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RESUMO

Esse trabalho tem como tema o Ensino de Química para Surdos. Apesar de se observar uma
expansão do léxico em Libras, ainda há uma escassez de sinais, principalmente nas áreas de
Ciências, como a Química. Mesmo não sendo garantia de um processo de ensino e
aprendizagem coerente e conciso, é necessário cada vez mais ampliar o léxico da Química,
porém muitas vezes existem sinais que acabam representando os conceitos de forma
equivocada. Assim, professores e intérpretes acabam tendo seu trabalho dificultado e o
estudante prejudicado no processo de aprendizagem científica. Pensando nisso, esse trabalho
parte da proposta de uma pesquisa inicial em torno de termos de sinais de Química em
aplicativos, dicionários, trabalhos acadêmicos, glossários, sinalários e sites da internet. Assim,
em meio à busca pelas plataformas mencionadas, a única área da Química com uma
quantidade considerada satisfatória foi a área de Atomística, totalizando em nove sinais
específicos. E em seguida, foi realizada uma reflexão sobre a utilização desses sinais nas aulas
de Química. A metodologia consistiu em uma abordagem de natureza qualitativa com uma
vertente do tipo exploratória. Através do referencial teórico pode-se refletir que apesar da
carência de sinais na área, existem outras práticas que utilizam a estrutura da própria língua
como forma de garantir um processo de ensino ativo e reflexivo. Com os resultados da
pesquisa pode-se perceber que esse trabalho para além de trazer contribuições e apontamentos
importantes para área, mostra que não são todos os sinais encontrados que devem ser
utilizados em uma aula de Química, pois podem levar a distorções e interpretações
equivocadas dos conceitos. E também, como é importante que os grupos de pesquisas estejam
interligados como os grandes centros de referência da língua, a fim de evitar com que diversos
sinais sejam criados para o mesmo conceito científico. Por fim, pode-se afirmar que a Libras
não é uma língua que possui uma defasagem científica, assim como qualquer outra língua ela
evolui conforme seus falantes vão ocupando diversos espaços.

Palavras-chaves: Ensino de Química, Educação de Surdos, Libras, Vocabulário Científico.



ABSTRACT

This work has as its subject the Teaching of Chemistry for the Deaf. Despite the expansion of
the lexicon in Libras, there is still a shortage of signs, especially in the areas of Sciences, such
as Chemistry. Even though it is not a guarantee of a coherent and concise teaching and
learning process, it is necessary to increasingly expand the lexicon of Chemistry, but many
times there are signs that end up representing the concepts in a wrong way. Thus, teachers and
interpreters end up having their work hindered and the student harmed in the process of
scientific learning. With this in mind, this work is part of the proposal for an initial research
around terms of Chemistry signs in applications, dictionaries, academic papers, glossaries,
signs and internet sites. Thus, amid the search for the mentioned platforms, the only area of
  Chemistry with a quantity considered satisfactory was the area of   Atomistics, totaling nine
specific signs. Then, there was a reflection on the use of these signs in Chemistry classes. The
methodology consisted of a qualitative approach with an exploratory approach. Through the
theoretical framework it can be reflected that despite the lack of signs in the area, there are
other practices that use the structure of the language itself as a way to guarantee an active and
reflective teaching process. With the results of the research it can be seen that this work, in
addition to bringing important contributions and notes to the area, shows that not all the signs
found should be used in a Chemistry class, as they can lead to distortions and
misinterpretations of concepts. And also, how important it is that research groups are
interconnected as the major centers of reference of the language, in order to prevent different
signs from being created for the same scientific concept. Finally, it can be said that Libras is
not a language that has a scientific gap, just like any other language, it evolves as its speakers
occupy different spaces.

Keywords: Chemistry Teaching,Deaf Education, Libras, Scientific Vocabulary.
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1 INTRODUÇÃO

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) - Lei n° 9394/96,

em seu capítulo V, artigo 58, que estabeleceu a educação especial como uma modalidade de

educação que atenda as necessidades específicas dos estudantes, e também estabelece o termo

“pessoas com deficiência” em substituição a “portadores de necessidades especiais”. Esta

substituição não restringe o sujeito a sua deficiência, uma vez que ao trazer a palavra “pessoa”

passa a reconhecê-lo como indivíduo.

Esse projeto utilizará o termo “pessoa Surda” e “estudante/aluno Surdo”, com a inicial

maiúscula, para se referir ao grupo minoritário que faz parte do objeto de estudo. Por um

longo período de tempo a surdez carregou uma ideologia apenas patológica e mesmo que esse

paradigma ainda seja vigente em muitos espaços, até mesmo o educacional, atualmente

existem outras perspectivas, como a socioantropológica. Nesta perspectiva, o indivíduo não é

definido como um sujeito que carrega uma deficiência, já que o não ouvir é entendido como

uma condição e não como privação. Portanto, o sujeito possui uma concepção de mundo

marcada por uma identidade, cultura e língua própria. Moura (2000) utiliza o termo “Surdo”,

com inicial maiúscula, ao invés de “deficiente auditivo” ou “surdo”. A autora acredita que

com esta mudança terminológica o sujeito deixa de ser caracterizado por uma deficiência, e

passa a ser respeitado por sua condição linguística distinta característica do seu grupo

minoritário. Logo, para além da nomenclatura, essa transição representa essa mudança

ideologicamente marcada e também reflete o posicionamento ideológico do autor deste

projeto.

É importante salientar que a pessoa Surda pode ou não fazer o uso da língua de sinais.

Independente da perspectiva identitária que constitui esse sujeito, deve-se reconhecer o

movimento desta comunidade que aponta a língua de sinais como forma de garantir

acessibilidade, inserção e acolhimento do Surdo na sociedade. A língua de sinais utilizada por

parte da comunidade Surda brasileira, é a Língua Brasileira de Sinais - Libras.

No Brasil, a educação de pessoas Surdas é marcada por um caminho com diversos

obstáculos, mas também com conquistas importantes. Dentre elas, destaca-se o

reconhecimento da Libras como meio legal de comunicação e expressão, de natureza

visual-motora e com estrutura gramatical própria, das comunidades Surdas brasileiras

(BRASIL, 2002, p. 1). E através do Decreto n° 5.626 de 2005, ocorreu a regulamentação da

Lei n° 10.436 de 2002, com foco no acesso das pessoas Surdas à educação, carregando uma
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série de direitos como:

Defesa da educação bilíngue no ensino regular; o uso da Libras como língua materna
e também da Língua Portuguesa como segunda língua, na modalidade de leitura e
escrita, durante todo o processo educativo; formação do professor, instrutor, tradutor
e intérprete de Libras; torna obrigatório a inserção da Libras como disciplina
curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do
magistério. (BRASIL, 2005).

Apesar destas conquistas fundamentais, a educação de Surdos ainda precisa percorrer

um longo caminho, pois existem diversas questões a serem resolvidas, principalmente se

tratando do Ensino de Química.

Aragão e Costa (2017, p. 3) apontam que: “O ensino de química é extremamente

complexo ao aluno surdo [...] e isto ocorre devido à falta de metodologias inovadoras, e da

ausência de materiais didáticos [...]”. Muitos educadores insistem em repetir com alunos

Surdos abordagens e metodologias que são consideradas ineficazes, inclusive com estudantes

ouvintes. Também, pode-se apontar que a área da Química apresenta certa escassez de sinais

químicos específicos registrados oficialmente (dicionários, aplicativos, teses, dissertações,

trabalhos de conclusão de curso). “Constantemente, há uma demanda de utilização de

vocabulário científico atualizado pelos sujeitos do processo de ensino e aprendizagem.”

(STADLER, 2019, p. 82).

Por mais que possa intervir no processo de ensino aprendizagem, é importante

compreender que a existência de um sinal específico não é o suficiente para garantir a

aprendizagem de conceito. É necessário que os sinais formadores do vocabulário científico

possuam algum tipo de significado, de acordo com a realidade do aluno, requerendo uma

interpretação coerente e concisa dos conceitos. Caso contrário, os estudantes, ao longo do

processo, “podem internalizar conceitos com significados distintos do aceito como correto, e

assim prejudicando a formação deste aluno.” (CRITTELLI; SANTANA, 2018, p. 8).

No que se trata do processo de ensino e aprendizagem para estudantes Surdos, têm-se

observado uma expansão do léxico1 da Libras, aumento no número de pesquisas envolvendo

criação e validação de novos sinais e também na produção de glossários e sinalários2

específicos de determinada área. Porém, é necessário que cada vez mais esses processos

2Conjunto de expressões que compõem o léxico de uma determinada língua de sinais. (STUMPF, 2005, p. 36)
1 Repertório de sinais utilizados, correspondem à palavras. (FERREIRA et al., 2011)
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estejam mais próximos ou vinculados com os centros de referência para a comunidade Surda,

como o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) e a Federação Nacional de

Educação e Integração de Surdos (Feneis). Uma vez que esses sinais ao serem criados sem

qualquer tipo de conexão com centros de referência, sua propagação torna-se ainda mais

difícil, e consequentemente diferentes sinais para o mesmo termo científico são criados.

Esse trabalho se direciona em uma busca aprofundada de sinais oficiais em pesquisas

acadêmicas, aplicativos, sites na internet, glossários e sinalários. Dentre todas as matérias do

Ensino de Química, foi escolhido o conteúdo de Atomistica para o presente estudo, pois

trata-se da única área da Química com uma diversidade de sinais em Libras voltados para o

vocabulário científico. Por sua vez, não foram considerados sinais comuns que são utilizados

ao se discutir Química (como, por exemplo, água, gasolina, álcool) por não serem termos

exclusivos dessa área. Diante disso, essa pesquisa pretende salientar a importância de

aumentar a aproximação entre o estudante Surdo e o conhecimento científico, mostrando ser

possível garantir uma aprendizagem coerente e significativa através dessa língua.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Analisar a demanda de sinais para alguns termos específicos do conteúdo de

Atomística e refletir sobre sua utilização no ensino.

2.2 Objetivos Específicos

● Analisar sobre a utilização dos sinais encontrados como parte do processo de

ensino-aprendizagem da Química.

● Identificar a demanda de sinais relacionados a Atomística registrados oficialmente em

plataformas onlines, dicionários, aplicativos e trabalhos acadêmicos.

● Refletir acerca do ensino de Ciências e consequentemente de Química na educação de

Surdos.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 REFLEXÕES REFERENTES À SURDEZ

3.1.1 CONCEPÇÃO DE SURDEZ

Por mais que diversas pesquisas sobre a concepção de surdez tenham avançado, esse

conceito ainda é objeto de debates entre pesquisadores. Skliar (1997) aponta a existência de

duas perspectivas, como a socioantropológica, que compete com a perspectiva

clínica-patológica da surdez, que no passado era o paradigma dominante.

Ter a concepção sobre a surdez com um olhar clínico, é entendê-la como patologia,

portanto essa privação precisa ser tratada através de terapias de fala que desenvolvam a

capacidade de aquisição da língua oral, através de um trabalho fonoaudiológico, e sejam

utilizados aparelhos de audição ou implantes cocleares. Compreender o indivíduo como

deficiente, sendo um sujeito que é privado de ouvir, se fundamenta nos conceitos de

normalidade e anormalidade.

Neste sentido, tenta-se “normalizar” o Surdo. “Essa vertente, ancorada na proposta

oralista, reflete uma representação implícita que a sociedade ouvinte construiu sobre o surdo.”

(ALPENDRE, 2008, p. 6). Confunde-se a natureza biológica de Surdo com a natureza social,

e assim esse indivíduo acaba recebendo toda a responsabilidade pelas dificuldades enfrentadas

em seu desenvolvimento social e educacional.

Na área da educação esse paradigma se manteve muito forte em décadas passadas,

ancorados por uma proposta oralista. Nesse modelo a influência clínica atua fortemente,

fazendo com que se tenha uma educação terapêutica, em que a pedagogia é pautada em

diagnósticos médicos, e possui pressupostos pedagógicos ancorados no ouvintismo3

(ALPENDRE, 2008). A escola ao submeter o indivíduo a esta vertente o atribuiu um caráter

de paciente e não de estudante, e assim “assume o papel de integrar a pessoa surda através de

uma normatização” (SALDANHA, 2011, p. 32). Portanto, adotar a vertente oralista como

responsabilidade escolar é colocar a fala como única forma de manifestação da linguagem,

3 Ouvinte: que ouve; que usa o sentido físico da audição. Ismo: movimento; corrente; doutrina; tendência.
Etimologicamente pode-se dizer que Ouvintismo é uma corrente ou doutrina de ouvinte. (NEGRÃO, 2018, p.
128).
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além de reforçar ideais discriminatórios que a sociedade ouvinte construiu sobre a

comunidade Surda.

Em contrapartida, uma outra vertente foi desenvolvida que passa a entender a surdez

como uma diferença cultural. A pessoa Surda por apresentar uma condição linguística

diferente de uma pessoa ouvinte, acaba possuindo uma concepção de mundo diferente de uma

pessoa ouvinte, uma vez que o Surdo fundamenta suas concepções através de um canal

visual-espacial que produz outro tipo de cultura neste sujeito sem foco na deficiência. A falta

de audição não necessita de correção, mas sim de estímulos e mecanismos sociais que sejam

capazes de minimizar barreiras linguísticas.

“Os surdos formam uma comunidade linguística minoritária caracterizada por

compartilhar uma língua de sinais e valores culturais, hábitos e modos de socialização

próprios” (ALPENDRE, 2008, p. 8). Respeitar a surdez é compreender que não há

inferioridade do Surdo em relação ao ouvinte. Significa considerar esse indivíduo como parte

de uma comunidade minoritária, que possui a sua própria língua e cultura. A partir do

momento que esse indivíduo torna essa língua como materna, ele consegue constituir sua

identidade dentro desta comunidade linguística e assim são anulados conceitos de

normalidade e deficiência. Entretanto, é necessário ressaltar que esse sujeito também possua

uma segunda língua, a língua majoritária, que deve ser usada como forma de integração com

a comunidade ouvinte, através da modalidade escrita. Essa proposta reflete no modelo

educacional bilíngue.

Essa pesquisa se fundamenta na concepção da surdez, baseada na perspectiva

socioantropológica. Embora existam inúmeras dificuldades no processo de desenvolvimento,

acredita-se que um estudante Surdo possua as mesmas capacidades de aprendizado em relação

aos alunos ouvintes. A diferença se estabelece nos métodos educacionais que devem auxiliar

cada um com suas especificidades.

No modelo patológico, o insucesso na aquisição e desenvolvimento da língua padrão
oral, como nas atividades escolares, é atribuído à própria deficiência, que limita às
capacidades do sujeito. No modelo sócio-cultural, as dificuldades fazem parte do
processo de desenvolvimento e aprendizagem. Os fracassos devem remeter a um
questionamento dos métodos de educação, pois esses estão se mostrando
inadequados para favorecer o desenvolvimento do sujeito e necessitam ser
aperfeiçoados. Neste modelo, o reconhecimento da língua de sinais como um
caminho fundamental na educação da criança surda é de grande valor. (ALPENDRE,
2008, p. 9).
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Com base nessas perspectivas, é equivocado afirmar que a identidade Surda somente

se constrói com a utilização da língua de sinais. “A constituição da identidade do sujeito se

relaciona com suas práticas sociais, e não a uma determinada língua, e às interações

discursivas diferenciadas ao longo da vida” (SANTANA; BERGAMO, 2005, p. 572). Tanto a

língua oral quanto a língua de sinais, podem vir a constituir a identidade do Surdo. Entende-se

que a identidade do sujeito dependerá de qual grupo social ele está inserido,

consequentemente têm-se individualidades que devem ser consideradas e respeitadas. No

momento em que o olhar clínico perde suas forças e o olhar antropológico se desenvolve, a

surdez passa a percorrer um caminho de reconhecimento político quanto à diferença.

Embora diferentes, ambas as vertentes permeiam os modelos educacionais voltados

para educação de Surdos. Essa disparidade, reflete diretamente na forma como o indivíduo

interage com o meio, e sobre como a língua é utilizada para se expressar.

3.1.2 A EDUCAÇÃO DE SURDOS NO BRASIL E AS ABORDAGENS

EDUCACIONAIS

A educação dos Surdos no Brasil, teve início em 1856 com a criação do “Collegio

Nacional para Surdos-Mudos de Ambos os Sexos”, atualmente conhecido como Instituto

Nacional de Educação de Surdos (INES).

Com as determinações adotadas no Congresso de Milão (1880)4, a educação brasileira

de Surdos adota a abordagem educacional oralista dentro da sala de aula. A língua de sinais

foi fortemente combatida, pois era considerada uma ameaça para o desenvolvimento da língua

oral. “Em 1957, foi oficializada a proibição do uso da língua de sinais em todas as escolas em

território nacional que atendessem surdos” (PIMENTA, 2008, p. 23).

Em meados dos anos 1960, a educação de Surdos sofreu uma mudança significativa,

influenciada por transformações sociais e políticas marcadas por reivindicações de minorias

(mulheres, negros, pessoas com deficiência), a comunidade Surda reivindicava o

reconhecimento da língua de sinais, uma vez que pesquisas começaram a apontar o fracasso

da abordagem oralista (PIMENTA, 2008). Assim essa abordagem começou a ser repensada,

4 Conferência internacional de educadores Surdos, com resoluções que garantiram a hegemonia do oralismo
(CRISTIANO, 2017).
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surgindo a proposta da Comunicação Total.

Pimenta (2008, p. 27) descreve que essa abordagem tinha como objetivo “aumentar as

possibilidades de comunicação da pessoa surda com seus familiares e professores,

favorecendo sua integração social”. Partindo da visão socioantropológica, esta abordagem

educacional defende a utilização de recursos espaço-visuais como facilitadores da

comunicação, entretanto neste modelo ainda é utilizado o estímulo de aspectos cognitivos

para que ocorra o aprendizado da língua oral (PIMENTA, 2008). Vale apontar que mesmo

com o surgimento da proposta da Comunicação Total, até meados da década de 1970, a

educação brasileira de Surdos se manteve com maior força na perspectiva clínico-terapêutica,

reduzindo-se ao ensino da fala, dando prioridade à “normalização” do Surdo.

Tanto a abordagem educacional Oralista, quanto o da Comunicação Total, foram

métodos fadados ao fracasso. Apesar de cada uma se basear em uma concepção diferente da

surdez, ambos não reconhecem a língua de sinais como um recurso protagonista do processo

de ensino e aprendizagem.

Nos anos 1990, com a Declaração de Salamanca5, surge a proposta de inclusão escolar,

ocorre o reconhecimento da língua de sinais como língua materna no processo educativo.

Assim, surge no Brasil a abordagem Bilinguista, que além de considerar a língua de sinais

como uma língua visual-espacial, reconhece que por meio desta língua é possível ensinar

qualquer conteúdo, sem a utilização de recursos artificiais (PIMENTA, 2008).

A abordagem educacional bilinguista trata-se de um grande avanço na educação de

Surdos, uma vez que passa a reconhecer a língua de sinais como língua materna. Nesse

sentido a Libras, é respeitada e ensinada como língua completa, sendo também direito do

estudante o ensino da Língua Portuguesa, como segunda língua, em sua modalidade escrita. O

método educacional bilíngue é um enorme fator para garantir a inclusão do Surdo, além de

permitir sua participação social e política.

Também, entende-se essa abordagem como um avanço em relação a cultura oralista,

pois mostra que mesmo a pessoa Surda em uma condição linguística diferente, seu

desenvolvimento cognitivo, social, acadêmico não são afetados já que a Libras é uma língua

5 Documento resultante de uma conferência mundial, sobre princípios, políticas e práticas na área das
necessidades educativas especiais, que reconhece “a importância da linguagem de signos como meio de
comunicação entre os surdos” (UNESCO, 1994).
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completa, em que através das sinalizações qualquer pensamento pode ser traduzido e/ou

interpretado (FERREIRA et al., 2011, p. 14).

Conforme apontado por FERREIRA et al. (2011, p.14):
O reconhecimento tardio da Libras repercutiu em prejuízos na educação formal da
comunidade surda, pois apenas na última década deste século surgiram projetos
educacionais para a implantação de uma proposta bilíngue (Português-Libras) nas
escolas brasileiras.

Intensas reivindicações e discussões, por parte da comunidade Surda, em relação a

garantia de seus direitos linguísticos, acessibilidade, educacionais e de saúde, culminaram na

criação do Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a “Lei de Libras”.

Com influências da perspectiva socioantropológica, nele começa a ser empregado a

substituição do termo “deficiente auditivo” por “surdo”.

No Decreto, ocorreram algumas modificações que perpassaram todos os níveis do

sistema de ensino, tanto privado quanto público, fazendo com que a educação de Surdos na

proposta de Bilinguismo, avançasse em todo o território nacional. O documento carrega a

determinação de que todas as escolas que prestam atendimento a estudantes Surdos tenham

professor de Libras, tradutor e intérprete de Libras-Língua Portuguesa e professores para o

ensino da Língua Portuguesa na modalidade escrita (BRASIL, 2005).

3.1.3 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS

Cada país possui sua própria língua de sinais, em que cada uma apresenta um legítimo

sistema linguístico (CRISTIANO, 2017). No Brasil existe a Libras, utilizada por parte da

comunidade Surda, e a Língua de Sinais Kaapor Brasileira (LSKB)6.

Com ampla mobilização da comunidade Surda na luta pela ampliação de seus direitos

em 2002, através da Lei n° 10.436, a Libras foi reconhecida como meio legal de comunicação

e expressão de natureza visual-motora apresentando uma estrutura gramatical própria

(BRASIL, 2002, p. 1).

É importante ressaltar que embora tenha sido reconhecida, a Libras não é a segunda

língua oficial do Brasil. Uma vez que para ser considerada como língua oficial, ela deveria ser

6Língua de sinais utilizada pelo povo indígena Ka’apor, não falada por nenhuma outra tribo ou povo, exceto
como segunda língua, que vive em cinco aldeias distribuídas pelo sul do estado do Maranhão (CRISTIANO,
2020).
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mencionada no Art. 13 Constituição Federal de 1988: “A língua portuguesa é o idioma oficial

da República Federativa do Brasil” (BRASIL, 2008). Para isso ocorrer é necessária uma

emenda constitucional para acrescentá-la. Além disso, uma língua oficial obrigatoriamente é

ensinada em todas as escolas, utilizada em todas as ações oficiais e deve estar presente nos

meios de comunicação, logo mesmo com muitos avanços ainda existe um longo caminho para

esta língua se tornar oficial.

Por não exigirem a utilização da voz, as línguas de sinais se constituem por canais

distintos das línguas auditivas (SILVA, 2019). Assim, pode-se entender a Libras como um

sistema linguístico de natureza visual-motora, pois o circuito da comunicação acontece

através das “informações sendo recebidas pelos olhos e produzidas no espaço pelas mãos,

expressões faciais e movimentos de corpo” (VARGAS, 2014, p. 24).

Como o território brasileiro é extenso e diversificado, as pessoas possuem diferenças

regionais que influenciam diretamente na comunicação. Assim, como na língua oral, na

Libras seus falantes possuem diferentes aspectos culturais e históricos, ocasionando variações

dialetais (regionalismos), portanto pode-se compreender que não se trata de um sistema

linguístico universal.

A Libras “possui todos os elementos classificatórios identificáveis de uma língua e

demanda prática para seu aprendizado” (SALDANHA, 2011, p. 52). Como se trata de um

sistema linguístico com estrutura gramatical própria, é equivocado considerá-la como mímica,

língua portuguesa sinalizada ou gestos que interpretam as línguas orais. É importante ressaltar

que com a Língua de Sinais, ocorre o desenvolvimento linguístico do indivíduo Surdo,

possibilitando o seu acesso aos conhecimentos existentes na sociedade. E também, pode ser

aprendida por qualquer pessoa interessada, como forma de comunicação com parte da

comunidade Surda, porém assim como qualquer outra língua demanda prática para seu

aprendizado, que não ocorre de maneira simples devido a sua organização estrutural

específica.

A comunicação em Libras ocorre através da utilização de sinais. Esses que são

“formados a partir da combinação do movimento das mãos com um determinado formato em

um determinado lugar, podendo este lugar ser uma parte do corpo ou um espaço em frente ao

mesmo” (SALDANHA, 2011, p. 53).

No período de escrita deste projeto, as pesquisas desenvolvidas na área apontam a

existência de cinco componentes dos sinais, que são chamados de parâmetros, são eles

(FERREIRA et al., 2011):
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1. Ponto de Articulação (PA): para cada sinal existe um PA, isto é, o local onde

ele é realizado ou iniciado. A execução de sinal pode acontecer no espaço

neutro7 ou em algum membro do corpo, desde que seja a linha da cintura até o

alto da cabeça;

2. Configuração de Mãos (CM): se referem às diferentes formas de posicionar

as mãos na composição dos sinais. A execução dos sinais pode acontecer com

uma ou com as duas mãos;

3. Movimento (MV): engloba o deslocamento de uma ou ambas as mãos no

espaço, abrangendo também os dedos, pulso, braço e antebraço;

4. Orientação da Mão (O): indica a posição da palma das mãos para a execução

de sinal, tendo o corpo do sinalizador como referência;

5. Expressão facial e corporal (EFC): por ser de caráter gestual visual,

referencia o contexto comunicativo e de interação entre os interlocutores,

sendo muitas vezes imprescindível na comunicação.

Em sua pesquisa, Felipe e Monteiro (2007) definem que um sinal se forma partindo da

combinação destes cinco parâmetros. Diante disso, as autoras complementam que:
Falar com as mãos é, portanto, combinar estes elementos para formarem palavras e
estas formarem as frases em um contexto. Para conversar, em qualquer língua, não
basta conhecer as palavras e articulá-las adequadamente, é preciso aprender as regras
gramaticais de combinação destas palavras em frases. (FELIPE; MONTEIRO; 2007,
p. 23)

Em qualquer língua é possível identificar diversas variações linguísticas, devido a

contextos geográficos, históricos e socioculturais. Independente de qual seja o contexto, as

variações podem ser observadas por diferenças na forma como os sinais são utilizados e os

significados a eles atribuídos. De fato, conforme a pessoa vai adquirindo familiaridade com a

Libras, torna-se perceptível as diferenças dos sinais utilizados no Rio de Janeiro, em relação

aos de São Paulo e Minas Gerais, por exemplo.

Todavia, as terminologias científicas utilizadas no ambiente escolar, não são, em geral,

"incluídas no léxico da sociedade como um todo, tornando-se restritas ao uso de um pequeno

grupo” (STADLER, 2019, p. 83). É necessário, afirmar que a Libras não é defasada na área

científica, mas sim uma língua que encontra-se em desenvolvimento e que naturalmente vai se

7 Quando as mãos sinalizam sem encostar em outra parte do corpo, pode-se dizer que o sinal é realizado no
espaço neutro, como por exemplo, os sinais de “INCLUSÃO” e “QUÍMICA”.
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ampliando, conforme seus falantes (Surdos) vão ocupando determinados espaços, que no

passado não permitiam sua existência, como, por exemplo, universidades. Uma vez que esse

grupo passa a atuar nesses espaços e vai se aproximando da linguagem científica, surge a

necessidade de novos sinais serem desenvolvidos.

3.2 EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E ENSINO DE SURDOS

A educação brasileira de pessoas Surdas apesar de diversas barreiras rompidas, ainda

perpassa sobre inúmeros obstáculos. Entretanto, há um longo caminho a ser percorrido

principalmente se tratando do ensino de Ciências, e mais especificamente no Ensino de

Química.

O ensino de Ciências, tem adquirido um caráter focado em uma educação

contextualizada, em que os conteúdos discutidos dentro do ambiente escolar possam vir a

trazer discussões referentes ao cotidiano dos estudantes. Os conteúdos podem ser utilizados

em qualquer circunstância e escola.

Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) afirma que a área de

Ciências da Natureza “deve contribuir com a construção de uma base de conhecimentos

contextualizada, que prepare os estudantes para fazer julgamentos, tomar iniciativas, elaborar

argumentos e apresentar proposições alternativas, bem como fazer uso criterioso de diversas

tecnologias.” (BRASIL, 2018, p. 537). Ou seja, a escola deve propiciar um ambiente que seja

capaz de estabelecer metodologias que tornem o aluno capaz de se posicionar criticamente

acerca dos conhecimentos científicos e avanços tecnológicos.

A legislação proíbe que escolas, públicas ou privadas, impeçam pessoas Surdas de se

matricularem. O ambiente escolar deve oferecer a esse indivíduo oportunidades de

aprendizagem que considere suas especificidades. Caso contrário, esse ambiente perde seu

caráter inclusivo e assume um caráter, apenas, de integração. Somente a presença de um aluno

Surdo dentro de uma sala de aula não é garantia de que ele esteja incluído no ambiente

escolar. É necessário que as metodologias de ensino sejam pensadas conforme a condição

linguística deste aluno, e não que ele seja inserido em atividades propostas para ouvintes.

Pensando na educação de Surdos, estes também devem ser contemplados com a

proposta de um ensino de Ciências contextualizado. No caso deste público-alvo, existem

algumas particularidades no processo de aprendizagem. Como por exemplo, é necessário que

professores, tradutores e intérpretes atuem como mediadores do conhecimento, e para isso
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entende-se como desejável que constantemente estejam ampliando seu conhecimento na

Libras, e consequentemente sejam realizadas sinalizações coerentes e concisa acerca dos

conceitos discutidos.

3.2.1 A IMPORTÂNCIA DA LIBRAS PARA A ÁREA DE CIÊNCIAS

Ensinar os conteúdos de Ciências e Química, de maneira contextualizada, ainda é algo

desafiador. Muitas vezes esse ensino se encontra de maneira distante da realidade do

estudante, ouvinte ou Surdo, seja por falta de preparo das instituições escolares ou dos

professores, a falta de investimentos na formação continuada destes profissionais, problemas

com infraestrutura. O ensino de Ciências, e também de outras disciplinas de base comum, se

torna mais preocupante quando pensado para estudantes Surdos, pois comumente “os

conteúdos e seus conceitos são ensinados de maneira descontextualizada e ensinados de forma

independente" (SANTOS, et al., 2019, p. 84).

Por envolver diferenças linguísticas, é essencial que o professor estabeleça uma boa

comunicação com o estudante Surdo, e caso o docente não esteja preparado, é necessária a

presença de um intérprete para atuar como mediador entre o professor e o aluno. Desse modo,

Gaia e Silva (2013, p. 4) reforçam a importância da comunicação para o aprendizado dizendo

que: “se a comunicação é deficiente prejudicará seu aprendizado”. Para além do obstáculo da

comunicação, é importante que sejam pensadas estratégias de comunicação que não se

resumem apenas a tradução por parte dos intérpretes ou do docente.

Dentro do contexto escolar voltado para o ensino de Surdos, considera-se importante

que sejam planejadas aulas que explorem os aspectos visuais, entretanto é necessário se

atentar a não limitar estas práticas somente aos recursos visuais. Soler (1999, p. 19, tradução

nossa) defende um ensino de Ciências pautado na didática multissensorial que consiste em:

Um método que propõe a utilização de todos os sentidos no momento de ensinar e
aprender ciências. A didática multissensorial desta matéria, não é algo unicamente
visual, pois constitui um fator de grande interesse na integração escolar dos alunos,
[...] podendo-se produzir uma aprendizagem significativa mais completa dos
conteúdos.

Assim, compreende-se que as metodologias utilizadas dentro da sala de aula devam

recorrer tanto recursos visuais, como multissensoriais, para o ensino dos conhecimentos de

Ciências, e também, da Química.
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Para Crittelli e Santana (2018), professores de Ciências, e eventualmente os de

Química, devem estar sempre repensando suas práticas através de uma postura crítica e

reflexiva. E como no âmbito da aprendizagem de Surdos, questões de língua (Libras) e

linguagem (linguagem científica) estão diretamente envolvidas, esse momento de reflexão se

torna ainda mais necessário.

De acordo com Vygotski (2001), a aquisição da linguagem ocorre do externo para o

interno e passa a orientar o pensamento. Todo o desenvolvimento cognitivo do indivíduo

sofrerá influência da linguagem, que vai se moldando conforme as características

sócio-históricas da comunidade a qual ele está inserido. Diante disso, mesmo que professores,

tradutores e/ou intérpretes recorram a diversos meios de buscas, reafirma-se a necessidade do

domínio da Libras, como ponto chave para a apropriação da linguagem científica por parte do

aluno. Caso não ocorra uma interpretação coerente e concisa dos conceitos, “os alunos, ao

longo do processo de ensino/aprendizagem, podem internalizar conceitos com sentidos

completamente diferentes do real” (ALVES; PEIXOTO; LIPPE, 2013, p. 533).

3.2.2 APRENDIZAGEM DE QUÍMICA POR ESTUDANTES SURDOS

A Química é a disciplina que estuda a matéria, analisando sua composição, seus

fenômenos, suas estruturas e procura conhecer as relações com as energias envolvidas nestes

processos, como, por exemplo, as transformações observadas no cotidiano (ROCHA;

VASCONCELOS, 2016). Para estabelecer a linguagem científica desta Ciência, são utilizados

símbolos, fórmulas e equações.

Esses processos muitas vezes acabam possuindo explicações um tanto complexas e

cabe ao professor estabelecer metodologias de forma contextualizada, que possam vir a

garantir um processo eficiente de ensino e aprendizagem. Diante disso, Rocha e Vasconcelos

(2016, p. 1) apontam como necessário falar em uma Educação Química que “priorize o

processo de aprendizagem de maneira contextualizada, problematizadora e dialógica, para que

seja capaz de estimular o raciocínio dos estudantes e torná-los capazes de compreender a

importância socioeconômica da química”.

O Ensino de Química torna-se ainda mais desafiador quando o professor se depara

com alunos Surdos. Os desafios mencionados anteriormente são atrelados a barreiras de

comunicação, uma vez que a maior parte destes alunos se comunicam através da Libras. Os
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processos de ensino e aprendizagem de um estudante Surdo não são mais complexos

comparados aos de estudantes ouvintes, eles apenas se estabelecem através de diferentes

canais de comunicação, logo aponta-se como necessário a utilização de diversas metodologias

que considerem a condição linguística destes alunos.

A escassez de materiais específicos para o Ensino de Química é um problema

encontrado por docentes. Por isso entende-se como necessário a formação continuada destes

profissionais, que muitas vezes não tiveram uma formação que os preparasse para lidar com

estudantes Surdos. É importante serem pensadas alternativas que possam vir a minimizar essa

carência, entretanto estas não devem se fixar apenas no desenvolvimento de recursos visuais.

De acordo com Aragão e Costa (2017, p. 7) “para se obter êxito no processo de aprendizagem

do aluno surdo, é de suma importância que professor e intérprete caminhem lado a lado na

utilização de metodologias de ensino e comunicação”. É importante encontrar ferramentas

que possam auxiliar no processo de aprendizagem destes alunos, porém sua realidade não

pode ser descartada como parte do processo.

Além dos desafios citados acima, há um outro fator enfrentado por professor,

intérpretes e estudantes. O Ensino de Química apresenta um número reduzido de termos

específicos em Libras, registrados em fontes oficiais (como dicionários e plataformas

educacionais). “A ausência dos sinais também indica que esses alunos surdos deixam de ter a

oportunidade de conhecer os conteúdos que devem ser ensinados durante o Ensino

Fundamental e Médio” (ALVES; PEIXOTO; LIPPE, 2013, p. 542).

Na aula de Química, durante a explicação de determinado conteúdo o professor pode

encontrar dificuldades devido a baixa quantidade de sinais específicos. Consequentemente,

podem ser feitas traduções e interpretações que não levam a um entendimento correto dos

conceitos. Desse modo, o estudante Surdo é prejudicado no seu processo de ensino e

aprendizado, o que pode vir a impedir sua entrada na universidade.

Quando uma palavra não possui sinal na Libras pode ser utilizada a datilologia8. É

importante enfatizar que a datilologia é um recurso que corresponde à soletração e expressa a

Língua Portuguesa, não a Libras. Ou seja, toda vez que um professor ou intérprete utiliza esse

recurso, ele estará buscando um apoio em português para expressar um conceito científico,

desse modo não pode ser considerado como um sinal de Libras. Muitas vezes pela falta de

8 Também pode ser chamado de Alfabeto Manual.
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sinais correspondentes, para as aulas de Química acaba sendo necessário fazer o uso da

datilologia, o que pode gerar certo desconforto em sala de aula (ARAGÃO; COSTA, 2018).

Também vale apontar que mesmo que sejam criados sinais específicos, de nada adianta se não

forem incorporados no léxico da sociedade, pois assim deixam de ser restritos a um grupo

específico.

Ao consultar o Dicionário da Língua de Sinais de Brasil, dos autores Capovilla et al.

(2017), observa-se que a variedade de termos químicos encontrados, foi observado que o

mesmo não apresenta palavras exclusivamente do léxico da Química. Foram encontrados

alguns termos que compõem o Ensino de Química, como, por exemplo, água, gasolina,

laboratório, aço, álcool e ácido. Entretanto, termos específicos do vocabulário químico não

foram encontrados, como, por exemplo, átomo, mol, endotérmico, exotérmico, molécula etc.

Na internet existe um número significativo de dicionários de Libras, sendo em sua

maioria divididos em temas específicos, como, por exemplo, cores, frutas, sentimentos,

alimentos. O INES apresenta em seu site o “Dicionário de Libras”, disponível através do site

https://www.ines.gov.br/dicionario-de-libras/ e ordena os sinais por ordem alfabética, tema e

CM. A plataforma não apresenta nenhum sinal referente ao âmbito da Química, apenas

aparecem alguns sinais que podem ser incorporados durante o ensino, como água, álcool e

gasolina. No site do INES é possível acessar o projeto de pesquisa “Sinalizando Química”

(SinQui)9, em que encontra-se um sinalário ilustrado de Química contendo 42 sinais, em que

alguns desses sinais foram analisados neste projeto.

Encontra-se também na internet o site “SignWeaver”10, mas mesmo apresentando

como objetivo a criação de dicionários terminológicos para áreas como a das Ciências, os

sinais disponibilizados não contemplam o Ensino de Química, como, por exemplo,

resistência, potência, fonte de tensão e corrente elétrica.

Existem outros dicionários disponibilizados de forma online, dentre eles o da

Universidade Federal de Viçosa (Dicionário de Libras), que pode ser acessado pelo site

<https://sistemas.cead.ufv.br/capes/dicionario/> e o Dicionario Pro-Libras, disponível no site

<https://www.prolibras.com.br/dic/>. Nenhum desses dicionários citados apresenta palavras

10Startup social que cria dicionários para termos técnicos na Libras, para as áreas de: Ciências, tecnologia,
informática e matemática. Disponibilizada no site http://www.signweaver.com.br/index.php.

9 Esse projeto faz parte da linha de pesquisa de DIDAPS/INES, em que são desenvolvidos sinais e conceitos de
Química em Libras.

https://www.ines.gov.br/dicionario-de-libras/
https://sistemas.cead.ufv.br/capes/dicionario/
https://www.prolibras.com.br/dic/
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referentes a terminologias utilizadas no Ensino de Química.

No “Glossário Libras”, disponibilizado pela Universidade Federal de Santa Catarina,

encontra-se uma parte dedicada ao ensino de Ciências, porém não são encontrados sinais

referentes ao Ensino de Química, mas sim são encontrados sinais voltados para a área de

Ciências Biológicas, tais como: nomes de diversas doenças, partes do corpo humano e

educação sexual. Disponibilizado pelo site

<https://glossario.libras.ufsc.br/glossario/ciencias-biologicas/>.

Aponta-se que em uma busca ainda mais acentuada sobre sinais referentes a área de

Química, foram encontrados alguns sinais no dicionário virtual da Língua Americana de

Sinais, o American Sign Language (ASL) Dictionary11, como por exemplo os sinais de átomo,

molécula, elétron, nêutron. Todavia, apesar de encontrados os mesmos não foram

considerados para análise, uma vez que a ASL possui estrutura, semântica e sintaxe diferente

da Libras.

Percebe-se a dificuldade para se encontrar sinais referentes à área de Química. Tanto

dicionários físicos quanto onlines ainda possuem certa carência em relação a terminologias

específicas da área. Assim o professor e o intérprete recorrem a aplicativos, canais

educacionais disponibilizados no Youtube e pesquisas acadêmicas, que também não são uma

garantia de encontrar sinais. Como forma de minimizar problemas na aprendizagem que

podem vir a ocorrer por essa defasagem de sinais, esses profissionais recorrem a determinadas

práticas de sinalização, discutidas no próximo capítulo. Entretanto, ambas as práticas

necessitam de um bom domínio da Libras, pois caso não ocorra uma sinalização adequada os

estudantes podem ser prejudicados no processo de ensino.

Diferente das línguas orais a Libras por ser uma língua visual espacial, suas

representações necessitam ocorrer dentro de um determinado espaço. Portanto, diversos

fenômenos podem ser explicados através de representações espaciais. Crittelli e Santana

(2018, p. 5), realizam uma análise comparativa das aulas de Ciências ministradas em Libras e

as ministradas em Português e apontam que:

Durante o processo de construção de um conceito, ocorrem ricas interações e
reflexões sobre os conteúdos trabalhados em aula porque as interações partem do
abstrato (pensamento) até a construção do concreto (um sinal específico para o
determinado conceito). Pode-se destacar que o processo que ocorre em Libras até

11O dicionário pode ser acessado pelo site <https://www.handspeak.com/word/search/>.

https://glossario.libras.ufsc.br/glossario/ciencias-biologicas/
https://www.handspeak.com/word/search/
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chegar a um sinal referente a um conceito é uma grande contribuição para a ciência.
Em comparação, nas aulas ministradas em português, pelo fato de as terminologias
já estarem todas enquadradas, prontas e bem fundamentadas, tal processo não ocorre
porque não permite aos alunos uma reflexão acerca de como aquele conceito foi
construído.

Pensando no ambiente escolar ao qual o aluno Surdo está inserido, é importante que o

professor e o intérprete estejam em constante dedicação ao estudo da Libras e que em

conjunto possam desenvolver metodologias (com preferência de caráter multissensorial) que

possibilitam ao máximo a proximidade do estudante Surdo com o conhecimento científico,

evidenciando que é possível estudar Química através dessa língua.

Portanto, esse projeto parte do princípio de analisar os sinais encontrados para

conceitos utilizados no Ensino de Química, visando minimizar as dificuldades que professores

e intérpretes podem vir a encontrar. No Capítulo 4, será detalhado sobre a razão de tal análise

ter sido realizada na área de Atomística.

3.3 VOCABULÁRIO CIENTÍFICO EM LIBRAS

Ter um sinal para determinado conceito científico que permita distorções e

interpretações equivocadas, pode ocasionar um processo de memorização de informações e

conhecimentos (CRITELLI; SANTANA, 2018). Nesse contexto, o Ensino de Química acaba

se pautando em um modelo limitador da aprendizagem, podendo endereçar o aluno Surdo a

desmotivação escolar, concomitantemente ao fracasso escolar.

Enquanto não são criados dicionários mais complexos com aprofundamento científico,

cursos para uma formação mais ampla de intérpretes e para formação continuada de

professores, são utilizadas algumas práticas de ensino, que consideram a Libras como

protagonista desse processo, para garantir um processo de ensino/aprendizagem que não

prejudique o desenvolvimento desses alunos.

3.3.1 SINAIS COMBINADOS EM AULA

Dentro do ambiente da sala de aula, independente de qual seja o contexto, é essencial

que o professor estabeleça uma comunicação com seus alunos. Ensinar Química para qualquer

pessoa é desafiador, se tratando de uma educação voltada para pessoas Surdas se torna ainda

mais.
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Uma prática ainda pouco explorada na literatura da área e que possui muito a

contribuir no processo de aprendizagem são os sinais combinados em aula. Como já

discutido anteriormente o Ensino de Química ainda possui certa carência de sinais em relação

a determinados conceitos. Logo, o professor ou o intérprete em conjunto com os estudantes

construirão o sinal referente ao conceito científico. “A partir do momento em que combinam o

sinal com seus alunos, quando o sinal for executado, ele representará o conceito científico

que, em português, possui um nome específico” (CRITTELLI; SANTANA, 2018, p. 8).

Em acordo com as ideias defendidas por Crittelli (2017), é interessante ressaltar que

ao utilizar essa prática o aluno é posto em um papel ativo do seu próprio processo de ensino e

aprendizagem. Ao mediar essa prática o professor rompe o modelo de ensino em que o aluno

atua de forma passiva, sendo preenchido com informações e sinais que podem ocasionar a

memorização dos conceitos e não a aprendizagem.

Para mediar essa prática o professor e/ou o intérprete devem possuir um bom domínio

da Libras, a fim de que o processo de construção do sinal ocorra de forma mais concisa e

coerente possível e para que não ocorram equívocos conceituais. Também aponta-se a

necessidade do docente possuir um planejamento de aula que seja flexível e com objetivos

precisos.

Nesta prática, de acordo com o conteúdo discutido, o professor aponta os termos

científicos mais importantes da aula e considera-se importante que durante a explicação sejam

utilizados recursos multissensoriais para que ocorra melhor compreensão dos estudantes. E

assim, ao longo deste processo os sinais vão sendo combinados referentes aos conceitos.

De acordo com esse contexto, Crittelli e Santana (2018, p. 9) apontam que: “o sinal

combinado pode ser uma aplicação diferente de algum sinal já existente, um sinal

composto[...], um sinal adaptado para o conceito ou os alunos podem trazer um sinal novo”.

Apesar desta prática ser uma maneira intrigante de aprendizagem, entende-se como necessário

a padronização destes sinais. Ciente de que a Libras apresenta diferenças regionais, como

pode ser observado com diversos sinais, de acordo com o apontado por Fernandes (2019, p.

181): “dentro do campo das Ciências, não é usual haver regionalidades para vocabulários

técnicos-científicos.”. Uma vez que esses conceitos representam a linguagem técnica e

científica, aponta-se que as variações de sinais sejam mais estáveis.

3.3.2 CLASSIFICADORES
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Nas línguas de sinais, comumente se utiliza a prática dos Classificadores (CLs) para

tornar mais claro e compreensível o significado de que se quer enunciar. Ferreira et al. (2011,

p. 51), argumentam que: “sinais classificadores são formados quando dois ou mais vocábulos

se juntam para formar um conceito novo, diferente de sentido isolado dos componentes”12.

Segundo Bernardino (2012), os CLs acabam sendo responsáveis por grande parte dos

sinais existentes, porém deve-se atentar para que não sejam confundidos com gestos ou

mímicas. Os sinais estabelecidos por CLs embora sejam muitas vezes icônicos, devem seguir

as regras de formação da língua. Destaca-se que para fazer o uso de CLs é necessário que a

pessoa possua um domínio da língua de sinais, pois é preciso saber utilizar o espaço neutro

para tornar o mais claro e compreensível possível os aspectos que cada conceito carrega.

Com os CLs é possível qualificar uma ação para determinado sujeito (seja animado ou

inanimado). Logo, utiliza-se um artifício da própria língua de sinais para expressar algum

fenômeno, elemento, reação química, como por exemplo. De acordo com o apontado por

Crittelli e Santana (2018, p.11), mesmo sendo uma “forma interessante de se trabalhar

ciências, para alguns conceitos é necessário que exista um sinal específico”.

Tomando como exemplo, os termos “exotérmico” e “endotérmico”13 podem ser

representados por CLs, porém ao avançar no conteúdo de Termoquímica e em uma aula surge

esses termos, precisa-se de um sinal específico para representá-los pois não há tempo

suficiente para em todas aulas representá-los com CLs, outro ponto também é em relação ao

intérprete, pois a aula segue e ele continuará interpretando.

3.3.3 SINAL-TERMO

Na educação de pessoas Surdas, também pode-se utilizar os “sinais-termos”, proposta

conceitual criada por Faulstich (2014). A autora define essa prática como: “Termo criado para

13 No grupo de pesquisa SinQui, organizado pelo INES, já foram registrados os sinais de “endotérmico” e
“exotérmico”. Conforme os links, a seguir:
<https://www.youtube.com/watch?v=XY5RPdNWumY&ab_channel=Educa%C3%A7%C3%A3oB%C3%A1sic
a%2FDEBASI-INES> e
<https://www.youtube.com/watch?v=Q0ZBWlbmgPo&ab_channel=Educa%C3%A7%C3%A3oB%C3%A1sica
%2FDEBASI-INES>, respectivamente.

12 Por exemplo, a palavra arco-íris é uma palavra composta, pois seu significado (fenômeno da natureza) é
diferente dos significados das palavras “arco” e “iris” separadas (FERREIRA et al. 2011, p. 51).

https://www.youtube.com/watch?v=XY5RPdNWumY&ab_channel=Educa%C3%A7%C3%A3oB%C3%A1sica%2FDEBASI-INES
https://www.youtube.com/watch?v=XY5RPdNWumY&ab_channel=Educa%C3%A7%C3%A3oB%C3%A1sica%2FDEBASI-INES
https://www.youtube.com/watch?v=Q0ZBWlbmgPo&ab_channel=Educa%C3%A7%C3%A3oB%C3%A1sica%2FDEBASI-INES
https://www.youtube.com/watch?v=Q0ZBWlbmgPo&ab_channel=Educa%C3%A7%C3%A3oB%C3%A1sica%2FDEBASI-INES
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denotar conceitos contidos nas palavras simples, compostas, símbolos ou fórmulas, usados

nas áreas especializadas de conhecimento e de saber” (FAULSTICH, 2014). Como a Libras

apresenta sua própria estrutura gramatical, é possível atuar com autonomia, utilizando essa

língua, na criação de sinais-termos.

Dependendo do contexto ao qual está inserido o sinal pode perder seu léxico comum e

assumir um léxico específico, assim o classificando como sinal-termo (PROMETI; COSTA;

TUXI, 2015). Os autores apontam como exemplo a criação de um sinal-termo para “coração”

que dentro do contexto fisiológico apresenta um significado diferente do sinal usado no

contexto de léxico comum.

Figura 01 - Sinal comum e sinal-termo, ambos referentes à palavra coração

Fonte: Costa (2012, p. 6)

Dessa forma o sinal-termo se fundamenta na “necessidade de um sinal que represente

e conceitue os vocábulos na língua de sinais, dentro de um contexto específico e técnico. [...]”

(FERNANDES, 2019, p. 181). Essa prática é interessante, pois permite com que conceitos

representados não sejam confundidos com significados comuns, evitando com que venham

surgir possíveis equívocos conceituais que podem atrapalhar no processo de construção do

conhecimento.

Entretanto, ainda não há uma quantidade significativa de sinais-termos que

contemplem a maior parte dos conteúdos de Ciências. A elaboração de sinais-termos ocorre

através de diversos estudos na área específica do conhecimento e conceitos escolhidos, além

disso é importante que indivíduos Surdos estejam envolvidos ativamente garantindo que sua

identidade seja valorizada durante o processo, pois não há sentindo que uma proposta

educacional para determinado grupo seja desenvolvida e o mesmo não participe de processo
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de elaboração.

É necessário que esta prática seja cada vez mais pesquisada dentro das universidades e

institutos, envolvidos com o desenvolvimento de uma educação de qualidade para esse

público. Para isso é importante uma política de incentivos comprometida com sua produção,

tendo em vista a incorporação destes sinais-termos dentro dos espaços escolares.
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4 METODOLOGIA

O desenvolvimento dessa pesquisa encaixa-se em uma abordagem qualitativa, de

acordo com o que esclarecem Bogdan e Biklen (1982), que este tipo de pesquisa permite um

contato direto do pesquisador com o que está sendo investigado. Os autores também apontam

que esse processo envolve a obtenção de dados descritivos e que deve seguir um processo de

análise indutivo.

Nesse sentido, Godoy (1995, p. 21) aponta que na pesquisa qualitativa: “um fenômeno

pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e de qual é parte”, ou seja, é

preciso procurar entender o fenômeno segundo a perspectiva dos sujeitos Surdos,

considerando diferentes pontos de vista. Entretanto, no desenvolvimento deste projeto

somente é considerada a vertente socioantropológica da surdez, em que todo o âmbito de

ensino e aprendizagem é pensado dentro do contexto que valoriza a cultura Surda.

Diante desse contexto, Lüdke e André (1986) dizem que para analisar dados

qualitativos são necessárias duas etapas, que se inicia na organização do material pesquisado

em partes procurando identificar o que se considera relevante. Na segunda etapa essas partes

devem ser avaliadas frente às características específicas da situação discutida.

Essa pesquisa está baseada em uma vertente do tipo exploratória, porque, conforme

apontado por Gil (1999, p. 27): “pesquisas deste tipo são desenvolvidas com o objetivo de

propiciar uma visão geral sobre determinado fato”. Como ainda são encontrados poucos

trabalhos publicados na área, o desenvolvimento desse projeto é mais uma forma de contribuir

com a educação de pessoas Surdas na área de Ensino de Química.

Para atingir o objetivo desta pesquisa, o primeiro passo foi realizar um levantamento

de sinais de Química em Libras. Para isso, buscou-se em meios eletrônicos, dicionários,

glossários, aplicativos (HandTalk) e trabalhos acadêmicos.

A fim de realizar uma análise dos sinais encontrados da área de Química, antes é

necessário conceituar o tipo de obra discutida. Barros (2014, p. 133) aponta que “Por obras

terminográficas entendemos os dicionários terminológicos (ou vocabulários) que contém o

conjunto de termos de um domínio especializado (de uma técnica , uma ciência) [...]”. Desse

modo, ao analisar obras da área de Química, depara-se com obras terminográficas.
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Ao realizar o levantamento de sinais no Dicionário da Língua de Sinais de Brasil, dos

autores Capovilla et al. (2017), não foram encontradas nenhuma palavra referente ao léxico da

Química. Por se tratar de um dicionário de referência no Brasil, como não foram encontrados

sinais descartou-se o levantamento em outros dicionários.

Ao consultar o aplicativo Hand Talk14, também não foram encontrados sinais

específicos da área pesquisada. Ao digitar palavras como átomo, elétron, endotérmica o

aplicativo realiza a datilologia. Logo, também foi descartado para análise.

No site do INES, através do projeto de pesquisa SinQui, e no Youtube, foi onde

encontrou-se a maior quantidade de obras referentes à área da Química. Porém, percebeu-se

que dentre os sinais encontrados, para realizar uma análise comparativa entre eles, a área de

Atomistica era a única que possuía uma quantidade de sinais satisfatória.

Para comprovar a identificação do vocabulário no ensino de Atomística utilizou-se

dois livros de Ensino Médio são eles:

● FELTRE, R. Fundamentos da Química: volume único. 4. ed. São Paulo:

Moderna, 2005. 700f.

● PERUZZO, F. M.; CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. 4. ed.

São Paulo: Moderna, 2010. 408f.

Ao consultar os livros e tendo como base os sinais encontrados, somente foram

selecionadas as palavras que apesar de não serem exclusivas, são discutidas com maior

enfoque durante o ensino de Atomística.

Também foram consultados trabalhos acadêmicos encontrados no Google Acadêmico

e Scielo, ambos sem sucesso devido a pouca oferta de sinais específicos. E os trabalhos que

contemplassem a área de Atomística, apresentaram os mesmos sinais já encontrados no

SinQui e no Youtube.

14Plataforma que traduz simultaneamente conteúdos em português para a Libras.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Libras é entendida como a língua natural da maior parte da comunidade Surda

brasileira. Se trata de uma língua pronunciada pelo corpo e percebida pela visão, e através

dessa língua que seus falantes garantem a oportunidade de construir sua identidade. Ao pensar

no processo de ensino e aprendizagem referente a esse público, é essencial pensar em

abordagens educacionais que considerem a condição linguística desse sujeito como

protagonista de processo educacional.

Desse modo, Quadros (1997, p. 27) aponta que: “A voz dos surdos são as mãos e os

corpos que pensam, sonham e expressam”. De acordo com esse contexto, Santos et al. (2019,

p. 80) afirmam que o processo educacional: “deve ser voltado para a aquisição da língua de

sinais, o que permite à pessoa surda viver de forma consciente, participativa, colaborativa e

criativa, tornando-se construtor do seu próprio conhecimento enquanto sujeito cidadão”.

Logo, entende-se como necessário que exista uma preparação dos profissionais que trabalham

com esses estudantes, a fim de garantir que ocorra uma aprendizagem significativa através de

uma sinalização concisa e coerente.

Inicialmente foi realizado o levantamento dos sinais específicos da área de Química,

todos buscados em dicionários de Libras, sinalários, glossários, aplicativos, trabalhos

acadêmicos e plataformas online. Vale apontar a baixa quantidade de sinais encontrados.

Dentre os meios pesquisados, foram selecionados 4, por apresentarem uma variação dos sinais

encontrados, são eles:

● DEBASI/ INES. Instituto Nacional de Educação de Surdos, 2019. Sinalizando

Química. Disponível em:

https://sites.google.com/view/ines-debasi/projetos-pedag%C3%B3gicos/sinqui

?authuser=0. Acesso em: 26 mar. 2021.

● SALDANHA, J. C. O Ensino de Química em Língua Brasileira de Sinais.

2011. 160f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ensino

das Ciências na Educação Básica, Universidade do Grande Rio “Prof º José de

Souza Herdy”, Duque de Caxias, 2011.

● UNÍNTESE, (Libras) Sinais de Química em Língua Brasileira de Sinais.

Youtube. Disponível em:

https://sites.google.com/view/ines-debasi/projetos-pedag%C3%B3gicos/sinqui?authuser=0
https://sites.google.com/view/ines-debasi/projetos-pedag%C3%B3gicos/sinqui?authuser=0
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https://www.youtube.com/watch?v=2YulEIeQw58&ab_channel=Un%C3%AD

ntese. Acesso em: 26 mar. 2021.

● PHALA, Instituto, Sinalário de Química. Youtube. Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=yoy9dGCvljY&ab_channel=InstitutoPhala

. Acesso em: 26 mar. 2021.

O Sinalizando Química (SinQui) é uma linha de pesquisa do DIDAPS/INES, fruto da

parceria entre professores ouvintes de Química e professoras Surdas de Libras do próprio

instituto. O Instituto Phala é uma instituição fundada por familiares e profissionais na área da

surdez, desenvolvendo vários projetos para esse público. A Uníntese se constitui em uma

instituição de ensino, oferecendo formação e serviços educacionais inovadores. Esses três

institutos disponibilizam os sinais analisados em seus canais da plataforma “Youtube”. Por

fim, a dissertação de obtenção do título de Mestre, analisada, é da autora Joana Correia

Saldanha, com o título “O ensino de química em Língua Brasileira de Sinais”, tendo como

tema o Ensino de Química para Surdos. E os sinais analisados, se encontram disponíveis na

própria dissertação.

Em seguida, foi identificado que dentre os sinais selecionados, 9 possuíam variações.

Consultados os livros de Ensino Médio, pode-se afirmar que esses sinais se enquadram no

ensino de Atomística. O Quadro 1 a seguir mostra quais foram as palavras selecionadas em

que os sinais foram encontrados variações.

Quadro 01 - Resultado da busca dos termos encontrados.

Meio pesquisado Termos encontrados

SinQui (INES) Elétron, átomo, cátion, ânion, núcleo
atômico, próton, nêutron, eletrosfera e íon.

Mestrado Joana Saldanha Elétron, átomo, núcleo atômico, próton,
nêutron e eletrosfera.

Instituto Phala Elétron, átomo, cátion, ânion, próton e
nêutron.

Uníntese Elétron, átomo, cátion, ânion, próton e
nêutron.

Análise dos sinais

https://www.youtube.com/watch?v=2YulEIeQw58&ab_channel=Un%C3%ADntese
https://www.youtube.com/watch?v=2YulEIeQw58&ab_channel=Un%C3%ADntese
https://www.youtube.com/watch?v=yoy9dGCvljY&ab_channel=InstitutoPhala
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Dando início, o termo “núcleo atômico” foi encontrado no SinQui (Fig. 02) e na tese

de mestrado analisada (Fig. 03). Embora apresentem CM diferentes, ambos informam a

definição do conceito e em seguida apresentam o sinal correspondente. Os dois sinais se

estabelecem partindo de uma proximidade icônica em relação ao seu significado em Química,

outro ponto que vale ressaltar é que ambos partem deste sinal para construir os outros sinais

como “íon”, “cátion” e “ânion”. O sinal proposto pela dissertação representa o núcleo atômico

como uma esfera oca, porém acredita-se que esse sinal não é adequado, pois não considera a

existência das subpartículas.

Diferente do sinal apresentado pelo SinQui, que utiliza-se com a mão fechada,

representando algo que não está vazio. Pensando nesse contexto, ao ter contato com uma

palavra nova o estudante pode vir a ter uma vaga ideia do novo conceito que em algum

momento será necessário utilizar (VYGOTSKI, 1993). Desse modo, acredita-se que o

entendimento do conteúdo não fica comprometido, uma vez que a sinalização é pensada

dentro do contexto científico. As outras plataformas analisadas não apresentam um sinal para

o termo “núcleo atômico”.

Figura 02 - Sinal referente ao termo “núcleo atômico", fornecido pelo SinQui

Fonte: Imagem retirada do Youtube e editada pelo autor (2021)

Figura 03 - Sinal referente ao termo “núcleo atômico”, fornecido pela dissertação analisada



40

Fonte: Joana Correia Saldanha (2011, p. 127)

O sinal do termo “eletrosfera”, foi disponibilizado pelo SinQui e pela dissertação

analisada, já as outras duas fontes pesquisadas não fornecem sinal para esse termo. Saldanha

(2011, p. 126) compõe o sinal na: “Configuração da mão direita, passando a fazer o sinal de

número sete, segundo ela, sete camadas, e girando em torno da mão esquerda com a

configuração O.”, conforme a Fig. 04. Já o SinQui, compõe o sinal na CM referente a da letra

“S” e acrescenta um movimento com outra CM sobre a representação do núcleo atômico, a

fim de caracterizá-lo como um conjunto de camadas do átomo, observado na Fig. 05.

Tomando esse exemplo como referência, é possível perceber que a Libras é uma língua, que

assim como qualquer outra, constantemente evolui e como o vocabulário científico cada vez

mais é aprimorado, conforme pessoas Surdas vão tomando a responsabilidade do seu processo

de ensino e aprendizagem.

Figura 04 - Sinal referente ao termo “eletrosfera”, fornecido pela dissertação analisada

Fonte: Joana Correia Saldanha (2011, p. 127)

Figura 05 - Sinal referente ao termo “eletrosfera”, fornecido pelo SinQui
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Fonte: Imagem retirada do Youtube e editada pelo autor (2021)

Para o resultado da busca pelo termo “átomo”, cada meio pesquisado apresenta um

sinal diferente. O SinQui, apresenta um sinal composto para o termo e incorpora numerais

para compor esse sinal, que a CM de número sete em movimento circular refere-se às sete

camadas eletrônicas em torno do átomo, conforme observado na Fig. 06. A prática de

incorporação na Libras consiste em utilizar a CM dos números e incorporá-la na mão

dominante (mão que apresenta movimento), sendo um fenômeno bastante produtivo na língua

de sinais (TAKAHIRA, 2013).

Já a dissertação analisada apresenta um sinal, associado ao Modelo de Rutherford15,

em que a mão em movimento os dedos ficam separados e ligeiramente curvados, girando em

torno da mão que representa o núcleo atômico (SALDANHA, 2011), de acordo com a Fig. 07.

O Instituto Phala, apresenta a CM referente ao termo “energia”, girando em movimento

circular em torno da outra mão representando o núcleo atômico na CM de letra “O”, Fig. 08.

Por último, a Uníntese (Fig. 09) apresenta a mesma CM apresentada pelo SinQui, se

diferenciando apenas na CM que representa o núcleo atômico.

Diante disso, nota-se que os sinais propostos pelo SinQui e pela Uníntese carregam

uma analogia mais coerente ao significado de “átomo”, e como observado os sinais ainda se

preocupam em apresentar uma configuração que leva em conta as sete camadas eletrônicas.

Diferente de sinal apresentado pela dissertação analisada, em que considera-se equivocado

associar o sinal a um modelo atômico específico, uma vez que abre espaço para surgirem

possíveis erros conceituais ao se discutir conceitos seguintes. O Instituto Phala traz o sinal

utilizado pelo conceito de “energia”, nesse ponto considera-se importante que ao propor um

sinal específico para determinado conceito científico ter cautela se o mesmo possui relação

15Modelo desenvolvido pelo cientista Ernest Rutherford formado por um pequeno núcleo rodeado por um grande
volume, tendo como analogia o Modelo Sistema Planetário (SALDANHA, 2011).
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com a terminologia discutida, a fim de evitar que seja transmitido uma acepção inapropriada

ao conceito discutido.

Figura 06 - Sinal referente ao termo “átomo”, fornecido pelo SinQui

Fonte: Imagem retirada do Youtube e editada pelo autor (2021)

Figura 07 - Sinal referente ao termo “átomo”, fornecido pelo Instituto Phala

Fonte: Imagem retirada do Youtube e editada pelo autor (2021)

Figura 08 - Sinal referente ao termo “átomo”, fornecido pela Uníntese

Fonte: Imagem retirada do Youtube e editada pelo autor (2021)

Figura 09 - Sinal referente ao termo “átomo”, fornecido pela dissertação analisada
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Fonte: Joana Correia Saldanha (2011, p. 126)

Os sinais de “elétron”, “próton” e “nêutron” ao estarem associados às cargas de

partículas, acredita-se que como forma de facilitar a compreensão dos conceitos por parte dos

estudantes, é importante identificar a região positiva, negativa ou neutra em um átomo. Ao

contrário dos conceitos de “cátion” e "ânion", que sugere-se evitar o uso de cargas pontuais

(“+” e “-”), pois podem gerar confusões conceituais com a perda e/ou ganho de elétrons pelo

íon.

Houve também variações entre os sinais apresentados pelos meios pesquisados

referentes ao termo “elétron”. O SinQui (Fig. 10) fornece um sinal composto em que a mão

em movimento apresenta a CM referente a letra “E”, que gira em movimento circular em

torno do núcleo (representado pela mão sem movimento), seguido da representação de sinal

de “negativo”, referente ao conceito discutido que se trata de uma partícula negativa que gira

na eletrosfera. Os outros sinais se apresentam de forma semelhante, porém sem a variação em

relação ao sinal de “negativo”. Foi o caso da Unintese (Fig. 11) e da dissertação de mestrado

analisada (Fig. 12).

Contudo, o Instituto Phala apresenta um sinal totalmente diferente dos outros meios,

em que o mesmo sinal utilizado para “elétron” corresponde ao sinal de “energia” (Fig. 13).

Todavia, considera-se atribuir um sinal para dois conceitos científicos um caminho que se

contrapõe a uma proposta bilíngue de ensino. O fato de existir um sinal específico de Libras,

não é garantia de aprendizagem, caso seja apresentado de maneira descontextualizada com o

conceito trabalhado (CRITELLI; NUNES; DOMINGUEZ, 2019). Desse modo, de acordo

com o apontado por Vygotsky (1993, p. 84) não adianta simular “[...]um conhecimento dos

conceitos correspondentes, mas que na realidade só encobre um vácuo".
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Figura 10 - Sinal referente ao termo “elétron”, fornecido pelo SinQui

Fonte: Imagem retirada do Youtube e editada pelo autor (2021)

Figura 11 - Sinal referente ao termo “elétron”, fornecido pela Uníntese

Fonte: Imagem retirada do Youtube e editada pelo autor (2021)

Figura 12 - Sinal referente ao termo “elétron”, fornecido pela dissertação analisada

Fonte: Joana Correia Saldanha (2011, p. 120)
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Figura 13 - Sinal referente ao termo “elétron”, fornecido pelo Instituto Phala

Fonte: Imagem retirada do Youtube e editada pelo autor (2021)

Dando continuidade, pode-se observar modificações para o sinal referente ao termo

“próton”. O primeiro sinal é apresentado pelo SinQui (Fig. 14), formado pela fusão de três

sinais. A configuração em letra “P” da mão dominante, girando em torno da mão que

representa um núcleo atômico, aponta-se que essa não é mais representada pela configuração

da letra “S”, mas sim na CM referente a letra “O” na vertical, seguida da representação do

sinal de “positivo”. A mudança na CM para representar o núcleo atômico, ocorre devido a

definição de próton se tratar de uma partícula positiva que se localiza no núcleo do átomo e

não em torno (como os elétrons). Para se ter um sinal referente a um conceito científico,

leva-se em conta os parâmetros da Libras, com elementos conhecidos pelos estudantes e

partindo do significado da palavra se crie o sinal (FERNANDES et al., 2019). O sinal

apresentado pela dissertação (Fig. 15) possui a mesma constituição de que o elaborado pelo

SinQui, porém não apresenta o sinal de “positivo”.

Figura 14 - Sinal referente ao termo “próton”, fornecido pelo SinQui
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Fonte: Imagem retirada do Youtube e editada pelo autor (2021)

Figura 15 - Sinal referente ao termo “próton”, fornecido pela dissertação analisada

Fonte: Joana Correia Saldanha (2011, p. 120)

Considera-se como um erro conceitual a utilização dos sinais apresentados pelo

Instituto Phala (Fig.16) e pela Unintese (Fig. 17). O primeiro, representa o conceito com o

sinal de “positivo”, e o segundo coloca a mão dominante na CM da letra “P”, em movimento

de vai e vem na direção da mão que representa o núcleo. Ambos os sinais representam um

significado errôneo do conceito de “próton”.

O Instituto Phala, resume o conceito apenas como algo positivo, porém não se

preocupa em sinalizar sua localização no núcleo ou como uma partícula. A Uníntese ao

colocar no sinal o movimento de vai e vem na direção de núcleo, incita que a partícula está

localizada fora de núcleo e também ao não apresentar o sinal que a partícula está carregada

abre uma lacuna no entendimento do conceito. Assim, defende-se que esses sinais não sejam

utilizados para o conceito de “próton”, pois não se preocupam com o entendimento do
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significado da palavra e ainda sugerem sinalizações equivocadas.

Figura 16 - Sinal referente ao termo "próton", fornecido pelo Instituto Phala

Fonte: Imagem retirada do Youtube e editada pelo autor (2021)

Figura 17 - Sinal referente ao termo “próton”, fornecido pela Uníntese

Fonte: Imagem retirada do Youtube e editada pelo autor (2021)

Dos sinais encontrados para o termo “nêutron”, foram encontrados quatro

representações dos sinais, conforme a seguir:

Figura 18 - Sinal referente ao termo “nêutron”, fornecido pelo SinQui
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Fonte: Imagem retirada do Youtube e editada pelo autor (2021)

Figura 19 - Sinal referente ao termo “nêutron”, fornecido pelo Instituto Phala

Fonte: Imagem retirada do Youtube e editada pelo autor (2021)

Figura 20 - Sinal referente ao termo “nêutron”, fornecido pela Uníntese

Fonte: Imagem retirada do Youtube e editada pelo autor (2021)

Figura 21 - Sinal referente ao termo “nêutron”, fornecido pela dissertação analisada
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Fonte: Joana Correia Saldanha (2011, p. 120)

Todos os casos analisados utilizam a mão dominante na CM referente a letra “N”.

Porém, somente o SinQui (Fig. 18), se preocupa em representar por incorporação de numerais

que a partícula possui carga neutra, utilizando a CM do número “0”. A Uníntese, do mesmo

modo que no sinal de “próton”, traz o movimento de forma que a partícula está rodeando o

núcleo, logo o sinal carrega um equívoco conceitual. A dissertação analisada e o Instituto

Phala, apresentam um sinal coerente, porém não é o mais adequado dentre os quatro, uma vez

que não se preocupa em representar que se trata de uma partícula neutra.

O termo “íon” só foi encontrado no SinQui, apresentando um significado único em

relação às outras bases consultadas. O sinal em si não possui uma proximidade icônica em

relação ao seu significado em Química (Fig. 22). No site é apresentado o sinal correspondente

ao termo, seguido da explicação do conceito em Libras. Logo, ao trazer a explicação do

conceito o sinal é transmitido de forma ativa, não sendo vazio de significado para o estudante.

Nas outras fontes pesquisadas o sinal de “íon” não é apresentado, mas os sinais de cátion e

ânion são. Visto que para o entendimento destes dois conceitos, é importante que o termo

“íon” seja apresentado anteriormente, e partindo deste se formem os sinais das espécies

ionizadas se diferenciando apenas nas suas particularidades.

Figura 22 - Sinal referente ao termo “íon”, fornecido pelo SinQui
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Fonte: Imagem retirada do Youtube e editada pelo autor (2021)

O sinal apresentado na Fig. 22, foi construído partindo do princípio de que um átomo

pode ganhar ou perder elétrons se transformando em um íon. Nesse caso, acredita-se que o

entendimento do conceito discutido não fica comprometido com esse sinal, uma vez que a

mão passiva se remete ao núcleo atômico e a mão dominante no movimento de vai e vem faz

referência às propriedades de um íon, de ganhar ou perder elétrons.

Para o resultado da busca dos termos “cátion” e “ânion”, foram identificadas

sinalizações consideradas inadequadas. Dentre os meios pesquisados, o único que não

apresenta esses sinais foi a dissertação de mestrado.

O SinQui fornece um sinal para “cátion” (Fig. 23) e “ânion” (Fig. 24), construídos a

partir do sinal de “íon” (Fig. 22), em que o movimento do sinal remete-se ao afastamento ou

aproximação para com o núcleo, representado na mão passiva. Diante disso, pode-se apontar

duas observações. A primeira, é que os sinais elaborados no sinalário não se pautam na

memorização de conceitos, como “cátion” ser apresentado com “sinal positivo” e “ânion”

com “sinal negativo”, evitando assim com que os estudantes façam analogias equivocadas ao

serem discutidos “ganha e perda de elétrons”; na segunda, supostamente resultado da

primeira, é sobre a importância de um sinal ser criado e validado em conjunto pela

comunidade Surda e por profissionais específicos da área (SOUZA; LIMA; PÁDUA, 2014).

Figura 23 - Sinal referente ao termo “cátion”, fornecido pelo Sinqui
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Fonte: Imagem retirada do Youtube e editada pelo autor (2021)

Figura 24 - Sinal referente ao termo “ânion”, fornecido pelo SinQui

Fonte: Imagem retirada do Youtube e editada pelo autor (2021)

O Instituto Phala, apresenta um sinal composto em ambos os conceitos. No sinal de

“cátion”, é utilizado a junção do sinal utilizado pelo próprio instituto para “elétron” (Fig 13) e

o sinal referente a “positivo”, como observado na Fig. 25. Para o sinal de “ânion”, também é

utilizado o sinal de “elétron” do instituto, porém seguido do sinal de "negativo”, de acordo

com a Fig. 26.

Figura 25 - Sinal referente ao termo “cátion”, fornecido pelo Instituto Phala



52

Fonte: Imagem retirada do Youtube e editada pelo autor (2021)

Figura 26 - Sinal referente ao termo “ânion”, fornecido pelo Instituto Phala

Fonte: Imagem retirada do Youtube e editada pelo autor (2021)

A Uníntese, apresenta os mesmos sinais compostos para ambos os termos, como

observado nas Fig. 27 e Fig. 28. Entretanto, vale apontar que o primeiro sinal utilizado para

compor os sinais de cátion e ânion, não é o sinal de elétron utilizado apresentado pelo

instituto (Fig. 11), que também não apresenta um sinal para o termo “íon”.

Figura 27 - Sinal referente ao termo “cátion”, fornecido pela Uníntese
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Fonte: Imagem retirada do Youtube e editada pelo autor (2021)

Figura 28 - Sinal referente ao termo “ânion”, fornecido pela Uníntese

Fonte: Imagem retirada do Youtube e editada pelo autor (2021)

Diante disso, é importante seguir uma sequência para elaborar os sinais de acordo com

o conteúdo para que ocorra uma aprendizagem coerente e concisa. Entende-se que para isso é

necessário que os sinais de “cátion” e "ânion" sejam construídos a partir do sinal de “íon”,

conforme apresentado pelo SinQui. É importante que ao serem elaborados sinais para esses

conceitos, eles não se preocupem com a iconicidade do sinal de “positivo” e “negativo”,

conforme apresentado pelos outros institutos. Acredita-se que caso isso ocorra o estudante

tende a memorizar o conteúdo, permitindo com que existam eventuais confusões ao

correlacionar os sinais com os conceitos de ganho e perda de elétrons. “[...] apenas unir sinais

já existentes, não é suficiente, mesmo que a intenção seja de suprir a inexistência dos sinais

para essa área” (PIMENTEL; ARAÚJO; LEIPNITZ, 2017, p. 274).



54

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da Libras ter sido oficializada e regulamentada como língua e com estudantes

Surdos ocupando cada vez mais espaços acadêmicos, ainda é nítida como a língua ainda

possui carência em termos específicos no que tange à área da Química.

Através do referencial teórico pode-se perceber sobre as consequências que essa

carência carrega para o Ensino de Química, porém também pode-se refletir sobre outras

formas de garantir a aprendizagem científica através da Libras.

De acordo com os dados apresentados neste trabalho, percebe-se que ter um sinal não

é o suficiente para garantir um processo de ensino e aprendizagem coerente e conciso. Muitos

dos sinais analisados não remetem ao verdadeiro significado da palavra, podendo levar o

estudante a interpretações errôneas sobre os conceitos.

É importante destacar que outros métodos de ensino também não podem ser

descartados durante o processo de ensino. Sinais combinados em aula, classificadores e

sinais-termo são processos que ocorrem ricas interações e reflexões com os estudantes. Esses

processos precisam cada vez mais serem pesquisados dentro da área de Ensino de Química,

pois possuem grandes contribuições para a Ciência.

Reforça-se a necessidade de elaboração de sinais científicos que carreguem uma

sinalização adequada e suficiente para o desenvolvimento dos conceitos. Porém, é totalmente

necessário a participação direta de pessoas Surdas no processo de criação e validação desses

sinais. Tal argumento firma-se a exemplo dos sinais apresentados pelo SinQui, que foram

construídos em conjunto por professores Surdos e ouvintes, e consequentemente trazem sinais

com altas potencialidades de desenvolvimento, que consideram o verdadeiro significado de

conceito com interpretações coerentes.

Outro ponto que vale ressaltar é a necessidade de pequenos grupos que desenvolvem

sinais científicos, se interligarem com grandes centros de referência da área como o INES e a

Feneis. Pois, assim estes sinais possuem maiores chances de serem validados, melhor

divulgados e utilizados dentro dos espaços escolares, evitando a criação de diversos sinais

para um mesmo conceito científico.

Se publicado como artigo e apresentado em congressos da área, acredita-se que esse

trabalho trará contribuições importantes para a área de Ensino de Química e para os estudos

em Libras. E também poderá servir como material de auxílio para professores e intérpretes,

preocupados com a aprendizagem de seus alunos, permitindo uma reflexão crítica a respeito
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dos materiais encontrados nesta área do conhecimento.

Por fim, não são todos os conceitos científicos em Libras que podem ser encontrados,

mas nem por isso pode-se afirmar que esta língua é defasada na área científica. Deve-se

entender que ela está em constante desenvolvimento, conforme seus falantes cada vez mais

vão ocupando espaços e assim seu léxico vai se ampliando.

Todavia, é urgente que cada vez mais sejam desenvolvidas pesquisas na área, e que

seus resultados possam contribuir não só para o Ensino de Química, como para as outras

disciplinas, como Física, Biologia, Matemática. E assim, cada vez mais a Libras vai sendo

enriquecida com novas palavras e conceitos utilizados no ensino de Ciências, para assim

serem dados alguns passos para a verdadeira inclusão de pessoas Surdas no sistema

educacional.
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APÊNDICES

APÊNDICE A – QUADRO COM OS SINAIS ANALISADOS DO SinQui E SEUS

RESPECTIVOS LINKS

TERMINOLOGIAS
QUÍMICAS

ENDEREÇO YOUTUBE

Ânion https://www.youtube.com/watch?v=KSAjMbELOwM&ab_c

hannel=Educa%C3%A7%C3%A3oB%C3%A1sica%2FDEB

ASI-INES

Átomo https://www.youtube.com/watch?v=uW3w7jOu4zU&list=PL

18ybxrEghTsp5KTZchwQxZUraWM6Egcg&ab_channel=E

duca%C3%A7%C3%A3oB%C3%A1sica%2FDEBASI-INE

S

Cátion https://www.youtube.com/watch?v=znJiOE8kjq4&ab_chann

el=Educa%C3%A7%C3%A3oB%C3%A1sica%2FDEBASI-

INES

Elétron https://www.youtube.com/watch?v=tekJjT2Iz2Q&list=PL18

ybxrEghTsp5KTZchwQxZUraWM6Egcg&index=10&ab_ch

annel=Educa%C3%A7%C3%A3oB%C3%A1sica%2FDEB

ASI-INES

Eletrosfera https://www.youtube.com/watch?v=Dr_XjFGrjqo&list=PL18

ybxrEghTsp5KTZchwQxZUraWM6Egcg&index=28&ab_ch

annel=Educa%C3%A7%C3%A3oB%C3%A1sica%2FDEB

ASI-INES

Íon https://www.youtube.com/watch?v=h9B2v-WaRBE&list=PL

18ybxrEghTsp5KTZchwQxZUraWM6Egcg&index=14&ab_

channel=Educa%C3%A7%C3%A3oB%C3%A1sica%2FDE

BASI-INES
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Nêutron https://www.youtube.com/watch?v=wYRO_9cvHAQ&list=P

L18ybxrEghTsp5KTZchwQxZUraWM6Egcg&index=17&ab

_channel=Educa%C3%A7%C3%A3oB%C3%A1sica%2FD

EBASI-INES

Núcleo Atômico https://www.youtube.com/watch?v=nTHM2s7ZBI0&list=PL

18ybxrEghTsp5KTZchwQxZUraWM6Egcg&index=24&ab_

channel=Educa%C3%A7%C3%A3oB%C3%A1sica%2FDE

BASI-INES

Próton https://www.youtube.com/watch?v=zrBSzvV0teM&list=PL1

8ybxrEghTsp5KTZchwQxZUraWM6Egcg&index=16&ab_c

hannel=Educa%C3%A7%C3%A3oB%C3%A1sica%2FDEB

ASI-INES
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APÊNDICE B - QUADRO COM AS OUTRAS PLATAFORMAS E SEUS RESPECTIVOS

LINKS

PLATAFORMA LINK YOUTUBE

Instituto Phala https://www.youtube.com/watch?v=yoy9dG

CvljY&ab_channel=InstitutoPhala

Uníntese https://www.youtube.com/watch?v=2YulEIe

Qw58&t=3s&ab_channel=Un%C3%ADntes

e


