: “Os surdos conseguem aprender assim como 

qualquer pessoa ouvinte, acredito que mesmo com algumas dificuldades os 

surdos possuem um aprendizado favorável a que a unidade de ensino oferece.” 

É importante observar que não há distinção entre as formas de avaliação 

de ouvintes e surdos, os professores 1 e 2 utilizam a mesma forma de avaliação 

para toda a turma. 

De acordo com as observações realizadas pelo pesquisador, foi possível 

verificar que de fato os professores não agem de forma distinta entre os alunos 

ouvintes e os alunos surdos durante as aulas, bem como na aplicação de 

atividades avaliativas.  

O pesquisador teve acesso a uma das atividades avaliativas no período da 

primeira unidade, que foi aplicada pelo Professor 1, e constatou que as atividades 

avaliativas, são de fato, iguais para todos os alunos.  
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O professor 1, porém, informou que no momento da correção é que ele 

avalia de forma diferente, levando em consideração o português dos alunos 

surdos nas questões subjetivas, pois eles não dominam essa língua, e 

consequentemente, a escrita sofre algumas restrições, como a ausência de alguns 

conectivos ortográficos, por exemplo, e nas alternativas objetivas o critério de 

avaliação é o mesmo para todos os alunos. 

Durante a aplicação das atividades avaliativas, a intérprete realiza a 

leitura das perguntas em Libras, e caso necessário, auxilia na contextualização 

das perguntas, quando eles não compreendem o que foi solicitado. 

Para tanto, quando se fala em inclusão, independente da área de ensino, é 

preciso levar em consideração, que a inclusão, segundo Gomes; Frigero, (2016): 

 

(...) deve ocorrer de forma real e não demagógica, contemple 
necessariamente a aquisição de novos repertórios linguísticos em 
LIBRAS nos processos de ensino-aprendizagem de biologia 
possibilitando uma verdadeira inserção social e cultural do surdo para 
o pleno exercício de sua cidadania. (GOMES; FRIGERO, 2016, p. 2) 

 

Assim, é possível observar que a inclusão é necessária, já é realidade na 

maioria das escolas brasileiras, mas ainda existem algumas dificuldades, como a 

formação adequada dos profissionais que atendem os alunos surdos quanto a 

disponibilidade e o uso adequado dos recursos didáticos em relação ao conteúdo 

abordado e as formas de avaliação.  

Sobre a situação atual da educação os entrevistados responderam: 

A intérprete: “A educação hoje está sistematizada, a escola transmite 

aquilo o que é proposto, muitas vezes não incentiva o senso crítico do aluno.” 

Professor 1: “Desvalorização do professor; estrutura física inadequada; 

gestão administrativa ineficaz; não qualificação dos profissionais; salas cheias, 

sem ventilação.”  

Professor 2, ainda sobre a situação atual da educação: “A pergunta é muito 

ampla. Existem diferentes contextos entre diferentes entes da administração 

pública: União, Estados e municípios. Obviamente há muito o que melhorar em 

cada um desses contextos, mas a educação persegue uma visão de sociedade 

utópica que se renova de tempos em tempos, portanto, sempre haverá muito o 
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que melhorar. A educação carece de mais investimento, mas em que fatia isso se 

aplica no nível básico ou superior, na pesquisa básica ou aplicada, em um 

seguimento em detrimento de outro, não é uma resposta simples, mas muito 

controvertida. Por esse motivo, não irei discorrer muito sobre essa pergunta.” 

Quando abordado sobre a situação atual da educação, os entrevistados 

evidenciam que a educação ainda precisa de mudanças que depende muito da 

política pública, de investimentos, melhor organização, enfim um conjunto de 

ações que visem valorizar o professor e incentivar a criticidade dos alunos.  

Sobre as sugestões para melhorar a educação dos alunos surdos. 

A intérprete sugeriu: “Aulas expositivas (adaptadas), imagens, textos 

menores; provas adaptadas; melhor interação com professores, direção, 

coordenação; proporcionar oficinas com os alunos; recursos didáticos para a 

escola (datashow, laboratório de química, livros ilustrativos); sinalização da escola 

(sinalizar os lugares específicos sala, banheiro...), para melhorar o processo de 

ensino aprendizagem dos alunos surdos.” 

O professor 1: “Acredito que a qualificação dos professores e a presença 

do intérprete, ajudam a melhorar a educação dos alunos surdos.”  

O professor 2: “Creio que apesar das variações regionais na língua de 

sinais, deveria haver um banco de sinais científicos (padronizado) aplicado as 

diferentes áreas para ajudar os estudantes nas terminologias científicas. Além 

disso, seria muito útil um livro didático adaptado para esse público. Essa 

sugestão ainda não é uma realidade para essa unidade escolar, mas a presença 

de um intérprete já melhoraria consideravelmente.” 

Na busca por uma melhor qualidade de ensino para os alunos surdos, os 

entrevistados sugerem muitas alternativas, algumas são básicas e que já 

deveriam existir em todas as instituições de ensino, outras são específicas para 

alunos surdos, como por exemplo, um livro adaptado para os surdos, conforme 

sugeriu o Professor 2. Porém, o objetivo de todos os envolvidos é oferecer 

melhores condições de ensino e aprendizagem. 

Para tanto, “O trabalho com alunos surdos é desafiador, porém motivador, 

principalmente ao saber que estes alunos, muitas vezes, são excluídos do meio 

escolar, inclusive dentro da própria sala de aula” (ROCHA et al., 2015, p. 381) 
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É importante dar atenção e valorizar as pessoas, independente de suas 

diferenças, pois todos merecem ser integrados em todos os ambientes sociais dos 

quais convive. 

Para Lacerda, (2006): 

 
A inclusão escolar é vista como um processo dinâmico e gradual, que 
pode tomar formas diversas a depender das necessidades dos alunos, 
já que se pressupõe que essa integração/inclusão possibilite, por 
exemplo, a construção de processos linguísticos adequados, de 
aprendizado de conteúdos acadêmicos e de uso social da leitura e da 
escrita, sendo o professor responsável por mediar e incentivar a 
construção do conhecimento através da interação com ele e com os 
colegas. (LACERDA, 2006, p. 167) 

 

A interação entre os envolvidos por uma educação melhor, traz benefícios 

positivos na inserção dos alunos com deficiência, por esse motivo é que se faz 

necessário as mudanças, para oferecer um futuro melhor àqueles que mais 

necessitam. 

No próximo subtópico apresentamos sobre a interação que foi observada 

durante a pesquisa e por meio da entrevista com professores e intérpretes entre 

os alunos surdos e os alunos ouvintes. 

 

 

4.2 Interação entre os alunos surdos e os alunos ouvintes 

 

 

Durante o estudo, foi possível contemplar como é salutar a interação entre 

os alunos surdos, eles se comunicam de forma espontânea e nos momentos 

adequados, ou seja, após as explicações dos conteúdos, das resoluções das 

atividades. 

No período de observação, foi possível perceber que os alunos surdos são 

muito atentos nas explicações das aulas, olhos fixos na intérprete, para 

compreender, e depois da explicação eles conversam entre si e também com a 

intérprete, no propósito de tirar dúvidas e esclarecer melhor algum termo que 

não foi totalmente assimilado. 
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Para Kotaki; Lacerda, (2018): 

 

Deve-se evitar que um surdo fique isolado e privado de interagir com 
seus pares e, neste espaço, também se justifica a presença de intérpretes 
educacionais que atuarão como mediadores nas relações sociais com 
ouvintes e professores capacitados e competentes que ofereçam 
metodologia e avaliação adequadas, além de optar por recursos 
condizentes para garantir um ensino de qualidade. (KOTAKI; 
LACERDA, 2018, p. 208) 

 

A intérprete salientou em sua entrevista o quanto os alunos surdos 

dominam e conhecem muito bem a Libras, gostam de estudar, de interagir, 

participam ativamente nas aulas, tirando dúvidas, fazendo perguntas, 

participando das correções. Dessa forma, “a interação só é plena, com o suporte 

de uma linguagem rica em significado. Para os surdos, a língua de sinais” 

(DORZIAT, 1999, p. 192) 

Os alunos surdos sempre que encontravam dificuldades com alguns 

termos ou denominações específicas, procuravam solucionar esse problema, que 

envolve a língua de sinais, criando um sinal ou desenvolvendo alguma forma de 

entender a palavra nova para o seu vocabulário. Sendo essas alterações 

realizadas com a ajuda da intérprete. 

 

 

 

Segundo Dorziat, (1999): 

  

Para os surdos, o critério básico e essencial para o acesso a esse saber 
sistematizado, sem restrições, é a apropriação da sua língua natural: a 
língua de sinais. Contudo, ela só não é solução para todos os problemas 
educacionais, assim como não são as línguas orais, por si só, no ensino 
dos ouvintes. (DORZIAT, 1999, p. 186-187) 

 

Os professores 1 e 2, informaram que apesar do pouco contato que tem 

com os alunos surdos, por que são apenas 2 aulas de Biologia por semana na 

turma, é possível observar que existe interação entre os alunos surdos e os 

ouvintes. Porém, os docentes percebem que os alunos surdos interagem muito 

mais com a intérprete, quanto à explicação do conteúdo, o fato de tirar dúvidas e 
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solicitar maiores explicações ao mesmo, já que os professores não dominam a 

Libras. 

Para Gesser, (2009): 

 

(...) o elo que aproxima ouvintes e surdos é o da língua de sinais, e desde 
sempre ela foi banida e rejeitada. Muitos pais a rejeitam porque não 
sabem como lidar com seus filhos; são vítimas, da mesma forma que 
alguns educadores. Todavia, se algo há para ser mudado, é a prática do 
distanciamento entre pais/professores ouvintes e seus filhos/alunos 
surdos provocada pelo medo e pelo desconhecimento da surdez. 
(GESSER, 2009, p. 80) 

 

No decorrer da entrevista, quando perguntado sobre a interação dos 

alunos ouvintes com os alunos surdos. 

O Professor 1 falou: “Geralmente a interação depende dos alunos 

envolvidos.” Ele menciona esse fato porque já ministra aulas para alunos com 

deficiência há 10 anos, e sempre observou que a interação entre alunos surdos e 

alunos ouvintes é diferente, depende muito da turma.  

O professor 1 deixa claro que: “Na turma do 3º ano D, o entrosamento 

entre os alunos ouvintes e os alunos surdos tem sido boa." 

O Professor 2, apesar do pouco tempo que tem trabalhando com alunos 

surdos, apenas 4 meses, acredita que: “Apesar da ideia de inclusão, na maioria 

das vezes os estudantes surdos apresentam-se marginalizados no convívio social 

em sala de aula. Isso se deve as dificuldades de comunicação entre “falantes” e 

surdos. Apesar disso, geralmente os alunos “falantes” respeitam a diferença e a 

condição específica dos estudantes surdos.” 

Para tanto, “(...) vários estudos consideram a importância de valorização 

da linguagem natural dos surdos: a língua de sinais. Funcionalmente essa língua 

é o único meio capaz de substituir a língua oral, utilizada pelos ouvintes” 

(DORZIAT, 1999, p. 185-186)  

Quanto à intérprete, que está constantemente com a turma, ou seja, em 

todas as aulas, independente da disciplina, menciona que os surdos interagem 

muito bem com os alunos ouvintes, apesar dos alunos ouvintes não saberem 

Libras. 
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Fala da intérprete: “Eles interagem. Conversam por meio de gestos, 

usando o telefone ou pedem minha ajuda, pois costumo ficar sempre na sala com 

eles nas aulas vagas ou no intervalo.” Assim, a intérprete ajuda a mediar a 

conversa entre os 2 alunos surdos e os ouvintes da turma, que os respeitam 

muito.  

Propagado por Campos “a comunicação e a interação com o outro são 

fundamentais para o processo de desenvolvimento intelectual, cognitivo e 

linguístico” (CAMPOS, 2018, p. 54)  

Por isso, é importante que mesmo que não exista uma real comunicação 

entre surdos e ouvintes, por meio da Libras, o convívio entre eles promoverá 

maior interação e socialização, isso vai permitir desenvolvimento e 

aprendizagem para ambos. 

No próximo subtópico apresentamos os limites e as potencialidades em se 

utilizar recursos didáticos na educação de surdos. 

 

 

4.3 Limites e possibilidades do uso de recursos didáticos na educação de 

surdos 

 

 

Na educação inclusiva, o uso de recursos didáticos se torna essencial, 

fazendo com que os alunos com deficiência interajam, participem nas aulas, 

facilita o aprendizado e motiva os discentes. 

Segundo Kotaki; Lacerda, (2018): 

 

Frequentemente, as metodologias de ensino utilizadas pelos 
professores não favorecem o aprendizado dos alunos surdos, pois são 
pensadas e direcionadas aos alunos ouvintes, tendo a crença de que a 
atuação do intérprete será suficiente para o entendimento do aluno 
surdo sobre a matéria, não havendo necessidade de adaptações. (...) 
portanto, a escolha de uma metodologia adequada é fundamental para 
o estabelecimento de um ambiente favorável ao aprendizado que 
contemple a todos, atendendo às especificidades de cada aluno. No 
caso do surdo, a utilização de uma linguagem mais simplificada e o uso 
de recursos visuais auxiliam na compreensão dos conteúdos (...). 
(KOTAKI; LACERDA, 2018, p. 214) 
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Diante do exposto, foram realizadas observações antes da intervenção, e 

buscou-se no momento da intervenção utilizar recursos didáticos que 

atendessem a todos os alunos. 

Nas observações, durante as aulas, foi possível verificar que o Professor 1, 

utilizava como recursos didáticos, desenhos no quadro branco e lista de 

atividades e de significados de alguns termos do conteúdo abordado – Genética 

e a 1º Lei de Mendel e o Professor 2, utilizava muitos slides na explicação dos 

conteúdos, pois ele tinha fácil acesso ao notebook e datashow, pois esses são 

equipamentos próprios, e materiais impressos como textos e atividades. 

É importante lembrar que o conteúdo foi ministrado pelo professor da 

turma e observado pela pesquisadora, que depois aplicou os recursos didáticos: 

jogo, vídeo e álbum de genética. 

Após a aplicação dos recursos didáticos, foi possível observar que alguns 

recursos mesmo contribuindo no processo de ensino aprendizagem possuem 

algumas limitações para os alunos surdos. 

No primeiro momento da intervenção foi utilizado o vídeo como recurso, 

para abordar o conteúdo de Genética - a 1º Lei de Mendel, nome do vídeo: 

Genética Princípios Básicos - Genótipo Fenótipo Gene Dominante e Recessivo, 

retirado do site: https://www.youtube.com/?gl=BR&hl=pt. 

Para tanto, “a eficiência da utilização de vídeos pode causar um impacto 

positivo na aprendizagem de alunos surdos, por ser uma estratégia 

extremamente visual” (CISNEIRO-FILHO; LEÃO (2009, apud ROCHA et al., 

2015, p. 386)  

Dessa forma, é salutar o uso da informática, na sala de aula, por meio de 

vídeos, principalmente, por se tratar de um recurso de comunicação e 

aprendizagem para os alunos surdos, abrindo portas e estabilizando a integração 

social (ROCHA et al. 2015). 

Esse vídeo proporcionou uma revisão do conteúdo para os alunos, porém, 

não foi bem compreendido devido à sala de aula não ser adequada, muitas 

janelas estavam quebradas, deixando o ambiente muito claro, o que dificultou a 

visibilidade da imagem. 
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Além disso, a intérprete sentiu dificuldade de traduzir todas as falas do 

vídeo para os alunos surdos, por conta da rapidez no ritmo da fala do vídeo. 

Após a exibição do vídeo, foi aberto um momento para diálogo, troca de 

informações e dúvidas, os alunos perguntaram e interagiram pouco nesse 

momento. A intérprete também não teve acesso antes a esse vídeo específico. 

Dessa forma, consideramos que o vídeo não foi um recurso de impacto positivo 

nem para os alunos ouvintes e nem para os alunos surdos, sendo este citado na 

avaliação apenas por 2 alunos como recurso que mais gostou, e por 4 alunos como 

recurso que abordou melhor o conteúdo (ver Quadro 3). 

O segundo recurso utilizado foi o preenchimento do Álbum de Genética, 

sendo respondido por todos os alunos presentes, e visto para eles como uma 

metodologia tradicional, como mais uma atividade de classe.  

Assim que terminaram de preencher o álbum e colar as imagens, os 

mesmos foram recolhidos e levados para correção em casa. Durante a correção, 

pela pesquisadora, foi observado que muitos alunos, apesar de estarem cursando 

o 3º ano do ensino médio, possuem muitas dificuldades na escrita, na ortografia. 

Foram observados muitos erros de português, como na separação de sílabas e na 

falta de acentuação, bem como a troca de algumas imagens diante do conceito 

dos mesmos.  

Os álbuns confeccionados pelos dois alunos surdos apresentavam acertos 

e mostraram-se coerentes, de acordo com a perspectiva da escrita utilizada por 

eles, no caso a falta de algumas proposições, por exemplo. E as imagens também 

foram coladas corretamente, seguindo a relação dos termos. 

Para Lacerda; Santos; Caetano, (2018): 

 

(...) nem todos os alunos surdos incluídos possuem fluência no 
português escrito, e o fato de entender uma ou outra palavra não 
remete ao entendimento do conceito como um todo, principalmente 
quando se está abordando temas abstratos da biologia. (Lacerda; 
Santos; Caetano, (2018, p. 193) 

 

Esse recurso foi analisado como de médio impacto, sendo este citado na 

avaliação apenas por 4 alunos como recurso que mais gostou, e por 6 alunos como 

recurso que abordou melhor o conteúdo (ver Quadro 3). 



73 
 

O último recurso utilizado foi o jogo de tabuleiro, de perguntas e 

respostas. Esse jogo foi analisado pelos alunos como uma atividade de revisão. 

Para realizar essa atividade, a turma foi dividida em duas equipes. As equipes 

interagiram super bem, todos os componentes da equipe se interessaram em 

buscar respostas para as alternativas. As equipes conseguiram responder todas 

as perguntas, porém, a Equipe 1 foi a vencedora, porque conseguiu chegar 

primeiro na saída, e como premiação ganharam uma caixa de chocolate.  

Importante lembrar que os alunos surdos ficaram na mesma equipe, a 

Equipe 1, por escolha própria deles, e a pesquisadora não quis interferir. Eles 

participaram ativamente nas respostas das perguntas realizadas no jogo, sobre o 

conteúdo Genética e a 1º lei de Mendel. No momento de fazer a leitura da 

pergunta e o tempo de espera para a resposta era um pouco devagar, em 

comparação a equipe 2, levando em consideração a presença dos alunos surdos 

na equipe, permitindo a efetiva participação e acompanhamento dos mesmos. A 

aluna surda se prontificou logo para ficar a frente da equipe, jogar o dado, e 

tomar a iniciativa de responder as perguntas, ponto muito positivo no processo 

de inclusão. 

Esse último recurso foi analisado como de grande impacto, sendo este 

citado na avaliação pela maioria dos alunos, 17 alunos gostaram mais desse 

recurso e 13 alunos responderam que foi o recurso que abordou melhor o 

conteúdo (ver Quadro 3). O jogo apesar de ser competitivo tem as vantagens de 

propiciar melhor interação e participação de todos os alunos. Segundo Jorge 

(2009): 

 

O ato de jogar possui, de certa forma, um caráter competitivo. Sendo 
assim, é muito importante salientar que esses jogos não têm a finalidade 
de gerar competições exacerbadas entre os alunos, e sim de acrescentar 
à educação um reforço enriquecedor, proporcionando aos alunos 
momentos de interação, diversão e de convivência saudável. O ato de 
competir é intrínseco ao ser humano, porém cabe ao docente 
demonstrar, com clareza, o objetivo dos jogos didáticos. (JORGE, 2009, 
p. 2) 
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E de acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio: 

 

O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o 
desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao 
professor ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, 
desenvolver capacidades pessoais e profissionais para estimular nos 
alunos a capacidade de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma 
nova maneira, lúdica, prazerosa e participativa de relacionar-se com o 
conteúdo escolar, levando a uma maior apropriação dos conhecimentos 
envolvidos. (BRASIL, 2006, p. 28) 

 

No último momento da intervenção foi realizada uma avaliação entre os 

alunos, por meio de uma lista com perguntas e opções de respostas referentes aos 

recursos utilizados. Na avaliação entre os alunos, a maioria dos alunos gostaram 

mais do jogo, 17 de 23, tanto como recurso didático quanto como melhor forma 

de abordar o conteúdo, 13 de 23. E 12 alunos de 23, acharam que o uso de recursos 

didáticos nas aulas de Biologia trata-se de uma metodologia interativa. 

 

 

Quadro 3 – Dados numéricos da avaliação entre os alunos, sobre o uso dos recursos didáticos 
no ensino de Biologia. 
 

Perguntas Recursos Didáticos 

Vídeo Álbum Jogo 

Qual recurso mais gostou? 2 4 17 

Qual recurso abordou melhor o 

conteúdo? 

4 6 13 

 Interativo Interessante Outros 

O que achou do uso dos 

recursos? 

12 3 8 

Fonte: Elaborado pela Pesquisadora. 

 

Segundo Quirino (2011): 

 

Os recursos de ensino, em seus mais variados tipos, são responsáveis 
por compor o ambiente da aprendizagem em toda sua amplitude, 
dando origem à estimulação para o aluno, visando, de tal forma, 
despertar o interesse favorecendo o desenvolvimento da capacidade de 
percepção e observação, numa tentativa de aproximar o aluno da 
realidade. (QUIRINO, 2011, p.13) 
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É importante destacar que na turma existiam 28 alunos matriculados, 

porém, na aula que aconteceu a avaliação entre os alunos, estavam presentes 

apenas 23 alunos. 

Durante todo o processo de observação e intervenção, foi possível analisar 

alguns pontos positivos, como a presença de intérprete que facilita a 

comunicação entre os professores e os alunos ouvintes com os alunos surdos, já 

que os mesmos não dominam a Libras e o professor de Biologia que é formado 

na área, sempre que possível utilizava recursos visuais para atender a demanda 

de todos os alunos.  

E como pontos negativos, a questão da falta de sinal para alguns termos 

específicos da Biologia; a falta de formação dos professores no que diz respeito a 

língua de sinais; a quantidade de aulas de Biologia durante a semana, apenas 

duas aulas por semana, para conseguir abordar todos os conteúdos e ao mesmo 

tempo estar utilizando recursos didáticos para conseguir que os alunos surdos 

compreendam melhor os conteúdos; a falta de comunicação e de planejamento 

prévio das aulas entre o professor e a intérprete, a intérprete fica sabendo do 

conteúdo no momento da aula, o que proporciona alguns desconfortos, pois a 

intérprete não tem domínio do conteúdo; a estrutura da sala não ser adequada, 

como uma sala de vídeo, para a aplicação do recurso do vídeo e apresentação de 

slides, muitas janelas quebradas e consequentemente ampla claridade no local, o 

que dificultou a visualização dos alunos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa buscou analisar os limites e potencialidades do uso de recursos 

didáticos no ensino de Biologia para alunos surdos, por meio de três etapas 

importantes, a observação, a entrevista e a intervenção utilizando recursos 

didáticos; que geraram as categorias de análise: Percepções dos professores e do 

intérprete sobre o ensino de Biologia na educação de surdos; Interação entre os 

alunos surdos e os alunos ouvintes; Limites e possibilidades do uso de recursos 

didáticos na educação de surdos. 

Os resultados apontam que as percepções dos professores e da intérprete 

sobre o ensino de Biologia na educação de surdos, tem como limites a falta de 

comunicação entre os alunos surdos e os professores, porque os professores não 

dominam a Libras, apenas a intérprete. 

Outro fator limitante para a inclusão dos alunos surdos, observado 

durante a pesquisa, é a falta de formação dos docentes, que devido à carga 

horária extensa em sala de aula, não dispõem de tempo para se dedicar aos 

estudos complementares para favorecer a inclusão dos surdos matriculados, e 

por parte da instituição escolar que não se adéqua para atender melhor esse 

público.  

As possibilidades com relação a essa categoria é que mesmo sem formação 

e com algumas dificuldades em relação à disponibilidade de tempo, de recursos 

didáticos ou financeiros e materiais tecnológicos, os docentes em parceria com a 

intérprete, apenas na sala de aula, em algum momento, conseguem utilizar 

recursos didáticos variados, de baixo custo e que substituem aqueles que de fato 

planejaram utilizar, com o intuito de motivar e tornar a aula mais dinâmica. 

Quanto aos limites do uso de recursos didáticos podemos dizer que os 

resultados apontam algumas dificuldades para ensinar Biologia para alunos 

surdos, como alguns termos científicos que ainda não tem um sinal em Libras e 

por isso se faz necessário o uso adequado de algum recurso ou da datilologia pela 

intérprete que domina a Libras e a falta de formação de professores, que mesmo 

tendo a disposição alguns recursos, não se encontram preparados para atender 
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esse público, o uso adequado dos recursos didáticos em relação ao conteúdo 

abordado. 

Durante o período de intervenção, outro fator de limitação foi 

diagnosticado durante a aplicação do recurso do vídeo, houve dificuldade de 

visualização das cenas para os alunos, devido a claridade da sala, pois as janelas 

possuem uma parte dividida ao meio, sendo a parte superior de vidro e também 

muitas estarem quebradas, a sala não é adequada para esse tipo de recurso. 

É necessário, e instituído em lei que as escolas e os professores tenham um 

preparo antes para o atendimento dos alunos surdos, no caso específico dos 

professores ou profissionais que atuam na educação de surdos, é necessário 

conhecer e saber se comunicar por meio da Libras, e no que diz respeito aos 

recursos didáticos, saber utilizar os mais adequados para atingir o objetivo de 

ensino e a dificuldade assistida, como os recursos visuais, por serem os que mais 

se adéquam aos alunos surdos. 

E no caso da intérprete, que não tem a formação na área, possa se reunir 

antes com o professor de Biologia para planejar a aula e obter o conhecimento do 

conteúdo, ou seja, que eles trabalhem em parceria. 

E sobre as possibilidades quanto ao uso de recursos didáticos nas aulas de 

Biologia, podemos dizer que foi muito importante o uso em sala de aula tanto 

para a educação dos alunos surdos e quanto para os alunos ouvintes, 

principalmente os visuais, pois os alunos interagiram melhor no recurso do jogo 

de perguntas e respostas, por ter sido em equipe, despertou o interesse do aluno 

e melhorou a compreensão dos conteúdos de Genética e da 1º Lei de Mendel no 

processo ensino-aprendizagem. 

Sobre a interação entre os alunos surdos e os alunos ouvintes os resultados 

apontam que o limite da comunicação entre eles existe, mas apesar dos alunos 

ouvintes não saberem se comunicar por meio da libras, eles conseguem interagir 

com os alunos surdos, pois a possibilidade é a presença e o apoio constante 

proporcionado pela intérprete no horário das aulas, que facilita a comunicação 

entre eles. 

Diante do exposto, é possível observar que a educação está sempre 

sofrendo alterações, e muitas das mudanças mesmo propostas por leis antigas ou 
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atuais não são colocadas em prática como deveriam, um exemplo é o tema 

proposto por essa pesquisa. Entretanto, vale destacar o empenho dos docentes e 

intérpretes em buscar alternativas que promovam a inclusão e o aprendizado de 

todos os alunos na sala de aula.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Solicitamos de Vossa Senhoria a autorização para participação do(a) seu(a) filho(a) como 

voluntário(a) da pesquisa “Recursos didáticos no Ensino de Biologia para alunos 

surdos”. Neste estudo pretendemos analisar as potencialidades de recursos 

didáticos do ensino de Biologia para alunos surdos. O motivo que nos leva a estudar 

esse assunto é a importância de além da comunicação por meio da LIBRAS, o uso 

de recursos didáticos, para auxiliar os alunos surdos na compreensão dos 

conteúdos. 

Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): será realizada uma 

pesquisa qualitativa de intervenção, por meio de observação de uma turma do 2º 

ano do ensino médio, do Colégio Estadual de Ipiaú. Em seguida, uma entrevista 

com a docente de Biologia da turma, para analisar as suas dificuldades, e por fim, 

aplicar a intervenção necessária, por meio do uso de um ou mais tipos de recursos 

didáticos que se adéquem para trabalhar com este público. 

Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será 

esclarecido(a) em todas as formas que desejar e estará livre para autorizar a participação 

do(a) menor ou recusar-se. Você poderá retirar o consentimento ou interromper a 

participação do(a) menor a qualquer momento. A participação do(a) menor é voluntária 

e a recusa em participar não causará qualquer punição ou modificação na forma em que 

é atendido(a) pelo pesquisador que  irá tratar a identidade do(a) menor com padrões 

profissionais de sigilo. O(a) menor não será identificado em nenhuma publicação. Este 

estudo apresenta risco mínimo de algum desconforto para a docente no momento da 

coleta de dados. Apesar disso, o(a) menor tem assegurado o direito a compensação ou 

indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. Os 

benefícios deste estudo são na aprendizagem dos alunos surdos por meio da aplicação 

de recursos didáticos que facilitarão esse processo. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizados. O nome ou o material que 

indique a participação do(a) menor não será liberado sem a sua permissão. Os dados e 

instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável 

por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de 

consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada 
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pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você, responsável pelo(a) 

menor. 

Eu, __________________________________________________fui informado(a) dos 

objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. 

Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e posso modificar a 

decisão do(a) filho(a) de participar se assim o desejar. Declaro que concordo com a 

participação do(a) menor ______________________________________________________  

nesta pesquisa. Recebi uma cópia deste termo de consentimento e me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Jequié, ____ de ______________ de 20__ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar: 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: EVA QUEIROZ VEIGA 

ENDEREÇO: RUA JOANA HENRIQUE, Nº 29, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO 

FONE: (73 ) 98895- 8798 / E-MAIL: EVAQVEIGA@HOTMAIL.COM 

 

CEP/UESB- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

RUA JOSÉ MOREIRA SOBRINHO, S/N - UESB 

JEQUIÉ (BA) - CEP: 45206-190 

FONE: (73) 3528-9727 / E-MAIL: cepuesb.jq@gmail.com 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) responsável pelo(a)menor 

 

 

Impressão digital  
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista 

 

 

Roteiro de Entrevista para Professor de Biologia e Intérprete de Libras 

 

 

Nome: 

Idade: 

Formação: 

Tempo de formação: 

Disciplinas que leciona: 

Tempo na educação especial: 

Cursos de educação especial? Libras? 

Quais as principais dificuldades encontradas para incluir os alunos surdos nas 

aulas de Biologia? 

O que você pensa sobre a inclusão dos surdos no ensino regular? 

Você utiliza recursos didáticos nas suas aulas? Quais? Para alunos surdos eles 

são diferentes? 

Dos recursos didáticos, caso utilize, quais foram os mais adequados para 

trabalhar os conteúdos de Biologia para os alunos surdos? 

Os alunos surdos têm dificuldades com termos e/ou conceitos da Biologia? 

Como resolve o problema? 

Como você avalia a aprendizagem dos alunos surdos? 

O que você pode falar da situação atual da educação? 

Quais são as suas sugestões para melhorar a educação dos alunos surdos? 

Como é a comunicação/interação entre o aluno surdo e os demais alunos da 

turma? 

 

 

 

 

 

 



87 
 

APÊNDICE C – Álbum de Genética 

 

 

Colégio Estadual de Ipiaú – CEI 

Disciplina: Biologia         Professora: Geni     Turma: 3º ano D 

Aluno(a): ________________________________________________ 

Projeto aplicado pela Professora: Eva Veiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLBUM  

IMAGENS E SIGNIFICADOS 
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GENÉTICA: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Pai da Genética 

 

CROMOSSOMO: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

CROMOSSOMOS HOMÒLOGOS: ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

GENE: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ALELO: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

CARIÓTIPO: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

GAMETA: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DOMINANTE: _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

CARACTERÍSTICA RECESSIVA: ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

GERAÇÃO PARENTAL OU GERAÇÃO P: ______________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

GERAÇÃO F1: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

GERAÇÃO F2: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

HOMOZIGOTO OU PURO: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

HETEROZIGOTO OU HÍBRIDO: _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

GENÓTIPO: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

FENÓTIPO: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Genética e a 1º Lei de Mendel: Imagens 

 

               
 

   

 
 

GENÓTIPO  FENÓTIPO  ALELOS   

AA Ervilhas 

amarelas 

Homozigoto 

dominante 

Aa Ervilhas 

amarelas 

Heterozigoto  

aa Ervilhas 

verdes 

Homozigoto 

recessivo 
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APÊNDICE E – Avaliação da Intervenção 

 

 

Colégio Estadual de Ipiaú – CEI 

Disciplina: Biologia         Professor: Igor     Turma: 3º ano D 

Aluno(a): ________________________________________________ 

Projeto aplicado pela Professora: Eva Veiga 

 

Após as atividades realizadas em sala de aula, envolvendo o conteúdo de Genética e a 1º 

Lei de Mendel, responda: 

 

1) Qual dos recursos didáticos você mais gostou: 

(   ) Vídeo   (   ) Álbum    (   ) Jogo de perguntas e respostas 

2) Qual dos recursos didáticos abordou melhor o conteúdo estudado e fez com que você 

o assimilasse melhor: 

(   ) Vídeo   (   ) Álbum    (   ) Jogo de perguntas e respostas 

3) Com o uso dos recursos didáticos você achou que foi positiva a interação entre os 

alunos, o professor e o conteúdo? 

(   ) Sim   (   ) Não 

4) Faça um breve comentário sobre o que você achou ou o que mais lhe chamou a atenção 

durante o período da aplicação deste projeto nas aulas de biologia. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 


