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Resumo 

 

Pretende-se apresentar uma metodologia para ensino de português, física e matemática voltada 
para o aluno surdo. A partir da promulgação das leis de inclusão no Brasil, os alunos surdos 
intensificaram a participação na escola de ensino regular. No entanto, eles enfrentaram algumas 
dificuldades nesse percurso, principalmente, no aprendizado das disciplinas de português, física 
e matemática. Essas dificuldades surgiram pela carência de sinais para alguns termos específicos 
dessas áreas. O objetivo deste projeto visa suprir essa falta de sinais e o ensino específico 
voltado para a comunidade surda. O trabalho teve início com a disciplina de física e foi detectada 
a necessidade de português e matemática para que os alunos surdos tivessem uma completa 
compreensão dos conteúdos ministrados. Com a incorporação dessas disciplinas, houve que 
reestruturar a forma de ensinar e foi resolvido que a maneira mais adequada é interdisciplinar. 
As aulas foram ministradas em Língua Brasileira de Sinais (Libras), com apoio de um tradutor 
intérprete. As aulas ocorreram semanalmente. A equipe se reuniu para planejamento uma vez 
por semana. Foram utilizados recursos de TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação) o que 
favorece a comunicação entre professor e aluno. Também foram criados objetos de 
aprendizagem e outros recursos didáticos, tais como adedanha, jogo de memória e dominó. A 
língua materna do surdo é reforçada com auxílio de sinais técnico-físicos e científicos em geral, 
as atividades de interpretação de filmes e textos de exatas, assim como os jogos de português 
motivaram a produção textual desses alunos. Durante as aulas, eram realizadas pesquisas 
bibliográficas para análise da existência de sinais. Quando o sinal não existia, os surdos 
propunham a criação do sinal. Os resultados obtidos foram: a criação de vários sinais e material 
didático para aulas. O projeto foi desenvolvido durante quatro anos nos quais os alunos tiveram 
êxito no ingresso nas universidades. 

 

Palavras chave: novas metodologias, inclusão, bilinguismo 

 

 

Introdução 

 

Nos últimos anos no Brasil, têm sido promulgadas várias leis de inclusão, dentre elas a Lei 
10.436/2002 sobre reconhecimento e uso da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS (Brasil, 2002) 
e, Lei 13.146/2015, que assegura os direitos das pessoas com necessidades especiais de inclusão 
e exercício dos seus direitos (Brasil, 2015). Com isso, muitas pessoas começaram a frequentar 
escolas e universidades. As instituições se encontravam com preparo mínimo em relação ao 
tema de inclusão, tendo que mudar alguns conceitos voltados para o mesmo. Na sala de aula, 
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houve a necessidade de inovar em relação aos materiais e às metodologias empregadas para o 
ensino de pessoas com necessidades especiais. Em particular, neste trabalho, é realizada a 
proposta metodológica voltada para o aluno surdo.     

 

 

Fundamentação Teórica 

 

O trabalho está embasado na teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (Moreira, 2010) em 
que o estudante tem que ter predisposição para aprender e, segundo o autor, para que a 
aprendizagem significativa crítica aconteça é necessário: 

 

1. Aprender que aprendemos a partir do que já sabemos. 
(Princípio do conhecimento prévio.). 

2. Aprender/ensinar perguntas ao invés de respostas. (Princípio 
da interação social e do questionamento.). 

3. Aprender a partir de distintos materiais educativos. (Princípio 
da não centralidade do livro de texto.) 

4. Aprender que somos perceptores e representadores do 
mundo. (Princípio do aprendiz como 
perceptor/representador.). 

5. Aprender que a linguagem está totalmente implicada em 
qualquer e em todas as tentativas humanas de perceber a 
realidade. (Princípio do conhecimento como linguagem.). 

6. Aprender que o significado está nas pessoas, não nas 
palavras. (Princípio da consciência semântica.). 

7. Aprender que o ser humano aprende corrigindo seus erros. 
(Princípio da aprendizagem pelo erro.). 

8. Aprender a desaprender, a não usar conceitos e estratégias 
irrelevantes para a sobrevivência. (Princípio da 
desaprendizagem.). 

9. Aprender que as perguntas são instrumentos de percepção e 
que definições e metáforas são instrumentos para pensar. 
(Princípio da incerteza do conhecimento.). 

10. Aprender a partir de distintas estratégias de ensino. 
(Princípio da não utilização do quadro de giz.). 

11. Aprender que simplesmente repetir a narrativa de outra 
pessoa não estimula a compreensão. (Princípio do abandono da 
narrativa.). 
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Com isto, estreitamente ligado ao material educativo e as estratégias de ensino que virão a ser 
motivadores para o aprendizado, segundo Moreira, (2010) “O uso de distintas estratégias 
instrucionais que impliquem participação ativa do estudante e, de fato, promovam um ensino 
centralizado no aluno é fundamental para facilitar a aprendizagem significativa crítica.” 

No sentido do papel mediador, que o material educativo tem, o contexto sócio-histórico e a 
linguagem vêm implícitos ao considerar a influência na formação do indivíduo. Vygotsky 
trabalhou esses conceitos. Nesse sentido, Oliveira (1995) diz que  “Vygotsky trabalha, então, 
com a noção de que a relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas, 
fundamentalmente, uma relação mediada.” O material utilizado foi pensado propositalmente 
no indivíduo que vai receber a instrução. 

 

O ensino interdisciplinar e pessoas com necessidades especiais 

 

A interação entre o aluno surdo e o professor em aula presencial acontece em forma síncrona, 
na qual o professor pode estabelecer estratégias e mudar o enfoque de acordo com o retorno 
do aluno. O trabalho teve início com a disciplina de física e foi detectada a necessidade de 
português e matemática para que os alunos surdos tivessem uma completa compreensão dos 
conteúdos ministrados. Com a incorporação dessas disciplinas reestruturou-se a forma de 
ensinar e foi resolvido que a maneira mais adequada é interdisciplinar. No entanto apareceram 
outras dificuldades devido   à carência de sinais para alguns termos específicos dessas áreas. O 
objetivo deste projeto visa suprir essa falta de sinais e de ensino específico voltado para a 
comunidade surda. 

 

Metodologia 

 

O trabalho foi desenvolvido em uma pesquisa-ação que possibilitou apresentar uma nova 
metodologia para ensino de português, física e matemática voltada para o aluno surdo. Durante 
as aulas, eram realizadas pesquisas bibliográficas para análise da existência de sinais (Capovilla, 
2009, Cardoso, 2010). Quando o sinal não existia, os surdos propunham a criação do sinal.  

 

Apresentação e discussão 

 

As aulas foram ministradas em Língua Brasileira de Sinais (Libras), com apoio de um tradutor 
intérprete (Fotos 1, 2 e 3). As aulas ocorreram semanalmente. A equipe se reuniu para 
planejamento uma vez por semana. Foram utilizados recursos de TICs (Tecnologia da 
Informação e Comunicação) (Figura 1) o que favorece a comunicação entre professor e aluno. 
Instrumentos tais como simulações, vídeos, animações foram também incorporadas durante as 
aulas. Foram criados objetos de aprendizagem e outros recursos didáticos, tais como adedanha, 
jogo de memória e dominó. A língua materna do surdo é reforçada com auxílio de sinais técnico-
físicos e científicos em geral, as atividades de interpretação de filmes (Figura 2) e textos de 
exatas, assim como os jogos de português motivaram a produção textual desses alunos.  
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Foto 1  Aluna na aula de Física com o intérprete e a bolsista. Foram utilizadas experiências, 
slides, simulações , quadro. (Fonte: acervo pessoal dos autores) 

 

 

Foto 2 Trabalho em grupo na aula de matemática montando o cubo. (Fonte acervo pessoal) 

 

 

Foto 3 Alunos durante as aulas. O tradutor de Letras-LIBRAS  explicando o conteúdo. (Fonte 
acervo pessoal) 
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Figura 1 Print da página principal do Projeto ZK utilizado durante as aulas. 
http://www.projetozk.com/.  

 

http://www.projetozk.com/
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Figura 2 Produção textual de aluna surda com baixa visão, solicitado após assistir o vídeo 
Donald no país da Matemágica. (Fonte: acervo pessoal dos autores). 

 

Os resultados obtidos foram a criação de vários sinais tais como: Grandeza, Balança de Torsão, 
Delta (letra grega), Respectivamente, dentre outros (Araújo, 2015) e material didático para 
aulas.  

 

Considerações finais 

 

Foi apresentado um produto voltado para inclusão. Foi estabelecida uma metodologia de ensino 
que atende aos alunos surdos. Foi criado material didático com uso de TICs que está sendo 
aprimorado. O projeto foi desenvolvido durante quatro anos nos quais os alunos tiveram êxito 
no ingresso nas universidades. No quadro 1 é apresentado o depoimento de um aluno.  

 

 

 

 

 

 

“Meu nome é Wellington Blendon Pilato Leandro, tenho 20 anos e eu faço minha opinião sobre 
projeto de IFET. 

Então, eu gosto de projeto que é ótimo para todos os alunos surdos. Porque o projeto é único 
lugar que ajuda os alunos surdos desenvolver muito bem, nós alunos surdos conseguimos 
entender as coisas que eles explicavam cada uma matéria que podemos aprender. 

Eu acredito que os projetos de qualquer disciplinas escolares são fáceis para ensinar os alunos 
surdos em local bem tranquilo e tem convivência entre alunos e professores, e também o 
intérprete. 

Porque eu percebi que alguns alunos ficam entendendo bem mais de que na escola pública, 
porque nas escolas públicas sempre ficam em dificuldades por causa de atrapalhação ou 
algumas coisas que incomodam os alunos surdos para perder algumas coisas que tentam 
entender tudo. 

Para mim, o projeto seria ótimo para ficamos tranquilos e aliviados para entender as coisas 
que professores ensinam qualquer matérias de física, português e matemática. 

Eu gosto de ver que eles ensinam muito certo, porque eu percebi que alunos surdos podem 
ajudar os professores com uma intérprete que poderiam descobrir uma nova metodologia 
para ensinar às novos alunos surdos. 

Até hoje eu fiquei feliz que minhas notas de enem* ficam bom, então por isso que eu queria 
agradecer todos os professores e eu pensei que nós queríamos continuar em O que é 
importante para ajudar o desenvolvimento de cada alunos surdos. 
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Nós temos capacidade de entender qualquer matéria que os professores podem ensinar para 
conseguir até podem fazer qualquer concurso ou algum para estudar. 

O projeto de IFET assumiu as matérias para facilitar os alunos surdos que conseguiram 
entender. Na verdade, eu senti que é muito difícil nas escolas públicas de que no projeto IFET. 

Porque eu participei sempre e vejo que o projeto não tem algumas coisas para atrapalhar 
conosco, nós sempre convivemos muito bem com professores e intérprete. E ficávamos muito 
feliz sempre e continuamos a unir até conviver bem para aprender juntos. 

Eu espero que o projeto continue e acredito que sempre fica ótimo. 

  

Muito obrigado!” 

 

* ENEM: Exame Nacional do Ensino Médio. 

Quadro 1 Depoimento de um dos alunos participantes. Hoje está na universidade cursando 
Letras-LIBRAS. 
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Figura 2 Produção textual de aluna surda com baixa visão 
solicitado após assistir o vídeo Donal no país da matemágica. 
(Fonte: acervo pessoal dos autores).

Introdução: Pretende-se apresentar uma metodologia para ensino de 

português, física e matemática voltada para o aluno surdo. A partir da 

promulgação das leis de inclusão no Brasil, os alunos surdos 

intensificaram a participação na escola de ensino regular. No entanto, 

eles enfrentaram algumas dificuldades neste percurso, principalmente, 

no aprendizado das disciplinas de português, física e matemática. Essas 

dificuldades surgiram pela carência de sinais para alguns termos 

específicos dessas áreas. O objetivo deste projeto visa suprir essa falta 

de sinais e de ensino específico voltado para a comunidade surda. 

Materiais e métodos: O trabalho teve início com a disciplina de física e 

foi detectada a necessidade de português e matemática para que os 

alunos surdos tivessem uma completa compreensão dos conteúdos 

ministrados. Com a incorporação dessas disciplinas reestruturou-se a 

forma de ensinar e foi resolvido que a maneira mais adequada é 

interdisciplinar. As aulas foram ministradas em Língua Brasileira de 

Sinais (Libras), com apoio de um tradutor intérprete (Fotos 1, 2 e 3). As 

aulas ocorreram semanalmente. A equipe se reuniu para planejamento 

uma vez por semana. Foram utilizados recursos de TICs (Tecnologia da 

Informação e Comunicação) (Figura 1) o que favorece a comunicação 

entre professor e aluno. Também foram criados objetos de 

aprendizagem e outros recursos didáticos, tais como adedanha, jogo de 

memória e dominó. A língua materna do surdo é reforçada com auxílio 

de sinais técnico-físicos e científicos em geral, as atividades de 

interpretação de filmes (Figura 2) e textos de exatas, assim como os 

jogos de português motivaram a produção textual desses alunos. 

Durante as aulas, eram realizadas pesquisas bibliográficas para análise 

da existência de sinais (Capovilla, 2009, Cardoso, 2010). Quando o sinal 

não existia, os surdos propunham a criação do sinal. 

Resultados: Os resultados obtidos foram a criação de vários sinais tais 

como: Grandeza, Balança de Torsão, Delta (letra grega), 

respectivamente, dentre outros (Araújo, 2015) e material didático para 

aulas. 

Conclusão: Foi apresentado um produto voltado para inclusão. Foi 

estabelecida uma metodologia de ensino que atende aos alunos surdos. 

Foi criado material didático com uso de TICs que está sendo aprimorado. 

O projeto foi desenvolvido durante quatro anos nos quais os alunos 

tiveram êxito no ingresso nas universidades. No quadro 1 é apresentado 

o depoimento de um aluno. 
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Foto 3 Alunos durante as aulas. O tradutor de Letras-LIBRAS  explicando o conteúdo. (Fonte 
acervo pessoal)

Foto 1  Aluna na aula de Física com o intérprete e a bolsista. Foram utilizadas 
experiências, slides, simulações , quadro. (Fonte: acervo pessoal dos autores)

Figura 1 Print da pagina principal do Projeto ZK utilizado durante as aulas. 
http://www.projetozk.com/. Outros recursos tais como simulações, vídeos, 
animações foram também incorporadas durante as aulas.

DEPOIMENTO

“Meu nome é Wellington Blendon Pilato Leandro, tenho 20 anos e eu faço minha opinião sobre 
projeto de IFET.
Então, eu gosto de projeto que é ótimo para todos os alunos surdos. Porque o projeto é único 
lugar que ajuda os alunos surdos desenvolver muito bem, nós alunos surdos conseguimos 
entender as coisas que eles explicavam cada uma matéria que podemos aprender.
Eu acredito que os projetos de qualquer disciplinas escolares são fáceis para ensinar os 
alunos surdos em local bem tranquilo e tem convivência entre alunos e professores, e também 
o intérprete.
Porque eu percebi que alguns alunos ficam entendendo bem mais de que na escola pública, 
porque nas escolas públicas sempre ficam em dificuldades por causa de atrapalhação ou 
algumas coisas que incomodam os alunos surdos para perder algumas coisas que tentam 
entender tudo.
Para mim, o projeto seria ótimo para ficamos tranquilos e aliviados para entender as coisas 
que professores ensinam qualquer matérias de física, português e matemática.
Eu gosto de ver que eles ensinam muito certo, porque eu percebi que alunos surdos podem 
ajudar os professores com uma intérprete que poderiam descobrir uma nova metodologia para 
ensinar às novos alunos surdos.
Até hoje eu fiquei feliz que minhas notas de enem* ficam bom, então por isso que eu queria 
agradecer todos os professores e eu pensei que nós queríamos continuar em O que é 
importante para ajudar o desenvolvimento de cada alunos surdos.
Nós temos capacidade de entender qualquer matéria que os professores podem ensinar para 
conseguir até podem fazer qualquer concurso ou algum para estudar.
O projeto de IFET assumiu as matérias para facilitar os alunos surdos que conseguiram 
entender. Na verdade, eu senti que é muito difícil nas escolas públicas de que no projeto IFET.
Porque eu participei sempre e vejo que o projeto não tem algumas coisas para atrapalhar 
conosco, nós sempre convivemos muito bem com professores e intérprete. E ficávamos muito 
feliz sempre e continuamos a unir até conviver bem para aprender juntos.
Eu espero que o projeto continue e acredito que sempre fica ótimo.
 
Muito obrigado!”

Foto 2 Trabalho em grupo na aula de matemática montando o cubo. (Fonte 
acervo pessoal)

Quadro 1: Depoimento de um dos alunos participantes. Hoje está na universidade cursando Letras-LIBRAS
* ENEM: Exame Nacional do Ensino Médio.
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