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Este trabalho apresenta a temática Ensino de ciências e Educação inclusiva para surdos. Tem como
objetivo refletir sobre o papel do professor de ciências como mediador da inclusão do aluno surdo
nas aulas de ciências. É uma pesquisa teórica com a metodologia de pesquisa bibliográfica e
documental.Com essa pesquisa foi possível perceber que o Ensino de Ciências e a inclusão do aluno
surdo, todavia ainda necessita de planejamento e conhecimento sobre seus discentes com deficiência
auditiva, mais preparação dos professores para ensinar em sala diversificada. Assim, cabe ao
professor de ciências mediar a inclusão desse aluno em sala de aula, para isso ele terá que buscar
metodologias para ensinar de forma que todos os aprendizes aprenda igualmente. Portanto, o
professor de ciências tem o papel de mediador da inclusão dos alunos surdos nas aulas de ciências.
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~~REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS DIANTE DA INCLUSÃO
DO ALUNO SURDO

REFLECTIONS ON THE ROLE OF THE SCIENCE TEACHER IN CONCLUSION OF THE
DEAF STUDENT

REFLEXIONES SOBRE EL PAPEL DEL PROFESOR DE CIENCIAS ANTE LA INCLUSIÓN
DEL ALUMNO SURDO

Eixo temático 4 Educação e Inclusão

Resumo
Este trabalho apresenta a temática Ensino de ciências e Educação inclusiva para surdos. Tem como
objetivo refletir sobre o papel do professor de ciências como mediador da inclusão do aluno surdo
nas aulas de ciências. É uma pesquisa teórica com a metodologia de pesquisa bibliográfica e
documental.Com essa pesquisa foi possível perceber que o Ensino de Ciências e a inclusão do aluno
surdo, todavia ainda necessita de planejamento e conhecimento sobre seus discentes com deficiência
auditiva, mais preparação dos professores para ensinar em sala diversificada. Assim, cabe ao
professor de ciências mediar a inclusão desse aluno em sala de aula, para isso ele terá que buscar
metodologias para ensinar de forma que todos os aprendizes aprenda igualmente. Portanto, o
professor de ciências tem o papel de mediador da inclusão dos alunos surdos nas aulas de ciências.
Palavras chaves: Inclusão. Surdez. Deficiente auditivo. Ensino de ciências.
Abstract
This work presents the theme of Science Teaching and Inclusive Education for the Deaf. It aims to
reflect on the role of the science teacher as mediator of the inclusion of the deaf student in science
classes. It is a theoretical research with the methodology of bibliographical research and documental.
With this research, it was possible to realize that the Science Teaching and the inclusion of the deaf
student, however still needs planning and knowledge about their hearing-impaired students, more
preparation of teachers for teaching in a diversified classroom. Thus, it is up to the science teacher to
mediate the inclusion of this student in the classroom, for this he will have to seek methodologies to
teach in a way that all learners learn equally. Therefore, the science teacher has the role of mediating
the inclusion of deaf students in science classes.
Key words: Inclusion. Deafness. Hearing impaired. Science teaching.
Resumen
Este trabajo presenta la temática Enseñanza de ciencias y Educación inclusiva para sordos. Tiene
como objetivo reflexionar sobre el papel del profesor de ciencias como mediador de la inclusión del
alumno sordo en las clases de ciencias. Es una investigación teórica con la metodología de
investigación bibliográfica y documental. Con esa investigación fue posible percibir que la
Enseñanza de Ciencias y la inclusión del alumno sordo, todavía necesita de planificación y
conocimiento sobre sus discentes con deficiencia auditiva, más preparación de los profesores para
enseñar en una sala diversificada. Así, corresponde al profesor de ciencias mediar la inclusión de ese
alumno en el aula, para ello tendrá que buscar metodologías para enseñar de forma que todos los
aprendices aprenda igualmente. Por lo tanto, el profesor de ciencias tiene el papel de mediador de la
inclusión de los alumnos sordos en las clases de ciencias.
Palabras claves: Inclusión. La sordera. Con discapacidad auditiva. Enseñanza de las ciencias.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho é um estudo teórico sobre o Ensino de Ciências e Educação Inclusiva para
Surdos, perante o papel do professor de ciências diante da inclusão do aluno surdo.
Baseado em Betim (2013) o ensino de ciências tem se orientado por diferentes tendências métodos e
teorias, visando fornecer uma aprendizagem significativa. As diversas subáreas das Ciências da
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Natureza tem voltado sua atenção ao ensino inclusivo, seus fundamentos e suas metodologias
utilizadas.
A ciências é um conjunto de conhecimentos que pelo seus métodos, sua linguagem e seu contexto
histórico que vem se modificando ao longo do tempo se torna única. Então pode-se dizer que
aprender ciências é ser significativamente alfabetizado nesta língua. Então, ele deve ser alvo de
aprendizado, também, dos alunos surdos, para que possam exercer sua cidadania. (OLIVEIRA:
BENITE, 2015).
Segundo Muttão e Lodi (2017), durante séculos a formação de professores para a educação de alunos
surdos não foi uma preocupação em nosso país. Diante disso o Decreto nº 5.626/5 de 2005 que em
diálogo com as comunidades surdas decretou que incluísse a LIBRAS como disciplina curricular
obrigatória nos cursos de formação de professores.
De acordo com Batim (2013), o atual movimento de educação inclusiva pressupõe ser a escola quem
deve se adaptar ao aluno, comprometendo-se a educar todas as crianças independente de sua origem
social, étnicas, linguísticas, etc. Com tudo segundo o mesmo autor caberá ao professor proceder a um
resgate dos conteúdos já construídos por esses alunos, para que, a partir daí, possa desenvolver sua
prática
Diante deste contexto surge uma inquietação: Qual o papel do professor de ciências diante da
inclusão de alunos surdos?
Este estudo tem como objetivo geral refletir sobre o papel do professor de ciências como mediador
da inclusão do aluno surdo nas aulas de ciências.
O presente trabalho é um estudo de vários textos de artigos, livros já publicados e documentos.
Foram vários artigos pesquisados em sites como por exemplo; nas plataformas, Google, Scielo,
Portal Educação, além de livros e tese. Segundo Marconi, Lakatos (2010) uma pesquisa bibliográfica
que tem como objetivo conduzir o investigador a se aproximar diretamente de tudo que já foi escrito.
A pesquisa documental é aquela realizada a partir de documentos, contemporâneos ou retrospectivos,
considerados cientificamente autênticos.
Este estudo teórico foi dividido em três capítulos. No primeiro capítulo será direcionado a falar sobre
a História da inclusão de pessoas surdas, conforme Goldfeld (1997), Soares, (1999), UNESCO
(1994), Declaração de Salamanca (1994) e Brasil (1995).
No segundo foi sobre a Educação Inclusiva para Surdos, fundamentando-se em autores como
Almeida (2015), para conhecimento de conteúdo, Muttão e Lodi, (2017), formação de professores e
educação inclusiva de surdos: revisão sistemática de teses e discursões, Betim (2013) Os Desafios da
Escola Pública Paranaense na Perspectiva do Professor
No segundo capitulo ira falar sobre o Ensino de Ciências para alunos surdos baseado em autores
como Betim (2013), Oliveira: Benite, (2015), Almeida, (2015), Gonçalves, :Festa, (2013), Lemos: et
al. (2017). O ensino de ciências para alunos surdos é pouco estudado, porém sabe-se que os alunos
com deficiência auditiva não possui a mesma destreza de conhecimento empírico que os demais
alunos, pois sua linguagem ainda não foi desenvolvida.
A relevância da presente pesquisa está relacionada para as áreas da educação e para a educação
especial e inclusiva, pois é contribui com mais discussões sobre práticas inclusivas e para o
entendimentos sobre escolarização de pessoas com deficiência auditiva.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA
2.1 História da inclusão de pessoas surdas
De acordo com Goldfeld (1997), na antiguidade acreditava-se que as pessoas deficientes não podiam
ser educadas, pois eram consideradas como aberração da natureza, portanto, foram vários os períodos
em que eles não podiam participar de qualquer tipo de vida normal, neste sentido as pessoas surdas
eram descriminadas pela sua deficiência, sendo consideradas incapazes de praticar algo e eram
excluídos da sociedade, Goldfeld (1997), aborda que nesta época havia o extermínio como
tratamento de crianças surdas, em que não havia nenhuma atenção com a educação ou outra forma de
socializar essas pessoas não ouvintes, elas eram simplesmente extintas da sociedade.
Sendo assim, os alunos surdos não tinham como reivindicar seus direitos, pois não eram
considerados parte da sociedade, não podiam viver em coletividade não tinham direito de frequentar
a escola para adquirir conhecimento, pois eram considerados incapazes de fazer qualquer coisa por
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não ouvirem (Soares, 1999).
Segundo a UNESCO (1994), a inclusão social é um pré-requisito para os diretos e liberdades para a
vida humana, um dos aspectos para a inclusão social é a perspectiva da educação inclusiva, no Brasil
uns dos documentos para essa educação inclusiva é a Declaração de Salamanca, onde afirma que
todas as crianças têm direito a educação.
De acordo com a Declaração de Salamanca (1994), que é um documento que tem como princípio que
toda criança tem direito fundamental a educação. A escola tem a obrigação de ofertar o ensino para
todos os seus estudantes, independentemente de sua condição física. A escola tem que ter esse
comprometimento de assumir a responsabilidade de aceitar alunos com deficiência auditiva, e
proporcionar a eles um ensino de qualidade que seja satisfatório para um todo.
Para Brasil (1995), a Declaração de Salamanca propôs uma nova implantação de modalidade de
ensino/aprendizagem para alunos surdos, em que envolvesse programas educacionais voltados para a
comunidade surda, desprendida de descriminação ou preconceito, tendo em sala de aula docentes
com capacidade para proporcionar uma aprendizagem significativa para esses alunos surdos.
Os surdos há muito tempo atrás foram privados de frequentar a escola por acharem que eles eram
incapazes, porém, só a partir do século XVI começaram a aparecer educadores que queriam
educa-los, foi a partir daí que surgiu os primeiros indivíduos não ouvintes ingressando na escola
(MOURA 2000).
Para Glat e Nogueira (2003), a inclusão deve ter uma grande importância escolar, não apenas pela
permanência dos alunos especiais, mas também pela integração e reorganização do sistema
educacional, buscando respeitar a todos, não colocando dificuldades nas limitações dos alunos com
necessidades especiais, e procurando alternativas para que todos tenham direito a inclusão
educacional.
De acordo com Sassaki (2003), a partir da regulamentação da educação inclusiva, as escolas têm que
ir se adequando a realidade de cada aluno, trazendo condições para esses alunos surdos como, por
exemplo: sala de recursos, interprete de libras na sala de aula para auxiliar o docente, dessa forma, os
discentes não ouvintes continuarão seus estudos sem interrupções.
Para Fernandes (2003), os alunos surdos no seu contexto escolar tinham que aprender duas
modalidades de línguas, a primeira é a línguas de sinais e a segunda o português escrito. Assim, o
aprimoramento do português seria a língua menos compreendida pelo surdo, já que a libras é a língua
principal destes alunos.
Para Sant´ana (2005), para que se tenha uma educação inclusiva de qualidade, tem que ter um projeto
pedagógico que envolva uma melhor capacitação em libras para os docentes, para que eles possam
exercer seu trabalho mais fluentemente, proporcionando aos alunos uma aprendizagem de qualidade
com mais interação entre professor e aluno.
Segundo Brasil (2003), tem que ter um melhor planejamento e preparação do corpo escolar, para que
o aluno surdo se sinta acolhido na escola visando buscar melhorias em recursos e adaptações na
estrutura física da escola, e a capacitação dos profissionais do corpo escolar como o intérprete de
libras, dessa forma, a aprendizagem do aluno vai atingir num determinado tempo, o mesmo grau de
conhecimento que o restante da turma.
Segundo Salles (2004), uns dos fracassos da aprendizagem dos alunos surdos é a cobrança para que
eles alcancem os mesmos resultados dos alunos ouvinte, mesmo sem recursos necessários para eles
alcançarem os resultados dos demais estudantes.
De acordo Lacerda (2006), na implantação da escola inclusiva é esperado que estivesse presente
todos os tipos de alunos para que tivéssemos uma escola igualitária, onde todos possam aprender,
não havendo desigualdades, com isso a escola tem que buscar soluções para que alunos com
necessidades auditivas se sintam motivados e acolhidos por essa escola, pois o processo educacional
tem que buscar resultados satisfatórios, não só para o âmbito escolar, mas também para a sociedade.
Segundo Lacerda (2006), a educação inclusiva passa por uma série de problemas, pois, o processo
inclusivo tão esperado não vem acontecendo em algumas escolas públicas do Brasil. Percebe-se, que
a desigualdade interfere muito no que diz respeito ao contexto de inclusão do aluno, pois existe
muita diferença social, enfraquecimento no que condiz a realidade da educação inclusiva, como por
exemplo: salas de aulas muito cheias, onde não tem intérprete, espaço físico inadequado e docentes
despreparados no que diz respeito a saber libras, dificultando a aprendizagem deste aluno.
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Segundo Lacerda (2006), as dificuldades encontradas na aprendizagem dos alunos surdos e pela
questão de linguagem, observa-se que a criança surda se encontra muita defasadas no que se refere o
início de sua escolarização. Sem a aprendizagem esperada para sua idade, pois muitos pais têm
receio de colocar seus filhos surdos na escola quando eles ainda estão pequenos, por medo deles não
serem aceito por sua condição especial, porém isso pode acarretar prejuízo na sua aprendizagem.
Segundo Lacerda (2006), no que envolve a questão da dificuldade do aluno surdo na comunicação
com as outras pessoas, em especial nas escolas, é relevante que as escolas tenham mais pessoas
qualificadas para atender esses alunos, pois eles têm o mesmo direito a frequentar o meio escolar que
as outras pessoas, e para que isso aconteça existe leis para assegurar seus direitos.
Lacerda (2006) deixa explicitado, uma das leis é a 10.436 / 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a
língua de sinais brasileira e mais recente o Decreto 5626/05 que regulamenta as leis 10.098/94 e
10.436/02, dando suporte para a pessoa não ouvinte, porém, esses suportes oferecidos para os alunos
surdos não tem sido suficiente, uma vez que esses discentes estão com outros alunos ouvintes, e não
têm o acompanhamento adequado para uma aprendizagem satisfatória, e muitas vezes não tem
intérprete nas salas.
Para Monteiro (2017) quando se fala na aprendizagem do surdo, questiona-se a questão de ter um
interprete, porém só isso não basta, pois há escolas que têm alunos surdos que ainda não aprenderam
a linguagem de sinais, uma das questões para se trabalhar é fazer uma análise de como o aluno não
ouvinte se comunicar, para então buscar recursos que possibilite a ele uma melhor absorção dos
conteúdos proposto pelo docente e usar como estratégias,
Lacerda (2017) aborda que a libras é uma ferramenta de comunicação muito útil, más tem que se
fazer uso de outros recursos como, por exemplo, a utilização de imagem, lousa e de recursos
tecnológicos que são necessários. Todavia, o docente precisa ter uma postura em que todos os seus
discentes consiga vê-lo, pois existem alguns alunos que fazem leitura labial, e se o professor ficar
sempre de costa, eles não conseguirá entender a fala do professor, causando uma deficiência na sua
aprendizagem.
Segundo Brasil (2008) incluir é promover a interação de todos, sendo de responsabilidade da escola
buscar formas de atividades que englobe toda a comunidade, visando garantir o direito a educação
sem nenhum tipo de descriminação.

2.2 Educação Inclusiva para surdos

Segundo Brasil (2008) incluir é promover a interação de todos, sendo de responsabilidade da escola
buscar formas de atividades que englobe toda a comunidade, visando garantir o direito a educação
sem nenhum tipo de descriminação.
A Declaração de Salamanca (1994), defendem que o princípio norteador da escola deve ser o de
propiciar a mesma educação a todas as crianças, atendendo às demandas delas.
Com forme Betim (2013). A unidade escolar tem um papel importante sobre a educação, e esta
educação tem que ser ensinada uniformemente para todos os alunos presente na unidade escolar, pois
todos tem direito a educação.
Para Betim (2013) é um grande desafio transformar a escola comum existente, porém, esta é a escola
para todos e de todos. Temos, pois, que transformar suas práticas educativas, vencendo os desafios.
A educação evolui com o passar dos anos tendo seus desafios e diferenças, diante disto a educação
pode ser aplicada a todos, havendo uma aprendizagem significativa de cada indivíduo, os desafios
torna mais forte o conhecimento obtido.

De fato, não basta apenas oferecer aos estudantes surdos a escola como espaço meramente físico,
sem haver investimento no oferecimento de condições adequadas de aprendizagem. Na perspectiva
da inclusão existe a crença que a mediação através da presença dos interpretes seja necessária para a
aquisição de conhecimento pelos educandos surdos. (SILVA: GOMES, 2016, p. 5425).

Com tudo essa inclusão ainda tem aspectos a ser revisados, com o aluno surdo em sala de aula se a
necessidade de uma língua especifica para se comunicar com os deficientes auditivos. A língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS), a linguagem oficial desta comunidade é o meio de comunicação entre
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os ouvintes e os surdos. Com tudo não é só meramente incluir o aluno surdo na escola, se faz
necessário um investimento em condições adequadas de ensino.
Segundo Lacerda (2006), no que envolve a questão da dificuldade do aluno surdo na comunicação
com as outras pessoas, em especial nas escolas, é relevante que as escolas tenham mais pessoas
qualificadas para atender esses alunos, pois eles têm o mesmo direito a frequentar o meio escolar que
as outras pessoas.
Mesmo com a língua de sinais ainda se faz necessário o uso de outros recursos, como lousas, uso de
imagens para explicações e recursos tecnológicos, como alguns softwares já existentes para
deficientes.
Diante desse processo de inclusão no ensino, Lacerda (2006) afirma que

A inclusão escolar é vista como um processo dinâmico e gradual, que pode tomar formas diversas a
depender das necessidades dos alunos, já que se pressupõe que essa integração/inclusão possibilite,
por exemplo, a construção de processos linguísticos adequados, de aprendizado de conteúdos
acadêmicos e de uso social da leitura e da escrita, sendo o professor responsável por mediar e
incentivar a construção do conhecimento através da interação com ele e com os colegas.
(LACERDA, 2006, p. 29)

Para que essa interação aconteça se é necessário que o professor esteja capacitado para ensinar em
uma sala diversificada. Sendo que as instituições de ensino onde os docentes estão a cumprir seu
papel como educando, é o fornecedor da capacitação dos mesmos.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB, nº 9394/1996) estabelece
que os sistemas de ensino, deverão assegurar, principalmente, professores especializados ou
devidamente capacitados, que possam atuar com qualquer pessoa especial na sala de aula.
Entretanto essa não é realidade, nem todos os docentes tem uma formação ou capacitação para
trabalhar com alunos com problema auditivo, sendo assim necessário um interprete em sala para
auxilia-los nas aulas.

Dessa forma, a reflexão sobre os diferentes aspectos que constituem a educação científica para
surdos se faz necessária e o desenvolvimento de investigações e possíveis intervenções nas múltiplas
dimensões que envolvem o ensino de ciências podem representar o início do oferecimento ao surdo
de igualdade de condições em relação aos ouvintes, possibilitando a estes estudantes o conhecimento
e a participação perante os acontecimentos sociais e científicos da sua comunidade e país, buscando
alcançar a tão almejada e necessária alfabetização científica e tecnológica. (SILVA; GOMES, 2016,
p. 5424).

É importante entender que com as mudanças na educação inclusiva se faz indispensável rever os
conceitos e se adequar a essas mudanças, tornando o conhecimento cientifico e tecnológico ainda
mais relevante para o aprendizado de todo individuo, seja ele, ouvinte, surdo ou com qualquer outra
deficiência. O mestre em sala é o mediador de conhecimento, mas ´´e a comunidades escolar que
torna a educação inclusiva possível, através de estudos e reformulação em sua metodologia para que
todos sejam tratados e ensinados da mesmo forma.
Este modo inicial de preparação dos docentes torna a língua de sinais como um instrumento usado
em sala de aula, mas não estudam como se apropriar da mesma de forma pedagógica, onde se possa
interagir com o aluno surdo, ensinar e aprender com ele. Essa capacitação envolvendo aprendizagem
e desenvolvimento pedagógico da língua de LIBRAS, abre brechas para a evasão escolar, a
desistência dos alunos. A inclusão é obrigatória mas de nada serve se não a capacitação continua dos
professores.
Dois anos após a Declaração de Salamanca foi pública uma Lei de Diretrizes de Base (LDB). Nesta
como na LDB de 1961 (lei nº4.024, 1961), foi dedicado um capítulo à Educação Especial, entendida
como uma modalidade educação escolar ofertada, preferencialmente, na rede regular de ensino.
Constituição da República Federativa do Brasil (1988), estabelece “promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art.3º
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inciso IV). Define, ainda, no artigo 205, a educação como um direito de todos, garantindo o pleno
desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. No artigo 206,
inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola” como um dos
princípios para o ensino e garante, como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208).
Decreto nº 3.298 de 1989 que regulamenta a lei 7.853/89 dispõe sobre a Política Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, define a educação especial como uma modalidade
transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar da
educação especial ao ensino regular.
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (resolução CNE/CEB nº 2/2001
determinam que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas
organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais (art. 2º),
o que contempla, portanto, o atendimento educacional especializado complementar ou suplementar à
escolarização. Porém, ao admitir a possibilidade de substituir o ensino regular, acaba por não
potencializar a educação inclusiva prevista no seu artigo 2º.
Convenção de Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo Decreto nº3.956/2001, afirma que as
pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais
pessoas, definindo como discriminação com base na deficiência toda diferenciação ou exclusão que
possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e de suas liberdades fundamentais.

2.3 Ensino de ciências para alunos surdos

O ensino de ciências tem se manifestado por diferente maneiras, tendências, teorias e métodos para
oferecer uma aprendizagem de qualidade. Conforme Sacks (2010), no que envolve a educação dos
alunos surdos no ensino básico é necessário que os docentes saibam Libras, tendo como auxilio um
interprete, porém, mesmo assim, ainda restam dúvidas se realmente esses discentes não ouvintes
estão aprendendo na disciplina de ciências, seja pela questão da parte científica que é componente da
disciplina, ou mesmo pela ausência de dedicação do docente em trazer para estes alunos surdos algo
que favoreça a compreensão dos conceitos aplicados em sala.
Brasil (1998, p.26). “Nesse sentido, insere-se o papel do professor na seleção de conteúdos
adequados aos alunos, de forma que o conhecimento científico esteja acessível e suscetível de
interesse”. Cabe ao docente buscar maneiras de ensinar e estudar métodos para que possa ensinar
seus conteúdos científicos a toda turma igualitariamente.
Segundo Betim (2013) diferentemente dos alunos ouvintes, a forma com que os alunos surdos
interagem com o mundo é muito própria, às vezes restrita. Então caberá ao professor buscar resgatar
os conteúdos que já é de conhecimento dos alunos para que possa formular seu projeto pedagógico
de ensino para melhor aprendizagem dos alunos com deficiência auditiva.
A oralidade, a datilologia, os gestos e até a leitura labial como forma de recursos da comunicação
para o ensino de Ciências mostram a imperatividade e posterior ineficácia do oralismo para os surdos
(SILVA:GOMES, 2016). Mas isso não é o bastante para ensinar os alunos, muitas vezes o professor
da disciplina de ciências e o interprete desconhecem os sinais, usam de uma técnica para facilitar o
desenvolvimento da fala, através de códigos.
Isto é aplicar e desenvolver códigos manuais que obedeçam a estrutura gramatical da língua oral,
para que seja utilizado simultaneamente como recurso para o processo de aquisição da linguagem,
(Bimodalismo). Desta forma, observa-se que há poucas experiências de uso da LIBRAS como língua
de instrução na práxis de lecionar Ciências. Diante disso percebe-se que durante a formação
acadêmica dos professores não há um ensino adequado sobre libras.
No ano de 2007 foi lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE (Brasil, 2007) política
que teve como um dos princípios a formação de professores e a valorização dos profissionais de
educação. Durante séculos não a formação de professores para o ensino de alunos surdos não foi uma
preocupação em nosso país (MUTTÃO; LODI, 2018). Os docentes não possuem uma aprendizagem
sobre a língua de sinais, o que se vê sobre a libras durante a formação acadêmica é muito pouca para
se preparar para enfrentar uma sala diversificada de alunos.
Em 2002 em diálogo com as reivindicações da comunidade surda o Decreto nº 5.626/05 de 2005
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decretou a inclusão da Libras como disciplina obrigatória na grade curricular nos cursos de formação
dos professores. Segundo Muttão e Lodi (2018) essa formação muitas vezes, acabou por se restringir
ao ensino de Libras, com carga horaria ínfima, como se fosse possível aprender a língua e utiliza-la
em toda sua dimensão discursiva, em cursos de curta duração.
Sendo assim é importante ressaltar que pelo docente da disciplina de ciências ser mediador do
conhecimento, ver-se que sua formação não possui caráter sobre a educação bilíngue em sua
formação para trabalhar em sala de aula. Com tudo pode-se desenvolver estratégias de ensino,
praticas pedagógicas que minimizem essa falta de formação continuada. O ideal é que os alunos
surdos também tivessem contato com a educação bilíngue para melhor aprendizado.
A priori como foi dito na introdução, pode-se dizer que aprender ciências é ser significativamente
alfabetizado nesta língua. Então, ele deve ser alvo de aprendizado, também, dos alunos surdos, para
que possam exercer sua cidadania. (OLIVEIRA: BENITE, 2015). Para que tudo isso aconteça, é
importante ressaltar que o professor como mediador do conhecimento deve sempre estar atento as
novas mudanças na educação.
Sabe-se que a Educação Inclusiva no ensino de Ciências vem se expandindo, Permitimo-nos inferir,
inclusive, que mesmo com todas as condições ideais para inclusão desses alunos, a boa vontade do
professor sempre se constituirá como fator fundamental (BETIM, 2013).
No paradigma da inclusão escolar, os surdos têm sido inseridos nas escolas regulares. Mas será que
esses alunos estão conseguindo aprender ciências? todo aluno quando é inserido na sala de aula já
tem alguns conceitos de conhecimento, mas o aluno surdo por sua não possui esses conceitos por ser
filho de pais ouvintes e devido à falta de uma língua constituída.
Conforme Lacerda (2006) devido às dificuldades acarretadas pelas questões de linguagem,
observa-se que as crianças surdas encontram-se defasadas no que diz respeito à escolarização, sem o
adequado desenvolvimento e com um conhecimento aquém do esperado para sua idade.
Melo (2015) diz que o grande desafio, na maioria dos casos, está em "como ensinar", nesse sentido a
elaboração de recursos didáticos que integrem esses alunos no ambiente escolar pode vir a contribuir
para a superação desses desafios. O surdo tem muita dificuldade de aprendizado, sabendo que estes
não o possuem o conhecimento cientifico adequadamente para a idade que possuem cabe ao
professor se adequar a estes alunos, e tentar realizar atividades mais lúdicas em sala de aula para que
esses discentes possam ter uma aprendizagem melhor.
A maioria dos professores não possuem uma formação adequada para trabalhar com alunos surdos,
precisa-se de maior aprimoramento na Libras, para que possam melhorar seu trabalho em sala.
Driver et al (1999) no que se refere ao papel do professor de Ciências afirma:

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. (DRIVER et al, 1999, p. 33)

O professor deve estar ciente que ao planejar as atividades de ensino seu olhar deve estar voltado
para a turma como um todo, inclusive aos alunos especiais, para que não ocorra frustrações futuras
(SILVA; ARRUDA, 2014). O professor é quem organiza as atividades, a interação dos alunos em
sala de aula, quando o docente vai fazer seus planejamentos de aula, ele tem que pensar na sala como
um todo, mesmo com alunos surdos presentes nela.
Tem que se levar em conta quando se planeja as aulas, todos os aspectos dos alunos para não haver
frustações, mas sim a potencialização do conhecimento. Alguns conteúdos, especificamente os que
envolvam a área de ciências se tornam mais dificultosos para o aprendizado, uma vez que é uma
disciplina multidisciplinar e exige participação ativa por parte do aluno para que a aprendizagem seja
efetiva (MELO, 2015).
Segundo Mayer et al (2013), é importante que o professor de ciências naturais traga métodos
alternativos para que haja maior interação do aluno com as aulas. Que o professor seja capaz de
suprir algum tipo de dificuldade que o aluno possa vir a ter em relação aos conteúdos.
Para que isso ocorra o professor pode trazer para sala de aula atividades lúdicas como proposta
pedagógica, que facilita a aprendizagem dos alunos, pois faz com que eles usem a criatividade. Por
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este motivo, é importante a elaboração de propostas diferenciadas para o ensino de ciências que
promovam a aprendizagem da turma ao todo, incluindo os alunos da educação especial (MAYER,
2013). Com tudo é importante que o professor respeite o individualismo ou particularidade de cada
aluno, cada aluno tem suas limitações de aprendizado, somente assim a educação se dará de forma
igualitária para todos.
A Educação Inclusiva no Ensino de Ciências é um campo de pesquisa em expansão, tendo suas
discussões ampliadas a partir da promulgação da Lei da Inclusão – Lei 10.436, 24 de abril de 2002
(Brasil, 2002), que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras. Mais recentemente, o
Decreto 5626/05 (Brasil, 2005), que regulamenta as Leis 10.098/94 (BRASIL 1996) e 10.436/02
(Brasil, 2002) e orienta ações para o atendimento à pessoa surda, inclui a Libras nos currículos de
magistério e cursos de licenciatura, e a inserção de alunos surdos em escolas de ensino regular.
Porém, ainda temos muito a investigar sobre a aprendizagem de Ciências para alunos surdos (LIPPE,
CAMARGO, 2009).
As diversas subáreas das Ciências da Natureza tem voltado sua atenção ao ensino inclusivo, seus
fundamentos e suas metodologias utilizadas. Como exemplos, temos estudos com foco na mediação
entre intérprete-professor (AROLDO JUNIOR; RAMOS, 2008); nas concepções dos alunos a
respeito dos materiais didáticos e qual a aplicabilidade deles (ROCHA et al., 2015); em metodologias
alternativas, na estrutura escolar, e no relacionamento entre professor-aluno, aluno-intérprete e
professor-intérprete (RAMOS, 2011) e; na relação do professor da disciplina com o professor
intérprete no processo educativo (SPENASSATO; GIARETA, 2009).
Segundo Freire (1999) uns dos fracassos do ensino-aprendizagem para alunos surdos deve ser
analisado partindo de uma proposta das necessidades que este discente necessita, porque a Libras é a
primeira língua e o português é uma segunda língua com funções bastante determinadas, sendo
assim, o português seria ensinado como objetivo de favorecer habilidades na leitura como também
nas produções textuais.
Segundo Skliar (2000) ele chama a atenção para a aprendizagem visual dos alunos surdos em que o
uso de imagens é de muita importância, pois eles irão assimilar os conteúdos com a explicação dada
pelo docente e com isto facilita a aprendizagem do mesmo.
De acordo com Machado (2002) o surdo quando sabe a língua de sinais ele terá uma aprendizagem
significativa como os outros alunos ouvinte, sendo capaz de ter conhecimentos organizados quanto
ao restante da turma, porém, para essa aprendizagem ser significativa é necessário que o professor
saiba libras, e também ter em sala um intérprete com isto o aluno surdo desenvolverá aprendizagem.
Para Lacerda (2006) é necessário questionar sobre as formas de ensino empregadas em sala de aula
para alunos surdos, pois há diferentes práticas para envolver estes discentes surdos que apresentam
limitações, os professores que trabalha com alunos não ouvintes precisam elaborar os conteúdos de
forma visual, pois, assim eles têm uma melhor aprendizagem.
Segundo Perlin e Strobel (2008) a aprendizagem acontece no momento em que o aluno surdo é
colocado em contato com suas diferenças, através de trocas culturais os discentes não ouvintes
devem se reconhecer como surdos, e com isso o aprendizado ganhará outro significado. Dessa forma,
eles vão estar inseridos no contexto escolar igualmente ao restante da turma e se sentirão capazes
tanto quantos aos outros.
De acordo com Krasilchic (2008) os professores passam a maioria do tempo falando e o restante do
tempo previsto é ocupado por conversas paralelas, os estudantes não tem a oportunidade de se
expressar sobre o conteúdo tirar dúvidas entre outras coisas. Com isso, se propõe uma mudança para
que se tenham menos aulas expositivas e sim, aulas que estimule a curiosidade dos alunos surdos, e
que haja uma discursão de ideias sobre os conteúdos em que todos venham a participar estimulando
uma comunicação oral, escrita e visual. Dessa forma, os alunos surdos poderão estimular o
conhecimento de uma forma mais dinâmica em que eles também participam da aula não se sentem
excluído.
Segundo Grassi (2009) uma das questões que interferem na aprendizagem dos não ouvintes é a falta
de profissionais sem conhecimento em libras, e que estejam engajados e preocupados em
proporcionar aulas em que o aluno surdo esteja inserido e buscar se aperfeiçoar na linguagem dos
surdos. Pois, quando o docente se proporciona a buscar se aperfeiçoar e inovar em suas aulas
proporciona aos alunos surdos uma melhor aprendizagem.
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De acordo com Miranda (2010) umas das mudanças que afeta a aprendizagem dos surdos é a questão
da educação ser generalizada, e não ter uma atenção específica para os alunos com necessidades
auditivas, uma vez que isto esteja acontecendo em sala, os alunos surdos poderão ficar excluídos do
processo de ensino aprendizagem.
Gaudiot (2010) é relevante saber que o aluno surdo não está na sala de aula por estar, e sim porque
ele precisa adquirir a aprendizagem, assim como os demais colegas. Nesse sentido, tem-se que ter
cuidado para que o aluno surdo esteja inserido na sala de aula, e que tenha a mesma atenção que os
demais colegas para que eles possam adquirir a aprendizagem igual aos demais.
Segundo Hodson (1982) o ensino de ciências compõe um conjunto de conhecimentos únicos dotado
de muita simbologia, com isso, a aprendizagem na área da ciência é se alfabetizar nesta linguagem
que envolve muito símbolos científicos.
De acordo com Mortimer (1998) no ensino de ciência vem se discutindo as interações entre os alunos
surdos, bem como o ensino que vem sendo ministrado pelo docente, pois, o professor deve dar a
oportunidade aos discentes surdos a aprender os conteúdos da disciplina buscando se apropriar da
língua deles, para que haja uma comunicação e uma melhor aprendizagem e um bom conviver na
sala de aula entre professor e aluno surdo.
De acordo com Brasil (2002) todos os alunos não ouvinte devem ter domínio sobre os
conhecimentos científicos, com isso, saber fazer análise e compreender aspectos voltados para a
comunidade cientifica e o meio em que vive, sabendo abordar contextos contemporâneos e participar
ativamente deles, e não permitir que suas limitações interfiram na vivência escolar.
De acordo Chassot (2003) o conhecimento científico deve ser uma aprendizagem de todos os alunos
independente de suas limitações, eles precisam ter contato estes termos no início da alfabetização,
observando que o ensino de ciências deve acontecer de modo a satisfazer a todos dentro do
paradigma da inclusão.
Para Santos, Schnetzler (2003) no ensino de ciências é necessário buscar aprimorar a capacidade dos
alunos em resolverem problemas de punho cientifico, ambiental e tecnológico, buscando despertar
no aluno o interesse de saber discutir sobre o tema proposto pelo professor.
De acordo com Chassot (2003) nesta perspectiva é preciso ensinar ciências a todos os alunos sem
exceção, para a formação de um cidadão crítico que possa participar na tomada de decisões de sua
sociedade.
Chassot (2003) também aborda que não importa as dificuldades encontradas em mediar aulas de
ciências todos têm direito de ter essa disciplina independentemente de sua condição física, pois é
fundamental que todos participem da educação.
Sendo assim, quando se têm alunos surdos nas aulas de ciências é preciso que se tenha um cuidado
especial a fim de elaborar conteúdos e práticas que favoreça a absorção da aprendizagem, para que
eles se sintam envolvidos. Dessa forma, as práticas educativas vão lhe permitir uma expressão acerca
do ensino da disciplina de ciência, que pode despertar para esse discente uma aprendizagem
relacionada aos termos científicos (SKLAIR, 2005).
Assim, a partir do que foi exposto se percebe que as dificuldades de aprendizagem relacionadas ao
ensino de ciências para alunos surdos podem ser minimizadas através de uma ação docente inclusiva
que deve ser repensada e incorporada nas práticas pedagógicas cotidianas.

3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Após esse levantamento bibliográfico sobreo ensino de ciências e a educação inclusiva para alunos
surdos, observou-se que a dificuldade da inclusão não está só em colocar o aluno com deficiência em
sala de aula, mas nos recursos que a unidade escola não possui.
O ensino de ciências ainda sofrerá muitas mudanças, o professor ainda se adaptará cada vez mais,
para poder mediar o conhecimento para seus aprendizes, as unidades escolares tem a obrigação de
fornecer um ambiente propício a educação para todos de forma uniforme sem nenhum preconceito.
Quanto aos professores, sujeitos de principal do estudo, ele tem o papel mais importante na inclusão.
Ele tem papel principal como mediador não só do conhecimento, mas como da interação do aluno
em sala de aula, promovendo a igualdade em sala, alfabetizando de certa forma os alunos na
educação cientifica.
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O professor tem papel de organizar o conhecimento cientifico dos alunos sobre qual o significado da
vida natural do mundo cientifico, fazendo com que esses indivíduos gerem de sua maneira as
asserções entre o conhecimento comum e o que é validado.
O ensino de ciências ainda sofrera muitas mudanças, o professor ainda se adaptara cada vez mais,
para poder mediar o conhecimento para seus aprendizes, as unidades escolares
Esse trabalho reflete a importância que o professore de ciências tem como mediador da inclusão do
alunos surdo nas aulas de ciências. Todavia este estudo ainda terá continuação para maiores
esclarecimentos, pois o conhecimento nunca está completo, sempre a algo a se descobrir, sempre
haverá questionamentos que surgirão com o tempo.
Este estudo foi feito com o intuito de uma reflexão sobre o professor de ciências e seu papel diante
da inclusão do aluno surdo em sala de aula. O processo da inclusão ainda não está completa,
observou-se que ainda falta preparo das unidades escolares para receber os alunos com necessidades
especiais.
Com tudo há formação de professores também deixa a desejar, e os docentes entram em seu
ambiente de trabalho sem saber como lidar com os alunos surdo, necessitando assim de um intérprete
de LIBRAS em sala para haver algum tipo de comunicação entre mestre e aprendiz.
Notou-se neste estudo que a obrigação da inclusão se deve a unidade de ensino, ou seja, ao grupo
escolar, oferecendo ambiente adequado, profissionais treinados e uma educação sócio cultural de
respeito as diferenças para que haja uma educação de qualidade e um aprendizado por igual.
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