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RESUMO 

 

O processo de inclusão e políticas educacionais que abranjam a especificidade 

pedagógicas dos alunos surdos são escassos nas escolas públicas e a falta de formação 

dos docentes neste âmbito agravam a falta de metodologias que englobem a concepção 

de ensino e aprendizagem de alunos surdos. Diante disso, o presente trabalho buscou criar 

e utilizar ferramentas visuais e linguísticas para o ensino de ciências nos conteúdos 

biomas e corpo humano com a finalidade de contribuir para um ensino igualitário para a 

aluna surda citada nesta pesquisa, aplicando metodologias que abranjam suas 

necessidades e promovam sua inclusão e comunicação com a turma. No caráter 

metodológico buscou-se utilizar os momentos pedagógicos e dividir os conteúdos em 

duas vertentes, sendo trabalhados de forma teórica na universidade e as dinâmicas em 

sala de aula com a presença dos alunos ouvintes em uma turma do 8º ano do Ensino 

Fundamental II de uma escola no município de Santo Antônio de Pádua. Para a análise 

de dados buscou-se relatar as observações, interações e respostas analisadas por meio de 

questionário. Como conclusão, a utilização e construção de materiais visuais favoreceu   

o aprendizado da aluna surda na disciplina, assim como favoreceu comunicação com os 

alunos ouvintes, beneficiando o aprendizado de ambos.  

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Surdos; Biomas; Corpo humano; Inclusão. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

ABSTRACT 

 

The inclusion process and educational policies that cover the pedagogical specificity of 

deaf students are scarce in public schools and the lack of teacher training in this area 

exacerbates the lack of methodologies that encompass the concept of teaching and 

learning for deaf students. Thus, the present work sought to create and use visual and 

linguistic tools for teaching science in biomes and human body content, in order to 

contribute to an egalitarian teaching for the deaf student mentioned in this research, 

applying methodologies that cover their needs and promote inclusion and communication 

with the class. In the methodological character, we sought to use the pedagogical 

moments and divide the contents into two aspects, being worked theoretically in the 

university and the dynamics in the classroom with the presence of hearing students in an 

8th grade class of Basic Education II of a school in the municipality of Santo Antônio de 

Pádua. For data analysis, we sought to report the observations, interactions and responses 

analyzed through a questionnaire. In conclusion, the use and construction of visual 

materials favored the learning of the deaf student in the subject, as well as favored 

communication with the hearing students, benefiting the learning of both. 

 

Keywords: Science Teaching; Deaf; Biomes; Human Body; Inclusion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com base nas dificuldades, enfrentadas por alunos surdos e professores no ensino 

de botânica, este trabalho tem como objetivo principal criar métodos didáticos que 

auxiliem no aprendizado do corpo humano e biomas em uma perspectiva bilíngue e visual 

para o aluno surdo. Tendo em vista, utilizar abordagem dos momentos pedagógicos para 

detalhar com ênfase, os conteúdos do referente aos sistemas do corpo humano e os biomas 

brasileiros, sendo esses conteúdos abordado durante as aulas na escola da aluna em 

questão e dentro do espaço universitário. Visando aproximar os alunos surdos do 

conhecimento científico, cultural e social do ensino de biologia na perspectiva surda, 

auxiliando na estratégia de inclusão e afirmação dos alunos surdos na sociedade como 

agentes de mudanças na sociedade (FIGUEIREDO et al., 2012). 

Nota-se que o componente curricular de ciências naturais se realiza de forma 

insatisfatória para alunos ouvintes com domínio língua portuguesa. Deste modo, a 

característica linguística do surdo, estabelece uma defasagem acerca da construção do 

conhecimento científico, visto que há poucos sinais em algumas áreas relacionadas na 

disciplina de biologia, química e física. Pensando na educação surda em uma perspectiva 

bilíngue, a criação de estratégias e atividades desenvolvidas voltadas para uma concepção 

educativa surda, certificamos uma educação igualitária para todos os alunos (SILVA e 

REIS. 2012). 

A política inclusiva trouxe novos desafios para a rotina dos professores, pois os 

mesmos precisaram abordar diferentes metodologias para alunos com deficiência motora, 

intelectual, deficiente auditivo, entre outros. A metodologia usada no processo de ensino-

aprendizagem de alunos surdos busca materiais visuais e táteis, para auxiliar no 

aprendizado do conteúdo, usando LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para o ensino de 

ciências. Os conteúdos de dos sistemas do corpo humano e biomas a ser trabalhado 

apresenta termos e processos biológicos complexos, sendo abordado com métodos 

convencionais para o aprendizado do aluno surdo. O que torna esses métodos ineficazes. 

Sendo assim, busca-se construir métodos e materiais de ensino que abranjam a 

necessidade de aprendizagem dos alunos com deficiência auditiva, dos conteúdos 

abordados no 2º segmento do ensino fundamental e ensino médio. 

Assim, esse trabalho teve como questões norteadoras: (i) qual a contribuição que a 

utilização de materiais visuais pode trazer para o ensino do corpo humano para alunos 
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surdos? (ii) a utilização de metodologias bilíngues contribui para a interação entre alunos 

surdos e ouvintes? 

O objetivo geral foi criar metodologias para o ensino de conteúdos de biologia na 

perspectiva bilíngue. Como objetivos específicos foi proposto: (i) utilizar materiais 

visuais replicando estruturas e processos presentes no ensino do corpo humano e biomas 

brasileiros; (ii) avaliar as metodologias utilizadas para o ensino de surdos sobre o corpo 

humano e biomas brasileiros e adequá-las para realidade do aluno surdo; (iii) estimular a 

interação surdo/ouvinte buscando meios acessíveis para criar metodologias bilíngue, e, 

(iv) analisar a percepção de uma aluna surda do ensino fundamental II sobre o ensino do 

corpo humano e biomas brasileiros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Breve histórico da educação de PS’s no mundo 

 

A língua de sinais é a forma natural de comunicação dos surdos, e manifesta-se de 

forma instintiva, sendo essa LS a língua oficial da comunidade surda (DIZEU e 

CAPARELI, 2005). Existem poucos relatos de pessoas surdas documentados, contudo no 

século XII (Idade média), as pessoas surdas (PS’s) eram classificadas como deficientes 

intelectuais, visto que a capacidade de raciocinar era vinculado diretamente a 

comunicação oral. A condição das pessoas surdas só começou a melhorar no século XV 

(Final da idade média) como afirma Schlünzen et al. (2013, p. 49): 

 

As famílias nobres que tinham herdeiros surdos tinham interesse em 

compreendê-los e integrá-los na sociedade com a finalidade de não 

perder as riquezas familiares. Além disso, havia o interesse da Igreja 

em praticar a ‘caridade’, promovendo a comunicação das PS´s com 

Deus e o ensino dos sacramentos para que não perdessem a sua alma 

(SCHLÜNZEN et al., 2013, p. 49). 

 

Dessa forma a integração dos surdos na sociedade teve início por meio de interesses 

financeiros, dado que, pessoas com posses e riquezas não almejavam perder seus títulos para 

outros familiares, sendo essa alfabetização realizada em casa ou em conventos e escolas católicas 

na qual a metodologia utilizada para educar os surdos foi inicialmente a oralização. Com a 

concepção que a PS era capaz de aprender por metodologias pedagógicas especificas, em 

que o surdo pudesse desenvolver pensamentos críticos, escrever e se comunicar com o 

mundo ouvinte, notando-se que a sua maneira natural de comunicação era banalizada e 

excluída pelos pedagogos responsáveis por sua alfabetização (LACERDA;1998). 

Almeida (2013, p. 12) diz que: 

 

O surdo aprendiz de uma segunda língua somente será capaz de utilizar 

as informações desta nova língua, de forma observar, comparar 

concluir, tendo como base os construtos internos hipóteses mentais 

adquiridas através da primeira língua (ALMEIDA, 2013, p. 12). 

 

A autora atribui o ensino do surdo eficaz, somente quando ele possui domínio da 

L1 (primeira língua), no caso da língua de sinais. Salientando o déficit de aprendizagem 

dos surdos no século XV e as involuções causadas pela banalização da cultura surda. 
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Segundo Duarte et al. (2013), as mudanças significativas no ensino de PS’s 

começaram acontecer no século XVI, com o surgimento de estudiosos na área relacionada 

em ensino para surdos, Girolamo Cardano (1501-1576) médico em Pádua, situada na 

Itália, desenvolveu novas metodologias utilizando gestos manuais e símbolos, salientando 

que PS’s são educáveis e podem viver e interagir com a sociedade: 

 

Há uma relação direta entre saúde e educação para os surdos ao longo 

da história. Foram ‘os sacerdotes médicos’ e a legislação justiniana que 

deram oportunidade à ascensão social e legal dos surdos (Duarte et al., 

2013 apud Rocha, 2005; Carvalho, 2007). 

 

Evidencia-se a conexão que a religião e medicina detinham para o uso de 

metodologias mais aceitáveis para os parâmetros do século, no qual as famílias que 

possuíam membros surdos delegavam o ensino há essas intuições. A educação oficial dos 

sujeitos surdos-mudos (como eram chamados na época), estabeleceu-se na Espanha em 

1555, quando então Ponce de Leon (1510-1584), um monge beneditino utilizava sinais 

para se comunicar em virtude de um voto de silêncio (SCHLÜNZEN et al., 2013). A 

metodologia de ensino usada por Ponce de Leon utilizava a datilologia (alfabeto manual), 

escrita e oralização como instrumentos pedagógicos e linguísticos para educar estudantes 

surdos, destacando-se que somente sujeitos surdos nascidos em famílias ricas eram 

contemplados com o acesso a didáticas mais acessíveis a sua condição (DUARTE et al., 

2013). Destaca-se que o acesso à educação por indivíduos surdos de famílias abastadas, 

tem-se de forma a legitimar o sujeito na sociedade e pela lei, assegurando seu direito 

como cidadão de herdar a fortuna de família: 

 

O propósito da educação dos surdos, então, era que estes pudessem 

desenvolver seu pensamento, adquirir conhecimentos e se comunicar 

com o mundo ouvinte. Para tal, procurava-se ensiná-los a falar e a 

compreender a língua falada, mas a fala era considerada uma estratégia, 

em meio a outras, de se alcançar tais objetivos (LACERDA, 1998, p. 

1). 

 

As propostas de ensino para a público surdo do século XVI, se embasava no 

oralismo como método mais eficaz de ensino para PS’s, enfatizando as expectativas 

acerca da oralização dos surdos e a obliteração da identidade surda e a rejeição da forma 

natural de comunicação dos surdos, retardando possíveis progressos para efetivação da 

LS, como língua oficial da comunidade surda. (SILVA, 2003). O padre espanhol Juan 

Pablo Bonet (1579-1633), reconheceu que a escrita não estava diretamente ligada a 



15 
 

 

audição, possibilitando a criação do primeiro alfabeto manual registrado (SCHLÜNZEN 

et al., 2013). 

 

FIGURA 1: Alfabeto manual de Juan Pablo Bonet. 

 
Fonte: ISABELLA (comp.). História das Pessoas Surdas (PS's). Disponível em: 

<https://www.timetoast.com/timelines/historia-da-educacao-especial-e-inclusiva-

d30aab95-9886-46ff-bd2d-8130252e5902>. Acesso em: 23 abr. 2021. 

 

Em 1750, o abade Charles-Michel de L’Epée (1712-1789) ficou então conhecido 

como “Pai dos Surdos’’ em razão do detrimento do oralismo e defesa da língua de sinais, 

sendo um dos pioneiros da transição da educação dos surdos (SCHLÜNZEN et al., 2013). 

De acordo com Duarte et al. (2013) ele aprendeu a língua de sinais (LS) usada por surdos 

pobres e periféricos franceses para um trabalho filantrópico que estava realizando, 

instituindo a LS que aprendeu com os surdos das ruas. L’Epée fundou o Instituto Nacional 

de Surdos-mudos em Paris (posteriormente ela se transformou no Instituto de Surdos de 

Paris) usando como procedimento de ensino e comunicação para outros surdos a LS, 

transformando a educação para surdos significativamente, dado que sua metodologia 

usava a LS com primeira língua(L1) (SCHLÜNZEN et al., 2013). L’Epée publicou em 

1776, sua obra mais marcante acerca da educação surdo o livro “A Verdadeira Maneira 

de Instruir os Surdos-mudos” contento o alfabeto manual de Bonet (Figura 1). 

De acordo com Lacerda (1998), no mesmo período de L’Epée, outros pedagogos 

com ênfase na educação de surdos que defendiam o oralismo como método mais eficaz 

https://www.timetoast.com/timelines/historia-da-educacao-especial-e-inclusiva-d30aab95-9886-46ff-bd2d-8130252e5902%3e.
https://www.timetoast.com/timelines/historia-da-educacao-especial-e-inclusiva-d30aab95-9886-46ff-bd2d-8130252e5902%3e.
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de ensino. Destacando Pereira em Portugal e Heinicke, na Alemanha, sendo Heinicke o 

pai da metodologia oralista e do “método alemão”. Heinicke defendia que os pensamentos 

só eram possíveis através da oralização, para ele o ensino das PS’s fundamentada na LS 

era um retrocesso das conquistas obtidas por meio da oralização. 

Em 1878, ainda de acordo com a autora, ocorreu o I Congresso Internacional sobre 

a Instrução de Surdos, em Paris, este congresso ocorreu dado os avanços de práticas 

pedagógicas e a divulgação de novos métodos de ensino. Neste congresso ficou definido 

que a maneira mais adequada de para educação dos surdos abrange na articulação viso-

espacial e a leitura labial nas séries iniciais (SALLER, 2017, p. 30). Conquistas 

importantes foram adquiridos no Congresso de Paris, sendo elas o direito de assinar 

documentos e a desmistificação da “marginalidade’’ do surdo na sociedade.  

Em 1880 ocorreu o II Congresso Internacional de Educação de Surdos em Milão, 

esta reunião foi um marco retrogrado das conquistas adquiridas pela educação dos surdos 

(DUARTE et al., 2003, p. 1723). Segundo Saller (2017), neste congresso foi estabelecido 

de forma oficial a oralização como melhor prática pedagógica, tornando a LS 

marginalizada e proibida oficialmente em diversos países. Com a proibição da LS, os 

surdos eram ensinados nas línguas faladas em seu país de origem, com isso dificultando 

seu aprendizado e a perpetuação da LS por cem anos. (LACERDA, 1998). Após a 

proibição da LS, as expectativas acerca do oralismo foram infrutíferas, em razão dos 

surdos não produzirem a fala e obterem retrocessos na leitura e escrita (SCHLÜNZEN et 

al., 2013), a proposta oralista estabelecida no mundo e implantada nos institutos de 

educação de PS’s, fomentou no atraso de metodologias efetivas na alfabetização dos 

sujeitos. 

Schlünzen et al. (2013 p. 52) reforçam que: 

 

Após anos de proibição dos sinais, as PS´s, que não conseguiam 

desenvolver nem mesmo o mínimo de fala, eram consideradas 

incapazes. Resultou disto a evasão escolar da maioria delas que optaram 

por trabalhar em atividades braçais. Somente no século XX, foi 

utilizado um novo método de ensino, chamado Comunicação Total, que 

fora criado para educar através dos sinais e, oralmente, ao mesmo 

tempo. Nesse método o professor ensina falando ao mesmo tempo nas 

duas modalidades: oral e sinalizada (SCHLÜNZEN et al., 2013 p. 52). 

 

A partir da metodologia da comunicação total, o método bilingue para educação de 

PS’s tornou-se aceito pela comunidade acadêmica, onde utiliza-se da língua de sinais 
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como L1 e a língua falada materna do país originário do surdo. Este método foi eficaz 

para melhor ensino-aprendizagem do aluno surdos e suas questões linguísticas. 

 

2.2. História da LIBRAS no Brasil 

 

A educação para surdos no Brasil teve início no decorrer do segundo Império, no 

reinado de Dom Pedro II, em 26 de setembro de 1857, onde resultou na formação do 

Instituto Nacional de Surdos-Mudos (INSM), atual Instituto Nacional de Educação de 

Surdos (INES) situado no Rio de Janeiro (ALBRES e NEVES, 2013), a educação dos 

surdos ficou restrita ao público masculino nesta instituição, pois as meninas surdas eram 

mantidas em casa por suas famílias, tornando o INSM uma escola somente para meninos 

(SCHLÜNZEN et al., 2013). 

O INSM utilizava o alfabeto datilológico e língua de sinais como método de ensino 

para surdos (SILVA e REIS, 2012). De modo que, o INMS era dirigido por franceses, a 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), teve grande influência da língua de sinais francesa 

difundida no Brasil pelo professor Ernest Huet (1822-1882), um surdo francês trazido ao 

Brasil pelo imperador (MONTEIRO, 2006). De acordo com Oliveira e Oliveira (2012), 

com a influência educacional europeia trazida por Huet, viabilizou a processo de 

construção linguística da LIBRAS, utilizada pelos surdos brasileiros como sua língua 

oficial. 

Em 1873 foi produzida a primeira iconografia relacionada a educação de surdos no 

Brasil intitulada “Iconografia dos Signaes dos Surdos-Mudos” (1975), com ilustrações 

dos sinais utilizados pelas PS’s da época, esta obra foi elaborara pelo aluno Flausino José 

de Gama (1875) (Figura 2) e lançada pelo diretor do INSM. 

Em 1801, em decorrência do Congresso de Milão os alunos do INSM e de todo 

Brasil foram proibidos de utilizar a LS para comunicação e alfabetização. Como resultado 

o número de professores surdos cai 22% nas escolas de surdos e aumenta o número de 

docentes ouvintes (OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2012, p. 296). A LS foi proibida por anos, 

dificultando a aprendizagem e comunicação dos surdos, pois eram obrigados a interagir 

oralmente com os demais, tendo sua identidade surda oprimida pelos parâmetros arcaicos 

do século XIX dificultando a difusão da LS na comunidade surda brasileira (ALBRES e 

NEVES, 2013). Entre a década de 1980 e 1990, a língua de sinais novamente é vista como 

a forma natural de comunicação da comunidade surda, visto que isso só foi possível por 

Stokoe compreender que a língua de sinais americana é complexa, natural e com aspectos 
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de estruturas linguísticas da língua oral (MORI e SANDER, 2015, p. 7). Com esta 

constatação a LS deixou de ser notada como gestos e mimicas e passou a ser considerada 

uma língua com estruturas complexas. 

 

FIGURA 2: Ilustração da iconografia de Gama. 

 
Fonte: Gama (1875). 

 

Em 2002, a LIBRAS tornou-se uma língua oficial e reconhecida no Brasil conforme 

a Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que autentifica a LS como a língua legítima da 

comunidade surda brasileira, tornando-se uma grande conquista dos surdos brasileiros. 

Com a legitimação da LIBRAS, tornou-se obrigatório a disciplina de LS nos cursos de 

licenciatura no ensino superior para a capacitação dos futuros docentes (BRASIL, 2002). 

Somente em 2005, a lei que regulamenta a LIBRAS como componente curricular 

obrigatório entrou em vigor, estabelecida pelo Decreto Nº 5.326, de 22 de dezembro de 

2005 (BRASIL, 2005). 

 

2.3. Educação inclusiva e as defasagens acerca da formação inicial dos docentes no 

ensino de ciências 

 

Com a disciplina de LIBRAS obrigatória nos cursos de licenciatura e lei de inclusão 

da pessoa com deficiência, o número de surdos sendo matriculados em escolas com 

majoritariamente do seu público ouvinte e métodos de ensinos próprios para o público 

que as escolas de ensino regular costumam receber, percebeu-se uma defasagem nas 

metodologias usadas pelos professores que receberam alunos surdos, pois as mesmas não 

eram adaptadas para a sua realidade.  
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Para que haja a inclusão dos alunos surdos na escola regular, deve-se 

ocorrer mudanças no Sistema Educacional, uma vez que, os currículos 

sejam adaptados com alterações nas formas de ensino, metodologias 

adequadas e avaliações que atendam às necessidades do aluno surdo, 

assim como elaboração de trabalhos que beneficiem a interação em sala 

de aula, adequação do espaço físico que proporcione a circulação de 

todos. (CORDEIRO e LIMA, 2018 p. 86) 

 

De acordo com Silva e Reis (2012), a inclusão tornou-se um grande desafio para os 

docentes e a sociedade em geral, pois busca um trabalho conjunto com todas as esferas 

sociais, visto que busca as perspectivas dos docentes acerca da inclusão. Acerca do ensino 

de ciências há um elevado déficit para o ensino de alunos surdos, sendo elevada 

precariedade da formação inicial e continuada dos docentes e a falta de materiais 

pedagógicos específicos para auxiliar no ensino-aprendizagem de PS’s. Salienta-se que a 

metodologia utilizada atualmente nas escolas para o ensino de ciências é vista como 

monótona e sem experimentos práticos que representem aspectos do cotidiano dos alunos 

(DUARTE, 2014).  

Santos e Lopes (2017) reforçam que o processo educacional de alunos com 

necessidades especiais se fundamenta em fatores divergentes embasando que a escola e a 

comunidade escolar enfrentam diversas dificuldades, acerca da inclusão dos alunos 

surdos no ambiente escolar. A defasem acerca da educação de surdos, deve-se a falta de 

recursos didáticos e tecnológicos que abranjam a realidade surda e metodologias 

adequadas para o ensino, priorizando o uso de LIBRAS como L1, e utilização de 

ferramentas visuais adaptadas para a realidade pedagógica do aluno. Quando se fala no 

ensino de ciências para surdos deve-se entender que o processo de aprendizado desse 

aluno difere do aprendizado do aluno ouvinte, enfatizado que o aluno surdo se comunica 

por uma língua visu-espacial, não havendo o sentindo da audição para o aluno se inteirar 

do assunto sem a mediação necessária em temas com linguagens especificas e sem o 

material pedagógico necessário pra melhor assimilação do conteúdo. Reis e Silva (2012; 

p. 247) afirmam que: 

 

A formação do professor é uma das principais dificuldades encontradas 

no processo da inclusão. No caso da inclusão de alunos surdos, a 

linguagem torna-se o principal entrave para os sujeitos desse processo. 

O professor no contexto de uma educação inclusiva precisa ser 

reflexivo e preparado para uma nova realidade, que é lidar com as 

diferenças, limitações e singularidades de cada sujeito (REIS e SILVA, 

2012, p. 247). 
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Reis e Silva (2012, apud DRIVER et al., 1999) reforçam que: 

 

O papel do professor de ciências, mais do que organizar o processo pelo 

qual os indivíduos geram significados sobre o mundo natural, é o de 

atuar como mediador entre o conhecimento científico e os aprendizes, 

ajudando-os a conferir sentido pessoal à maneira como as asserções do 

conhecimento são geradas e validadas (REIS e SILVA, 2012, apud 

DRIVER et al., 1999). 

 

Disciplinas de cunho científico abordam diversas temáticas com linguagens técnicas 

de complexa compreensão para alunos ouvintes, onde durante toda a disciplina o livro 

didático é o principal suporte pedagógico para assimilação da matéria. Para alunos surdos 

essa problemática se baseia na barreira linguística entre aluno-professor e na escassez de 

sinais técnicos nas temáticas biológicas, essa barreira afeta a internalização e a 

assimilação dos conceitos apresentados pelo docente em aula. 

Feltrini (2009) destaca que para uma efetiva educação do sujeito, deve-se utilizar a 

abordagem bilíngue assegura uma aprendizagem mais efetiva e satisfatória utilizando a 

LIBRAS como principal meio linguístico e a língua portuguesa como modalidade escrita.  

 

2.4. O uso de materiais visuais como métodos de ensino para alunos surdos  

 

Destaca-se as metodologias empregadas para ensino dos surdos desde os primórdios 

da educação de PS’s, os signos, ilustrações e o oralismo para acelerar a alfabetização. 

Cunha (2015), categoriza que a ineficácia dos docentes e sistema de ensino em manusear 

imagens para expressar ideias e pensamentos oralmente e por sinalização. Quando o 

assunto é educação de surdos, surge no imaginário social somente o uso da LIBRAS e do 

tradutor/interprete como único instrumento didático-pedagógico da educação dos alunos 

surdos, excluindo outras táticas de ensino que deve ser utilizada junto com a LS. Segundo 

Correia e Neves (2019), o uso de recursos imagéticos como estratégia de ensino 

juntamente com os sinais destaca-se de extrema importância para com que os alunos se 

sintam acolhidos dentro da sua percepção. Utilizar recursos que representam o cotidiano 

do aluno e esteja presente em sua forma de se comunicar, atribui maior valor pedagógico 

ao abordar conteúdos de complexo entendimento, sendo dever do docente buscar recursos 

que aproximem o aluno do conteúdo, abordando-o de forma inclusiva, lúdica e bilingue  

Correia e Neves (2019 apud REILY, 2003) corroboram que:  

 



21 
 

 

 

o processo de ensino do aluno surdo se beneficia do uso das imagens 

visuais e que os educadores devem compreender mais sobre seu poder 

construtivo para utilizá-las adequadamente; a formação de conceitos 

seria facilitada utilizando representações visuais, e a sua adoção, nas 

atividades educacionais, auxiliaria no processo de desenvolvimento do 

pensamento conceitual, porque a imagem permeia os campos do saber, 

traz uma estrutura e potencial que podem ser aproveitados para 

transmitir conhecimento e desenvolver o raciocínio. 

 

Ao elaborar uma aula para um indivíduo que se comunica especificamente por 

sinais as táticas pedagógicas devem seguir a forma de comunicação deste aluno, utilizar 

somente lousa e livro didático não irá assegurar uma forma de ensino igualitária para 

esses indivíduos. O uso de materiais visuais é fundamental para que se atenda as 

particularidades pedagógicas desses alunos, utilizando a visualidade como estratégia 

(MIRANDA e ARRUDA, 2019). 

 

2.5 Conceitos surdos  

 

A surdez, conforme descrição feita por Dessen e Brito (1997), é caracterizada pela 

perda parcial ou total da percepção normal dos sons. Ainda de acordo com as autoras, a 

deficiência auditiva pode ser classificada de acordo com o grau de perda da auditiva: 

surdez leve ou moderada e surdez severa ou profunda. Entretanto indivíduos nesta 

perspectiva no conceito social e multicultural ao utilizarmos a termo surdo, não é somente 

sobre não ter audição, é sim uma palavra que abrange e atingi toda uma comunidade 

falante da LIBRAS e se identifica como surdo culturalmente como um usuário da LS.  

 

Os surdos são vistos, geralmente, como deficientes. Entretanto, os surdos 

sinalizantes, ou seja, usuários da Libras, não se sentem deficientes, uma 

vez que não consideram a surdez uma deficiência e sim, uma diferença 

(REIS, 2012, p. 4).  

 

Ao ter essa concepção de que a surdez é uma diferença, e não uma deficiência como 

a sociedade usualmente impõe, temos uma cultura diversa, e rica assim com as demais 

culturas conhecidas. Ao falarmos da cultura surda e como os surdos se identificam na 

sociedade como surdo sinalizante, temos também o conceito de surdo oralizado. A 

deficiência auditiva pode ser adquirida ao longo da vida e sujeitos que eram ouvintes e 

como resultado é oralizado naturalmente, verbaliza, assim como deficientes auditivos 
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podem ter acesso a implantes cocleares e aparelhos auditivos, adquirindo a fala 

posteriormente.   

Reis (2012, p, 6) diz que:  

 

[...] as pessoas surdas também têm sua língua própria, seu modo de ver 

o mundo e de viver no mundo, assim como os indígenas e outros 

segmentos têm. Este modo de viver é por conta da característica que é 

própria do surdo. Pelo fato de não ouvir, ele tem que fazer adaptações 

que não são só linguísticas, mas também sociais, especialmente no meio 

em que vive. 

 

Se deparando com essa perspectiva linguística e cultural a comunidade surda agrega 

uma identidade própria e multicultural como pessoas diversas com sua própria língua, 

maneira de enxergar e sentir o mundo adaptando ao meio em que está inserido na sua 

perspectiva surda. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Caracterização da área de estudo 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de Santo Antônio de Pádua, na região noroeste 

do estado do Rio de Janeiro, a 256 quilômetros de distância da capital fluminense com a 

população estimada em 2021 de 42.705 habitantes (IBGE, 2021). O relevo do município 

se caracteriza em áreas montanhosas e vales com vegetação nativa predominante a Mata 

Atlântica e está inserido na bacia hidrográfica do rio Paraíba do sul, tendo o rio Pomba 

como um dos principais afluentes cortando a cidade, sendo ele uma das principais fontes 

de renda da população ribeirinha. Santo Antônio de Pádua conta como principal fonte 

econômica a extração de pedras decorativas, agropecuária leiteira, agricultura e fabricas 

de papel. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), do município no 

ano da realização desta pesquisa em 2019 era de 5.8 do 8º ao 9º do Ensino fundamental 

II, o IDEB na escola onde está pesquisa foi realizada no ano de 2019 era de 6.2 do 8º ao 

9º do Ensino fundamental II. 

 

3.2. Identificação do público-alvo e caracterização das instituições de ensino 

 

Inicialmente, foi feito um mapeamento de alunos surdos matriculados na rede 

municipal de ensino do município de Santo Antônio de Pádua. Para tanto, a pesquisadora 

foi até a secretaria municipal de educação e obteve o número de alunos matriculados na 

rede, foi mapeado quatro alunos surdos matriculados no ano de 2019, sendo dois cursando 

o Ensino Fundamental I, uma cursando o Ensino fundamental II e um aluno cursando o 

Ensino Médio, este aluno não pode ser acompanhado dado que, o curso de Ciências 

Naturais não estava habilitado para dar aulas para o Ensino Médio naquele período.  

Esse estudo foi realizado no segundo semestre de 2019 no Instituto do Noroeste 

Fluminense de Educação Superior (INFES) e em uma escola municipal situada em um 

distrito do município de Santo Antônio de Pádua. 

No INFES, o estudo foi conduzido no Laboratório didático de Ensino de Ciências 

(LADEC). O laboratório conta com uma bancada central, bancada lateral, pia, armários 

para armazenamento de equipamentos e materiais, prateleiras para exposição de amostras, 

microscópios, lupas, televisor, aparelho de DVD e modelos didáticos (células animal e 
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vegetal, anatomia interna de anfíbio, esqueleto humano, olho humano e sistema 

cardiorrespiratório humano). 

A escola está localizada em um distrito do município de Santo Antônio de Pádua. 

Possui dez salas de aulas, salas de direção, orientação pedagógica e sala de leitura. Possui 

ainda secretaria, laboratório de informática, laboratório de ciências, auditório e sala de 

recursos. Na escola há acesso à internet por meio de banda larga, além de aparelhos de TV e 

projetor multimídia.  

Nessa escola havia uma aluna surda inserida em uma turma de 8º ano, junto com 

34 alunos ouvintes. A professora responsável por ministrar a disciplina ciências possui 

graduação em Matemática, e não tinha a formação específica para a necessidade 

linguística da aluna. A turma também não tinha um tradutor/intérprete de LS. 

 

3.3 Classificação da pesquisa 

 

Esta foi uma pesquisa de caráter qualitativo na qual obteve-se dados descritivos por 

meio do contato direto ou indireto do pesquisador e seu objeto de estudo (NEVES, 1996), 

sendo usado o método de observação participante, dado que a pesquisadora acompanhou 

seu objeto de estudo. Trata-se de um estudo de caso onde, a pesquisadora acompanhou e 

observou a interação da aluna no seu ambiente escolar e as aulas ministradas na 

universidade possibilitando observar o uso de sinais caseiros como L1 e o português como 

L2. Cabe ressaltar, que a LIBRAS começou a ser inserida na adolescência da aluna e era 

usada somente na escola e idas a universidades, transformando a LIBRAS como L3. 

 

3.4. Percurso metodológico 

 

O presente trabalho abordou dois conteúdos da disciplina de ciências: corpo 

humano e biomas brasileiros. Para tanto, foram utilizados materiais visuais e lúdicos, a 

fim de possibilitar a integração e acessibilidade da aluna com a turma no seu processo de 

aprendizagem.  

O trabalho foi executado com base na metodologia dos momentos pedagógicos 

(DELIZOICOV et al., 2011). De acordo com os autores, essa metodologia é 

fundamentada em três etapas: problematização inicial, organização do conhecimento e 

aplicação do conhecimento. Foram abordados os temas corpo humano e biomas 



25 
 

 

brasileiros. A seguir, serão descritos individualmente os temas por meio dos momentos 

pedagógicos. 

 

3.3.1. Corpo humano 

Problematização inicial 

A problematização inicial ocorreu no Laboratório Didático de Ensino de Ciências 

(LADEC) do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior (INFES) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Esse encontro foi o primeiro contato da 

pesquisadora com a aluna surda. 

Inicialmente foi apresentado o LADEC para a aluna surda, e em seguida o conteúdo 

introdutório da aula. Para tanto, a pesquisadora montou uma aula sobre os sistemas do 

corpo humano em slides para compreensão do conteúdo em LIBRAS. Vale ressaltar, que 

a aluna estava tendo aulas de LIBRAS na sua escola no contraturno, com uma professora 

contratada pelo município e estava aprendendo a LS, se comunicando com sinais básicos 

de LIBRAS, predominantemente ela se comunicava por sinais caseiros criados por sua 

família. Para o ensino do conteúdo abordado nas aulas usávamos imagens, materiais 

visuais, sinal em LIBRAS e o português, para auxilia-la adquirir a LS. 

Posterior a apresentação do tema foram usados modelos 3D de pulmão, coração, 

epitélio e encéfalo. O uso dos modelos embasou a didática por meio de recursos visuais 

e a sinalização em LIBRAS, ambas buscando ministrar as regências na perspectiva surda 

de ensino. 

Para concluir a problematização inicial foi proposto a aluna, com o auxílio da 

pesquisadora, a confecção de um modelo do sistema circulatório usando massa de 

modelar (Figura 3). 
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Figura 3: Modelo do sistema circulatório construído pela aluna surda. 

 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

Organização do conhecimento 

Neste momento, a pesquisadora foi até a escola em que a aluna estuda e propôs uma 

atividade com a turma em que a aluna surda estava inserida. Nesta atividade a turma foi 

dividida em grupos, e cada grupo ficou responsável pela elaboração de um cartaz 

explicativo sobre um sistema específico do corpo humano (Figura 4). 
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Figura 4: Alguns cartazes construídos sobre os sistemas do corpo humano. 

 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

Aplicação do conhecimento 

No último momento, a aluna retornou ao LADEC para o encerramento do tema 

corpo humano. Para essa conclusão foram abordadas doenças que acometem os sistemas 

estudados anteriormente. Para auxiliar a compreensão, a aluna surda juntamente com a 

pesquisadora elaborou uma pirâmide alimentar de acordo com a alimentação da aluna.  

 

3.3.2. Biomas brasileiros 

Problematização inicial 

O tema biomas brasileiros foi desenvolvido na escola onde a aluna surda estudava 

e escolhido pela professora de ciências da turma. Inicialmente, foi elaborada uma aula 

com auxílio de slides e projetor multimídia para a turma da aluna apresentando os biomas 

presentes no Brasil, suas principais características e posições geográficas. Essa aula foi 

ministrada para toda a turma e na perspectiva bilíngue português/LIBRAS. 
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Organização do conhecimento 

Para organizar o conhecimento foi elaborada uma atividade lúdica. Assim, a turma 

foi dividida em seis grupos, onde cada um ficou responsável por elaborar envelopes com 

informações e características sobre os biomas caatinga, pantanal, cerrado, mata atlântica, 

pampa e floresta amazônica.  

 

Aplicação do conhecimento 

Para finalizar e aplicar o conhecimento construído, os envelopes foram distribuídos 

entre os grupos. Em seguida, cada grupo apresentou o bioma contido em seu envelope em 

LIBRAS para turma, enquanto os demais grupos procuravam traduzir as informações 

fornecidas em LIBRAS para o português (Figura 5). Cabe ressaltar, que antes de 

apresentar os biomas em LIBRAS, os alunos foram instruídos pela pesquisadora 

responsável pela pesquisa. 

 

Figura 5: Textos dos envelopes e sinais referentes ao Pantanal e Cerrado. 

 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

3.3.3. Análise da percepção da aluna surda sobre o ensino do corpo humano e biomas 

brasileiros. 

O trabalho com a aluna foi realizado antes do início da pandemia causada pelo vírus 

SARS-Cov-2 (coronavírus). Com a interrupção das atividades pedagógicas presenciais 

não foi possível fazer uma avaliação final com a aluna acerca do trabalho desenvolvido.  



29 
 

 

Assim, para realizar essa avaliação foi enviado para a aluna, por via Google forms, 

um questionário objetivando analisar a sua percepção acerca do trabalho realizado. O 

questionário foi composto por cinco perguntas: 

(1) Você achou que as aulas bilíngues português/libras facilitou sua aprendizagem nas 

aulas de ciência? 

(2) As aulas feitas na sala de ciências da Universidade com o uso dos materiais visuais, 

foram um instrumento facilitador para você aprender o conteúdo abordado acerca do 

corpo humano? 

(3) O uso de materiais visuais e aulas adaptadas para libras melhorou suas notas na 

disciplina de ciências e nas suas notas das outras disciplinas? 

(4) Apresentar a língua de sinais para seus colegas e fazer um trabalho com turma na sua 

perspectiva de aprendizado melhorou sua interação com a turma? 

(5) O uso de sinais específicos dos conceitos científicos no ensino dos biomas brasileiros 

e a atividade proposta posteriormente com a turma favoreceu o usa da LS com seus 

colegas? 

O questionário foi baseado na escala de Likert de cinco pontos (BERMUDES et al., 

2016), isto é, tinha cinco opções de respostas: 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) indiferente 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos serão explanados em três eixos, sendo eles: 1) Observações 

analisadas dos momentos pedagógicos acerca do conteúdo do corpo humano; 2) 

Interações realizadas entre a aluna surda e colegas ouvintes na dinâmica dos biomas, e 3) 

Entrevista realizada com a aluna surda sobre sua percepção escolar acerca dos conteúdos 

estudados.  

 

4.1. Observações analisadas dos momentos pedagógicos acerca do conteúdo do corpo 

humano 

 

Com relação aos conteúdos referentes aos momentos pedagógicos do estudo do 

corpo humano, observou-se que a discente tinha conhecimento dos sinais em LS 

referentes acerca dos conteúdos abordados. Levantando a questão que a aluna estava 

aprendendo LS e se comunicava por meio de sinais caseiros. Tornando o ensino para 

aluna mais complexo, pois a barreira linguística se mostrava mais presente tendo os eixos 

LIBRAS/sinais caseiros/português, para transpor essa barreira foi utilizado a LS, o 

português e a amostra de imagens dos objetos estudados. 

 

O intuito principal do primeiro momento foi transmitir e apresentar o 

ambiente universitário e as metodologias criadas e embasadas na sua 

percepção de aprendizagem. Buscando apresentar um ambiente 

adaptado para as aulas práticas de ciências, sendo possível aplicar e 

apresentar conteúdos mais complexos, tendo em vista empregar de 

forma inclusiva o conteúdo desenvolvido no primeiro momento. 

(DUARTE, 2014; p. 110). 

 

As experiências mostram que os alunos, por meio do intercâmbio de informações, 

ensinam e aprendem mutuamente. Sendo assim, o professor passa a assumir uma nova 

postura em sala de aula, como pesquisador, articulador do saber, gestor de aprendizagens, 

motivador da aprendizagem pela descoberta. Os recursos visuais utilizados para as aulas 

permitiram a aluna ter um contato significativo com a disciplina de ciências e os 

conteúdos apresentados durante a pesquisa. Essa questão reforça o embasamento que o 

uso de materiais visuais contribui positivamente para o aprendizado do aluno surdo. Desta 

forma, os assuntos levantados pela pesquisadora buscaram o visual como forma central 
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de ensino, uma vez que o ensino de biologia é uma disciplina onde o cunho visual é muito 

importante, além de tornar os elementos abordados mais dinâmicos.  

Ao iniciar as regências na escola da aluna, buscou-se introduzir os alunos ouvintes 

na perspectiva surda de ensino e comunicação. Para tanto, foi explorado recursos 

tecnológicos e táteis para trazer essa imersão inclusiva em sala de aula. Ao abordar a 

disciplina de ciências com a aluna surda, a mesma mostrou interesse pelos conteúdos de 

uma disciplina que é voltada majoritariamente para o público ouvinte. Os sinais 

específicos em LIBRAS são escassos para a maioria dos termos abordados nas aulas e as 

metodologias não abrangem outros métodos pedagógicos. Mestre e Maturana (2018), 

define que o uso de recursos visuais e a LS em conjunto reforçam o processo de adquirir 

a LS como L1(primeira língua). 

 

Pensando na questão da visualidade não só do sujeito surdo, mas dos 

alunos em geral, é preciso levar em consideração que hoje todos estão 

cada vez mais envolvidos com tecnologias, sejam com celulares, redes 

sociais ou outras mídias. O professor tem que estar atento a tais 

transformações, dominar, pelo menos, alguma mídia, pois são recursos 

essenciais para deixar as aulas mais atrativas e fundamentais para 

diminuir a abstração de muitos dos conceitos biológicos e de outras 

ciências. (SHIMABUKO JUNIOR e HARDOIM, 2017 p 90). 

 

Apresentar a LS para os alunos ouvintes e inseri-los em uma aula inclusiva, na qual 

o principal objetivo é a imersão do conteúdo de maneira que ambos os alunos tivessem a 

mesma experiência em sala de aula, fez com que toda a turma interagisse de maneira que 

ambos transpusessem a barreira linguística sem a presença de um tradutor/interprete. 

Alves e Gomes (2021), relataram que a falta de um tradutor/interprete ou a falta de 

recursos e metodologias nas escolas do município de Santo Antônio de Pádua afetam o 

processo de ensino dos alunos surdos presentes nas escolas do município. A maioria das 

escolas são contemplados apenas por aulas, onde o principal recurso de ensino é 

embasado nos tradicionais livros didáticos/lousa. No momento no qual levamos a aluna 

citada nesta pesquisa ao ambiente universitário apresentamos recursos pedagógicos que 

possibilitaram um melhor entendimento do conteúdo e oferecemos ele de maneira 

acessível e bilíngue. Acreditamos que dessa forma conseguimos despertar o interesse da 

aula nas aulas de ciências, não só no ambiente universitário, como na sua comunidade 

escolar. 
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4.2. Interações realizadas entre a aluna surda e colegas ouvintes na dinâmica dos 

biomas. 

 

A aplicação do conteúdo biomas ocorreu em uma manhã no primeiro horário da 

disciplina de ciências sem a presença de um interprete de LIBRAS. Os sinais específicos 

utilizados nesta dinâmica foram instruídos pela pesquisadora.  

Ao iniciar o conteúdo, toda a turma já tinha obtido contato inicial com a LS. Pode-

se observar que a aluna surda, interagia de forma mais descontraída com os colegas, 

ensinava sinais básicos de libras e os sinais caseiros que a mesma utilizava para se 

comunicar com a sua família.  

Nas primeiras aulas acompanhadas na escola da aluna observou-se que havia um 

bloqueio entre PS (pessoa surda) e os demais alunos, no qual aluna ficava mais próxima 

da professora e afastada dos colegas nas aulas. As interações observadas entre a aluna 

surda e os alunos ouvinte durante a apresentação da atividade e realização da dinâmica 

enfatizou que as correlações entre os ouvintes e os surdos enriquece o aprendizado de 

ambos os indivíduos, evidenciando que sem reconhecer as diferenças pedagógicas e 

linguísticas não haverá progresso, se não houver a busca em estabelecer diálogos e 

vínculos entre alunos/PS/professor (FÉLIX, 2008, p. 96). 

Podemos afirmar que nesta dinâmica validamos a explanação citado por Batista et 

al. (2017), que diz: 

 

A interação e envolvimento dos alunos surdos com os ouvintes exige 

um olhar mais específico sobre as práticas desenvolvidas dentro da 

escola, considerando que a totalidade do ato educativo envolve uma 

mudança de postura, tanto dos profissionais quanto dos alunos. 

Considerar as diferenças no âmbito escolar vai além de pura e 

simplesmente utilizar procedimentos que visam reduzir preconceitos 

sociais frente a minorias (BATISTA et al., 2017, p. 1).  

 

Levar até a escola métodos de ensino que cultivam a interação da turma com a aluna 

na perspectiva surda como forma de inclusão, impulsiona a turma a conhecer e se 

comunicar com a aluna surda em LIBRAS, desempenhando um papel fundamental no 

percurso pedagógico da aluna na dinâmica trabalhada, onde a interação da aluna e colegas 

de classe estabeleceu uma importante simetria na atividade. Durante a dinâmica e as 

apresentações dos conteúdos contidos nos envelopes os alunos faziam perguntas 

referentes aos sinais caseiros utilizados pela aluna com a sua família e a pesquisadora o 
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sinal da palavra em libras, demostrando o interesse dos alunos na forma de comunicação 

da aluna em libras e nos sinais que ela costuma usar com sua família. 

Observou-se que, quando buscamos uma verdadeira inclusão e utilizamos os 

mecanismos e agentes responsáveis na constituição deste objetivo, há uma visível 

transformação da turma e corpo escolar quando todas os indivíduos da instituição se 

comprometem a entender e se adaptar à realidade do aluno surdo ou outros alunos que 

necessitem de metodologias especificas.  

 

4.3. Entrevista realizada com a aluna surda sobre sua percepção escolar acerca dos 

conteúdos estudados.  

 

No final das atividades desenvolvidas com a aluna, foi realizada uma entrevista 

indagando os avanços realizados na disciplina escolar e no convívio com a turma na qual 

estava inserida. Para tanto, foi realizada uma pesquisa via Google forms. Os resultados 

dessa pesquisa estão demonstrados nas Figuras 6, 7, 8, 9 e 10. 

 

Figura 6: Resposta da aluna para a Questão 1. 

 
Fonte: Dados da autora. 
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Figura 7: Resposta da aluna para a Questão 2. 

 
Fonte: Dados da autora. 

 

Figura 8: Resposta da aluna para a Questão 3. 

 
Fonte: Dados da autora. 
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Figura 9: Resposta da aluna para a Questão 4. 

 
Fonte: Dados da autora. 

 

Figura 10: Resposta da aluna para a Questão 5. 

 
Fonte: Dados da autora. 

 

De acordo com as respostas da aluna aos questionamentos da entrevista, obteve-se 

êxito nas atividades realizadas com a turma, pois suas respostas para todas as questões 

citadas foram respondidas Concordo Totalmente.  

Salientando que, ao realizarmos atividades que contribuíram para o seu processo de 

inclusão e aprendizado fomentou seu interesse pelas aulas e comunicação com seus 

colegas de classe. Ao classificar como essencial sua relação coma turma e as aulas 

adaptadas, a discente relatou na entrevista que, introduzir elementos linguísticos e 

adaptados para as aulas na qual, normalmente não abrangia suas diferenças pedagógicas 
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em relação aos seus colegas de turma, que conseguiam compreender os conceitos 

científicos abordados na disciplina de ciência.  

Apontar caminhos que possibilitaram aulas de ciências bilingues e utilizar recursos 

visuais para proporcionar uma aprendizagem igualitária para aluna desempenhou o papel 

de aproximar a aluna da disciplina de ciências e estimular o interesse pelas aulas 

aumentando seu rendimento escolar na disciplina. 

Ao trazemos elementos que a aluna desconhecia e apresentá-los de modo 

dinâmico e adaptado para sua perspectiva e apresentar sua forma de “ouvir” o mundo para 

os demais alunos e docente foi indispensável para a interação da aluna com os colegas e 

progresso na disciplina.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os objetivos apresentados neste trabalho, concluímos que ao 

utilizar materiais visuais e a LIBRAS como L1 no ensino de biologia foi capaz de 

promover a inclusão e maior rendimento escolar da aluna na disciplina. Incluir os alunos 

ouvintes nas atividades desenvolvidas na perspectiva surda de aprendizado possibilitou o 

dialogo da aluna com a turma e sua integração. 

Elaborar métodos de ensino que abranjam toda a turma fez com que despertasse 

interesse da turma em conhecer a cultura surda e respeitar as diferenças.  

A metodologias abordadas pela professora não abrangia as necessidades de 

pedagógicas da aluna, acarretando o distanciamento da mesma na disciplina. No entanto 

investir na formação inicial e continuada dos docentes na educação inclusiva irá sanar 

determinadas defasagens acerca dos métodos inclusivos nas aulas. 

As atividades sucedidas obtiveram êxito em criar um ambiente inclusivo 

desempenhado a imersão dos alunos ouvintes e aluna surda na disciplina e conteúdos 

trabalhados.  
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