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RESUMO 

 

Devido às dificuldades de aprendizagem de estudantes surdos e ouvintes, sobre 

microrganismos, a presente investigação teve como objetivo geral: Avaliar a contribuição 

de uma UEPS sobre microrganismos, para uma aprendizagem significativa crítica e 

superação de dificuldades de estudantes surdos e ouvintes em salas de aulas comuns nas 

séries finais do Ensino fundamental e como objetivos específicos: Identificar as 

concepções alternativas de estudantes surdos e ouvintes sobre microrganismos;  

Investigar o potencial da UEPS para romper às barreiras de aprendizagem sobre 

microrganismos em estudantes surdos e ouvintes, tornando a aprendizagem mais crítica e 

significativa; Produzir material instrucional acessível para surdos e ouvintes sobre 

microrganismos, como vídeoaulas e jogo como estratégia didática  implementada à 

UEPS. Os sujeitos da pesquisa foram estudantes surdos e ouvintes de turmas do 7º ano de 

uma escola pública, localizada em Natal/RN. Estes responderam a questionários e os 

surdos fizeram, também, um teste visual, antes da aplicação da UEPS. A análise mostrou 

que a maioria dos estudantes, tanto ouvintes quanto surdos, apresentava compreensão 

incoerente (CI) ou eram sem compreensão (SC) dos conceitos sobre microrganismos. Os 

estudantes surdos correlacionam os microrganismos apenas à sujeira e falta de higiene e 

não conseguiam associar às doenças, já poucos ouvintes entendiam alguns dos benefícios 

dos microrganismos. A UEPS contribuiu para aprendizagem significativa crítica dos 

estudantes ouvintes, que puderam compreender a importância dos microrganismos para o 

meio ambiente e sua saúde, porém os estudantes surdos tiveram mais dificuldades por 

causa da linguagem e sinais ainda desconhecidos sobre microrganismos. Os estudantes 

hipoacúsicos se mostraram interessados e participativos em todas as aulas, igualmente 

aos ouvintes. Enquanto os estudantes surdos preferem o uso das figuras, os estudantes 

ouvintes optam por usar os termos em Português para correlacionar conceitos. Houve 

integração, não inclusão, dos estudantes em sala de aula, na maioria das vezes, pois esses 

estudantes desenvolvem as tarefas propostas, normalmente em grupos apenas de surdos. 

Outro entrave ao ensino de Ciências aos estudantes surdos é a falta de formação docente e 

conhecimento da cultura surda, além de uma padronização/divulgação dos termos 

científicos em LIBRAS para os professores intérpretes. Estes resultados serviram de 

subsídio para a validação da UEPS e criação de um glossário em LIBRAS com sinais 

usados no âmbito da microbiologia, para que os estudantes surdos também consigam 

compreender e reconhecer os diferentes microrganismos, bem como sua relevância numa 

proposta prioritariamente visual. 

 

Palavras-chave: Microrganismos, Concepções alternativas, Surdez, Aprendizagem 

Significativa Crítica, UEPS. 
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ABSTRACT 

Due to the learning difficulties of deaf and hearing students on microorganisms, the present 

investigation had as general objective: To evaluate the contribution of a PMTU on 

microorganisms for a critical critical learning and to overcome difficulties of deaf students in 

classrooms common in the series Identify the alternative conceptions of deaf students on 

microorganisms; Investigate the potential of the PMTU to break down learning barriers on 

micro-organisms in deaf students, making learning more critical and meaningful; Produce 

accessible instructional material for deaf people on microorganisms, such as videogames and 

game as a didactic strategy implemented to the PMTU. The research subjects were deaf 

students and class listeners of the 7th year of a public school, located in Natal / RN. They 

answered questionnaires and the deaf also made a visual test before applying the PMTU. The 

analysis showed that most of the students, both hearing and deaf, presented incoherent 

understanding (CI) or were without comprehension (SC) of the concepts about 

microorganisms. Deaf students correlate microorganisms only with dirt and poor hygiene and 

could not associate with diseases, and few listeners understood some of the benefits of 

microorganisms. PMTU cooperated in meaningful critical apprenticeship of hearing students, 

who were able to understand the importance of microorganisms to the environment and their 

health, but deaf students had more difficulties because of the language and signs still 

unknown. The hearing-impaired students were interested and participative in all the classes, 

also to the listeners. While deaf students prefer the use of pictures, listening students choose 

to use the terms in Portuguese to correlate concepts. There was integration, not inclusion, of 

students in the classroom, most of the time, because these students develop the tasks 

proposed, usually in groups only deaf. Another obstacle to the teaching of science to deaf 

students is the lack of teacher training and knowledge of the deaf culture, as well as a 

standardization / dissemination of the scientific terms in LIBRAS for teachers interpreters. 

These results served as a subsidy for the validation of the PMTU and the creation of a 

glossary in LIBRAS with signs used in microbiology so that deaf students can also understand 

and recognize the different microorganisms as well as their relevance in a priority visual 

proposal. 

 

Keywords: Microorganisms, Alternative Concepts, Deafness, Critical Significant 

Learning, PMTU. 
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1 CAPÍTULO 01 - CAMINHOS INTRODUTÓRIOS DA PESQUISA 

 

1.1 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 A fim de evidenciar o interesse pelo tema da pesquisa, segue um breve relato da vida 

profissional e acadêmica. Desde tenra idade o interesse pelo ensino e pelo saber era notório, 

revelado quando ensinava crianças a ler e escrever, no bairro de Brasília Teimosa, Natal/RN, 

aos 11 anos de idade. Nos anos seguintes, iniciei também o ensino bíblico aos adolescentes, 

em uma instituição religiosa, no bairro das Rocas; concomitantemente a isto, ao ingressar no 

6º ano do ensino fundamental, na Escola Estadual Augusto Severo, localizada em Petrópolis, 

também na cidade de Natal, surgiu um dos primeiros contatos com estudantes da cultura 

surda, o que resultou no apreço pela língua de sinais e respeito a estes estudantes que, ainda, 

estudavam separadamente das turmas regulares. 

O ingresso, em 2002, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), antigo 

Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET/RN) foi um marco na formação, por 

permitir o acesso e contato com diferentes línguas estrangeiras, conteúdos acadêmicos e 

estudantes de outras culturas.  Essas experiências desencadearam a escolha pela área de 

licenciatura em Ciências Biológicas, motivada também pela afinidade com o ensino e por 

apreciar a natureza, o funcionamento do corpo e seus processos, que culminou com o ingresso 

no ensino superior, aos 16, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Durante o curso, o currículo acadêmico sofreu algumas modificações, dentre elas, passou a 

ser obrigatória a disciplina de LIBRAS, ministrada pelo professor Felipe da Silva, do 

Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação, do Centro de Educação, que nos 

incentivou a progredir os estudos diante da atual necessidade de formação de professores 

capacitados e a escassez de profissionais que atuassem com este público.  

Após o término da licenciatura e posterior ingresso no serviço público, no ano de 

2013, na Escola Estadual Judith Bezerra, localizada no bairro de Nossa Senhora de Nazaré, 

Natal/RN em que havia 15 estudantes surdos que frequentavam a instituição no turno inverso 

(vespertino), prevendo a possibilidade de estes estudantes frequentarem o turno que lecionava 

(matutino), foi que surgiu a necessidade de procurar cursos de capacitação para melhoria no 

ensino de Ciências a estes estudantes, que mesmo tendo intérpretes na sala de aula, devem ter 

uma assistência diferenciada, dada pelo professor. 
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O ensino de Ciências, desde então, passou a ser desafiador na medida em que, muitas 

vezes, têm-se estudantes surdos sedentos por conhecimento e que o professor não se sente 

estimulado ou desconhece completamente a cultura e o mundo dos surdos, dificultando ainda 

mais o ensino para estes educandos. Como salienta Alvez, Ferreira e Damazio (2010, p.08): 

muitos desafios precisam ser enfrentados e as propostas educacionais revistas, 

conduzindo a uma tomada de posição que resulte em novas práticas de ensino e 
aprendizagem consistentes e produtivas para a educação de pessoas com surdez, nas 

escolas públicas e particulares.  

 

 Diante de tal realidade, surgiu o interesse em cursar o Mestrado Profissional no Ensino 

de Ciências Naturais e Matemáticas (PPGECNM), ofertado pela UFRN, com o propósito de 

aprofundar os conhecimentos e pesquisar metodologias que cooperassem com a compreensão 

dos professores de Ciências sobre as percepções dos estudantes surdos a cerca da disciplina, 

para melhoria de aprendizagem destes, especialmente em instituições públicas de ensino que 

no Brasil, contam com um número cada vez mais crescente destes alunos.  

Essa melhoria da aprendizagem se faz notória pois as dificuldades de aprendizagem 

são comuns em várias áreas do ensino e pode ter influência direta no processo de ensino 

aprendizagem dos estudantes, reduzindo o rendimento escolar. De acordo com Silveira, 

(2013, p. 15) outro fator que pode influenciar o aprendizado:  

 

[...] se refere a presença de concepções alternativas, que podem ter diversas origens 

no processo educacional. É de suma importância, para os docentes, [...] conhecer as 

dificuldades de seus educandos, tendo em vista que esse conhecimento pode 

contribuir significativamente para uma melhoria do processo de ensino 

aprendizagem. 

 

Sendo assim, as concepções alternativas são ideias equivocadas, que os estudantes têm 

a respeito de algum assunto provenientes de seus conhecimentos prévios e que podem 

interferir diretamente na qualidade da aprendizagem. Estas concepções dos estudantes podem 

gerar, muitas vezes, erros conceituais que se perpetuam durante a vida acadêmica do 

educando, sendo prejudicial ao entendimento de alguns fatos e conceitos científicos relevantes 

(CARRASCOSA, 2005). 

A preocupação com estes estudos sobre concepções alternativas surgiu na década de 

1970, como um desdobramento crítico aos estudos de Piaget, que dava elevada importância ao 

desenvolvimento cognitivo de estruturas lógicas subjacentes e pouca importância às riquezas 

de variedade de ideias apresentadas pelas crianças. Esses estudos que foram muito influentes 

na década de 80, foi chamado de Movimento das Concepções Alternativas (MCA), 
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(MORTIMER,1996) tendo o trabalho de Viennot (1979) como símbolo do movimento já que 

verificou que essas ideias podem ser de difícil mudança conceitual. 

As mudanças conceituais começam a partir de situações contraditórias que levam o 

aluno a promover conflitos cognitivos e a superação destes levaria a construção de novos 

conceitos. Muitos estudantes têm dificuldade de “abandonar” tais ideias e substituí-las por 

conhecimento científico (AUSUBEL, 2003). 

Essas concepções errôneas podem ser provenientes de vários fatores: como o cotidiano 

dos estudantes, a mídia, o livro didático e até mesmo do ensino do professor (BRUM e 

SILVA, 2015). O desconhecimento dos conhecimentos prévios dos discentes por parte dos 

professores também é um fator relevante, já que:  

[...] o professor tem papel fundamental nas concepções alternativas dos alunos e na 

mudança conceitual, pois sua prática pedagógica é influenciada por suas 

representações sociais a respeito da disciplina que lecionam. [...] o desafio maior é 
modificar as ideias dos professores, bem como as concepções presentes nos livros 

didáticos nos quais se apoiam, para surtir efeito na aprendizagem dos alunos. 

(HILGER e MOREIRA, 2016, p. 16) 

 

A alfabetização cientifica é relevante para os estudantes, pois de acordo com as 

autoras Sasseron e Carvalho (2011) para ela se efetivar são necessários três eixos estruturantes 

no ensino de Ciências: compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos 

fundamentais; a compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que 

circundam sua prática e o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, 

sociedade e meio-ambiente. Desse modo, o estudante para ter uma efetiva alfabetização 

científica, ou seja, compreensão adequada dos termos e conhecimentos científicos necessita 

também compreender a história e natureza da ciência como algo construído, além de saber 

aplicá-lo em sua vida cotidiana. 

Portanto, o entendimento de questões científicas, notadamente na área microbiológica, 

é necessário a qualquer estudante para que ele tenha além de uma adequada alfabetização 

científica, a possibilidade de reconhecer os microrganismos e consiga associar não só a 

importância destes para o meio ambiente, como também os perigos de contrair doenças e 

formas de evitá-las.  

Quanto aos estudantes surdos, apesar de terem uma forma de aprender diferenciada, 

prioritariamente através da visão (SKLIAR, 2013), compartilham também traços da cultura 

ouvinte, sendo assim, estes também possuem dificuldades de aprendizagem inerentes a sua 

condição. Sobre essa questão Sá (2006,p.48) destaca que: “É através das interpretações 

baseadas na cultura majoritária que, na construção social da surdez, ocorre a valorização do 
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modelo ouvinte, principalmente no processo educativo dos surdos. Trata-se de uma imposição 

subjetiva [...] sobre a identidade do surdo”. 

Ainda não há comprovações científicas, mas acredita-se que quando eles aprendem 

algo erroneamente, sentem mais dificuldades de mudanças conceituais. Isto fica mais evidente 

quando há mudança de símbolo na Língua de Sinais Brasileira (LIBRAS), pois quando 

aprendem um sinal e correlaciona com o significado, posteriormente tendem a não trocá-lo, 

pois aprenderam primariamente daquela forma. O que torna o ensino para este público uma 

responsabilidade ainda mais contundente já que possuem dificuldades provenientes de um 

mau ensino e, possivelmente, dessa difícil mudança conceitual, caso aprendam erroneamente. 

Essa situação torna-se contraditória ao relacioná-la com a proposta de uma sala de aula 

inclusiva, que para Dupont Ló, (2010, p.121): “ela realça o papel da integração da totalidade 

dos alunos independentemente de suas dificuldades e limitações [...] contribui para que a 

gama de diferenças não origine desigualdades educacionais e que essas não se transformem 

em desigualdades sociais”. 

Atualmente, nas salas de aula ditas inclusivas, mesmo que com o auxílio do professor 

intérprete, há majoritariamente estudantes da cultura ouvinte. Nessa conjuntura, percebe-se 

que os planos de aulas são preparados para atender a maioria dos estudantes, ficando a 

aprendizagem dos surdos prejudicada, muitas vezes. Isto pode ser devido ao número 

excessivo de educandos por sala, falta de recursos visuais, planejamento adequado e/ou 

habilidade do professor em trabalhar com estes estudantes. Muitos destes educadores 

terminaram há mais de uma década sua formação inicial e alguns desconhecem a cultura 

surda, sua forma de comunicação e de aprendizagem.  

 O desafio atual demonstrado por vários autores (KARAGIANNIS, STAINBACK, 

STAINBACK, 1999; DUPONT LÓ, 2010) é trabalhar com a diversidade. Para isso é 

importante ter materiais instrucionais acessíveis e não apenas adaptados. Para Macedo (2010, 

p. 36): “a acessibilidade deve ser considerada desde o início do projeto de criação de um 

objeto de aprendizagem, e não uma adaptação posterior à sua criação”, pois comumente sob o 

olhar da educação inclusiva é fundamental que os materiais pedagógicos produzidos sejam 

acessíveis, ou seja, aptos a todos, e a serem usados por qualquer indivíduo sem necessidade 

posterior de adaptação, conhecido como desenho universal.  

A partir desta premissa é que se pretendeu analisar as concepções alternativas dos 

surdos no âmbito dos assuntos ligados aos microrganismos e sua correlação com a saúde e o 

meio ambiente, bem como elaborar e aplicar uma Unidade de Ensino Potencialmente 

Significativa (UEPS) em salas de aulas inclusivas, com flexibilização curricular para atender 
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também a estes estudantes. Para melhoria dos processos de ensino e aprendizagem dos surdos 

é indubitavelmente necessária esta análise, visto que os surdos se constituem em um público 

cada vez mais frequente nas salas de aula. 

O presente trabalho surgiu, então, pela necessidade de identificar aspectos que 

facilitem a aprendizagem dos estudantes hipoacúsicos, analisar suas percepções cognitivas e 

concepções alternativas no que se refere a microrganismos relacionando com a saúde e o 

ambiente. Portanto, faz-se necessário verificar eventuais erros conceituais e dificuldades de 

aprendizagem apresentados por eles, para que os educadores tenham acesso a diferentes 

metodologias de ensino, também para este público, na área de Ciências.  

Por estes elementos acima relatados essa investigação configura-se como um trabalho 

de grande relevância científica e social, por tratar-se de um problema recorrente em várias 

escolas públicas brasileiras. Do mesmo modo, serve de estímulo a estudos posteriores com 

este público em diversas áreas do conhecimento além do ensino de Ciências, pois estes 

estudantes estão cada vez mais presentes na sala de aula e muitos docentes sentem-se sem 

embasamento teórico e habilidades necessárias para ensiná-los em seu cotidiano laboral, 

especialmente temas de caráter científico (SANTOS e LOPES, 2017). 

A pesquisa foi fundamentada e descrita a partir da aplicação de uma Unidade de 

Ensino Potencialmente Significativa - UEPS, voltada para o ensino de microrganismos, 

adaptada para uma sala de aula contendo estudantes surdos e ouvintes.  

Partimos, portanto da seguinte questão: Quais as possíveis contribuições de uma 

Unidade de Ensino Potencialmente Significativa-UEPS sobre microrganismos, para 

aprendizagem e superação de concepções alternativas de estudantes surdos em salas de aulas 

comuns? 

Diante desta questão, acredita-se, que: (i) os surdos apresentam mais concepções 

alternativas sobre microrganismos do que os ouvintes, e, por apresentarem memória visual 

mais acentuada, possivelmente apresentam maior dificuldade de aprendizagem em relacionar 

os microrganismos às suas funções do que identificá-los; (ii) a produção e utilização da UEPS 

sobre microrganismos  com flexibilização para surdos contribui positivamente para a 

aprendizagem  significativa crítica e superação de dificuldades de aprendizagem de estudantes 

surdos e ouvintes.  

Para testar estas hipóteses definimos como objetivo geral: 

 Avaliar a contribuição de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa 
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(UEPS) sobre microrganismos, para uma aprendizagem significativa crítica e superação de 

dificuldades de estudantes surdos e ouvintes em salas de aulas comuns nas séries finais do 

Ensino fundamental;  

E como objetivos específicos: 

  Identificar as concepções alternativas de estudantes surdos e ouvintes sobre 

microrganismos; 

 Analisar o potencial da UEPS, com flexibilização para surdos, para aprendizagem 

mais crítica e significativa sobre microrganimos, para ambos estudantes, surdos e 

ouvintes; 

 Produzir material instrucional acessível para surdos e ouvintes sobre 

microrganismos, tais como vídeoaulas e jogos de maneira que sirva de estratégia 

didática  à UEPS. 

   Para atingir esses objetivos, optou-se por uma investigação qualitativa e descritiva 

baseada na análise de conteúdo mediante respostas obtidas através de questionários, desenhos 

e entrevistas realizadas com discentes. O trabalho foi dividido em quatro capítulos, 

contemplando todo o subsídio teórico, metodológico, bem como suas etapas, além da análise 

dos resultados obtidos e discutidos, as devidas considerações e por fim, o produto educacional 

proposto através da UEPS: “O mundo dos micróbios!”.  

 O primeiro capítulo é este que se segue, com todo o contexto da pesquisa, o segundo 

capítulo se refere ao aporte teórico sobre o ensino de Ciências no Brasil, os diferentes tipos de 

Necessidades Educacionais Especiais (NEE), o ensino de estudantes surdos e as dificuldades 

de aprendizagem destes no Ensino de Ciências, relatados até então, bem como, as bases da 

aprendizagem significativa crítica e Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS).  

Enquanto o terceiro capítulo trata de todo o percurso metodológico utilizado a fim de 

lograr com os objetivos propostos na pesquisa, o quarto capítulo aborda os resultados e 

discussões sobre a pesquisa, com a análise dos questionamentos obtidos nas entrevistas, 

questionários e dados referentes ao desempenho dos estudantes após a aplicação da UEPS.  

Por fim, as considerações finais no último capítulo, bem como, o produto educacional 

sugerindo a construção de uma UEPS, voltada para a Educação Básica e adaptada a 

estudantes hipoacústicos, além de um mini glossário com verbetes em LIBRAS com 

conteúdos referentes aos microrganismos.  
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2  CAPÍTULO 02 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O ENSINO DE CIÊNCIAS – BREVE HISTÓRICO DAS FASES E TENDÊNCIAS 

             

Historicamente, várias transformações, no âmbito político e econômico mundial 

refletiram nos objetivos da educação, desde a metade do século XX. O ensino de Ciências foi, 

paulatinamente, ganhando importância à medida que a Ciência e a Tecnologia iam sendo 

reconhecida como essencial a sociedade.  

 Desde os anos 30, há relatos de necessidades de reforma na educação científica, pois 

os jovens não possuíam senso histórico e sim uma completa falta de conhecimento a respeito 

de grandes pesquisas (ALMEIDA e FARIAS, 2011). 

De acordo com Krasylchik (2000, p.85) um dos marcos na história do ensino de 

Ciências mundial deu se nos anos 60, durante a “guerra fria” nos Estados Unidos. Ela relata 

que: “para vencer a batalha espacial, fizeram investimentos de recursos humanos e financeiros 

sem paralelo na história da educação, para produzir os hoje chamados projetos [...] ensino de 

Física, Química, Biologia e Matemática para o ensino médio”. Incentivando os jovens a 

seguirem a carreira científica, baseado na ideia de uma formação de elite que garantisse a 

hegemonia do país na conquista do espaço. As aulas práticas passaram a ser recomendadas 

didaticamente. 

 Posteriormente, após os anos 70, o objetivo da educação era formar cidadãos e mão de 

obra especializada, com o ensino do método científico estas disciplinas passaram a 

desenvolver pensamento lógico crítico nos estudantes e as metodologias de ensino passaram a 

ser voltadas para projetos e discussões, promovidas principalmente em centros de Ciências e 

universidades.  

Já com a globalização e seus adventos tecnológicos, após a década de 90, foi possível 

verificar profundas transformações no ensino que era voltado para atividades com implicações 

sociais, tendo como modalidades de ensino recomendadas o uso de jogos e exercícios 

computacionais (KRASYLCHIC, 2000). 

Com estas grandes mudanças e formação de movimentos como, Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS), todo este panorama histórico influenciou diretamente o ensino de Ciências 

também em outros países, inclusive no Brasil. 

No ensino de Ciências, no Brasil, dois eventos relevantes ocorreram para o início da 

ciência no país, o primeiro foi a chegada e permanência da corte portuguesa, com o príncipe 
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regente, D. João VI, que possibilitou a chegada de vários profissionais naturalistas, físicos, 

geógrafos.  O segundo foi a impressão de livros e artigos pela Imprensa Régia, que cooperou 

na divulgação de ideias cientificas entre intelectuais da época, que sofreram forte influência 

do positivismo, de Auguste Comte, para formação do pensamento científico brasileiro 

(BRAGA, GUERRA e REIS, 2012). 

Já no âmbito do ensino de Ciências, atualmente a tecnologia e a sociedade têm uma 

marcante influência, desde os anos 50 -70, o ensino sofreu interferência do Estado por haver 

uma separação evidente entre pesquisa científica e produção tecnológica. Um fato marcante 

no ensino de ciências brasileiro ocorreu durante a década de 1960 com a chegada de teorias 

cognitivistas, como as de Bruner e Piaget, enfatizando os processos mentais do estudante 

durante a formação do conhecimento e valorizando o ensino por descoberta (NASCIMENTO 

et al, 2010). 

De acordo com Nascimento et al (2010), durante os anos de 1970, havia uma 

concepção empirista da ciência, sendo necessários experimentos, observações, neutralidade 

científica para produção do conhecimento através de atividades didáticas contendo resoluções 

de problemas e passos característicos do método científico, influencia puramente positivista 

como retratado anteriormente. Somente a partir dos anos 90, foi possível verificar um 

entrelaçamento entre ciência, tecnologia e sociedade, mesmo assim os trabalhos científicos 

continuavam desfocados da realidade nacional.   

Atualmente, a ciência e a tecnologia brasileiras são atividades muito eficazes, porém 

ainda é necessário questionar se seus objetivos são socialmente válidos, pois os maiores 

esforços em pesquisa vêm se concentrando em áreas bastante desvinculadas das questões e 

necessidades sociais cotidianas (GADELHA, 2009).  

Sendo cada vez mais necessária a educação cientifica estar interligada aos contextos 

históricos e sociais da população, já que é fundamental uma formação profissional adequada 

as atuais necessidades da sociedade. O contexto político, econômico e educacional apontam 

algumas possibilidades de mudanças no ensino de ciências a partir da implementação de uma 

vertente reflexiva, crítica e cidadã na formação de professores. (NASCIMENTO et al, 2010, 

p. 245). 

  Nessa nova perspectiva, se buscou trabalhar durante a presente investigação com uma 

UEPS que também tivesse material potencialmente significativo adaptado aos estudantes 

surdos, a fim de lograr os objetivos desejados, diante da real necessidade de aprendizagem e 

inclusão cientifica e social desses e dos demais indivíduos. 
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 Diante disso, no próximo tópico iremos discorrer sobre as principais dificuldades de 

aprendizagem e concepções alternativas no ensino de microrganismos, bem como algumas 

considerações sobre estudantes hipoacúsicos e um breve histórico de suas conquistas, no 

Brasil.  

 

2.2 DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E ENSINO DE MICROBIOLOGIA  

 

2.2.1 Concepções alternativas  

 

A análise das concepções alternativas é de suma importância para o estudo das 

dificuldades de aprendizagem, pois é uma das ferramentas que podem ser utilizadas pelos 

docentes para verificar os conhecimentos prévios dos estudantes em relação a determinados 

conceitos, que podem ser construídos de forma errônea no momento da aprendizagem.  

As concepções alternativas, segundo Carrascosa (2005), são ideais que levam aos 

erros conceituais, há autores que usam o termo ideias prévias, concepções espontâneas. 

Muitos especialistas acreditam que elas se originam da experiência cotidiana e que são 

comumente ideias coerentes, resistente a mudanças e que interferem diretamente na 

aprendizagem. 

O Movimento de Concepções Alternativas (MCA), embora com algumas dissensões a 

respeito, se iniciou com Piaget. Apenas na década de 70 é que as pesquisas com concepções 

alternativas no ensino de ciências se intensificaram (LEÃO E KALHIL, 2015). 

As características gerais destas concepções podem ser: implícitas (sem correlação com 

as manifestações e as concepções que estão por trás delas); pode existir com outras 

concepções distintas, possuir uma organização, sistematização específica e probabilística, 

com grau de incerteza de resultados (OLIVA MARTÍNEZ, 1999). 

 Os estudos destas concepções surgiram da necessidade de avaliar o aprendizado dos 

estudantes, já que estes apresentavam dificuldades de entendimento de conceitos considerados 

simples; confundiam e defendiam com veemência vários destes conceitos baseado em ideias 

que já possuíam; além disso, estas concepções se perpetuavam em diferentes estágios da vida 

escolar. Conforme Carrascosa, (2005, p.184): 

 

A publicação de alguns estudos rigorosos como a tese de Laurence Viennot (1979) 

atraiu a atenção sobre o problema da aprendizagem conceitual que questionava a 

efetividade do ensino onde os resultados pareciam mais positivos, os alunos não só 

terminavam seus estudos sem saber resolver problemas e sem uma imagem 

adequada do trabalho científico, como também a imensa maioria deles nem sequer 
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havia conseguido compreender o significado dos conceitos científicos mais básicos. 

[...] os erros que cometiam não se deviam a simples esquecimentos ou aos que 

davam respostas ao azar, mas também os que se justificavam baseado em 

determinadas ideias, as quais eram defendidas com bastante segurança por um 

grande número de estudantes de diferentes níveis educativos.  (tradução nossa) 

 

A persistência nas concepções alternativas deve-se há alguns fatores como: influência 

da linguagem cotidiana, as experiências do aluno, as ideias alternativas dos próprios 

professores, o uso de metodologias pouco adequadas por parte destes, além de graves erros 

conceituais em alguns livros didáticos (SILVA e NUÑEZ, 2007). 

São conceitos que, segundo ele, se repetem insistentemente por muitos alunos em 

diferentes lugares e até por professores e se constitui um sério obstáculo para aprendizagem 

da ciência.  Mortimer, (1992, p.23), corrobora com este pensamento discorrendo que: 

 

A noção de perfil conceitual.  Essa noção permite entender a evolução das idéias dos 

estudantes em sala de aula não como uma substituição de idéias alternativas por 

idéias científicas, mas como a evolução de um perfil de concepções, em que as 

novas idéias adquiridas no processo de ensino-aprendizagem passam a conviver com 

as idéias anteriores, sendo que cada uma delas pode ser empregada no contexto 

conveniente. Através dessa noção é possível situar as idéias dos estudantes num 

contexto mais amplo que admite sua convivência com o saber escolar e com o saber 

científico. 

 

Por isto, este processo de aquisição de conhecimentos através de reformulação de 

conceitos preexistentes é relevante no processo de transposição didática proposto por Yves 

Chevallard (2011), pois estes conceitos devem estar ligados ao contexto e cotidiano dos 

discentes para que o saber científico possa ser transposto em saber escolar e não se trata 

apenas de uma sobreposição de ideias. 

Para identificação e quantificação destas concepções são utilizados alguns 

procedimentos. Os que mais se destacam são as entrevistas clínicas, os questionários e os 

desenhos. Cada instrumento tem suas limitações e vantagens dependendo do que se queira 

saber. Devem-se escolher diferentes estratégias como instrumento para identificar as 

concepções alternativas (SILVA, SILVA e NUÑEZ, 2004). 

As entrevistas clínicas deve levar o estudante a expressar sua opinião em relação a um 

determinado problema, “se fazem perguntas, mais ou menos abertas a respeito de algum 

conceito” (CARRASCOSA, 2005, p.189), normalmente são gravadas e é mais qualitativa.  

Tem a vantagem de possibilitar um maior controle das variáveis, mas tem o inconveniente por 

demandar uma grande quantidade de tempo para realizá-la e pode-se fazer uma menor 

generalização dos resultados. 
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Já os questionários podem ser aplicados a um número maior de estudantes e os 

desenhos devem levar os alunos a elaborá-los com explicações sobre determinado problema 

ou fenômeno (CARRASCOSA, 2005, p.190). 

[...]é neste sentido que as questões citadas, constituem um poderoso instrumento 

para a ‘detecção funcional’ de concepções alternativas, é dizer, que são atividades 

que podem ser utilizadas não só como simples diagnóstico, como também, e 

sobretudo, para aprender e para avaliar o aprendido, [...] tendo um papel muito 

importante no tratamento do problema de erros conceituais e na maioria da 

aprendizagem das ciências, em geral (tradução nossa).  

 

É recomendado também consultar outros colegas que já executaram tal método, fazer 

um teste piloto para ver se funciona, colocar em todas elas a opção “não sei”, para evitar 

respostas aleatórias. Além disso, podem-se solicitar explicações dos alunos as respostas ou 

dar a eles respostas erradas e pedir para explicarem (CARRASCOSA et al, 1991). 

Já Novak (1980), corroborado por Moreira (1980), apesar de não ser o intuito principal 

desta pesquisa, relata que os mapas conceituais também podem ser utilizados no estudo de 

concepções alternativas, quando se correlaciona, por exemplo, conceitos inadequados.   

Em geral, toda atividade problemática em que os estudantes necessitem expor suas 

ideais previas (certas ou não) pode ser uma excelente ferramenta para detectar e tratar 

possíveis concepções alternativas. Para Oliva Martínez, (1999, p. 93): 

As ideias mais importantes e atuais neste âmbito tem se centrado no debate em torno 

dos seguintes aspectos: a existência de mais de um mecanismo de mudança 

conceitual, o caráter gradual e paulatino do processo, a natureza mais ou menos 

geral ou específica do processo de mudança, o questionamento da suscitação de 

ideias como mecanismo de aprendizagem e as críticas vertidas no conflito conceitual 

como estratégia idônea para a mudança das ideias (tradução nossa)  

 

As concepções alternativas, geralmente, sofrem influencia da comunicação verbal, 

visual e escrita; é necessário distinguir linguagem normal da linguagem científica, há locais 

comuns que podem gerar tais concepções errôneas como o cinema, a mídia, a literatura e até 

livros didáticos conforme explicitado anteriormente. Para Carrascosa, (2005, p.197): “convém 

insistir que em todo o momento estamos falando de erros conceituais graves e não de 

confusões, explicações pouco adequadas ou outro tipo de falhas ou carência que em maior ou 

menor medida afetam a qualquer livro didático”.   

Osborne (1993) reforça essa crítica ao chamar a atenção para o fato de que o núcleo 

central dos conceitos da ciência moderna são representações simbólicas e não experiências 

sensoriais. Ficando ainda mais claro que apenas os livros didáticos podem ser fonte de 

concepções errôneas por parte dos estudantes surdos, sendo o professor, um mediador do 
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conhecimento é importante este apresentar qualificação e conhecimento adequados para 

ensinar aos estudantes surdos.  

Vários teóricos sugeriram um modelo de mudança conceitual, tais como: Driver 

(1989), que diz que segue esta mudança ocorre em quatro etapas: orientação, para causar 

interesse e atenção; explicitação, alunos devem expor suas ideias sobre o tema; reestruturação, 

modificar as ideias dos estudantes através de analogias, experimentos e por último, a revisão 

da mudança de ideias que deveriam comparar as ideias iniciais com as novas. 

O modelo mais conhecido é o de Posner et al (1982), baseada em uma teoria filosófica 

e centrado na acomodação da aprendizagem; onde há incialmente uma insatisfação dos 

estudantes com as ideias existentes, depois o modo como a nova ideia estrutura experiências 

anteriores; a nova ideia deve ser plausível, mesmo em conflito com as ideias anteriores e por 

fim esta nova ideia deve ser útil, capaz de resolver problemas causados anteriormente e que 

não seja totalmente incompatível com a ideia anterior. 

Pozo (2002) sugere que são necessárias três condições para que isso ocorra: a tomada 

de consciência por parte dos estudantes; confrontar as novas teorias com as já existentes e não 

trocar de ideias apenas, mas construir modelos mais explicativos. 

As críticas a estes modelos de mudança conceitual são porque muitas dessas 

concepções alternativas persistem mesmo após os conflitos cognitivos; com o intuito de 

mudar as ideias prévias os alunos acabam escondendo-as e desvalorizando os conhecimentos 

prévios deles; além de limitar-se a mudanças apenas conceituais e não só de procedimentos e 

atitudes (AUSUBEL, 1976). 

 Conforme, Viennot, 1979, as concepções alternativas de crianças e adolescentes são 

pessoais, bastante influenciadas pelo contexto do problema, muito estáveis e resistentes à 

mudança, por isso mesmo é possível encontrá-las até mesmo entre estudantes universitários. 

Os conceitos que menos sofrem mudanças conceituais são os menos questionados pelos 

estudantes, derivados de conhecimento adquiridos pelo seu cotidiano, pois já aprenderam 

daquela forma através do senso comum e pode ser encontrado em diversas etapas da 

escolarização e faixas etárias. Conforme Carrascosa (2005, p.193 apud CARRASCOSA et al, 

1991  e CAMPANARIO, 1995): 

 

A existência de concepções alternativas profundamente arraigadas e difíceis de 
mudar não é, pois, geral nem afeta por igual a todos os âmbitos do conhecimento 

cientifico. Pelo contrário, existem profundas diferenças que mostram como as mais 

persistentes são aquelas que estão mais intensamente relacionadas com as 

experiências pessoais cotidianas, com as ‘evidencias de senso comum’ que não 

necessitam ser questionadas (tradução nossa)  
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Estes modelos podem ser aperfeiçoados, através da exposição das ideias pelos alunos, 

com a finalidade de tomar consciência das próprias ideias, discuti-las sobre o conhecimento 

científico para que se torne aceitável a nova proposta, além de saber justificar tais ideias. 

“uma aprendizagem realmente significativa precisa de atividades problemáticas, mediante as 

quais os estudantes podem questionar constantemente suas próprias ideias e por a prova, em 

diferentes contextos, os novos conhecimentos que se vão introduzindo.” (tradução nossa) 

(CARRASCOSA, 2005, p. 189). 

Os estudos sobre concepções alternativas são relevantes para compreensão dos 

processos de aprendizagem facilitando o estabelecimento de estratégias distintas para evitar 

tais erros e auxiliar os estudantes a superar estas dificuldades. 

 

Muitas vezes o estudante permanece no plano dos esquemas, [...] e não passa para o 
plano superior dos princípios, das explicações. Em função disso, o aluno não tenta 

generalizar essas explicações a fenômenos diversos, pois não as reconhece como 

gerais e sim como mais um esquema localizado. Essas dificuldades estão 

relacionadas às diferenças entre uma teoria científica, geral e independente do 

contexto e os esquemas e subsistemas cotidianos, nem sempre gerais e muitas vezes 

dependentes do contexto. Uma estratégia de ensino deveria lidar com essa terceira 

forma de equilibração e auxiliar os estudantes a superarem suas dificuldades em 

generalizar (MORTIMER,1996, p.25). 

 

 

Estratégia de ensino por analogia é diferente de ensino por conflito. Na primeira os 

estudantes não explicitam claramente suas ideais previas ou não as percebem, diferentemente 

desta última (SAWREY, 1990).  

Estes estudos têm contribuído para problematizar os processos de ensino e 

aprendizagem das ciências questionando o ensino apenas por transmissão de conhecimentos 

que não forma muitas vezes um pensamento crítico, nem utilidade aparente no cotidiano dos 

estudantes. Conforme Gil-Pérez, (1994, p.156): 

 

Em primeiro lugar a investigação sobre concepções alternativas tem questionado 

com profundidade a eficácia do ensino por transmissão de conhecimentos 

elaborados, e mais geralmente, tem contribuído para questionar as visões simplistas 

sobre a aprendizagem e o ensino de ciências, com a ideia previa docente que ensinar 

é uma atividade simples, na qual basta apenas conhecer a matéria e ter alguma 

experiência.  É preciso ressaltar a capacidade questionadora da investigação sobre 

conceitos prévios que tem contribuído mais que qualquer outro estudo a 

problematizar o ensino/aprendizagem de Ciências (tradução nossa) 

 

Cabe também ao professor procurar estratégias de ensino contextualizadas, que 

causem conflitos cognitivos nos estudantes a fim de explicitar e superar possíveis concepções 
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alternativas dos estudantes para que estes possam usá-las em diferentes contextos e não 

apenas mudar as já existentes. "o esforço de se aumentar a capacidade dos estudantes em 

distinguir entre concepções apropriadas para cada contexto específico" (LINDER, 1993, p. 

298) 

Estudantes com NEE (Necessidades Educacionais Especiais) também apresentam 

erros conceituais e concepções alternativas que necessitam ser superados, como todos os 

outros estudantes, por isto a necessidade de formação profissional adequada, a fim de evitar 

que os estudantes prossigam com estas concepções também no âmbito da microbiologia.  

 

2.2.2 Principais concepções alternativas na Microbiologia 

 

Qual de nós já não se viu no lugar dos discentes no que se refere a erros conceituais 

causados por concepções alternativas, no âmbito da biologia? “Que atire a primeira pedra”. 

Um conceito é uma ideia que pode ser utilizada em diversos contextos para explicar e/ou 

antever fenômenos. Dessa maneira, a compreensão conceitual desejada se baseia na 

competência em usar uma ideia nesses diferentes contextos (WOOD, 2008), não sendo 

diferente no estudo de microrganismos, que são relevantes para o entendimento de processos 

biológicos e também na saúde humana e o meio ambiente. 

Para Araújo e Medeiros (2014, p.5228), um dos conteúdos que podem gerar 

concepções errôneas está relacionado com conceitos da biodiversidade, “por se tratar de um 

conteúdo complexo que aborda vários aspectos dos organismos vivos. Os conteúdos [...] são 

ministrados em várias séries ao longo da educação básica, com diferentes graus de 

complexidade e abordagem”. 

Dentre eles estão os microrganismos, normalmente associados a coisas negativas, 

como: sujeira, ausência de higiene adequada e doenças. Brum (2014) reitera indicando que os 

estudantes apresentam uma percepção sobre verme que pode atrapalhar a compreensão sobre 

as bactérias, que mesmo sendo muito relevante para a vida do ser humano é lembrada apenas 

como doença.  

De acordo com Brum e Silva (2015), o estudante passa a ter informações a respeito 

dos microrganismos no âmbito informal através da mídia e seu cotidiano, o que influencia 

fortemente as concepções deles.  

Isto pode fazer com que eles apresentem dificuldade de mudança conceitual mesmo 

após estudar esses conteúdos em diferentes estágios da vida escolar, principalmente por se 
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tratar de um tema abstrato, pois muitos alunos para aprender precisam idealizar ou imaginar 

algo que não estão “vendo”. Conforme Sá et al (2008, p. 3):  

 

Nos processos de aprendizagens em ciências, particularmente em Biologia, os 

conceitos podem ser compreendidos a partir da construção de representações 

vinculadas em três níveis de percepção da realidade, formando um “triângulo”: o 
nível macroscópico, o nível submicroscópico e o nível simbólico. [...] Tais 

fenômenos submicroscópicos (celulares ou moleculares) ocorrem numa realidade 

não perceptível a nossos sentidos. Explica-se, desta forma, porque a identificação 

das dificuldades que envolvem a construção de conceitos no nível submicroscópico 

é importante para o entendimento dos resultados não satisfatórios que envolvem o 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

A área da microbiologia é vista como de difícil aprendizagem, pois requer abstração 

por parte dos estudantes. Cassanti et al, (2008, p.2), reitera dizendo que:  

 
(...) a microbiologia é muitas vezes negligenciada pelos professores. Uma das 

possíveis causas desse fenômeno refere se às dificuldades para o desenvolvimento 

de estratégias de ensino-aprendizagem mais dinâmicas e atraentes para os 

estudantes. O mundo microbiológico pode ser extremamente abstrato para os alunos 

do Ensino Fundamental, pois, embora seja parte importante de nosso dia-a-dia, não 

podemos percebê-lo de forma mais direta por meio dos sentidos.  

 

Mesmo assim, é de extrema relevância a sua abordagem no ensino de Ciências, para 

formação pessoal e uma adequada alfabetização científica. Consoante esta afirmação, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que regem a Educação Brasileira, alerta que: “Entre 

as intenções formativas [...], importa que o estudante saiba: relacionar degradação ambiental e 

agravos à saúde humana, entendendo-a como bem-estar físico, social e psicológico e não 

como ausência de doença”. (BRASIL, 2002, p.20) 

Na atual proposta curricular brasileira, homologada em 2017, BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular) enfatiza algumas habilidades que os estudantes desde o ensino 

fundamental II deverão desenvolver, tais como: 

 

Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição, 

reconhecendo a importância ambiental desse processo.[...] Verificar a participação 

de microrganismos na produção de alimentos, combustíveis, medicamentos, entre 

outros. Propor, a partir do conhecimento das formas de transmissão de alguns 

microrganismos (vírus, bactérias e protozoários), atitudes e medidas adequadas para 

prevenção de doenças a eles associadas. 

 

Sendo assim, na elaboração do currículo, as habilidades devem relacionar o papel dos 

microrganismos à produção de alimentos, combustíveis, medicamentos e outros produtos 

conhecidos no cotidiano dos estudantes. É possível incluir habilidades relativas a outros 

produtos ou às atividades econômicas que utilizam os microrganismos a partir de pesquisas e 
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levantamento de informações. Nesse sentido, a abordagem histórica do desenvolvimento da 

biotecnologia traz elementos importantes para a compreensão dos processos e da influência 

ocasionada na vida humana. 

Albuquerque, Braga e Gomes (2012), consideram a microbiologia como uma das áreas 

da Biologia que apresentam dificuldades por parte dos estudantes para associação com o seu 

cotidiano.  

Muitas vezes, isto causa concepções errôneas por parte dos estudantes, na abordagem 

destes conteúdos, sempre correlacionando apenas os microrganismos à patologias, conforme 

afirmam Oliveira, Azevedo e Sodré Neto, (2016, p.270): “Os resultados mostram que boa 

parte dos alunos do Ensino Médio tem uma visão distorcida sobre os microrganismos, [...] 

aliando-os apenas a agentes causadores de doenças, esquecendo que os mesmos são 

fundamentais para a manutenção da vida em nosso planeta”.  

 As dificuldades de aprendizagem são muito importantes de serem estudadas, ante a 

atual conjuntura da presença na sala de aula de estudantes que apresentam algumas destas 

características que podem retardar o processo de aprendizagem, cabendo ao professor 

procurar diagnosticar adequadamente cada uma destas para lograr assim meios de sanar tais 

dificuldades. 

 De acordo com Collares e Moysés (1992), o conceito de dificuldade de aprendizagem 

foi proposto etimologicamente pelo National Joint Comitee for Learning Disabilities (Comitê 

Nacional de Dificuldades de Aprendizagem), localizado nos EUA. A palavra “dificuldade” 

vem do prefixo dir mais o radical turbare, que significam respectivamente, “alteração com 

sentido patológico” e “alteração da ordem natural”, dessa forma, pode ser traduzido como 

uma “anomalia patológica por alteração na ordem natural”.  Tendo o mesmo sentido para a 

aprendizagem, onde o aprendiz é o sujeito portador deste problema ou anomalia.   

As autoras Collares e Moysés (1992), ainda citam, que tais distúrbios da aprendizagem 

se referem a: “um grupo heterogêneo de alterações manifestas por dificuldades significativas 

na [...] audição, fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades [...], são intrínsecas ao 

indivíduo e presumivelmente devidas, à disfunção do sistema nervoso central”. (Op cit, p. 55). 

 A origem deste termo veio através de Samuel Kirk, no início dos anos 60, através do 

livro “Educação da Criança Excepcional” (Educating Exceptional Children) sendo usado 

“para descrever uma série de discapacidades relacionadas com o insucesso escolar que não 

deviam ou podiam ser atribuídas a outros tipos de problemas de aprendizagem.” (CORREIA, 

2007, p.157). 
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Existem também crianças com dificuldades de aprendizagem, mesmo sem apresentar 

aparentemente problemas físicos, intelectuais e emocionais, mas são rotuladas como “burras”, 

“hiperativas”, “mal comportadas”, o que não coopera com a melhoria na sua aprendizagem, 

ao contrário, pode gerar até mesmo evasão escolar por parte destes estudantes que não 

conseguem, por diversos fatores, ter um rendimento escolar satisfatório (DOMINGOS, 2007). 

Esta autora ainda cita que é importante respeitar o nível cognitivo da criança, se é 

possível ou não para determinada faixa etária abordar diferentes conteúdos e se este é 

demasiadamente abstrato ainda para ela.  

Cenci e Costas, (2010, p. 263), citam que: “compreender a dificuldade de 

aprendizagem descontextualizando-o do meio sócio-cultural é um engodo”. Há, portanto, 

vários fatores globais que contribuem para estas dificuldades, podendo ser de caráter: 

familiar, escolar, cultural, medicamentoso ou até mesmo patológico.  

Correia (2005, p. 47) destaca a existência de dificuldades de aprendizagem específicas, 

que dizem respeito:  

 

[...] à forma como um indivíduo processa a informação – a recebe, a integra, a retém 
e a exprime –, tendo em conta as suas capacidades e o conjunto das suas realizações. 

[...] podem, assim, manifestar-se nas áreas da fala, da leitura, da escrita, da 

matemática e/ou da resolução de problemas, envolvendo défices que implicam 

problemas de memória, perceptivos, motores, de linguagem, de pensamento e/ou 

metacognitivos. Estas dificuldades, que não resultam de privações sensoriais, 

deficiência mental, problemas motores, défice de atenção, perturbações emocionais 

ou sociais, embora exista a possibilidade de estes ocorrerem em concomitância com 

elas, podem, ainda, alterar o modo como o indivíduo interage com o meio 

envolvente. 

 

Miranda (2000) cita que 20% das crianças apresentam dificuldades de aprendizagem, 

o que corresponde a um número acentuado destes alunos, o que torna estes dados até 

preocupante por parte dos educadores. 

Por estes estudantes estarem cada dia mais presente em salas de aulas regulares, torna-

se indubitavelmente necessários estudos neste âmbito para que tenhamos profissionais 

capacitados que criem metodologias adequadas a cada necessidade. Conforme Almeida 

(2002, p.5), para que “evitem que as Dificuldades de Aprendizagem resultem em fracasso 

educacional”, e desestímulo a aprendizagem destes indivíduos, já que todos têm o direito de 

aprender.  

Conforme supracitado, mesmo estas dificuldades sendo apontadas como intrínseco do 

indivíduo, para Domingos (2007, p. 11): “o educador desempenha um papel importante na 

identificação da dificuldade”, pois é ele que deverá desenvolver estratégias, juntamente com 
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orientadores pedagógicos, a fim de superar estas dificuldades e cooperar com a aprendizagem 

deste estudante. 

Sabendo disto, é necessário saber classificar e diagnosticar tais dificuldades, que 

podem ser (MOOJEN, 1999): disfazia, dislexia, disgrafia/ disortografia, discalculia, que são 

respectivamente, dificuldades para compreender ou se expressar, na aquisição da leitura, na 

aquisição da escrita e na solução de problemas matemáticos. 

Além destes há o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), 

onde o estudante possui impulsos nervosos numa velocidade acima do normal, o que pode 

gerar dificuldade de concentração, impulsividade e agressividade. Ainda existem alguns com 

algum tipo de lesão cerebral (deficiência visual, auditiva, autismo, psicose), ambos podem ser 

tratados com acompanhamento médico (ALMEIDA, 2002). 

 Há ainda os estudantes que apresentam Distúrbio de Processamento Auditivo Central 

(DPAC). O processamento auditivo central é a forma como o Sistema Nervoso Central (SNC) 

processa os estímulos auditivos ao longo das vias subcorticais e no córtex cerebral 

(COELHO, 2011). Os estudantes com esta condição não são classificadas com perda auditiva, 

apesar de terem dificuldades semelhantes aos surdos, como dificuldade na aquisição da fala, 

linguagem e leitura (CORMELATTO JR, SILVA e BALEN, 2010). 

 

2.3. ASPECTOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA ALUNOS HIIPOACÚSTICOS 

 

2.3.1. Breve histórico do ensino inclusivo para surdos no Brasil e no mundo 

 

Desde a antiguidade os surdos foram vistos como deficientes ou pessoas com 

problemas mentais; eram, normalmente, excluídos na família e tachados como seres que não 

conseguiam adquirir conhecimento, sendo facilmente confundidos com pessoas com baixa 

capacidade intelectual. Desde muito tempo a educação do surdo foi visto como indivíduo que 

não trazia nenhum interesse social, já que se acreditava que eles não tinham capacidade de 

exercer nenhum ofício ou mesmo aprender como outros indivíduos ditos normais.  

A surdez ao longo dos anos foi vista como uma doença em que a pessoa era alguém 

“carente” e que o ensino destes era obtido apenas por meio da bondade de outras pessoas, 

sendo sempre associado a obras filantrópicas e de caridade. De acordo com a autora Soares 

(2005, p. 10): “a educação comum esteve sempre associada ao direito de liberdade e da 

igualdade, enquanto a dos surdos, à caridade que não é obtida através de luta mas de apelo, 
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pois é necessário ressaltar o infortúnio para adquirir a benevolência”, sendo este conceito 

bastante distinto da percepção atual de surdez e cultura surda.  

Esta visão vem sendo mudada paulatinamente, com a cultura surda cada vez mais 

presente no cotidiano de algumas escolas, sendo estes alunos desprovidos de respeito e ensino 

diferenciados não por não terem capacidade de aprenderem, mas por terem formas diferentes 

de aprendizagem. Soares (2005, p.3) ressalta que: “a surdez (...) não se constitui em fator de 

impedimento a aquisição do conhecimento escolar e que o currículo pode ser o mesmo 

utilizado na educação comum, exigindo somente adaptações”. 

Os indivíduos com NEE estão cada vez mais presentes nas salas de aula, desse modo, 

constata-se que tais estudantes precisam de atendimento voltado para as suas especificidades 

inerentes de sua condição, e que podem e tem o direito de se desenvolver integralmente como 

os demais cidadãos. 

Desde os anos 50, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos resguarda que 

toda pessoa tem direito à educação, o que foi mais uma vez corroborado com a Declaração 

Mundial de Jomtien (1990), numa Conferência Mundial de Educação para Todos ocorrida na 

Tailândia, tentava assegurar este direito visando uma sociedade mais justa e uma vida digna, 

segundo ela cita, p.01, que a necessidade surgiu, pois:  

 

[...] mais de 100 milhões de crianças, das quais pelo menos 60 milhões são meninas, 

não têm acesso ao ensino primário: mais de 960 milhões de adultos - dois terços dos 
quais mulheres - são analfabetos, e o analfabetismo funcional e um problema 

significativo em todos os países industrializados ou em desenvolvimento; mais de 

um terço dos adultos do mundo não têm acesso ao conhecimento impresso, às novas 

habilidades e tecnologias, que poderiam melhorar a qualidade de vida e ajudá-los 

aperceber e a adaptar-se às mudanças sociais e culturais: e mais de 100 milhões de 

crianças e incontáveis adultos não conseguem concluir o ciclo básico, e outros 

milhões, apesar de concluí-lo, não conseguem adquirir conhecimentos e habilidades 

essenciais. 

 

Diante desta realidade, ela foi promulgada com 10 artigos que defendiam: satisfazer as 

necessidades básicas de aprendizagem, expandir o enfoque (garantindo o compromisso com a 

educação), universalizar o acesso à educação, promovendo equidade, concentrar atenção na 

aprendizagem, ampliar os meios e os raios de ação da educação básica, propiciar um ambiente 

adequado a aprendizagem, fortalecer alianças, desenvolver uma política contextualizada de 

apoio, mobilizar recursos e fortalecer a solidariedade internacional (UNESCO, 1998), 

incentivando os países a criarem planos decenais de ação para educação. Sendo assim, o 

Brasil elaborou o seu para o período de 1993-2003 (MENEZES E SANTOS, 2016). 
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Outra importante declaração foi a de Salamanca, firmada em 1994, na Espanha, sendo 

um marco na Educação de estudantes com NEE. De acordo com Menezes e Santos (2016), é 

considerada um dos principais documentos mundiais, ao lado da Convenção de Direitos da 

Criança, de 1988, visava à inclusão social, sua origem foi atribuída aos movimentos das 

décadas de 1960 e 1970 que tinham o intuito de retirar a prática manicomial. Sendo estas 

escolas de orientação inclusiva muito relevante, por ser considerado um dos:  

 

[...] meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando-se 

comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando 
educação para todos; além disso tais escolas proveem uma educação efetiva à 

maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em última instância o custo da 

eficácia de todo o sistema educacional (UNESCO, 1994, p.1). 

 

Posteriormente, houve outras como a declaração de Guatemala, pelo decreto 3956, no 

ano de 2001 e a de New York, no ano de 2007, que também declaravam respectivamente, “a 

eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência” 

(BRASIL, 2001) e esta última priorizava o respeito pela dignidade inerente, a autonomia 

individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas, 

a não discriminação, a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, o respeito pela 

diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e 

da humanidade. 

Dentro dessa perspectiva inclusiva, no Brasil, foi institucionalizada a Lei 9.394 de 

1996 que relata as Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), reforçando o direito à 

educação todos os cidadãos, inclusive prevendo favoravelmente a inclusão daqueles 

possuidores de necessidades especiais, conforme abaixo:  

I –currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 

atender às suas necessidades; [...] III – professores com especialização adequada em 

nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do 

ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 

IV – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 

sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de 

inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais 

afins,[...]; V – acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular (BRASIL, 1996). 

 

Em seguida, no ano de 2000, a lei 10.098, mais conhecida como a “Lei da 

acessibilidade” foi promulgada no país, onde estabelece critérios e normas que promovessem 

a “acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante 
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a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos,[...], na construção e 

reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação” (BRASIL,2000).  

Efetivando o direito de pessoas com algum comprometimento físico, sendo ele ou não 

temporário de ter acesso a espaços públicos, em geral, melhorando a qualidade de vida e 

autonomia destas pessoas, foi a partir desta lei que a Língua de Sinais foi vista como forma de 

comunicação, sendo possível a implementação de um artigo que visava a formação de 

profissionais interpretes a fim de facilitar a comunicação com pessoa “portadora deficiência 

sensorial e com dificuldade de comunicação” (BRASIL, 2000, Cap.VII, art. 18). 

Mesmo com todos os avanços legislativos ainda há entraves e casos de dificuldade de 

acolhimento de crianças que apresentam distúrbios mais acentuados, com deficiência 

intelectual severa, síndrome do espectro autista, entre outros, no âmbito escolar. Para Xavier 

(2012), atualmente as escolas e seus educadores têm-se deparado com uma nova e desafiadora 

questão: a de incluir as pessoas com necessidades educacionais especiais nas salas de aulas da 

rede regular de ensino.  

Reis (2009, p. 1717), seguindo os princípios do documento Linha de Ação Sobre 

Necessidades Educativas Especiais, relata ainda que a: “Escola Inclusiva cumprirá sua missão 

quando os princípios, política e ações corresponderem aos critérios que a norteiam e 

fundamentarem um sistema de ensino que possa abranger todos os alunos, independente de 

suas diferenças”. Portanto, as escolas têm hoje o desafio de desenvolver uma pedagogia 

centrada no discente e que seja capaz de educar a todos, com sucesso, inclusive os que sofrem 

deficiências graves. 

Apenas no ano de 2002, pela lei nº 10.436, que a Língua de Sinais Brasileira 

(LIBRAS), foi reconhecida como forma de comunicação e expressão “em que o sistema 

lingüístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um 

sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas 

surdas do Brasil”. (BRASIL, 2002 – Parágrafo único), sendo garantido pelo poder público e 

instituições o apoio a seu uso e difusão, o que foi de muito relevante aos cidadãos com  

deficiência auditiva.  

O decreto nº 5.626, de 2005, instituiu a disciplina de Libras, como obrigatória nos 

cursos de formação de professores, garantindo o direito dos surdos aprenderem através do 

bilinguismo (uso da LIBRAS e da Língua Portuguesa). 

E a mais recente delas, que é a lei nº 13.416, de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência, ou mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Que se 

constituiu num avanço para este público, principalmente no âmbito educacional, onde 
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assegura, em seu art.27, um: “sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado 

ao longo de toda a vida, [...] desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, 

sensoriais, intelectuais e sociais”. 

 Sendo ofertada a educação bilíngue, tendo Libras, como primeira língua; a realização 

de medidas que favoreçam o acesso e permanência destes estudantes na escola, pesquisas 

voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, além de 

reconhecer a função de professores Intérpretes de Libras (ILS) e tradutores. 

Ainda hoje, de acordo com Coelho (2011, p. 158): “estudantes com problemas de fala 

e/ou linguagem são a imensa maioria entre o público atendido pela Educação 

Especial/Inclusiva”, por isso deve-se dar a devida importância a esta causa, não 

desfavorecendo estes alunos, nem mesmo “fechando os olhos” para a realidade que 

cotidianamente nos rodeia, referente à educação inclusiva do país. 

Um dos acontecimentos recentes mais marcantes no Brasil foi o tema da redação do ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio), no ano de 2017, que questionou as dificuldades de 

ensino dos surdos no país, sendo um marco na visibilidade do estudante surdo bem como na 

reflexão por parte da sociedade em suas conquistas e dificuldades enfrentadas também no 

âmbito escolar (MORENO, 2017). Pra mim, como pesquisadora do tema, exatamente nesse 

ano foi motivo de muita alegria já que todos os esforços que vem sendo feito para conquistas 

na educação dos surdos ganhou amplo destaque, até mesmo midiático, após a inclusão desse 

tema na redação mais debatida e aguardada em todo o país, sendo um fator importante de 

satisfação durante a pesquisa por todo o empenho e tempo empregado serem por uma justa 

causa.  

 

2.3.2 Conhecendo a Hipoacusia ou Deficiência Auditiva 

 

 Para Silva (2010, p.16): “A deficiência auditiva/surdez, também conhecida como 

hipoacusia, é considerada como a diferença existente entre o desempenho do indivíduo e a 

habilidade normal para a detecção sonora”, de acordo com os padrões estabelecidos pela 

American National Standards Institute (ANSI - 1989).  

Conforme Sassaki (2002), não se deve usar o termo “portador” de deficiência auditiva, 

já que em países de língua inglesa e espanhola, respectivamente, há apenas referência a 

“people with disabilities” e “personas con discapacidad”, sendo a tradução para o Brasil, 

Portugal e demais países da língua portuguesa “pessoa com deficiência”, na presente 
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investigação sempre que se usa esse termo se refere à antigas referencias no âmbito das 

necessidades especiais. Optou-se, portanto, em utilizar os termos: surdo e hipoacúsico para se 

referir aos estudantes que apresentam essa necessidade especial, ligada à deficiência auditiva, 

pois o termo hipoacusia significa a diminuição ou perda total da capacidade auditiva, sendo 

também utilizada como sinônimo de surdez (SILVA, 2010).    

 De acordo com Sassaki (2002), os termos surdo-mudo, mudinho, surdinho estão 

errados, pois além de não corresponder a realidade (mudo), os diminutivos denotam que o 

surdo não é tido como uma pessoa completa, por isto ele sugere, o uso dos termos “surdo; 

pessoa surda; pessoa com deficiência auditiva [...] Os próprios cegos gostam de ser chamados 

cegos e os surdos de surdos, embora eles não descartem os termos pessoas cegas e pessoas 

surdas”. (SASSAKI, 2002, p.10).  

O surdo é visto, oficialmente, como aquele indivíduo que por apresentar perda 

auditiva: “compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, 

manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais” (BRASIL, 

2005) e considera a deficiência auditiva, como: “a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta 

e um decibéis (dB) ou mais”. (BRASIL, 2005) essas medições são efetuadas através de um 

exame chamado audiometria tonal. 

Pela British Society of Audiology (1988), a classificação é feita como: leve (25 a 40 

dB), moderada (41 a 70 dB), severa (71 a 95 dB) e profunda (> 95 dB NA). Quando existe um 

quadro transitório de perda auditiva é classificada como perda de audição “ligeira” 

(COELHO, 2011). 

Conceituar cultura, não é uma tarefa simplória, por possuir um caráter transversal e ser 

estudada por diferentes áreas, como a sociologia, filosofia, história, comunicação e outras, 

com usos e entendimentos distintos. A palavra cultura vem “da raiz semântica colore, que 

originou o termo em latim cultura, de significados diversos como habitar, cultivar, proteger, 

honrar com veneração” (CANEDO, 2009). 

Sendo assim, para Edward Burnett Tylor, um antropólogo britânico pioneiro citado 

por Laraia (2006, p.25) afirma que cultura se conceitua como um amplo sentido etnográfico 

(cultural), que se configura em um “complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, 

leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro 

de uma sociedade”.  

Portanto, não é diferente na cultura surda, que tem hábitos, costumes e conhecimentos 

adquiridos pelos e entre os membros internos desta sociedade. Podemos exemplificar a 

capacidade de se comunicar através da língua de sinais, a necessidade de se sentir pertencente 
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ao grupo, partilhando interesses e afinidades em comum, criando assim, sua própria 

identidade (LOPES e VEIGA NETO, 2006). 

O espaço escolar é um local que possibilita esta aproximação entre estes estudantes, 

merecendo, portanto entendimento e respeito à sua cultura por parte dos estudantes ouvintes. 

Um dos grandes obstáculos a ser vencido nas salas de aula tradicionais e “inclusivas” é a 

forma como este aluno construirá sua identidade surda dentro da cultura ouvinte, que ele 

também está inserido.  

Para Saussure (1969), a língua é uma parte da linguagem, considerado o pai da 

linguística ele considera a linguagem mais abrangente, pois é heteróclita e multifacetada, 

formada pela língua e a fala, sendo a língua o aspecto social da linguagem. Já para Vygotsky 

não é muito clara a distinção entre linguagem e fala, ainda relaciona a linguagem não apenas 

com a comunicação, mas como uma função reguladora do pensamento. Linguagem é um 

“termo amplo que se refere a tudo que envolve significação, que tem um valor semiótico e 

não se restringe apenas a uma forma de comunicação” (GOLDFELD, 1997, p 18).  

A linguagem então pode ser expressa através de uma língua, uma escultura, uma 

pintura. Por isso, a Libras é considerada uma língua, que está presente na linguagem dos 

participantes da cultura surda. Para Sassaki (2002, p. 9), o termo correto é “Língua de Sinais 

Brasileira”.  Trata-se de uma língua e não de uma linguagem, de acordo com Capovilla a 

Língua de Sinais Brasileira é preferível, pois a Língua de Sinais é uma unidade que se refere a 

uma modalidade linguística quiroarticulatória-visual e não oroarticulatóriaauditiva. Dessa 

maneira, há uma Língua de Sinais Brasileira, porque é a língua de sinais desenvolvida e 

empregada pela comunidade surda brasileira, da mesma forma que existe Língua de Sinais 

Americana (ASL), Língua de Sinais Inglesa, e assim por diante, ou seja, não existe uma 

Língua Brasileira de sinais ou falada. 

Segundo Lacerda (1998), existe três principais abordagens educativas para os surdos, 

em diversos países, inclusive no Brasil, que são: o oralismo, onde a fala é o único meio de 

comunicação na educação destes estudantes; a comunicação total, que inclui todas as formas 

linguísticas, como gestos, língua de sinais, fala, leitura orofacial, alfabeto manual e há ainda o 

bilinguismo, que reconhece a Libras como língua principal, denominada (L1) e a (L2) que é a 

Língua Portuguesa, que deve ser aditiva e não substitutiva, sendo um direito do surdo para ter 

acesso a informações (SKLIAR, 1999).  

Capovilla e Raphael (2008, p. 815), ainda definem Libras como: “Linguagem 

autônoma, independente da língua falada, que tem mecanismos próprios de natureza espacial 

para relacionar a forma ao significado, utilizada no Brasil”.  Já Quadros (2000, p.54), 
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contribui dizendo que: “Quando me refiro ao bilinguismo, não estou estabelecendo uma 

dicotomia, mas sim reconhecendo as línguas envolvidas no cotidiano dos surdos, ou seja, a 

Língua Brasileira de Sinais e o Português no contexto mais comum do Brasil”.  

O bilinguismo é o modelo proposto pela Federação Nacional de Educação e Integração 

dos Surdos (FENEIS), unidade filantrópica de apoio e assistência aos surdos, em que no 

ensino infantil e fundamental, recomenda-se o professor apenas sinalizador, sem mediação 

dos Tradutores e Intérpretes da Língua de Sinais (TILS) e durantes os anos finais do ensino 

fundamental até a pós-graduação, este aluno esteja inserido na sala de aula com professor e 

intérprete (s), o que infelizmente não corresponde a realidade educacional brasileira atual 

(ALBRES e NEVES, 2013).  

Posto isso, é preciso salientar que dentro destas categorias há dois tipos de 

modalidades didáticas para o ensino do surdo, o primeiro e mais disseminado no Brasil é a 

sala de aula inclusiva, onde o estudante surdo compartilha o mesmo espaço de aprendizagem 

que o estudante ouvinte, há apenas adaptações curriculares quanto a metodologia e avaliações 

adotadas, conta com a coparticipação de TILS e o estudante aprende a Língua Portuguesa na 

modalidade escrita.  

Um dos grandes erros apontados por esta prática pedagógica é que os professores 

acabam favorecendo o ensino ao público majoritário, ou seja, os ouvintes, como corrobora 

Mendonça (2013, p.04): “Faltam profissionais capacitados, acessibilidade no seu ambiente 

físico, professores com um grau de entendimento capaz de aceitar estes alunos na sala de aula 

no ensino regular, dentre outros entraves”. 

Uma outra modalidade didática adotada são as salas de Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) ou conhecido como sala de recursos multifuncionais, definido pelo 

Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, aborda temas escolares e culturais 

possivelmente não acessados pelo surdo, já que 95% dos surdos são filhos de pais ouvintes 

(SACKS,1998); diferentemente do que muitos imaginam não é um reforço do que o estudante 

viu na sala de aula comum. 

 Conforme esta lei é preferível um profissional surdo fluente em LIBRAS, que 

também é outro empecilho a aprendizagem do surdo, por existir poucos profissionais 

capacitados; além disto, nem tudo está sinalizado, sendo necessária a criação de novos sinais 

em vários âmbitos, já que muitos estão se inserindo em diferentes áreas no mercado de 

trabalho e no ensino superior. Como, bem cita, Bisol et al (2010, p.161): “Elas são percebidas 

na dinâmica da comunicação, no uso excessivo do alfabeto datilológico, na diferença entre o 
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que o professor transmite e o que o intérprete traduz e na falta de sinais específicos para as 

diferentes áreas”. 

Não devemos, portanto, confundir, no ensino de qualquer disciplina ao surdo, a 

distinção entre métodos de ensino diferenciados, com questões de língua de sinais, que deve 

ser aprendido pelo surdo dentro da sua cultura, conforme Skliar (2013, p.121): 

 

A língua não é um método [...] Quando o método de ensinar é discutido em 

educação, ele geralmente se refere à forma de instrução em sala de aula. [...] Por 

exemplo, abordagem dialética versus didática, cognitiva versus acadêmica [...] 

Todas essas são formas de estruturar o ambiente educacional para aumentar o 

aprendizado. 

 

É dever, portanto, do governo implementar políticas públicas educacionais que 

atendam estes estudantes, algumas estão sendo executadas, como é o caso da Política 

Nacional de Educação Especial sob a Perspectiva Inclusiva, que registra um crescente 

aumento no Censo Escolar, como o do período entre 1998 a 2006, que correspondeu a 101%. 

(BRASIL, 2007) e tem por objetivos educacionais: 

Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação 

superior; Atendimento educacional especializado; Continuidade da escolarização 

nos níveis mais elevados do ensino; Formação de professores para o atendimento 

educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão 

escolar; Participação da família e da comunidade; Acessibilidade urbanística, 

arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e 

informação; e  Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas 

(BRASIL, 2007, p.8).  

 

Mesmo com vários movimentos sociais sendo registrados no Brasil, como parte da 

militância surda todas estas questões continuam em pauta. De acordo com Perlin, 1998, essa 

militância é conhecida como política da identidade surda, retratando a luta do surdo pelo 

surdo, a favor do estilo de vida surda.  

A inconformidade dos sujeitos surdos com a condição de deficiência em que sempre  

foram narrados e posicionados dentro da rede social, somada a possibilidades 

criadas por algumas instituições - geralmente escolares que se destinavam, a educar 

os deficientes auditivos, gerou sentimentos de inconformidade e de necessidade de 

luta por outras condições de vida  (LOPES e VEIGA NETO, 2006, p.86). 

 

Infelizmente, esses direitos dos surdos, principalmente no que tange a educação e sua 

aprendizagem, nem sempre são respeitados. Para Kelman, 2011, p, 189: “A realidade 

educacional brasileira para crianças surdas ainda deixa muito a desejar”. 

Tornando-se necessário refletir que o aluno na sala de aula inclusiva, também tem 

necessidade de estratégias de ensino diferenciadas e que, muitas vezes, não são atendidas 
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satisfatoriamente. Isso pode ser devido a diversos fatores, como a ausência de professor 

intérprete, planos de aulas que facilitem a sua aprendizagem, e não somente a dos estudantes 

ouvintes. “Se o aluno é colocado na classe regular, [...] sem ter uma língua estruturada e sem 

que a escola ofereça estratégias de flexibilização, quer de profissionais, quer de currículo, a 

inclusão pode se tornar um mecanismo perverso” (KELMAN, 2011, p. 193). 

 

 

2.3.3 Ensino de microrganismos para discentes com surdez 

 

Configura-se como um árduo trabalho para os educadores que pretendem desenvolver 

diferentes metodologias de ensino com estes estudantes surdos. Pois além de existir a 

dificuldade inerente ao ensino-aprendizagem relacionado aos microrganismos, torna-se ainda 

mais desafiador a abordagem destes conteúdos com estudantes surdos, aliado a isso, ainda 

existe a omissão, por parte de alguns professores, em buscar desenvolver nas suas aulas 

metodologias inclusivas. 

O único material encontrado, neste campo, foi proveniente dos estudos de Rizzo et al 

(2014), que criaram um jogo de tabuleiro, “Conhecendo o mundo invisível – desafio de 

sinais”, construído de material simples e de baixo custo para abordagem da microbiologia 

com estudantes surdos, sendo distribuído em 5 categorias (corpo humano, curiosidade, 

desafio, sintomas e prevenção), com informações  sobre dez doenças microbianas (Dengue, 

Cárie Dentária, Cólera, Hepatite, Hanseníase, Meningite, AIDS (Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida), Sífilis, Tuberculose e Leptospirose), como sugestão de 

abordagem deste conteúdo com  estudantes surdos, porém sem nenhum relato de aplicação e 

viabilidade deste, sendo necessária novas sugestões e intervenções educacionais. 

É importante ressaltar que o entendimento de qualquer processo de aprendizagem, seja 

ele nos surdos ou não, parte da constatação de que o discente “sempre relaciona o que quer 

aprender com aquilo que já sabe. [...] na construção do conhecimento, o aluno projeta os 

conhecimentos que já possui no novo, no esforço de se aproximar do que se vai aprender”. 

Skliar (2013, p.29), ressaltando mais uma vez a relevância destes estudos também nos surdos. 

Desta forma, existem concepções de aprendizagem que são cabíveis a alunos com e 

sem deficiência, como é o caso da aprendizagem significativa. 
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2.4 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA  

 

2.4.1 Perspectiva de David Ausubel 

 

Os principais teóricos da aprendizagem classificam a aprendizagem em três tipos 

gerais: a cognitiva, a afetiva e a psicomotora. A cognitiva é a que resulta no armazenamento 

organizado de informações na mente do ser que aprende, a afetiva ocorre concomitante com a 

cognitiva. Para Novak (1976), a aprendizagem cognitiva é geralmente importante na aquisição 

de habilidades psicomotoras, tais como aprender a tocar piano, jogar golfe ou dançar balé, 

sugerindo até que fosse o foco no ensino das Ciências e da Biologia, já que tem um papel 

central no comportamento racional humano.  

A aprendizagem significativa é, então, um tipo de aprendizagem que abrange o sentido 

da formação de conceitos e significados para o educando e foi incialmente proposta pelo 

teórico David Paul Ausubel (1968), tal teoria postula que o fator mais importante 

influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Estranho pra muitos educandos 

ainda hoje, não é mesmo? Quantos docentes, locutores ou até palestrante você já viu que não 

usam o que os discentes e/ou as pessoas que as ouvem já sabem? Como, por exemplo, sem 

questionar o que o público já sabe sobre determinado conteúdo a ser abordado posteriormente, 

usualmente partem do pressuposto que ninguém nunca conheceu tal assunto ou conteúdo, 

abordando de forma inédita e sem correlação com algo já visto anteriormente, mesmo que não 

seja na sua totalidade. 

Logo, o termo aprendizagem significativa se popularizou tanto que muitas vezes é 

utilizado de forma errônea. Em suma, para Moreira (2011, p.2), aprendizagem significativa na 

perspectiva ausubeliana é: 

 

[...] aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem de maneira 

substantiva e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. Substantiva quer 

dizer não-literal, não ao pé-da-letra, e não-arbitrária significa que a interação não é 

com qualquer idéia prévia, mas sim com algum conhecimento especificamente 

relevante já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende (MOREIRA, 

2011, p.2). 
 

 A esse conceito já existente na estrutura cognitiva do aprendiz, relevante à nova 

aprendizagem, Ausubel chamava de subsunçor ou ideia âncora (ideia que já tem). É o 

conhecimento que permite o indivíduo dar significado ao novo conhecimento, configurando-
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se num processo interativo e dinâmico na aquisição do novo conhecimento, dando maior 

estabilidade e clareza cognitiva ao aprendiz, podendo facilitar cada vez mais o aprendizado.  

 Por exemplo, quando algum estudante começa a aprender a somar, pressupõe-se que 

mesmo não sabendo a nomenclatura dos números, ele já possui a ideia de numeração, antes de 

iniciar o processo de entendimento sobre contagem. No caso, os subsunçores são os números, 

ou representação desses. Muitos alunos usam os dedos ou objetos que o representem e os 

novos conceitos vão sendo formados sobre contagem a medida que o aprendiz progride na 

assimilação e aquisição dos novos conceitos. 

Para Moreira (2001), sendo a assimilação uma continuidade natural da aprendizagem 

significativa, não há esquecimento total nem perda de significados. Se o esquecimento for 

total, provavelmente a aprendizagem não se deu de forma significativa e sim mecanicamente, 

o que não é natural, normalmente é arbitrário, sem significado e não requer compreensão 

conhecidas. Onde os estudantes apenas necessitam repetir, muitas vezes, ipsis litteris o que o 

professor diz, sem quase ou nenhum sentido; como as tão conhecidas fórmulas ensinadas em 

física, química, matemática e que se não forem trabalhadas adequadamente, o estudante além 

de não entender o sentido de saber tal conhecimento as esquecem rapidamente. Para esse 

autor (2001, p. 19): 

 

Ausubel define aprendizagem mecânica [...] como sendo a aprendizagem de novas 

informações com pouca ou nenhuma interação com conceitos relevantes existentes 

na estrutura cognitiva. Nesse caso, a nova informação é armazenada de maneira 

arbitrária[...]na aprendizagem por recepção o que deve ser aprendido é apresentado 
ao aprendiz em sua forma final, enquanto que na aprendizagem por descoberta o 

conteúdo principal a ser aprendido é descoberto pelo aprendiz[...] só é significativa 

se o conteúdo descoberto relacionar-se a conceitos subsunçores relevantes já 

existentes na estrutura cognitiva. 

 

 

A aprendizagem significativa também não significa que é aquela em que o aprendiz 

não esquece, porém o esquecimento é residual diferentemente da aprendizagem mecânica, que 

é rápido e praticamente total. É importante ressaltar que as aprendizagens mecânicas e 

receptivas são distintas. Moreira considera que para se aprender significativamente não é 

obrigatório sempre ser por descoberta a aprendizagem (MOREIRA, 2009). 

 Para dar entendimento ao novo conhecimento ocorre o que ele chama de 

diferenciação progressiva, que é um processo de atribuir novos significados a um subsunçor 

já existente, para que o sujeito possa distinguir os novos conhecimentos dos anteriores. De 

acordo com (MOREIRA, 2011 a) na diferenciação progressiva o conhecimento do estudante 

vai “adquirindo novos significados, vai ficando mais rico, mais refinado, mais diferenciado, e 



 
46 

mais capaz de servir de ancoradouro para novas aprendizagens significativas”. Para isto o 

estudante precisa organizar e formar pontes cognitivas entre os novos conhecimentos e os já 

existentes, uma ferramenta que pode ser proposto para este fim são os chamados 

organizadores prévios, são usados como facilitares para alcance de uma aprendizagem 

significativa.  

Para Moreira e Mazini (2001, p. 21): “Organizadores prévios são materiais 

introdutórios apresentados antes do próprio material a ser aprendido [...] a principal função do 

organizador prévio é a de servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deve 

saber”. Dessa forma, vários materiais podem ser usados como organizado prévio dependendo 

do assunto a ser abordado, como: filmes, figuras, textos introdutórios, discussão, frase, 

experimento, dinâmica, modelo, dramatização. Eles podem ser classificados como expositivo 

ou comparativo, sendo respectivamente, utilizados com os estudantes que não teve nenhum 

conhecimento prévio em determinado assunto e o outro para integrar e discriminar as novas 

informações e conceitos já existentes na estrutura cognitiva (MOREIRA, 2008). Porém, nem 

todo material introdutório pode servir como organizador prévio, as vezes o aluno já tem esse 

conhecimento prévio, porém não faz correlação com o novo conceito a ser aprendido. 

Moreira também denomina de pseudo-organizadores prévios “Os materiais 

introdutórios utilizados para facilitar a aprendizagem de vários tópicos (e.g., capítulos ou 

unidades de estudo)” (MOREIRA, 2008, p. 26). Já os verdadeiros organizadores prévios 

devem: 

1- identificar o conteúdo relevante na estrutura cognitiva e explicar a relevância 

desse conteúdo para a aprendizagem do novo material; 2 - dar uma visão geral do 

material em um nível mais alto de abstração, salientando as relações importantes; 3 - 

prover elementos organizacionais inclusivos que levem em consideração, mais 

eficientemente, e ponham em melhor destaque o conteúdo específico do novo 

material, ou seja, prover um contexto ideacional que possa ser usado para assimilar 

significativamente novos conhecimentos (MOREIRA, 2008, p. 26) 

 

Enquanto a diferenciação progressiva faz com que o estudante paulatinamente consiga 

discernir os conceitos, a reconciliação integrativa resulta em uma delimitação clara de 

similaridades e diferenças entre ideias correlatas, para que mesmo em contextos diferentes 

possa ser compreendido pelo discente. Esses processos, muitas vezes, ocorrem 

concomitantemente, pois para Moreira (2001), os conceitos são desenvolvidos, elaborados e 

diferenciados em decorrência de sucessivas interações. 

Os passos seguintes da aprendizagem significativa, além da análise dos conhecimentos 

prévios, diferenciação progressiva e reconciliação integrativa são a: organização sequencial 
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do conteúdo e consolidação.  Na organização sequencial dos conteúdos deve haver uma 

hierarquia natural, a fim de facilitar a organização dos subsunçores pelos estudantes. Já “A 

consolidação tem a ver com o domínio de conhecimentos prévios antes da introdução de 

novos conhecimentos.” (MOREIRA, 2012, p. 21). Isso não quer dizer que não haja retorno 

dos passos para que haja paulatinamente o aprofundamento dos conhecimentos, conforme 

figura a seguir. 

 

Figura 01 – Passos da aprendizagem significativa após análise dos conhecimentos 

prévios 

        

 

 

 

 

 

Fonte: a autora (Adaptado de Moreira, 2012) 

 

As condições para que ocorra a aprendizagem significativa são: o material ser 

potencialmente significativo, relacionável a sua estrutura de conhecimento de forma não 

arbitrária e não literal, também é muito relevante o aprendiz estar inclinado ao aprendizado, 

manifestando uma disposição de relacionar o novo material de maneira substantiva em sua 

estrutura cognitiva. Entende-se por material potencialmente significativo “uma tarefa de 

aprendizagem que pode ser aprendida significativamente por ser logicamente significativa e 

pela possibilidade de se ligar as ideias existentes na estrutura cognitiva de um aprendiz em 

particular” (MOREIRA e MASINI, 2001, p.107). 

Como relatado anteriormente, a aprendizagem receptiva e por descoberta também é 

distinta, enquanto uma é apenas de assimilação, na outra há interação dos estudantes para 

formação do conhecimento, respectivamente (MOREIRA, 2011). Por isso, a aprendizagem 

por descoberta também pode ser entendida como um tipo de aprendizagem significativa. 
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Existem três tipos de aprendizagem significativa: representacional, de conceitos e 

proposicional. A representacional envolve a atribuição de significados à símbolos arbitrários, 

a de conceitos é um tipo de aprendizagem representacional e a proposicional ajuda a “ 

aprender o significado de ideias expressas em forma de proposição [...] não é aprender o 

significado dos conceitos e sim o significado das ideias expressas verbalmente por meio 

desses conceitos”. (MOREIRA e MASINI, 2001, p. 97) Essa última pode ser, juntamente 

como a de conceitos, classificada em: subordinada, superordenada ou combinatória. 

Ausubel classifica, ainda, em dois tipos a aprendizagem significativa: a 

superordenada, em que o novo conceito passa a subordinar conhecimentos prévios e a 

subordinada, que é a mais comum, onde o novo conhecimento adquire significado ao interagir 

com algum conhecimento prévio especificamente relevante. (MOREIRA, 2011a).  

        Para David Ausubel (1976), a linguagem é um importante facilitador da aprendizagem 

significativa. É até difícil para nós imaginar comunicação e aprendizagem sem linguagem. 

Para ele, a manipulação de conceitos e proposições é aumentada pelas propriedades 

representacionais das palavras, pelos signos linguísticos, tendo a linguagem, então, um papel 

também integral e operacional. 

Dessa forma, os surdos são comumente olvidados quando se fala em trabalhar com 

aprendizagem significativa por alguns docentes, possivelmente pela falta de conhecimento e 

escassez de profissionais sobre a língua de sinais. Sendo o presente trabalho desafiador, já que 

a linguagem é considerada como importante facilitador da aprendizagem significativa. 

 

2.4.2 Aprendizagem significativa crítica na perspectiva de Antônio Moreira 

 

A aprendizagem significativa crítica é uma teoria criada por Marco Antônio Moreira, 

pesquisador do ensino de Ciências brasileiro, a partir das premissas da aprendizagem 

significativa ausubeliana e inspirada nos livros de Neil Postman e Charles Weingartner, 

especialmente o Teaching as a subversive activity “Ensino como uma atividade subversiva”.  

Ele acredita que a “aprendizagem significativa subversiva é uma estratégia necessária para 

sobreviver na sociedade contemporânea” (MOREIRA, 2010).   

Esses autores do livro, conforme Moreira, creem que a educação deveria ser 

promovida a fim de gerar “um novo tipo de pessoa, com personalidade inquisitiva, flexível, 

criativa, inovadora, tolerante e liberal que pudesse enfrentar a incerteza e a ambiguidade sem 

se perder, e que construísse novos e viáveis significados para encarar as ameaçadoras 



 
49 

mudanças ambientais.” (MOREIRA, 2011, p. 10). Ao contrário disso, o que vem acontecendo 

é que a geração atual está cada dia mais consumista, com excesso de informação, idólatras da 

tecnologia, sendo a educação vista como uma mera mercadoria. 

Sendo assim, o teórico desse tipo de aprendizagem a define como: “aquela perspectiva 

que permite ao sujeito fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, estar fora dela” para 

fazer parte da cultura e não ser subjugado por ela (MOREIRA, 2011, p. 7). Lista também 11 

coisas que facilitariam a aprendizagem significativa crítica. 

 

Quadro 01 – Princípios da Aprendizagem Significativa Crítica 

  

PRINCÍPIOS DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA 

 

1 Conhecimento prévio Para ser crítico de algum conhecimento é 

necessário compreendê-lo significativamente. 

2 Interação social e do 

questionamento. 

Deve ser centrado na interação entre professor e 

aluno, gerando questionamentos, se não é 

aprendizagem mecânica. 

3  

 

Não centralidade do livro de 

texto. 

A utilização de materiais diversificados, e 

cuidadosamente selecionados, ao invés da 

"centralização" em livros de texto facilita a 

aprendizagem significativa crítica, mesmo 

assim, não se trata de banir o livro didático da 

sala de aula, mas considera-lo um entre outros 

materiais educativos. 

4  

Aprendiz como 

perceptor/representador 

O aprendiz percebe o mundo e o representa, 

sendo um perceptor do mundo e do que lhe é 

ensinado. 

5  

Conhecimento como 

linguagem 

A linguagem é a mediadora de toda percepção 

humana e está em todas as nossas intenções de 

percepção da realidade, 

6  

Consciência semântica 

O significado está nas pessoas, não nas 

palavras. A palavra significa e representa a 
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coisa, mas não é a coisa. 

7  

Aprendizagem pelo erro 

Diferente da aprendizagem por ensaio-erro o 

princípio se refere ao ser humano que aprender 

pelo erro, pois erra constantemente. A escola 

comumente pune o erro, o bom seria ver 

criticamente o erro, rejeitando as certezas e ver 

o erro como natural, para aprender através da 

superação. 

8  

 

Desaprendizagem 

Não é apagar um conhecimento já existente, é 

não usar o subsunçor. Outro ponto importante é 

saber sobreviver em um ambiente de constante 

mudança, usando o “esquecimento seletivo”.  

9  

Incerteza do conhecimento 

 Definições e metáforas são instrumentos para 

pensar, não devem ser entregues prontos e 

perguntas são instrumentos de percepção, 

ligados à linguagem humana. 

10 Não utilização do quadro-de-

giz. Participação ativa do 

aluno. Diversidade de 

estratégias de ensino 

Uso de estratégias instrucionais diversificadas e 

centradas no estudante, não necessariamente 

sofisticadas. 

11  

Abandono da narrativa. 

Deixar o aluno falar. 

Criar circunstâncias que conduzam à 

aprendizagem relevante, duradoura.Sendo o 

aluno ativo, fala mais que o professor, deve 

aprender a interpretar, a negociar significados, a 

ser crítico e a aceitar a crítica. 

Fonte: a autora (Adaptado de Moreira, 2011) 

Sendo assim, a aprendizagem significativa para ser crítica, subversiva e antropológica, 

deve seguir tais princípios, onde as perguntas são mais estimuladas que respostas prontas; 

deve haver diversidade de materiais e estratégias de ensino e não apenas uma única fonte de 

conhecimento “inerrante”; a aprendizagem também pode se dar pelo erro, através de 

correções; o aluno é quem representa tudo o que percebe; não há certeza do conhecimento, já 

que é uma construção incerta e em constante evolução; conhecimento é uma linguagem; além 

disso, o conhecimento prévio nem sempre funciona como facilitador da aprendizagem, 

determinadas vezes, ele pode até ser um obstáculo epistemológico. 
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Tais princípios postulados por Moreira teve origem nas diversas visões de 

aprendizagem de diferentes autores, desde a clássica, criada por Ausubel em 1960 e reiterada 

em 2000. Passando pela humanista, de Novak, onde acreditava que havia necessidade de 

pensamentos, sentimentos e ações para haver aprendizagem significativa, onde o aprendiz 

cresce e se predispõe a aprender novas coisas, além de acreditar que o uso de mapas 

conceituais e diagramas em V são facilitadores desse processo. A visão interacionista social 

de Gowin e Vygotski, onde a tríade professor, aluno e material educativo é relevante e a 

captação de significados é anterior a aprendizagem significativa. Até as visões cognitiva/ 

contemporânea, de Johson Laird e a complexidade e progressividade de Vernaud, onde 

respectivamente, a aprendizagem significativa requer modelos mentais como primeiro passo, 

podendo evoluir para esquemas de assimilação e a outra é uma parte da teoria de campos 

conceituais, onde há o uso de situações problemas cada vez mais complexas e tem a 

aprendizagem significativa como progressiva, não linear e com rupturas (MOREIRA, 2005).  

 Moreira, Araújo e Veit (2006) adaptaram o Vê de Gowin para o diagrama Adaptação 

do Vê a Modelagem (AVM) para que os alunos construam antes, durante e depois da 

construção dos modelos computacionais. Nessa perspectiva de aprendizagem a mente humana 

e vista como um sistema computacional representacional. Sendo assim, todas essas visões 

foram determinantes, tanto na formação conceitual quanto no aprimoramento da 

aprendizagem significativa crítica, proposta por Moreira. Para esse autor,  

 

[...] quando o aprendiz não dispõe de subsunçores adequados que lhe permitam 

atribuir significados aos novos conhecimentos, costuma-se pensar que o problema 

pode ser resolvido com os chamados organizadores prévios, solução proposta até 

mesmo por Ausubel, mas que, na prática, muitas vezes não funciona (MOREIRA, 
2012, p. 11). 

 

 

 Pois, para ele, os organizadores prévios nem sempre cumpre sua função de apresentar 

novos conhecimentos pela ausência de subsunçores apropriados, chegando até mesmo a 

confundir o estudante, em determinadas situações. Acredita, inclusive, que alguns “materiais 

introdutórios construídos com a finalidade de facilitar a aprendizagem de vários tópicos são, 

no fundo, pseudo-organizadores” (MOREIRA, 2008, p. 9). 

 Já a mudança conceitual na visão de Moreira é denominada de substituição conceitual, 

diferentemente da era da mudança conceitual nos anos de 1980, como relatado anteriormente 

e citado por (POZO, 1993), não vem da substituição de concepções na estrutura cognitiva do 

sujeito que aprende, mas se propõe a gerar significados na linha da aprendizagem 
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significativa, de discriminação de significados, de desenvolvimento/enriquecimento 

conceitual, de evolução conceitual, onde o aluno tem suas teorias pessoais implícitas. 

Os conceitos anteriormente aprendidos de forma significativa, para Moreira, são 

agregados aos novos conhecimentos. “Quando as estratégias de mudança conceitual são bem 

sucedidas, em termos de aprendizagem significativa, o que fazem é adicionar novos 

significados às concepções já existentes, sem apagar ou substituir os significados que já 

tinham” (MOREIRA e GRECA, 2003, p. 305). 

A mudança conceitual de Piaget é, na realidade, estrutural e não conceitual. Para 

Moreira, os modelos sugeridos por Piaget “sugerem a mudança conceitual como uma 

substituição de uma concepção por outra na estrutura cognitiva do aprendiz.” (MOREIRA e 

GRECA, 2003, p. 305). 

Com isso, até Posner reviu sua teoria e concluiu que há mais fatores que influenciam a 

mudança conceitual que apenas a razão. Pode existir em diferentes graus e até mesmo não 

existir. Dependem, do que ele nomeou, de uma ecologia conceitual, que nada mais é do que: 

“artefatos cognitivos como anomalias, analogias, metáforas, crenças epistemológicas, crenças 

metafísicas, conhecimentos de outras áreas e conhecimentos de concepções rivais” 

(MOREIRA e GRECA, 2003, p. 307) alterando seu próprio conceito de mudança conceitual. 

Dessa forma, Moreira acredita que de acordo com que vai ocorrendo a aprendizagem 

significativa, a concepção se desenvolve, aumenta a diferenciação; os significados existentes 

não são apagados ou substituídos, mas “eles podem ficar cada vez menos utilizados, ou não 

utilizados, mas ainda seguem presentes na concepção que se desenvolve (e fica mais rica), 

talvez ‘escondidos’ em alguns significados residuais.” (MOREIRA e GRECA, 2003, p. 309). 

Sendo imprescindível utilizar corretamente a nomenclatura proposta pelo autor que é a de 

substituição conceitual e não mudança de conceitos. 

 

2.4.2.1 Unidade de Ensino Potencialmente Significativa 

 

Com o intuito de criar modelos de materiais didáticos potencialmente significativos foi 

que Moreira (2011 b), elaborou os passos na construção de uma Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa (UEPS), conforme quadro 02: 
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Quadro 02 – Modelo de uma UEPS 

Passos da 

UEPS 

Desenvolvimento 

Passo 01 Definir tópico específico a ser abordado, identificando seus 

aspectos declarativos e procedimentais, tais como aceitos no 

contexto da matéria de ensino na qual se insere esse tópico. 

 

Passo 02 

 

 

 

Passo 03 

 

 

 

Passo 04 

 

 

 

Passo 05 

 

Criar/propor situação (ões) que leve (m) o aluno a externalizar seu 

conhecimento prévio, supostamente relevante para aprendizagem 

significativa; 

 

Propor situação problema, em nível introdutório, preparando-o 

para o conhecimento declarativo e procedimental-organizador 

prévio; 
 
Apresentar o conhecimento a ser ensinado/aprendido, levando em 

conta a diferenciação progressiva – exposição oral seguida de 

colaborativa; 
 
Aprofundar os conhecimentos – situações problema devem ser 

propostos em níveis crescentes de complexidade, promovendo a 

reconciliação integradora e negociação de significados- mapa 

conceitual, diagrama em V, experimento... 

 

Passo 06 

 

 

 

Passo 07 

 

Consolidação e recursividade, dando seguimento ao processo de 

diferenciação progressiva, porém com uma perspectiva integradora 

– Exposição oral, textos, atividades colaborativas. 

 

Avaliação da aprendizagem através da UEPS deve ser feita ao 

longo de sua implementação, registrando tudo que possa ser 

considerado evidencia de aprendizagem significativa do conteúdo 

trabalhado; além disso, deve haver uma avaliação somativa. 

 

Passo 08 

 

UEPS somente será considerada exitosa se a avaliação de 

desempenho dos alunos deve fornecer evidencias de aprendizagem 

significativa (captação de significados, compreensão, capacidade 

de explicar, de aplicar o conhecimento para resolver situações- 

problema). 
Fonte: a autora (Adaptado Moreira, 2011 b) 

  

Para Moreira, (2011 b, p.11) a recursividade “é a possibilidade de refazer as tarefas de 

aprendizagem; é o aproveitamento do erro como recurso de aprendizagem. Modelos mentais, 

por exemplo, são recursivos. Frente a uma situação nova, o sujeito constrói um modelo 

mental de trabalho para dar conta dessa situação.” Sendo assim, esses passos são importantes 

na sequencia de uma aprendizagem significativa, aumentando paulatinamente o grau de 
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complexidade das questões abordadas, podendo também, voltar em alguns passos, como 04 e 

05, corrigindo os erros, mas sempre retomando a fim de consolidar o conteúdo para que o 

estudante consiga utilizar o conhecimento em novas situações, especialmente, em seu 

cotidiano.  

Outros aspectos transversais, enumerados pelo autor é o uso de materiais e as 

estratégias de ensino diversificadas, o questionamento deve ser privilegiado, as proposições 

de situações-problemas deve ser realizadas pelo próprio estudante, além disso, as atividades 

devem privilegiar trabalhos colaborativos.  

Entretanto, muitas vezes cabe ao docente criar maneiras diferentes de atingir tais 

objetivos, sendo um moderador da aprendizagem dos estudantes, motivando-os a estar sempre 

cooperando com os outros alunos e incentivando-os em todo o processo de ensino 

aprendizagem. Conforme Pereira (2008, p. 29): 

 

Cabe ao professor propor problemas sem ensinar soluções; propor desafios, 

provocar desequilíbrios. Seu papel é de investigador, orientador, pesquisador, 

coordenador e o aluno de sujeito independente, no trabalho, observando, 

experimentando, relacionando, comparando, compondo, justapondo, 

estabelecendo hipóteses, argumentando, etc (PEREIRA, 2008, p. 29). 

 

Sendo assim, com múltiplos papéis, o docente é o profissional que coopera 

significativamente na aprendizagem dos estudantes, independente de faixa etária, etnia, credo 

e dificuldades de aprendizagem. Com isso, tentou-se lograr os objetivos propostos para essa 

investigação a partir desses pressupostos teóricos, de acordo com o percurso metodológico 

descrito a seguir. 
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3 CAPÍTULO 03 - PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O enfoque primordial deste capítulo é a descrição dos passos metodológicos utilizados 

para realização da pesquisa, bem como a caracterização desta, contextualizando o ambiente 

em que os sujeitos da pesquisa estão inseridos, para facilitar a delimitação do objeto do 

referente trabalho. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 A presente pesquisa foi realizada no período de Agosto e Setembro, do ano de 2018, 

sendo de caráter qualitativo e quantitativo. Torna-se qualitativa por abranger aspectos 

subjetivos, respostas diferenciadas e passíveis de distintas interpretações. De acordo com os 

pesquisadores, Dal-Farra e Lopes, (2013, p. 72) em: “pesquisas qualitativas a ênfase está mais 

nos significados (‘palavras’) do que nas frequências e distribuições (‘números’), tanto na 

coleta, quanto na análise dos dados. [...] está envolvida com medidas, mas medidas que são de 

ordem diferente de medidas numéricas”. Estes e outros autores, como Santos (2003), 

consideram o uso concomitante das pesquisas qualitativa e quantitativa relevantes para 

obtenção de resultados mais significativos e consideráveis. Para Oliveira (2016), as principais 

características de uma pesquisa qualitativa são: ambiente natural como fonte direta de dados, 

caráter descritivo, enfoque indutivo e significado que as pessoas dão as coisas e à vida, o 

pesquisador é um instrumento fundamental. 

A investigação foi fundamentada e descrita a partir da aplicação de uma Unidade de 

Ensino Potencialmente Significativa - UEPS, voltada para o ensino de microrganismos, 

adaptada para uma sala de aula contendo estudantes surdos e ouvintes. O tipo de pesquisa 

empregada foi à pesquisa participante e os instrumentos utilizados para coleta de dados foram 

descritos utilizando o método indutivo, como os desenhos e questionários.  

Os instrumentos de pesquisas utilizados foram questionários fechados e abertos, além 

da produção dos desenhos, feitas por todos os estudantes, com e sem hipoacusia. Teve por 

finalidade analisar os conhecimentos prévios dos estudantes em relação ao conteúdo de 

microrganismos abordados durante a UEPS. Para Gomes (2015, p. 65), o questionário nada 

mais é do que: 

[...] um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de 

perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. 

[...] coleta um grande número de dados, atinge maior número de pessoas 
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simultaneamente, abrange uma área geográfica mais ampla, é mais econômica e 

obtém respostas mais rápidas e mais precisas. Também há maior liberdade nas 

respostas, em razão do anonimato; mais segurança, pelo fato de as respostas não 

serem identificadas e menos risco de distorção, pela não influência do pesquisador 

(GOMES, 2015, p. 65).  

  

 

 Já o desenho é visto, dentre outras linguagens como: “construções humanas para 

expressar ideias, sentimentos, aprendizagens e percepções do mundo. São formas simbólicas 

de comunicação, através das quais a criança desenvolverá outras capacidades” (SILVA, 

2015). 

Os resultados posteriores foram analisados utilizando-se o método indutivo, através da 

análise de conteúdo proposta por Bardin (1977), já que categorias emergentes poderiam surgir 

ao longo da investigação.  

 

3.1.1 Contexto e sujeitos da pesquisa 

 

Esta investigação foi realizada na Escola Estadual Augusto Severo, tradicional e 

pioneira no ensino de estudantes surdos no estado do Rio Grande do Norte. Ela foi fundada no 

ano de 1908 e estava localizada inicialmente na Rua Mipibú, no bairro de Petrópolis. No ano 

de 2016 a estrutura do prédio ficou comprometida e toda escola foi transferida para um prédio 

bastante precário localizado no largo Junqueira Aires, no bairro da Ribeira, ambas na cidade 

de Natal. 

A escola possui 08 salas de aulas com carteiras e quadro branco, cantina, quadra, sala 

de professores, sala da direção e conta ainda com uma sala de recursos multifuncional, que 

funciona no contra turno dos estudantes com alguma NEE. Em todas as salas tem a 

cooperação do professor intérprete de LIBRAS.  

O estudo foi delimitado a esta escola, por possuir 25 estudantes, com deficiência 

auditiva em diferentes graus, todos matriculados no ano letivo de 2018. Distribuídos nas 

turmas de 6º, 7º, 8º e 9º, sendo A ou B, respectivamente. A sala com maior número de 

estudantes surdos era o 7ª ano, por ser compatível com os conteúdos de microrganismos 

abordados no currículo do ensino de Ciências da BNCC para esta série, por isso optou-se por 

trabalhar apenas com essa turma por conter o público alvo da pesquisa. 

 A escola conta com 03 professores efetivos de Ciências e Biologia, mas apenas 02 

ensinam no turno matutino, que é destinado para sala de aulas ditas inclusivas. Sendo assim, a 

turma, do 7º ano, escolhida para esse estudo conta com 22 estudantes, sendo 04 com grau de 

surdez elevada e 18 estudantes ouvintes. Os estudantes surdos foram nomeados como alunos 
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S01, S02, S03 e S04, para não haver identificação, as respostas foram dadas individualmente 

e nenhum estudante pôde se comunicar com outro após o término do teste, a fim de evitar 

troca de informações entre eles. A aplicação da UEPS contou com a cooperação dos 

professores das disciplinas de Ciências e os intérpretes de LIBRAS. 

Segue caracterização dos estudantes hipacúsicos: O aluno S01, tem 14 anos, interage 

muito com os todos os estudantes, hipoacúsicos ou não, participa das aulas com a cooperação 

da intérprete, é conhecido por ser “namorador” e “preguiçoso” para executar algumas 

atividades solicitadas, apesar de participar das aulas. Não ler textos longos de Português e se 

comunica apenas por LIBRAS. 

O aluno S02, tem 15 anos, interage bem com outros estudantes, é muito esforçado e 

interessado em aprender, atento e participativo; não falta, mesmo com a ausência de 

intérprete. Comunica-se prioritariamente através de LIBRAS, faz leitura labial, com 

dificuldade, entende pouco Português, consegue ler e escrever pequenos textos. 

Já o aluno S03, tem 15 anos, não demonstra muito interesse em estudar, apesar de se 

comunicar bem em LIBRAS, interage principalmente com estudantes hipoacúsicos. Não faz 

leitura labial, não escreve, nem lê Português com facilidade, apenas reconhece algumas 

palavras, mas não entende o significado. Participa das atividades quando solicitadas, falta 

quando não há intérprete, pois não consegue acompanhar as aulas. 

O aluno S04, com 14 anos, é o que tem maior dificuldade de aprendizagem, pois além 

da surdez profunda, apresenta um quadro de microcefalia leve, o que dificulta a aprendizagem 

inclusive dos sinais em Libras. Sendo assim, não faz leitura labial e não sabe se comunicar em 

Português, ele interage mais com estudantes surdos e com os intérpretes, sua aprendizagem é 

voltada mais a coisas do cotidiano. 

O professor de Ciências, é do quadro efetivo de professores, tinha menos de 10 anos 

de experiência em sala de aula e com mais de 5 anos de conclusão do curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas, se mostrou interessado em participar e cooperar durante todo o processo 

de aprendizagem dos estudantes. Já o intérprete de LIBRAS, esteve quase sempre presente 

durante as aulas, cooperando demasiadamente na comunicação e era contratado pela SEEC 

para prestar tal serviço aos estudantes, durante o turno matutino. 

 

3.2 FLUXOGRAMA DO PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Seguindo as etapas da pesquisa, inicialmente foi feita uma visita à escola escolhida 

para aproximação com os sujeitos da pesquisa e posterior aplicação da UEPS. Para melhor 
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compreensão das etapas do processo da pesquisa apresentamos o fluxograma 01 e sua 

descrição. 

FLUXOGRAMA 01 – Passos do percurso metodológico 

Fonte: a autora 

 

3.2.1 Validação do questionário de percepção dos alunos sobre microrganismos  

 Teste pilotos são ensaios que visam facilitar o procedimento de alguma tarefa a ser 

realizada posteriormente. Conforme, Danna (2012, p. 02): “O teste piloto pode ser 

considerado uma estratégia metodológica que auxilia o pesquisador a validar o instrumento de 

Validação do 

questionário da UEPS

FASE 1: Aplicação da 

UEPS

FASE 2: Análise dos 
resultados da 
aplicação da UEPS

FASE 2.1: Análise da 
percepção dos 
discentes

FASE 3: Produção de 
material instrucional 
adaptado
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pesquisa desenhado, pois é aplicado antes dele entrar em contato com os sujeitos delimitados 

para o estudo”. 

Sendo assim, um teste piloto do questionário para avaliar os conhecimentos prévios 

dos estudantes sobre microrganismos foi realizado em outras turmas (6º e 9º anos), com 

discentes surdos e ouvintes (Apêndice C), com o intuito de validar o questionário antes de 

aplicar na turma do objeto desse estudo. Ambas as turmas eram do turno matutino, pois é o 

turno em que a escola trabalha com este público. A turma do 6º ano continham 15 estudantes 

ouvintes e 3 surdos, totalizando 18 alunos e a turma do 9º ano tinham 25 estudantes, sendo 22 

ouvintes e 3 surdos.   

Além disso, os estudantes hipoacúsicos tiveram a colaboração do professor intérprete 

para corroborar com a clareza e subjetividade das respostas nessa etapa, e para esse público, 

além do questionário com desenhos, foi feita uma análise apenas com imagens, baseado no 

trabalho de Ferreira e Costa (2017), onde figuras relacionadas aos microrganismos foram 

mostradas aos estudantes, em formato de slides, com o intuito de corroborar com as respostas 

obtidas por esses estudantes através dos questionários, sendo realizados individualmente. 

  

3.2.2 FASE 1: Elaboração da UEPS 

 

A UEPS “O mundo dos micróbios!”, de acordo com o quadro 03, foi elaborando 

compondo 16h/aula, com 50 minutos, cada, aplicada na turma do 7º ano, para distribuídas nos 

7 passos correspondentes à UEPS, proposta por Moreira, (2011), levando-se em conta 

também as orientações e princípios sugeridos nos documentos oficiais da educação brasileira, 

PCN do ensino fundamental II e a nova BNCC (BRASIL, 1998; BRASIL, 2017).  

Nesta fase também foi feita a exposição sobre o objeto da pesquisa e a assinatura 

voluntária do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), com os responsáveis de 

todos os estudantes participantes da pesquisa, conforme (Apêndice B). 

A fim de atender também os estudantes hipoacúsicos, toda a UEPS foi elaborada com 

flexibilidade, incluindo diferentes tipos de materiais visuais. No organizador prévio foram 

utilizadas figuras coloridas; duas histórias em quadrinhos foram apresentadas em slides; nos 

experimentos foram usados o microscópio e a luz negra para visualização dos 

microrganismos; além disso, houve produção de vídeos pelos estudantes surdos e ouvintes, 

cada um utilizando sua língua materna; produção e modelos didáticos de microrganismos, 

feitos com massa de modelar; jogos, como o de associação de doenças, com figuras coloridas 
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para construção de um mural e um de tabuleiro nas duas línguas (Português e Libras), 

utilizados conforme quadro 03. 

  

Quadro 03 – Sequência didática da UEPS  

 

PASSO 01 - Definição do tópico a ser abordado 

      O tópico escolhido da UEPS foi: Microrganismos, sua relevância ao corpo humano e ao meio 

ambiente, habitat, diferentes tipos, bem como seus benefícios e malefícios. 

 

PASSO 02 – Análises das percepções discentes (02 aulas) 

 

OBJETIVOS 

 

Conhecendo a pesquisa e aguçando a curiosidade 

- Conhecer os estudantes; 

- Comunicar aos discentes alunos sobre 

a pesquisa e a participação deles; 

- Informar sobre o TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido). 

- Identificar possíveis concepções 

alternativas dos estudantes em relação 

ao tema abordado. 

 

         Nesse momento, foi realizada uma apresentação pessoal 

e dos estudantes, de forma dinâmica. Consequentemente a 

pesquisa foi explicada e solicitada às assinaturas do TCLE 

pelos responsáveis. 

         Em seguida, foi pedido que os alunos respondessem ao 

questionário e fizessem os desenhos (Apêndice C). Após a 

análise destas ferramentas de investigação foram feitas 

entrevistas individuais com os estudantes, a fim de sanar 

algumas dúvidas sobre as respostas dadas ao questionário. 

 

PASSO 03 – Organizador prévio (01 aula) 

 

OBJETIVOS De onde vem esse “bichinhos”? 

- Propor situação inicial, em que os 

estudantes externem seus 

conhecimentos prévios sobre 

microrganismos. 

- Conhecer as características gerais dos 

micróbios; (Quem são? Como são? 

Onde vivem?) 

- Correlacionar a presença de 

microrganismos em humanos com a 

ausência de higiene pessoal; 

- Entender a dimensão microscópica 

destes seres vivos; 

 

         Como organizador prévio foram utilizadas 08 figuras 

coladas no quadro negro, como rio eutrofizado, dentes com 

cáries, entre outros.  Alguns questionamentos foram feitos 

para verificar se os estudantes faziam correlação das figuras 

com os microrganismos  (Apêndice G). 

          Posteriormente, a história em quadrinhos 01 foi lida, 

juntamente com os alunos, com a ajuda de um projetor 

multimídia. A história contava sobre : o que são micróbios, 

diferentes tipos e suas características gerais (tamanho, onde 

vivem). Depois, foi feita uma discussão sobre a história lida, 

pra verificar se os estudantes sabiam onde mais poderíamos 

encontrar estes tipos de seres vivos. 
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PASSOS 04 e 05 – Apresentação e aprofundamento dos conhecimentos (09 aulas) 

 

 

OBJETIVOS Explorando o mundo microbiano 

- Entender a relevância de manter a 

limpeza adequada em diversos 

ambientes. 

- Conhecer as dimensões dos 

microrganismos através da visualização 

com microscópio óptico; 

- Reconhecer a relevância da  

manutenção da higiene pessoal. 

- Diferenciar os tipos de 

microrganismos; 

- Reconhecer os benefícios destes seres 

vivos. 

- Identificar os benefícios dos 

microrganismos à saúde, ao meio 

ambiente e à tecnologia; 

- Identificar microrganismos causadores 

de algumas doenças e seus respectivos 

sintomas. 

- Reconhecer que os microrganismos 

não são apenas maléficos aos seres 

vivos; 

- Compreender o processo de 

biodegradação como um dos benefícios 

dos microrganismos; 

- Identificar a relevância dos 

microrganismos à saúde, ao meio 

ambiente e à tecnologia. 

- Socializar o conhecimento adquirido 

sobre microrganismos. 

 

 

            

     Inicialmente, os experimentos: “Como evitar a 

contaminação com microrganismos?” e “Minhas mãos estão 

sempre limpas?” (Apêndice G), evidenciando os locais que 

podemos encontrar os microrganismos e a importância de 

manter a higiene pessoal; 

     Posteriormente, um desafio foi proposto para que os 

estudantes pudessem reconhecer os diferentes tipos de 

microrganismos, os grupos foram divididos, as figuras 

coloridas com os microrganismos entregues e os estudantes 

produziram modelos didáticos de cada um deles, utilizando 

massa de modelar colorida. Em seguida, os grupos 

apresentaram e falaram sobre cada tipo de microrganismos e a 

construção dos modelos, para que os estudantes pudessem 

fazer a diferenciação progressiva do conteúdo abordado. 

Nesse instante as figuras do organizador prévio (Apêndice 

G), foram retomadas a fim de que os estudantes fizessem a 

correlação das figuras com os microrganismos. 

      Na aula seguinte os modelos foram mostrados para saber 

se os estudantes se recordavam dos diferentes grupos dos 

microrganismos, na sequencia, uma situação problema sobre 

cárie foi proposta (Apêndice G). A história em quadrinhos 02, 

falando sobre os tipos de microrganismos, doenças 

relacionadas e seus diferentes benefícios, foi lida com a ajuda 

do projetor multimídia e posteriormente um diálogo sobre o 

vídeo e a possível resolução da situação problema foi feita, 

cooperando com a diferenciação progressiva dos tipos de 

microrganismos. 

       Um jogo de reconhecimento de doenças e associação com 

tipos de microrganismos foi feita. Foram distribuídas 04 

cartelas por grupo para os estudantes tentarem preencher a 

tabela com a relação das doenças previamente entregue. Em 

seguida, um grande mural foi colado no quadro para que os 

estudantes pudessem falar a doença que tinha em sua cartela e 

associar com o tipo de microrganismos causador dela, se 

porotozoário, fungo, vírus ou bactéria (Apêndice G), 

corroborando mais uma vez com a diferenciação progressiva, 

pelos estudantes. 

        Na aula posterior, uma situação problema, com o nível 

mais avançado sobre biodegradação do plástico foi proposta e 

feita a leitura do texto, com algumas figuras do texto: 

“Aranhas podem salvar vidas?”, com posterior discussão 

sobre a importância e benefícios dos microrganismos para o 

meio ambiente e a saúde humana. Nesse momento,  foi 

solicitada uma pesquisa, com os mesmos grupos, sobre os 
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Fonte: (a autora) 

3.2.3 FASE 2 : Análise dos resultados da UEPS 

 

Os resultados obtidos com os discentes questionados foram, respectivamente, descritos 

e expostos em gráficos, para facilitar a análise e identificação das possíveis concepções 

alternativas dos estudantes, bem como suas dificuldades de aprendizagem sobre os 

microrganismos.  

benefícios dos microrganismos para a saúde o meio ambiente, 

inclusive a importância da biodegradação, com orientações 

para produção de um vídeo de curta duração sobre a temática. 

       Na aula seguinte, os estudantes apresentaram os vídeos 

produzidos em sua língua materna (Libras ou Português). 

 

PASSO 06 – Consolidação e recursividade (02 aulas) 

 

OBJETIVOS O mundo dos micróbios! 

- Consolidar o conteúdo sobre 

microrganismos e suas funções 

aprendidas; 

- Avaliar o conhecimento dos 

estudantes sobre os conteúdos 

anteriormente abordados. 

         As regras do jogo de tabuleiro foram apresentadas, os 

grupos divididos, juntamente com os dados, cartelas e 

tabuleiro para posterior início das jogadas de “O mundo dos 

micróbios” (Apêndice G).  

 

PASSO 07 – Avaliação da aprendizagem (02 aulas) 

 

OBJETIVOS  Prova escrita com correção 

- Avaliar o conhecimento dos 

estudantes sobre os conteúdos 

anteriormente abordados. 

            Apesar de terem sido continuamente avaliados, a 

prova escrita para estudantes ouvintes foi aplicada e a mesma 

prova, de forma oral e individual foi feita com os estudantes 

surdos, juntamente com o intérprete.  

 

PASSO 08 – Avaliação da UEPS (TOTAL: 16h/aula) 

OBJETIVOS  Análise da UEPS 

- Avaliar se a UEPS foi considerada 

exitosa para os estudantes. 

          Alguns critérios foram levados em conta para avaliar o 

êxito da aplicação da UEPS, como o entendimento dos 

estudantes sobre os assuntos paulatinamente abordados, sua 

participação nas atividades propostas e como se deu a 

progressão do seu conhecimento e o índice de acertos na 

prova escrita. 
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Os resultados posteriores foram analisados utilizando-se o método indutivo, através da 

análise de conteúdo proposta por Bardin (1977), já que categorias emergentes poderiam surgir 

ao longo da investigação.  

Para esta autora, a análise do conteúdo por ser de caráter minucioso requer do 

pesquisador atenção em sua exploração, passando por várias fases: a organização da análise, 

onde deve haver leitura flutuante e exploração do material a ser pesquisado; a codificação, 

através do corte das coisas consideradas mais relevantes; a categorização, que uma operação 

de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, 

seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero, com os critérios previamente definidos; 

posteriormente há a inferência dos dados, já que a analise do conteúdo pode expressar muito 

mais do que o texto fala e por fim o tratamento informático, onde há a necessidade, muitas 

vezes do ordenador para a análise de conteúdo. (BARDIN, 1977) 

Os gráficos terão caráteres informativos e/ou analíticos, conforme Marconi e Lakatos, 

(2003), pois cooperam na descrição dos conteúdos analisados. 

 

3.2.4 FASE 2.1: Análise da percepção dos discentes 

 

 Os desenhos foram classificadas de acordo com as categorias propostas no ensaio de 

Kose (2008), sendo elas, conforme quadro 04: 

Quadro 04 - Níveis de compreensão do conteúdo através dos desenhos 

Níveis Nomenclatura Descrição 
1 

 

(SC) – Sem compreensão Estudantes que não responderam ou disseram 

que não sabiam.  

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

(CC) – Compreensão coerente 

 

 

 

(CI) – Compreensão 

incoerente 

 

 

(CP) – Compreensão parcial 

 

Desenhos e/ou respostas com elementos do 

conteúdo, demonstrando compreensão total 

do assunto e cientificamente coerentes. 

 

Desenhos e/ou respostas que apresentaram 

incoerência científica nas respostas ou 

concepções errôneas de determinados termos. 

 

Ilustrações que denotem compreensão de 

alguns dos termos científicos pesquisados, 

compreendendo em parte os conceitos 

baseado no senso comum. 
Fonte: (Adaptado Cirne, 2013) 
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De acordo com o questionário aplicado, a expectativa de resposta feita aos 

questionamentos, segue explícita no quadro abaixo: 

Quadro 05 - Expectativa de respostas consideradas com compreensão coerente pelos 

discentes 

Tipo de 

Perguntas 

Conceito Possíveis respostas esperadas 

 

 

A 

B 

E 

R 

T 

A 

S 

 

 

 

 

 

 

F 

E 

C 

H 

A 

D 

A 

S 

Microrganismo São seres vivos, microscópicos, que não 

podem ser vistos ao olho nu.¹  

 

Tipos de microrganismos 
 

 

Relevância dos 

microrganismos 

 

 

 

 

Habitat dos microrganismos 

 

 

 

Todos fazem mal à saúde? 

 

Algum faz bem ao meio 

ambiente? 

 

Todos são unicelulares? 

 

Vírus são seres vivos? 

 

 

Vírus, bactérias, protozoários, algas e/ou 

fungos.¹ 

 

Para indústria alimentícia, farmacêutica 

(produção de vacinas, antibióticos), na 

decomposição de matéria orgânica, para o 

meio ambiente, na produção de materiais 

biodegradáveis, entre outros.¹ 

 

Vários lugares até os mais inóspitos, como 

(vulcão, solo, água, ar, corpo humano, em 

outros seres vivos...) ¹ 

 

 

NÃO 

 

SIM 

 

A maioria SIM, exceto alguns fungos, por 

exemplo. 

 

SIM. 

Fonte: a autora.  ¹ Conceitos retirados da coleção Investigar e Conhecer, Ed. Saraiva, 2015, Sônia Lopes, 

escolhid por fazer parte da maioria dos livros didáticos escolhidos no ensino de Ciências e Biologia no Brasil. 

 

 Para analisar as respostas dos questionários foi utilizada a análise de conteúdo 

proposto por Bardin (1977). Já as respostas para as perguntas fechadas foram analisadas 

categorizando-as como adequada (AD) ou não adequada (NA), por possuir apenas duas 

opções de escolha.   
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3.2.5 FASE 3:  Produção de material instrucional com flexibilização para surdos 

 

O produto educacional consta de um manual instrucional de apoio didático ao 

professor, referente à própria UEPS validada nessa pesquisa, na qual consta instrumentos 

didáticos, tais como: jogos, murais, slides e vídeos com flexibilização para estudantes surdos. 

Nesta dissertação consta apenas o roteiro da produção de duas videoaulas criadas, pois sua 

produção encontra-se em andamento pela SEDIS/UFRN.  

Além disso, foi elaborado um miniglossário sobre microrganismos, em Libras, com os 

verbetes mais utilizados por intérpretes que ainda não estão difundidos no meio acadêmico.  
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4 CAPÍTULO 04 – ANÁLISE DA UEPS SOBRE MICRORGANISMOS COM 

FLEXIBILIZAÇÃO PARA ESTUDANTES SURDOS 

 

4.1 VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DA UEPS PARA AVALIAÇÃO DA 

PERCEPÇÃO DOS ALUNOS SOBRE MICRORGANISMOS 

 

 Os resultados, a seguir, mostram uma análise das concepções prévias dos estudantes 

surdos e ouvintes mediante questionário inicial aplicado como teste piloto para validação do 

questionário final.  

Pode-se perceber que os estudantes, tanto surdos quanto ouvintes,  não responderam a 

parte do questionário que se tratava dos desenhos, tendo um índice muito baixo de respostas, 

apenas 0,5% dos 43 estudantes questionados fizeram os desenhos. Apenas um estudante do 9º 

ano, representou um dos microrganismos como sendo uma célula, já que a maioria dos 

microrganismos são unicelulares, ele fez essa associação, conforme Figura 02. Por isso, tal 

estudante foi classificado, de acordo com a categorização proposto por Köse, de (CC), por 

possuir compreensão coerente a respeito dos conceitos científicos sobre microrganismos. É 

relevante ressaltar, ainda que tal estudante já aprensenta o domínio do conceito de seres 

unicelulares, ou seja, que possuem, aepnas uma célula, como sendo uma característica dos 

microrganismos, apesar de associar microrganismo a coisas que não podem ser vistas à olho 

nu, como a célula é que se deu a associação entre a célula e a bactéria, que é um ser 

unicelular. 

Figura 02 – Representação de estudante do 9º ano sobre microrganismos  

 

                                         Fonte: A autora 
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Já os estudantes do 6º ano, desenharam e/ou descreveram os microrganismos como 

uma “barata humana” e outro estudante disse após ser questionado oralmente que desenhou 

“um monte de minhoquinha” (H.C.J., 14 anos), conforme a figura 03. Podemos notar que as 

percepções dos estudantes a respeito dos micróbios, neste caso, está diretamente relacionado à 

sujeira e doenças, pela representação de animais, como insetos, bastante comuns em seu 

cotidiano pela presença de ambientes sujos e como causadores de doenças. Esses dados são 

compatíveis com outros estudos, como o de Andrade (2014, p. 21), que relata que  crianças, 

comumente, possuem essa compreensão a respeitos dos microrganismos: “Elas também têm a 

percepção de que estes estão em quase todos os lugares, até mesmo no próprio corpo. No 

entanto, a presença dos micro-organismos está sempre associado à sujeira”. 

Podemos assim, classificar esta compreensão incoerente (CI), pois apesar de não está 

condizente com os termos nem conceitos científicos esperados, para sua faixa etária é comum 

usar o antropomorfismo, que segundo Gasparetto Júnior (2018), se trata de atribuir forma 

humana a qualquer constituinte da realidade. A maioria dos estudantes preferiram não opinar 

ou deixar sem respostas, sendo classificados como (SC), ou sem compreensão, do conceito 

pesquisado. Tal estudante não apresenta ainda o domínio do conceito de microrganismo e a 

diferenciação das características de um ser microscópico, como a uni ou pluricelularidade dos 

seres vivos, diferente do estudante do 9º ano que já tem esse conceito formado. 

Figura 03 – Percepção de microrganismos de estudantes do 6º ano (A) Inseto (B) 

“Minhoquinha” 

                              

Fonte: A autora 

 

Sendo assim, apenas 4% dos estudantes do 9º tiveram uma resposta considerada (CC), 

8% dos estudantes do 6º ano (CI) e a maioria dos alunos analisados se recusaram a fazer o 
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desenho, entre 92% e 96%, em cada turma, entre eles os estudantes surdos, sendo 

considerados (SC), de acordo com Köse. 

  

Gráfico 01 – Percepção sobre microrganismos, através de desenhos, no ensino 

fundamental. (6º ano N=18/ 9º ano  N=25) 

 

Fonte: a autora 

 

Nos questionamentos foi possível verificar as divergências de percepção entre as 

turmas do 6º e 9º ano. Quanto ao conceito de microrganismos, no 6º ano, 100%, ou seja, todos 

os estudantes responderam que não sabiam conceituar ou não quiseram responder. Porém, no 

9º ano, houve um maior número de respostas, mesmo que divergentes. Isso se deve 

provavelmente ao fato desses estudantes já ter repetido esses conteúdos do 5º ao 8º ano, pois 

alguns dos assuntos abordados no currículo escolar durante esse período fazem correlação 

com a célula e os tipos de organismos unicelulares e pluricelulares, e também, microscópicos. 

 Enquanto 48% dos estudantes não conceituaram, mas exemplificaram o que pra eles 

seria um microrganismo, outros 36% dos estudantes tiveram uma compreensão coerente do 

conceito de microrganismos, relatando que eram “seres que não podem ser vistos à olho nu”, 

mas ainda assim, 4% dos estudantes continuaram com um entendimento incoerente sobre o 

conceito, por correlacionar erroneamente seres microscópicos com células humanas e 12% 

apesar de não definirem o conceito de microrganismos, citaram exemplos válidos, como vírus 

e bactérias, explicitando que tinham ideia de que os microrganismos são seres diminutos, 

como esses (Gráfico 02).  
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Gráfico 02 – Percepção dos estudantes do ensino fundamental sobre o que são 

microrganismos. (6º ano N=18/ 9º ano N=25) 

 

Fonte: A autora 

 

Quanto ao questionamento sobre os tipos de microrganismos as respostas foram as 

mais variadas. No 6º ano, 33% dos discentes apenas citavam que havia diferença entre 

organismos macro e microscópicos, mas não conseguiam explicar tal distinção. Nos 

estudantes do 9º ano, os 32% que optaram por responder, variaram bastante os tipos de 

microrganismos conhecidos, os mais citados foram as bactérias e os vírus, 8% cada. Porém, 

outra coisa interessante foi a comparação com animais diminutos, como é o caso da formiga, 

reforçando ainda mais a continuidade do antropomorfismo, ainda nessa etapa de ensino.  

Trabalhos recentes, com professores do Ensino de Ciências, também destaca que eles 

acreditam que aulas práticas são relevantes para compreensão da teoria e entendimento do 

tamanho dos microrganismos, como relata Moresco et al, (2017, p.443):  “68% dos 

professores responderam que as aulas práticas têm como objetivo ‘visualizar os 

microrganismos’, 23% ‘compreender a teoria a partir da prática’ e 9% ‘entender o tamanho 

microrganismos’”, corroborando mais uma vez com a relevância de aulas práticas para o 

entendimento desse conteúdo pelos estudantes.   

A compreensão coerente sobre microrganismos passa mais uma vez pelo conceito de 

célula, já que alguns dos estudantes acreditam que célula é um tipo específico de 

microrganismo, em ambas as turmas, evidenciando que esse conceito pode ser perpetuado até 

outras fases do ensino (Gráfico 03). 

 

100%

48%

4%

36%

12%

Não respondeu/
Não sabe

Célula Seres vivos
pequenos

Vírus e Bactérias

6º 9º
Es

tu
d

an
te

s 
(%

) 



 
70 

Gráfico 03 – Percepção dos estudantes do ensino fundamental sobre os tipos de 

microrganismos. (6º ano N=18/ 9º ano N=25) 

 

Fonte: A autora 

 

Apenas a partir destes dois questionamentos iniciais é possível verificar que a grande 

parte dos estudantes, realmente preferiram não responder ou dizer que não sabiam. O que foi 

também possível verificar no restante das questões a seguir. Entende-se que isso seja, 

possivelmente, causado tanto pela falta de conhecimento sobre o conteúdo, quando pelo 

“medo de errar”, já que alguns estudantes sentem-se intimidados ou diminuídos em relação ao 

erro conceitual, pois não é comumente uma forma de se avaliar utilizada pelos docentes, 

como se apenas o acerto pudesse cooperar na aprendizagem. 

Inclusive Piaget (1977) acreditava que todas as questões que pudessem ser 

apresentadas às crianças, até mesmo as “incorretas”, incompletas, não satisfatórias ou 

contraditórias, dadas por elas, poderiam contribuir no entendimento do processo de 

pensamento que foi utilizado na construção de cada resposta. Ele entendia que a presença do 

erro, pode ajudar a criança a chegar ao acerto, através de sua própria lógica.  

 Em relação ao questionamento 03, sobre a importância dos microrganismos, houve um 

crescente aumento das diferentes respostas, em ambas as turmas. 11% dos estudantes, 

mesmo do 6º ano, conseguiam correlacionar a importância desses seres para o meio 

ambiente, como, por exemplo, “na decomposição de animais”. No 9º ano, 28% das respostas 

foram mais voltadas para o próprio corpo, ficando evidente que estes estudantes entendem a 

correlação da importância destes microrganismos com a saúde humana.  Mesmo assim, a 

abstenção de resposta ou desconhecimento do assunto, ainda foi considerado muito alto, já 
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que é algo comumente discutido em sala de aula e que faz parte do cotidiano dos estudantes, 

entre 72 e 78%, em cada turma (Gráfico 04). 

 

Gráfico 04 – Percepção dos estudantes do ensino fundamental sobre a importância dos 

microrganismos. (6º ano N=18/ 9º ano N=25) 

 

Fonte: A autora 

 

Quanto ao questionamento sobre o local onde habitam esses seres, as respostas foram 

variadas, porém com mais diversidade na turma do 9º ano, com mais de 60% de respostas. 

Percebeu-se que a turma do 6º ano, dos 17% que responderam, compara bastante esse 

assunto com a sujeira, falta de higiene, podendo corroborar com os resultados explícitos nos 

desenhos anteriormente descritos nesta pesquisa, o que não foi nenhuma vez citado por 

estudantes do 9º ano. Esta turma por sua vez, teve respostas mais condizentes com o 

conhecimento científico dos locais onde vivem estes seres. Desses estudantes, 28% 

relataram que estes organismos estavam presentes em todos os lugares, 12% especificaram 

os locais, como água, ar, fazendo parte do meio ambiente e 20% disseram que estava 

presente em nosso corpo (Gráfico 05). 

 

 

 

 

 

78%

11% 11%

72%

28%

Não respondeu/ não sabe Decomposição Corpo/ Saúde

6º 9º

Es
tu

d
an

te
s 

(%
) 



 
72 

Gráfico 05 – Percepção dos estudantes do ensino fundamental sobre onde os 

microrganismos habitam. (6º ano N=18/ 9º ano N=25) 

 

Fonte: A autora 

 

Acredita-se que, os estudantes vão adquirindo conhecimento sobre o conteúdo e 

podendo ter uma gama maior de respostas, ao longo da vida estudantil, mesmo com 

concepções errôneas a respeito do conteúdo. Isso pode está relacionado às metodologias de 

ensino adotadas ou até mesmo com coisas do seu cotidiano, como a mídia. O mais 

preocupante ainda é a perpetuação de tais concepções e erros, podendo chegar até ao ensino 

superior, até mesmo em livros didáticos da área de Ciências, como relatam alguns estudos, 

como os de Oliveira, Lacerda e Bianconi (2016). Por isso, a relevância do papel docente em 

conseguir identificar e tentar superar tais concepções nos estudantes seja elas advindas de 

livros didáticos, do cotidiano ou até mesmo de ensinamentos anteriores.  

Quanto às perguntas fechadas, optou-se não por comparar entre os níveis de 

escolaridade, mas sim pelas respostas apresentadas em geral pelos estudantes, por se tratar 

de questões mais curtas. Como é possível visualizar através do gráfico 06, onde apenas 16% 

dos estudantes optaram pela resposta de que todos os microrganismos fazem mal à saúde, 

mas mesmo assim podemos perceber que os estudantes ainda correlacionam microrganismos 

às coisas ruins como o caso de doenças humanas.  

A maioria dos estudantes, nesse caso 72% deles, também respondeu que os 

microrganismos fazem mal ao meio ambiente, possivelmente, pela questão não ser tão 

generalista. Dentre os dois questionamentos anteriores a maior parte das respostas foram 

consideradas (AD) adequadas. 
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 O maior entrave dentre as questões fechadas estava se todos eles eram unicelulares, 

ficando evidente que não se tem um consenso por parte dos estudantes a respeito desta 

afirmação, pois 46% responderam que sim e 46% responderam que não. A última questão 

era referente a possibilidade do vírus ser considerado um ser vivo, mesmo sendo tão 

controversa até no meio científico, 76% dos estudantes acreditam que o vírus é um ser vivo, 

o que não condiz com a maior parte dos livros didáticos que trata sobre o tema e apenas 8% 

não souberam responder (Gráfico 06).  Por isto, as duas últimas respostas às perguntas 

fechadas do questionário para maior parte dos estudantes foram consideradas, para este 

estudo, como não adequadas (NA). 

 

Gráfico 06 – Respostas aos questionamentos fechados sobre microrganismos. (N=43) 

 

Fonte: a autora 

 

Quanto às respostas e percepções dos estudantes com hipoacusia, foi verificado que 

era bastante semelhante aos ouvintes, proporcionalmente, havia estudantes que também 

preferiam não opinar ou não responder às questões efetuadas. Os 03 estudantes surdos do 6º 

ano, participantes da pesquisa, responderam apenas às questões fechadas. Acredita-se que 

pela falta de entendimento do conteúdo e até mesmo pela dificuldade de se expressar na 

Língua Portuguesa, apesar da presença do intérprete. Ainda assim, um desses discentes 

correlacionou os microrganismos à doença e a lugares sujos, como também é a percepção de  

alguns ouvintes no mesmo nível de ensino. 

 Já os estudantes hipoacúsicos do 9º ano continuaram com as mesmas dificuldades dos 

estudantes ouvintes e surdos das turmas do 6º ano. Todos eles responderam apenas às 
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questões fechadas e também não desenharam. Exceto um que afirmou que os 

microrganismos poderiam ser encontrados em: “casa, Midway”, ou seja, provavelmente ele 

entende que pode ter em vários locais, o surpreendente dos locais citados é que o Midway 

trata-se de um Shopping localizado na cidade de Natal, que é um lugar em que os estudantes 

da cultura surda se encontram e se identificam. Ficando evidente que eles correlacionam 

estes conteúdos também ao seu cotidiano, como os demais estudantes ouvintes. 

Para alguns professores do Ensino de Ciências ou Matemática, pesquisados por Borges 

e Costa (2010, p.574), um deles relata que:  

 

[...] o profissional que atua na Educação Especial não se preocupa exclusivamente 

em ministrar os conteúdos programados das disciplinas, mas, também, em valorizar 

todo o conhecimento transmitido pelo aluno, adquirido no seu cotidiano, 

possibilitando uma maior aproximação entre estudante e professor e, a partir daí, 

trabalhar o conteúdo pedagógico (BORGES e COSTA, 2010, p.574). 

 

Acredita-se com isso que estas concepções possam se perpetuar ainda mais em 

estudantes surdos, já que pela barreira da comunicação, fica difícil desmistificar muitos 

conceitos aprendidos nos anos anteriores.   

         Não menos importante, outro questionamento feito aos estudantes que não era foco da 

análise do presente trabalho, mas que também cooperou com a aproximação dos sujeitos da 

pesquisa, para verificar quais suas principais dificuldades em relação à disciplina de 

Ciências as respostas foram bem variadas. Relatos mais comuns eram referentes aos 

cálculos, especialmente nas turmas de 9º ano, pois nesta fase os estudantes estudam química 

e física.  

       Concluiu-se, com isso, que o questionário inicial, necessitou de alguns ajustes, como a 

contextualização para melhor entendimento dos questionamentos, resultando num novo 

formato de questionário, que se acredita ser o mais próximo ao ideal para a nova 

investigação (Apêndice D). Os desenhos apesar de terem bastante abstenção de respostas no 

questionário piloto, foram optados por não serem retirados, pois era uma chance de entender 

a percepção dos estudantes, caso desenhassem. Os surdos ainda fora submetidos, à parte, a 

uma análise de figuras sobre microrganismos, baseado no trabalho de Ferreira e Costa, 

(2017). 
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4.2 ANÁLISE DO RESULTADO DA UEPS 

 

4.2.1 Definição dos tópicos e objetivo da UEPS (Passo 01) 

 

        Como os microrganismos são comumente conteúdos associados à malefícios ao corpo 

humano e de difícil compreensão por parte dos estudantes, sejam eles surdos ou ouvintes, é 

que foi escolhido para ser tema da UEPS. O teste piloto corroborou para que as estratégias de 

ensino fossem traçadas, com flexibilização do currículo para estudantes hipoacúsicos através 

dos materiais instrucionais produzidos para aplicação de tal unidade de ensino, tais como: 

história em slides, mural com figuras, jogo de tabuleiro bilíngue (Libras e Português), que 

também serviria para a compreensão dos estudantes ouvintes.  

 

4.2.2 Análise dos conhecimentos prévio dos estudantes (Passo 02) 

 

       Conforme previsto, apesar da tentativa de que os estudantes pudessem expressar seus 

conhecimentos através dos desenhos, eles, tanto surdos quanto ouvintes optaram por não 

realizar tal atividade, impedindo a análise das concepções prévios deles através dessa 

ferramenta.  

        O passo 02 da UEPS, diz respeito à criação e proposição de situações que levem o aluno 

a externar seu conhecimento prévio. Dessa forma, a turma do 7º ano, matutino, composta de 

22 estudantes participou da investigação das concepções prévias sobre microrganismos, mas 

apenas 20 alunos participaram da análise, sendo 04 deles hipoacúsicos..   

             Percebe-se que as respostas dos estudantes ouvintes são similares as dos estudantes 

surdos, no que se refere a percepção sobre microrganismos, citando inclusive a bactéria como 

um microrganismo (Gráfico 07). Somente os estudantes ouvintes tiveram uma compreensão 

mais elaborada cientificamente, aproximando-se ao conceito de célula, o que não foi 

verificado na resposta de nenhum estudante surdo. 
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Gráfico 07 – Percepção de microrganismos por estudantes surdos (N=4) e ouvintes (n=16) 

 

Fonte: a autora 

            

       Em relação aos tipos de microrganismos conhecidos pelos estudantes, 75% dos surdos 

não responderam ao questionamento. Pode-se notar que os estudantes ouvintes, por serem 

mais numerosos e terem uma linguagem com léxico mais conhecido entre os estudantes 

acabam citando um pouco mais outros tipos de microrganismos (Gráfico 08). Isso não quer 

dizer que o léxico em Libras não sofra mudanças, neologismos, empréstimos de outras 

línguas, pois os próprios estudantes podem criar novos sinais de acordo com a necessidade, 

até gerando novos significados. 

          Como cita Albres (2014, p. 137): “[...] os alunos surdos em conjunto com o intérprete 

combinam sinais para designar conceitos novos a serem usados constantemente em sala de 

aula [...] A língua de sinais, principalmente no ambiente escolar, sofre inúmeras criações 

pelos seus interlocutores”. Apesar disso, os que responderam célula, são classificados como 

(AD) por associar os conceitos de célula a microrganismos unicelulares.   O próprio princípio 

5, da aprendizagem significativa (Quadro 01), revela que a linguagem é mediadora te toda 

percepção humana e está em todas as nossas intenções de percepção de realidade. 
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Gráfico 08 – Percepção sobre tipos de microrganismos por estudantes surdos (N=4) e 

ouvintes (N=16) 

  

Fonte: a autora 

 

          Já na questão sobre o lugar onde os microrganismos habitam, as respostas foram muito 

variadas, tendo respostas exclusivas dos estudantes surdos e ouvintes, como na água e no 

corpo humano, respectivamente (Gráfico 09). Acredita-se que a água é um conceito bastante 

trabalhado durante as aulas de ciências e os estudantes surdos faz uma maior correlação entre 

a sujeira da água e a presença de microrganismos, pois 50% dos estudantes surdos fizeram 

essa correlação da água e a presença dos microrganismos.  
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Gráfico 09 – Percepção de estudantes surdos (N=4) e ouvintes (N=16) sobre onde habitam os 

microrganismos. 

 

Fonte: a autora 

         

          No quesito se achavam se todos os microrganismos causam doenças, as justificativas 

foram distintas. 25% dos estudantes surdos citaram que fazia bem às plantas e ao meio 

ambiente, os microrganismos, o que é relevante, mas ainda não soube citar nome específico 

de algum microrganismo que trouxesse esse benefício os outros 75% declararam não saber.   

Já  os estudantes ouvintes divergiram nas respostas, dos que afirmaram que não fazia apenas 

mal foram 30% estudantes e 35% deles indicaram que alguns microrganismos eram bons aos 

humanos e podia fazer bem a saúde, sendo esses poucos classificados como adequado na 

resposta (AD) (Gráfico 10). Percebe-se, nesse caso, que entre os ouvintes não há um 

consenso claro para esse questionamento.  
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Gráfico 10 – Percepção dos estudantes surdos (N=4) e ouvintes (n=16) sobre benefícios dos 

microrganismos  

 

Fonte: a autora 

 

         Percebe-se com isso, que não apenas os surdos, mas também os ouvintes, em sua 

maioria, ainda faz correlação dos microrganismos apenas às coisas ruins, como doenças, o 

que é corroborado, muitas vezes, em propagandas, veiculadas por mídias diversas, pelo 

próprio livro didático e também na sala de aula pelos docentes (BRUM e SILVA, 2015). 

Possivelmente, os estudantes que responderam de forma diferente, já tiveram essas 

concepções errôneas superadas, o que é importante para que elas não se perpetuem. Porém, 

acredita-se, com esse estudo, que os estudantes hipoacúsicos por terem essa dificuldade em 

superar possíveis concepções errôneas, acabam perpetuando por mais tempo tais conceitos. 

           A maioria dos estudantes, ouvintes ou surdos, relacionaram os microrganismos às 

doenças, sendo que 90% de todos os estudantes pesquisados não souberam identificar ou 

relacionar a doença ao microrganismo causador ou o tipo deles. Apenas 25% dos surdos e 6% 

dos ouvintes correlacionaram os microrganismos à gripe e ao vírus, respectivamente (Gráfico 

11). Oliveira, Azevedo e Sodré Neto, 2016, destacam que estudantes, até mesmo do ensino 

médio continuam com uma visão distorcida sobre microrganismos, aliando-os somente aos 

causadores de patologias, o que devemos como docentes, estarmos atentos a fim de evitar que 

os estudantes continuem com tal visão. 
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Gráfico 11 - Percepção dos estudantes surdos (N=4) e ouvintes (n=16) sobre correlação de 

microrganismos e doenças humanas 

 

 

Fonte: a autora 

 

        Quanto a questão sobre vírus e bactérias serem considerados seres vivos, 50% dos 

estudantes ouvintes consideraram que são seres vivos, alguns deles justificaram dizendo que 

eram vivos, pois possuíam células, outros disseram que eles conseguiam se reproduzir ou se 

mexer, sendo classificadas as respostas como (AD). 31%, dos estudantes ouvintes tiveram as 

respostas classificadas como (NA) por afirmarem que não eram seres vivos, pois precisavam 

de outro ser vivo para se reproduzirem, o que ainda hoje é disseminado como informação nas 

escolas, já que por muitos anos havia divergência científica sobre isso. 75% dos estudantes 

surdos concordam que esses microrganismos são seres vivos, mas não justificaram o porquê 

(Gráfico 12). 
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Gráfico 12 - Percepção sobre vírus serem seres vivos por estudantes surdos (N=4) e ouvintes 

(n=16) 

  

Fonte: a autora 

        Em relação aonde poderíamos pesquisar tais informações sobre microrganismos, as 

respostas foram diversificadas apenas entre os estudantes ouvintes, que citaram alguns locais, 

como: internet, livros, professor, entre outros. Em contrapartida, 100% dos estudantes surdos 

revelaram não saber onde achar tais informações. O que é, deveras, preocupante, pois os 

estudantes, especialmente os surdos, não tem como desenvolver autonomia de pensamento 

crítico se ao menos não tiverem meios ou souberem como descobrir alguns questionamentos. 

       O auxílio do professor e do livro didático ainda é visto como uma ferramenta de 

investigação, por parte dos estudantes ouvintes, além da internet que está cada vez mais 

fazendo parte do cotidiano de todos eles. 

       Acredita-se, com isso, que a internet ainda não é vista, infelizmente, ao menos por esses 

estudantes surdos, como meio de pesquisa. É vista, apenas, como meio eficaz de 

comunicação, pois usam diariamente pra se comunicar através de vídeos, chamadas, 

conversas, disponíveis em aplicativos diversos.  Possivelmente, isso se deve à falta de 

inclusão na própria rede de comunicação, já que ainda não há espaços e/ou sites específicos 

para este público com o objetivo de pesquisas acadêmicas. 

         Alguns sites cooperam no planejamento de aula dos professores que tem estudantes 

surdos, outros contem dicionário de LIBRAS, ela é, sem dúvida, um meio inclusivo. De 

acordo com pesquisas recentes, através da internet o surdo consegue se apropriar da 

informação, tendo impacto direto na sua cultura e identidade surda. Apesar disso e de ser 

amplamente e diariamente utilizada por este público, a internet ainda não é utilizada como 

ferramenta de pesquisa por todos os estudantes surdos, já que apenas 15% dos surdos dizem 

utilizar esse meio para buscas e pesquisas. Outro dado importante é que a maior dificuldade 
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do uso dessa ferramenta reside em não compreender textos, 22% dos surdos e outros 16% em 

escrever textos em Português (MIGLIOLI e SOUZA, 2014). 

            Outros questionamentos realizados referiam-se a gostar ou não do componente 

curricular de Ciências e quais seriam as principais dificuldades, caso houvesse. 75% dos 

estudantes surdos e 69% dos ouvintes disseram gostar da disciplina (Gráfico 13), eles ainda 

citaram as partes da disciplina que mais apreciam que foram: animais e plantas; bactérias e 

vírus, célula, meio ambiente. Os estudantes surdos além de relatarem alguns desses conteúdos 

ainda afirmaram gostar de estudar sobre doenças.  As plantas e animais foram assuntos 

comuns, entre surdos e ouvintes, que tiveram o apreço pelo conteúdo explícito (Gráfico 14). 

  

Gráfico 13 – Apreço pela disciplina de Ciências por estudantes surdos (N=4) e ouvintes 

(n=16) 
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Gráfico 14 – Assuntos que gostam mais na disciplina de Ciências por estudantes surdos 

(N=4) e ouvintes (n=16) 

 

 

Fonte: a autora 

 

       Fica evidente com o último questionamento sobre dificuldades na disciplina de Ciências, 

que elas são comuns a surdos e ouvintes, e provavelmente, em outros componentes 

curriculares as dificuldades sejam semelhantes. 60% de todos os estudantes declararam não 

terem nenhuma dificuldade em aprender Ciências, dentre os relatos mais significativos, o 

estudante P.H.S., 14 anos, relatou: “guardar tudo na cabeça”, acredita-se por ter conteúdos 

curriculares extensos. Um dos estudantes surdos ainda citou que “as aulas são difíceis, mas as 

provas são fáceis”, isso indica que devam existir avaliações diferenciadas para este público, 

embora isso não signifique que devam ser mais fáceis, pois devem corresponder ao que foi 

visto e aprendido no decorrer das aulas. 

         Ainda assim é possível entender que 25% dos estudantes surdos, considerem o 

componente curricular de difícil compreensão e metade deles (50%) não vêem dificuldade 

nenhuma na aprendizagem, possivelmente por seres as mesmas dificuldades enfrentadas com 

outras disciplinas  (Gráfico 15).   
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Gráfico 15 – Dificuldades de estudantes surdos (N=4) e ouvintes (N=16) 

em Ciências. 

 

Fonte: a autora 

 

       Corrêa, Nascimento e Vieira (2016), defendem que a avaliação para o estudante surdo 

deva incluir a Língua Portuguesa, mas apenas como a segunda língua, sendo o objetivo 

principal da avaliação, identificar os erros e acertos do processo educacional, para que esta 

norteie as futuras ações educativas. Além disso, consideram necessário que esteja baseada 

também em estratégias mais lúdicas e interativas que possibilitem identificar compreensão 

dos avanços do discente em cada etapa de ensino. 

 

4.2.2.1 Resultados do teste visual aplicado aos estudantes surdos 

 

Para presente pesquisa foi relevante a caracterização dos estudantes surdos, descrita 

anteriormente, como: S01, S02, S03 e S04, pelos distintos níveis de surdez  e compreensão 

apresentados por cada indivíduo, que interfere diretamente em sua aprendizagem, pois apesar 

de fazerem parte de uma mesma cultura, são dotados de diferentes identidades. 

Segue, no quadro 06, os resultados obtidos do teste visual, para validação do 

questionário aplicado, verificando se as respostas dadas corroboravam ou não com o 

questionário. 
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Quadro 06 – Respostas dos estudantes surdos ao teste visual sobre microrganismos. 
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Legenda:                                                                (Fonte: a autora) 

Q – Questionário  

TV – Teste Visual 
X – Não sabia do que se tratava e/ou nunca viu  

NA – Não se aplica  

      

       Na figura 01, a colônia de bactérias não foi reconhecida, nem o vírus na figura 03, eles 

comumente, relacionaram a um vídeo que já viu, como na formação de um bebê ou a 

aparência de uma aranha, respectivamente. Esses estudantes não fazem distinção entre os 

microrganismos, ficando mais claro, após o teste visual. 

       Na figura 02, sobre fungos macroscópicos, dois dos estudantes questionaram se não seria 

uma planta ou parte dela (flor), pela semelhança, o que é comum também entre estudantes 

ouvintes associar o Reino Fungi ao Reino Plantae (SOARES, 2014), na figura 04 um deles 

permanece com a ideia de relacionar o fungo à planta.       

     Na figura 05, por se tratar de mofo em alimento, 75% dos estudantes surdos não 

conseguiram reconhecer, apenas um deles que sugeriu que fosse sujeira, por relacionar tudo 

que está em putrefação à coisas sujas. O que também é comum entre estudantes ouvintes, 

como visto anteriormente. 

        Já na figura 06, 100% deles correlacionaram a micose à coceira no pé, mas não 

conseguiram associar a doença à presença do microrganismo. Isso fica mais evidente na 

continuidade das figuras em que em nenhum momento é citado os termos: microrganismos ou 

bactérias novamente, mas correlacionam sempre com a sujeira, como evidenciado desde as 

respostas aos questionários. Percebe-se isso nas respostas às questões 07 e 08, onde todos 

falaram que a onicomicose (micose na unha) a unha quebra e na cárie, o dente está sujo, por 

falta de escovação. É importante observar que mesmo não correlacionando com os 

microrganismos, a ideia sobre higiene corporal está presente e ainda 50% dos surdos 

evidenciaram que o cigarro é danoso também aos dentes, o que não é normalmente lembrado. 
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            Conforme as respostas da figura 09, em que todos correlacionam o espirro à gripe, por 

está presente em seu dia a dia e apenas 50% deles sabiam a função do microscópio. Isso deixa 

claro que o aluno surdo faz certa relação a fenômenos biológicos que ocorre a sua volta, com 

coisas de seu cotidiano, sendo este um dado importante no momento de planejamento do 

professor.  Quanto ao uso do cotidiano no planejamento, Luckesi, (2014, p. 164), afirma que: 

 

Os conhecimentos utilizados no planejamento são os mesmos que devem, no 

cotidiano, traduzir-se em prática; caso contrário, serão letras mortas. Não basta usar 

a filosofia, a sociologia, a psicologia e a ciência específica só no planejar. Importa 

que, no cotidiano, se verifique o verdadeiro auxílio desses conhecimentos nos atos 

de ensinar e de aprender (LUCKESI,2014, p.164).   

 

 

         Desse modo, faz-se necessário o uso de aulas práticas que cooperem com a compreensão 

dos diversos conceitos científicos pelos estudantes, que estejam relacionadas ao seu cotidiano, 

especialmente para os estudantes surdos que entendem de maneira mais efetiva tudo que é 

demonstrado em seu campo visual. Ainda há dificuldades enfrentadas pelos docentes nas 

redes de educação básica, quanto a infraestrutura laboratorial, presente em apenas 10% das 

escolas brasileiras, não existindo ferramentas necessárias para realização da maioria dessas 

atividades, como microscópios, lupas, entre outros (INEP, 2012). 

      Sendo assim, é importante o professor utilizar coisas do seu cotidiano para que a 

aprendizagem seja de fato significativa ao estudante, independente de sua condição e 

dificuldades de aprendizagem. 

       Em relação ao reconhecimento dos tipos de microrganismos (fungos, bactérias e vírus)  as 

respostas foram classificadas como inadequadas (NA), por não responderem ou associarem 

corretamente as figuras aos microrganismos. Por relacionar a deterioração da comida pelo 

fungo à sujeira, na figura 05 um estudante surdo teve sua resposta classificada como adequada 

(AD).  

        Quanto aos conceitos de micoses e cárie dentária, representados nas figuras 06, 07 e 08, 

foram classificados como (AD), pois 100% dos estudantes relataram os sintomas e/ou causas 

da doença, apesar de não fazerem correlação entre os microrganismos como possíveis 

causadores. Em relação ao entendimento sobre o uso do microscópio óptico, 50% dos 

estudantes foram classificados como (NA) e outros 50% como (AD), pois esses conseguiam 

saber a utilidade do microscópio. Ou seja, isso contribui ainda mais com os resultados da 

aplicação do questionário inicial (Apêndice C) e final (Apêndice D) que também indicaram  

que os estudantes surdos correlacionam, assim como a maioria dos ouvintes, os 

microrganismos como causadores de doenças e à sujeira.  
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          Foi importante perceber que o questionário não foi respondido nem entendido pelo 

estudante S03, porém teve maior desenvoltura em responder durante o teste visual, o que 

também foi visto em outros estudantes surdos. Sendo assim, acredita-se que foi uma 

ferramenta importante de análise que contribui para corroborar com as respostas e 

entendimento dos estudantes surdos sobre microrganismos. 

 

4.2.3 Organizador prévio (Passo 03)  

Na aula 03, o organizador prévio foi apresentado aos alunos, com figuras aleatórias, 

que demonstravam o papel dos microrganismos (dentição com cárie, rio eutrofizado, 

produção do queijo, pão, onicomicose, aplicação de vacina, comida em estado de putrefação). 

Apenas 25% dos estudantes ouvintes conseguiram reconhecer que a causa de alguns dos 

processos biológicos presentes nas imagens eram os microrganismos, os mais citados foram 

as bactérias e os vírus (Figura 04). 

Figura 04 – Exposição das figuras sobre a ação dos microrganismos 

 
Fonte: a autora 

Os estudantes não conseguiram correlacionar a ação dos microrganismos em algumas 

figuras, como na eutrofização dos rios, pois não entendiam esse fenômeno, ligando-os apenas 

à poluição. Apenas 03 estudantes, ouvintes, correlacionava os microrganismos à benefícios 

como o uso das vacinas e a produção de alimentos. Já os estudantes hipoacúsicos não 

relacionaram as doenças aos microrganismos incialmente, somente à sujeira e falta de higiene. 

Posteriormente, citaram as bactérias como a causadora de doenças. Isso, possivelmente, se 

devia a falta de conhecimento dos sinais dos demais microrganismos, o que foi uma 
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dificuldade inicial até mesmo da intérprete, que procurou posteriormente conhecer e explicar 

aos estudantes.  

Atualmente, no Brasil, com muitos estudantes surdos chegando às universidades, estão 

tendo a necessidade de se criar novos sinais, em diversos âmbitos e também de padronizá-los. 

Os recursos tecnológicos ajudam na ampliação do léxico de LIBRAS de forma consciente e 

responsável, de acordo com Oliveira e Stumpf (2013). Há disponível pelo Youtube, o canal 

“Libras Glossário”, conta com 53 sinais de biologia, mas não possuem sinais de 

microrganismos. O canal “Grupo EPEEM”, já possuem esses sinais, só na área da Biologia, 

contam com 288 sinais. Além de outros canais, como o do Instituto Phala, que tem vários 

sinais, mas no mesmo vídeo, o que dificulta achar rapidamente e também se percebe que não 

há padronização desses sinais em diferentes regiões do Brasil, que apesar da língua sofrer 

regionalismos é necessário inicialmente para se difundir adequadamente e facilitar a 

aprendizagem até por parte dos intérpretes locais. 

Dando continuidade com a aula 04, ela foi montada para ser ministrada na sala de 

informática da escola, pois é a única que dispõe de televisão e aparelho de projeção. Após a 

discussão com o organizador prévio, os estudantes visualizaram a videoaula 

“Microrganismos: heróis ou vilões?” (BRITTO, 2017) legendada, com animações sobre 

microrganismos, onde os estudantes puderam visualizar seus malefícios e também benefícios, 

suas características, lugar onde habitam, como se reproduzem e do que se alimentam e formas 

de prevenir determinadas doenças.   A vídeoaula foi importante pra desmistificar a ideia de os 

microrganismos causam apenas malefícios e doenças.  

 

4.2.4 Apresentação e aprofundamento do conhecimento (Passos 04 e 05) 

 

Foi uma atividade prática, com o objetivo de verificar onde os microrganismos 

habitam, para isso foi solicitado que os estudantes passassem cotonetes estéreis em 12 locais 

diferentes, como a orelha, antes e depois de lavar; os dentes, antes e após a escovação; o chão, 

o solo, o celular, o vaso sanitário, entre outros. Nesse experimento foi perceptível o interesse 

de todos os estudantes em saber quais os locais que iriam ter mais ou menos microrganismos. 

Os alunos se mostram muito ansiosos durante toda a semana em que as placas estiveram sob 

temperatura ambiente para verificar o crescimento das colônias.  Os estudantes surdos tiveram 

muito interesse em saber o que estava sendo feito e participando de todo o processo, desde a 
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retirada das amostras até a formação das placas, o que foi feito com a cooperação do 

intérprete, sendo imprescindível nessa aula a ajuda desse profissional, já que foi uma aula 

prática nos espaços da escola, com toda a turma.  

A docente responsável pela turma participou ativamente de todo o processo e até 

durante algumas aulas da pesquisa, questionando como poderia fazer o mesmo experimento 

com outros tipos de materiais mais acessíveis, para realizar posteriormente. O que demonstra 

vontade de aprender, mas também falta de material de apoio e fragilidades na formação 

docente. Damasio e Peduzzi (2017), já descreviam a importância e utilidade da UEPS na 

prática, por parte de alguns docentes, em formação, eles citam que: 

 

Apesar de reconhecerem suas limitações e dificuldade de implementação, já estão 

usando em sala de aula a metodologia das UEPS mesmo antes de terminar o curso 

que visava inserir tal abordagem. Pareceu-lhes útil a metodologia que foi posta em 
sala de aula quase de maneira imediata. O dado de que ainda pretendem planejar 

futuras UEPS mostra que tal proposta foi entendida como de grande potencial para 

sua prática docente, mesmo com ressalva que enxergam limitações na proposta 

(DAMASIO e PEDUZZI, 2017, p.62).  

 

Na semana seguinte, foi possível verificar algumas colônias, especialmente nas placas 

onde estavam as amostras coletadas no pátio da escola e no celular dos alunos, o que causou 

espanto por parte deles, ao descobrirem que no celular também existia muitos 

microrganismos. Na amostra de solo cresceram alguns vermes, sendo interessante a discussão 

sobre como esses vermes chegaram até ali e sua forma de reprodução e onde eles habitavam.  

Eles puderam verificar e visualizar onde esses microrganismos vivem, como podemos fazer 

para evitá-los e fazendo uma reconciliação integrativa do conteúdo ora ministrado. Já que 

ficou evidente que a higiene corporal é importante para os micróbios não se desenvolverem, 

pois os próprios estudantes puderam comparar as placas antes e depois da escovação dos 

dentes e antes e depois da lavagem das mãos, e de outras partes do corpo (Figura 05). 
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Figura 05 – Aula prática com amostras de crescimento de colônias  

 
                                       Fonte: a autora 

 

 

Vários estudos sobre concepções alternativas de microrganismos apontam que os 

estudantes de ensino fundamental correlacionam à sujeira (BRUM e SILVA, 2015; 

ANDRADE, 2014) e que normalmente, as práticas de higiene do cotidiano e a mídia são os 

fatores que mais influenciam as concepções dos discentes. Outras pesquisas indicam que 

mesmo ao final do ensino médio, os estudantes não correlacionam os microrganismos e sua 

relevância ao ser humano. De acordo com tais pesquisadores: “Essa falta de conhecimento 

sobre este tema dificulta ou até mesmo impossibilita que compreendam e realizem ações 

básicas como melhor conservação dos alimentos, medidas de higiene, uso adequado de 

antibióticos entre muitas outras.” (ALBUQUERQUE, BRAGA e GOMES, 2012, p.66). O que 

é preocupante, e, portanto, imprescindível a abordagem desse tema para os estudantes. 

Durante as aulas 05 e 06, os estudantes puderam verificar o crescimento das colônias 

de bactérias que eles tinham colocado para crescer, retirando de vários locais diferentes da 

escola. Eles puderam acompanhar durante uma semana e com o uso do microscópio óptico 

verificar alguns microrganismos formados, além do experimento com a caixa com luz negra, 

onde puderam perceber a importância do asseio adequado das mãos (Apêndice G - Aulas 05 e 

06).   

De todos os estudantes, 95% dos ouvintes e 100% dos surdos nunca tinham visto na 

lente de microscópio, eles puderam verificar uma bactéria retirada da placa onde estava 

crescendo a amostra do pátio da escola. Ficaram todos bastante curiosos e querendo ver o que 

tinha dentro da placa, pudendo verificar que mesmo em diferentes ambientes os 

microrganismos podem se desenvolver (Figuras 06).  
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Figura 06 – Microscópio e luz negra

 
Fonte: a autora 

 

Já no experimento da luz negra foi utilizado marcador de texto nas mãos de alguns 

estudantes que se voluntariaram, os surdos queriam participar em todos os experimentos. Isso 

mostra por parte dos estudantes hipoacúsicos, a curiosidade e o entusiasmo em participar e 

visualizar os processos e fenômenos desconhecidos, muito presentes nas aulas de Ciências, o 

que pode facilitar e incentivar a atividade docente.  Estudos recentes sugerem que o uso de 

recursos audiovisuais e tecnológicos coopera para chamar a atenção e promover o interesse 

dos estudantes surdos (SOUSA, RODRIGUES e SILVA, 2015), já que uma das premissas 

para aprendizagem ser significativa é o estudante manifestar disposição à aprendizagem 

(MOREIRA, 2012). 

Outros estudantes lavaram as mãos para verificarmos a diferença entre a quantidade de 

microrganismos antes e depois da lavagem, ressaltando a importância da higiene corporal para 

evitar doenças e proliferação de microrganismos indesejáveis no corpo (Figuras 07). Além do 

que pode se utilizar materiais de baixo custo para realizar essas e outras práticas, caso o 

professor não tenha esses recursos disponíveis na escola, o que é comum ser um fator 

limitante pra não realização de algumas atividades experimentais, no ensino de Ciências. Mas 

as principais razões disso, ainda são: a falta de apoio, de orientação pedagógica e de preparo 

nos cursos de formação de professores (RAMOS e ROSA, 2008). 



 
93 

Figura 07 – Marcador de microscópio e luz negra

 
     Fonte: a autora 

 

Nas aulas seguintes, 07 e 08, denominadas “Colocando a mão na massa”, os alunos 

tiveram a oportunidade de representar os diferentes tipos de microrganismos. Foi entregue 

uma folha com figuras que representavam os vírus, as bactérias, os protozoários e as algas, 

que eles teriam que identificar quem era cada um e depois fazer com massa de modelar. 

(Figura 08).  

Figura 08 – Grupo de surdos fazendo modelagem de microrganismo com massa de 

modelar  

 

 
Fonte: a autora 

 

    

Os estudantes poderiam ficar livres para pesquisar em outras fontes, como a internet e 

o livro didático de Ciências, o que foi sugerido e questionado pelos próprios alunos, pois 

viram no livro didático diferentes formatos de bactérias e quiseram representar, surgindo 
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outros modelos (Figura 09), que não estava planejado, mas acabamos abordando durante a 

aula. Fica evidente que dessa forma os estudantes, incluindo os surdos, puderam ir 

construindo seu conhecimento, pois foram interagindo e descobrindo outras formas de 

bactérias. 

Figura 09 – Formas de bactérias representadas pelos estudantes surdos 

 
Fonte: a autora 

 

Figura 10 – Representação de colônia bacteriana do livro didático de Ciências 

 
Fonte: a autora 

 

  Nessa fase da sequencia didática, foi onde se percebeu uma maior diferenciação 

progressiva entre os estudantes, até mesmo os surdos, que puderam ir reconhecendo os 

diferentes tipos de microrganismos. A aprendizagem significativa também tem como ponto 

fundamental a perspectiva de se estimular o surgimento no aluno, a mentalidade do aprender a 

aprender (DELPHINO et al, 2016). Sendo assim, há evidencias de que os estudantes estavam 

aprendendo de forma significativa, através da construção do próprio conhecimento. 
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Além disso, é interessante observar que o livro didático, mesmo com suas limitações, 

ainda é um norte até mesmo para o estudante, e por isso, destacamos a importância dessa 

ferramenta para o estudante surdo, mas com o cuidado de evitar algumas imagens e /ou 

esclarecê-las para não gerar erros conceituais. Nesse sentido, o olhar crítico do professor é 

essencial. O Decreto 7611/11 (BRASIL, 2011) Artigo 5º, parágrafo 4º, determina que o 

Ministério da Educação preste apoio técnico e financeiro à produção e distribuição de livros 

didáticos em Libras, com o apoio das novas tecnologias, tendo em vista possibilitar os 

estudantes surdos também terem acesso ao currículo. Apesar de ser um direito através de 

políticas públicas aprovadas para os estudantes surdos, infelizmente esse material digital 

sequer chega ao conhecimento dos docentes e à escola, o que garantiria a acessibilidade dessa 

ferramenta a estes estudantes. Para Ramos (2013, p.1),  o maior desafio que se apresenta para 

todos os envolvidos na Educação Inclusiva para Surdos está na utilização, avaliação, 

adequação, ampliação destes livros e a elaboração de outras propostas. 

  Foi importante verificar que os estudantes, tanto ouvintes quanto surdos, se 

dedicaram e se divertiram ao produzir os modelos. Essa atividade foi relevante para superar a 

fragilidade observada no questionário sobre o desconhecimento dos estudantes sobre os 

diferentes tipos de microrganismos. Ressaltamos, com isso, a relevância de atividades lúdicas 

que motivem os estudantes à aprendizagem. Conforme Campos et al, (2014, p. 243): “o  

método lúdico desenvolve a autonomia, beneficia a elaboração da subjetividade, ampliação da 

competência de iniciativa, capacidade criadora, habilidade de trabalho em equipe, 

planificação, assimilação e resolução de problemas”.  

A docente responsável pela turma se mostrou muito afeiçoada ao magistério e sempre 

interessada nas novas metodologias de ensino, querendo aprender sobre os materiais e 

ferramentas produzidas para o ensino desse tema. Até mesmo, em certos momentos, cooperou 

na sala de aula com os alunos, o que não foi inicialmente previsto, nem solicitado, mas ela 

voluntariamente, se propôs a participar das aulas, sem interferir, apenas para verificar o que e 

como estava sendo efetuada a pesquisa. Esse apreço pela mudança e constante aprendizagem 

por parte do professor é importante para aprendizagem dos estudantes e interferem 

diretamente nela.  

Antes da aplicação da UEPS foi comunicada à docente de Ciências todas as etapas da 

pesquisa que se pretendia realizar com a turma. Já com a profissional intérprete, por ser 

contratada para prestação desse serviço e não concursada efetivamente, infelizmente, não 

tinha o dever, nem horário destinado ao planejamento na escola, o que dificultou a 

interlocução entre a pesquisadora e a intérprete, já que eram passados os conteúdos a serem 
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trabalhados diariamente, o que já era uma prática na escola com os demais componentes 

curriculares. A comunicação se tornou melhor à medida que os conteúdos iam sendo 

abordados, paulatinamente, durante as aulas e houve apoio e imprescindível cooperação da 

intérprete na gravação de vídeos dos estudantes surdos e na realização de outras atividades.   

A afetividade também é outro fator influenciador, que segundo Silva e Andrade Neta 

(2017, p.33):  

 

[...] interfere na motivação, incentivando o interesse do aluno pelos estudos ou 

desmotivando-o; produz nele segurança e autoconfiança, as quais fazem com que 

sua participação em sala de aula seja mais ativa, além de fazer com que o indivíduo 

seja mais produtivo. Sendo assim, entre outras possibilidades, a afetividade pode 

influenciar de forma favorável no processo de ensino-aprendizagem, de forma a 

aproximar professor-aluno-objeto de conhecimento e isso pode dar-se através da 
atuação e das atitudes do professor em sala de aula, que determinarão a qualidade da 

mediação pedagógica (SILVA e ANDRADE NETA, 2017, p. 33). 

 

Foi verificado em todo o processo que a efetiva inclusão é difícil de ocorrer, os 

estudantes hipoacúsicos fazem a maioria dos exercícios e trabalhos propostos juntos, com 

poucas interações e participação em trabalhos com os demais alunos. Apesar disso, eles 

encontram-se integrados à turma, podemos perceber isso quando os estudantes foram 

solicitados a formarem grupos, com até cinco componentes; naturalmente, os estudantes 

surdos se juntaram como de costume, pela identificação entre eles, e possivelmente, também, 

pela presença de apenas uma intérprete na sala de aula que por questão de logística e 

visualização da interpretação é mais cabível ficarem unidos. Além disso, a falta de interação 

entre os demais estudantes e desconhecimento da cultura surda por parte da maioria dos 

professores são fatores que devem cooperar para dificuldade de inclusão, apesar da 

flexibilização do currículo e adaptação dos materiais utilizados.  

O papel da inclusão não é apenas da família, nem da escola, é de toda a sociedade. 

Muitas famílias relutam em crer que é possível seus filhos se socializem, pois não os acham 

capazes para tal, não sentem-se competentes para assumir a educação relegando à escola a 

tarefa de socializá-los, uma saída proposta por Kortmann (2006, p.235), é:   “[...]a partir de 

ideias construtivistas de educação, nos quais o portador de necessidades especiais possa ser 

considerado com um ser sujeito, que, orientado, seja capaz de adequar-se à realidade 

cotidiana”. O que se considera uma atividade difícil e laboriosa, mas gratificante e prazerosa 

para os docentes que tem prazer em contribuir com o desenvolvimento dos estudantes.  

Sugere-se que os estudantes surdos possam participar e interagir juntamente com 

outros estudantes ouvintes, até para facilitar a comunicação entre eles, onde ambos os 
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estudantes são beneficiados. Alguns estudantes ouvintes tem curiosidade sobre o mundo e 

culturas surdas, em aprender a LIBRAS e os estudantes surdos, por sua vez, precisam dessa 

interação pra se sentirem participantes da comunidade escolar, incluídos na sala de aula.  

Conforme Oliveira e Benite (2015), os intérpretes de LIBRAS reconhecem os 

professores como membros da cultura científica, mas também sua falta de preparo frente aos 

alunos surdos, já os professores de ciências reconhecem seu papel diante do aluno surdo, que 

dominam o conhecimento da matéria que ministram, mas se sentem despreparados frente aos 

alunos surdos.   

O professor seria o mediador e o intérprete um intermediador do processo de 

aprendizagem. Para escolher uma metodologia adequada é sugerido que os docentes planejem 

em conjunto, verificando as necessidades desses alunos, os recursos disponíveis, o que se 

pretende trabalhar a fim de ter êxito com todos os estudantes, não apenas os ouvintes, como 

também é função não só do professor, mas das escolas, universidades, secretarias oferecer 

cursos de formação continuada a fim de cooperar com o planejamento do professor frente a 

esses desafios. Portanto, esse é um trabalho que deve ser feito por todos os membros da 

escola, equipe docente, pedagógica, estudantes ouvintes e surdos através de palestras, 

proposição de momentos de interação entre eles, cursos de formação profissional em LIBRAS 

para a equipe pedagógica e planos de aulas realizados, com o professor intérprete.  

Após a confecção dos modelos dos microrganismos, os estudantes socializaram as 

produções, onde, em círculo, cada grupo pôde mostrar aos outros estudantes o que tinham 

feito. Foram feitos questionamentos aos estudantes, a fim de fazer com que eles refletissem 

sobre o significado e as relações existentes acerca dos microrganismos produzidos por eles, 

tais como: “Só existe esse tipo de alga? Que tipos de doenças são causadas por bactérias? 

Esses seres são todos unicelulares? Quais as outras cores que elas podem ter? Os vírus são 

seres vivos? “Onde podemos encontrar esses seres? Do que eles se “alimentam”, ou seja, 

obtem energia e se multiplicam?”. Em geral, os estudantes sabiam algumas respostas como 

onde  eles habitam, já que tínhamos visto nos experimentos anteriores, mas procurou-se 

sempre correlacionar com coisas do cotidiano para mediar  a aprendizagem dos estudantes 

(Figuras 11 e 12). 
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Figura 11 – Representações de microrganismos produzidos pelos estudantes

  

Fonte: a autora 

 

Figura 12 – Representação macroscópica dos fungos 

 
Fonte: a autora 

 

Ao final da aula, a história “Júnior em: ‘O mundo dos micróbios” (Apêndice E), foi 

lida juntamente com um estudante que se voluntariou pra ser o personagem principal. A 

leitura ocorreu concomitantemente, a intérprete, que foi vista atentamente também pelos 

estudantes surdos. Foi importante essa atividade para consolidar os conteúdos vistos 

anteriormente, conforme passo 04 da UEPS, proposta por Moreira (2011), que trata da 

consolidação dos conteúdos.  

Além disso, a proposta visual é imprescindível para aprendizagem dos estudantes 

surdos e auxilia também os estudantes ouvintes.  De acordo com a conhecida pirâmide de 

William Glasser (1998), aprendemos 30% quando observamos, 50% quando vemos e 

ouvimos, 80% quando fazemos e 95% ao ensinarmos. Acredita-se que por não possuir o 

sentido da audição, os estudantes surdos aprenderiam até 50% com a visão e o restante através 

das interações, atividades e sinalizações que fizessem, mas são necessários estudos para 

quantificar tais dados. Queremos apenas evidenciar aqui a importância da visão no processo 

de aprendizagem, tanto em estudantes surdos quanto ouvintes, ou seja, a estratégia 
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metodológica escolhida pelo professor e adaptada ao estudante hipoacúsico também serviria 

para aprendizagem dos estudantes ouvintes. 

Apesar da UEPS ter sido construída com o intuito de desmistificar ideias errôneas a 

respeito dos microrganismos, como seus benefícios, a importância deles para a saúde humana. 

A forma de prevenir algumas doenças, causadas por esses microrganismos também se 

mostrou relevante, já que está presente no cotidiano dos estudantes. 

Nas aulas 09 e 10, denominadas “Reconhecendo os causadores das doenças”, que 

tinham como objetivo conhecer algumas doenças causadas por diferentes microrganismos e 

alguns sintomas, como podemos prevenir tais patologias. Nessa fase foi percebida a 

reconciliação integradora, pois reforçou e aprofundou os conhecimentos sobre os diferentes 

tipos de microrganismos, trabalhados anteriormente no passo 5 da UEPS, através do 

reconhecimento de diferentes tipos de microrganismos com o uso de massa de modelar. No 

primeiro momento foi lida e discutida uma situação problema sobre cárie e podomidrose, 

tanto os estudantes ouvintes como o estudante surdo presente, correlacionaram a situação à 

falta de higiene e a presença de microrganismos, o que não faziam anteriormente, apenas 

relacionavam à sujeira (Apêndice G - aulas 09 e 10). Foi solicitado que os estudantes se 

dividissem em grupos, com até 05 componentes. Cada grupo recebeu uma listagem com 

várias situações em que alguns personagens estavam doentes e também 4 cartelas com a foto e 

o nome de uma doença, a atividade seria localizar na listagem recebida que doença se referia 

cada uma daquelas situações (Figura 13), após tentarem identificar o desenho às 

características das doenças recebidas, cada grupo iria à frente colocar no mural interativo, 

qual era a doença e por qual tipo de microrganismo elas eram causadas (Figura14). Os surdos 

ficaram juntos pelas razões explicitadas anteriormente.   

 Foi importante perceber que o grupo onde tinha ouvintes, todos usaram a parte da 

cartela que tinha o nome da doença por escrito e não a foto (Figura 13). Já o grupo que tinha 

o surdo S02, preferiu utilizar a parte da foto pra fazer a atividade, corroborando mais uma vez 

que os surdos são muito visuais e mesmo estando em português e apenas uma palavra, prefere 

associar os conceitos às imagens, o que não é uma necessidade sentida pelos ouvintes, já que 

o objetivo final era colocar o nome da doença na listagem corretamente, preferiram se deter 

prioritariamente à palavra.    
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Figura 13 – Cartelas com os nomes das doenças e listagem 

 
Fonte: a autora 

 

Posteriormente, todos os alunos, com a mediação e cooperação do professor, deveriam 

colar no mural, previamente preparado com o nome de todas as doenças e tipos de 

microrganismos causadores. Foi lida cada situação da listagem e solicitado que os alunos que 

pegaram essa cartela dissessem o nome da doença e paulatinamente fossem preenchendo o 

mural (Figura 14). 

Enquanto os estudantes surdos preferem o uso das figuras, os estudantes ouvintes 

preferem usar os termos em Português para correlacionar. Talvez se tivesse escrito em Libras, 

a parte do verso, o resultado fosse diferente, mas acredita-se que ainda assim os estudantes 

iriam preferir as figuras por terem mais facilidade em adquirir conhecimento e memorizar a 

partir delas. 

Figura 14 – Mural de doenças com tipos de microrganismos, antes e depois do 

preenchimento. 

 
Fonte: a autora 
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Os estudantes, em geral, sabiam a que doença se referia cada situação, mas tiveram 

dificuldade em dizer se tal doença era causada por uma bactéria, vírus, protozoário ou fungo, 

o que foi possível sanar as dúvidas através dessa atividade, além de ser mais visual. Foi 

possível perceber que os estudantes não sabiam que apenas as doenças bacterianas eram 

tratadas com antibiótico e sempre relacionavam fungos aos lugares úmidos. Já o estudante 

surdo S02, conseguiu associar com mais facilidade os tipos de microrganismos causadores 

das doenças, após a colagem das fotos, do que alguns estudantes ouvintes. 

O mural foi colado, com a ajuda dos estudantes, na parede da sala de aula para 

posterior consulta. É importante ressaltar que apenas o estudante hipoacúsico S02 compareceu 

a aula, por saberem que o intérprete não poderia ir, também é perceptível seu nível de esforço 

para acompanhar todas as aulas, por ser um estudante muito atento e estudioso, que faz leitura 

labial, como registrado anteriormente, mas mesmo assim, relatou a dificuldade em entender as 

aulas com a ausência do professor intérprete (Figura 15).  

Sendo assim, o nível de dificuldade em ministrar essa aula sem o auxílio do intérprete 

foi alto, o que se constituiu uma tarefa difícil e mais vagarosa, pois era preciso explicar em 

português e interpretar quase que concomitantemente para Libras, por ser outra língua com 

gramática própria, ela não é Português sinalizado, nem mímica, como pensam algumas 

pessoas. Há estudos que revelam que o professor regente de Ciências, que não possui 

conhecimento de Libras, pode até comprometer o entendimento de conceitos científicos por 

parte dos estudantes surdos, já que não há domínio desses conceitos por parte do intérprete e 

que os professores reconhecem que os planejamentos das aulas, como sugerido anteriormente, 

sejam feitos em conjunto com esses profissionais, para que haja uma verdadeira inclusão 

(OLIVEIRA e BENITE, 2015). Ficando cada vez mais evidente, a importância desse 

profissional na aprendizagem desses estudantes, que muitas vezes são desvalorizados e não 

integrados ao planejamento dos professores, por não terem seus direitos trabalhistas 

garantidos, como por exemplo, não terem escola fixa, serem contratados anualmente, mesmo 

os gestores sabendo de sua necessidade na escola todos os anos. A realidade local é que esses 

profissionais não são contratados no início do ano letivo, vindo a chegar na escola apenas no 

mês de Abril, dificultando ainda mais a garantia dos direitos dos estudantes surdos e 

interferindo diretamente em sua aprendizagem.   
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Figura 15 – Atenção do estudante hipoacúsico às imagens do mural de doenças

 
Fonte: a autora 

 

Como atividade extraescolar, foi solicitado que cada grupo produzisse um vídeo, 

falando sobre a importância dos microrganismos, onde poderíamos encontra-los, como se 

reproduziam, a fim de não associarem apenas a coisas ruins e saber como eles estavam 

aprendendo tudo o que estava sendo visto até o momento. Foram produzidos 03 vídeos ao 

todo, com os assuntos solicitados.  

O grupo de estudantes surdos gravou um vídeo com duração de 01min45s, se 

apresentaram em LIBRAS, falando o nome e o sinal de cada um, sobre os microrganismos 

falaram que só poderia ser visto pelo microscópio, podiam ser encontrados no ar, na terra, em 

vários lugares, que existiam coisas boas e ruins advindas deles, como, respectivamente, a 

produção de remédios e doenças, como tuberculose (Apêndice F).  

É possível perceber que eles são bem mais práticos e diretos ao explicar os assuntos, o 

que é característico desse público, cabendo ao professor também se adaptar e compartilhar 

informações que sejam úteis, presentes no cotidiano e, portanto, significativas a eles. O vídeo 

foi gravado na própria escola, com a cooperação da professora intérprete. Como bem sugerem 

Lacerda, Santos e Caetano (2014, p.186): “Assim, para favorecer a aprendizagem do aluno 

surdo, não basta apenas apresentar os conteúdos em LIBRAS, é preciso explicar os conteúdos 

de sala de aula utilizando toda a potencialidade visual que essa língua tem”, isso favorece a 

aprendizagem não só desses estudantes, como relatado anteriormente. Sendo assim, 

consideramos os objetivos propostos para essa atividade atingidos, além de sugeri-la como 

uma forma diferente de avaliar, também os estudantes surdos, já que eles fazem uso dessas 

ferramentas tecnológicas em seu cotidiano, como produção e edição de vídeos, utilizando sua 

própria língua. 

Outros dois grupos de estudantes ouvintes produziram os vídeos. O primeiro teve 

duração de 01min10s, apenas com slides passando, sem áudio, apenas uma música de fundo, 
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citando o que eram os microrganismos, como podíamos vê-los, que eram seres unicelulares, 

geralmente, podiam ser divididos em 5 grupos (vírus, algas, fungos, protozoários e bactérias), 

uma foto com tópicos dos benefícios dos microrganismos: controle biológico, produção de 

vacinas, medicamentos, alimentos, agricultura; atuam na decomposição, podem ser 

patogênicos, que podemos encontrá-los em diversos locais, até mesmo em nosso corpo e ao 

final do vídeo imagens dos diferentes tipos de microrganismos. Pode-se perceber, com isso, 

que o grau de detalhamento das informações entre os ouvintes é maior, além disso, eles 

aparentemente tiveram mais facilidade em produzir, pois fizeram sem a cooperação de um 

professor, apenas juntaram as imagens, fizeram os slides e editaram o vídeo. 

Destacamos, com isso, que é fundamental ter outras formas de avaliar estudantes 

surdos, com ferramentas visuais, como produção de vídeos, que também pode ser realizada 

por estudantes ouvintes. Além deles terem o direito ao apoio para efetuar as atividades 

solicitadas, pois também tem capacidade de aprender, a seu modo.  

Outra dificuldade enfrentada durante o processo de aplicação da UEPS é que o AEE 

da escola funciona no contra turno, mas só é procurado nas semanas que antecedem as 

avaliações e não é frequentado pelos estudantes, pois eles estudam em outros cursos, como os 

oferecidos pelo Centro de Atendimento ao Surdo (CAS) ou Sistema Universal Verbotonal de 

Audição Guberina (SUVAG), entidade filantrópica que atua com estudantes surdos. Apesar 

de serem atuantes na formação desses estudantes, especialmente na participação da cultura 

surda, aprendizagem de LIBRAS, é necessário um trabalho em conjunto com as escolas e 

essas instituições e/ou ainda com o AEE, oferecidos na própria escola, que possuem 

profissionais capacitados para orientar esses estudantes e facilitar a aprendizagem de 

conteúdos que estão sendo trabalhados na sala de aula.  

A sala de AEE tem função complementar e suplementar, e funciona com recursos 

apropriados para promover o desenvolvimento da aprendizagem desses alunos e deve ser 

oferecido em uma sala multifuncional, no contra turno, na própria escola. Sendo função 

desses profissionais que atuam nela garantir o atendimento especializado ao estudante, à 

família, adaptar materiais para esses estudantes além de trabalhar em conjunto e orientar 

outros professores. De acordo com o 3º artigo, do decreto 7611/2011, são objetivos do AEE: 

 

I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e 
garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades 
individuais dos estudantes; II - garantir a transversalidade das ações da 
educação especial no ensino regular; III - fomentar o desenvolvimento de 
recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de 
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ensino e aprendizagem; e IV - assegurar condições para a continuidade de 
estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino. (BRASIL, 2011) 

 

Sem esse auxilio, apenas com aulas adaptadas e professores intérpretes, apesar de 

extremamente importantes, fica difícil lograr resultados adequados com esses estudantes.   

Durante as aulas 11 e 12, foi distribuído uma situação problema referente ao plástico 

biodegradável a partir de microrganismos (Apêndice G - aulas 11 e 12), depois de discutida a 

biodegradação com os estudantes, que reconheceram a importância do processo para não 

acumular resíduos e outros compostos no meio ambiente, foi lido o texto “Aranhas podem 

salvar vidas?”, também corroborando com a ideia de que microrganismos não são apenas 

maléficos. 

 Apesar de ser um texto considerado curto, os estudantes surdos tiveram dificuldade 

em lê-lo, precisando da professora intérprete para extrair as partes mais importantes. Não 

participaram das discussões referentes a esses textos, não tinham o hábito de tirar dúvidas de 

possíveis dificuldades, só respondiam o que eram diretamente perguntados, o que não é 

desejável para o processo de aprendizagem. Estudos mostram que para o surdo aprender a ler 

é o equivalente a aprender uma nova língua, sendo assim, a Libras é utilizada como uma das 

estratégias de mediação eficazes para: “dar significado, adequar o léxico, estruturar sentenças, 

antecipar fatos, mas, principalmente, para mediar informações implícitas. O que podemos 

perceber com os dados analisados é que as duas línguas devem ser valorizadas no processo de 

alfabetização e letramento” (SANTOS et al, 2018, p.161). 

A aula 12 era referente a apresentação dos vídeos produzidos pelos estudantes, como 

alguns deles ainda não tinham efetuado essa atividade e a dificuldade em ter uma sala para 

projetar os vídeos, ao invés disso, foi realizada uma dinâmica com perguntas e respostas sobre 

microrganismos, referentes as aulas anteriores. Os pontos eram marcados na lousa e dois 

grupos foram divididos, meninas contra os meninos, o que causou euforia por parte dos 

estudantes, por serem competitivos nessa fase de desenvolvimento cognitivo, a atividade 

ajudou a verificar a atenção, revisão de conteúdos e avaliação da aprendizagem.  

As regras foram explicadas aos estudantes, onde escolhiam um número de 0 a 30. 

Estavam distribuídas questões consideradas fáceis, difíceis, passar a vez para o outro grupo ou 

ponto extra, em que o aluno não precisaria responder para marcar ponto, cada grupo tinha 30 

segundos para responder as questões. Os estudantes acertaram 95% das questões e empataram 

a dinâmica. Os estudantes hipoacúsicos, pela primeira vez se dividiram, já que um deles era 

do sexo feminino, o que foi importante para inclusão deles entre outros estudantes.  
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 Nas aulas 13 e 14, foi lida história 02 (Apêndice E), que falava sobre quem eram os 

microrganismos, quais os benefícios e malefícios que eles causam, com desenhos e balões, 

representando uma história em quadrinhos, se tratava da continuação da história 01, com o 

personagem principal, Júnior, que era surdo participando de toda a aula. Houve dificuldade 

em realizar essa aula, pois a sala de vídeo era o único espaço da escola que tinha projetor de 

slides disponível para uso e precisava marcar com antecedência. Os recursos tecnológicos, 

incluindo os digitais, cooperam no desenvolvimento de aulas mais dinâmicas e visuais que 

aliados ao constante uso desses recursos por parte dos estudantes surdos podem se tornar 

ferramentas didáticas eficazes para aprendizagem, inclusive da Língua Portuguesa. Para 

Rodrigues et al (2016, p. 35):  

 

Os surdos são extremamente fascinados pela interatividade, pois é uma oportunidade 

de participarem ativamente e expressarem suas opiniões. Entretanto, mencionam a 
linguagem como principal dificuldade encontrada nas redes, minimizados pela 

exploração de recursos visuais, como por exemplo, postagens e compartilhamento 

de vídeos.  

 

Durante essa atividade os estudantes surdos contaram com as figuras e a intérprete 

para poder entender a história, o mesmo estudante ouvinte quis participar como leitor, 

representando o personagem principal e outros estudantes ouvintes se voluntariaram para 

participar e representar os outros personagens, o que possivelmente não seria notado caso 

fosse uma aula sem flexibilidade, destacamos mais uma vez a relevância dessas atividades 

com flexibilização durante todo o processo de aprendizagem dos estudantes surdos, para que 

eles sinta-se participantes desse processo e consigam efetivamente aprender. No momento da 

leitura das paródias, um dos estudantes quis dar música à letra exposta e cantou juntamente 

com a turma. É satisfatório perceber a participação e envolvimento de todos da turma, até 

mesmo os surdos passaram os slides, isso demonstra que eles estavam participando e 

interessados em aprender e cooperar, sabendo o que estava ocorrendo, entendendo o que era 

compartilhado. De acordo com Santos e Lopes (2017, p. 185):  

 

[...]ressalta-se que a inclusão implica na constituição de um trabalho coletivo 

desempenhado por todos os membros da organização escolar, buscando a inserção 

desses alunos nas atividades escolares, garantindo apoio, reconhecimento e 

compreensão que cada indivíduo é diferente dos demais. (SANTOS e LOPES, 2017, 

p. 185) 
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4.2.5 Consolidação e recursividade (Passo 06)  

 

Após a leitura coletiva da história, os estudantes foram divididos em 04 grupos, os 

estudantes surdos ficaram com a intérprete em um único grupo. O jogo foi explicado e 

distribuído os tabuleiros, com cartelas e dados para cada grupo (Apêndice G - aulas 13 e 14). 

O jogo teve flexibilidade para estudantes surdos por conter figuras representando os 

questionamentos em cada cartela, o que não substitui a presença do intérprete, como também 

o tabuleiro que foi escrito em ambas as línguas, Libras e Português, para que esses estudantes 

se sentissem representados e participantes na atividade lúdica proposta. Infelizmente pela 

presença de apenas um interprete os estudantes surdos formaram apenas um grupo, por 

questões já discutidas na presente investigação (Figura 16). 

Figura 16 – Jogo de tabuleiro bilíngue: “O mundo dos micróbios”  

 
Fonte: a autora 

 

 Durante o jogo de revisão foi possível observar a participação dos surdos, mas alguns 

tinham dificuldade em entender e/ou lembrar alguns conceitos. A intérprete ainda continuava 

com dificuldades em interpretar alguns conceitos, como os termos: antibióticos, tuberculose, 

entre outros, dificultando a avaliação e continuidade da aprendizagem desses alunos, em 

relação a esses assuntos. A intérprete recorreu à internet para poder passar e explicar 

corretamente os conceitos esquecidos ou não aprendidos pelos estudantes surdos, para poder 

esclarecer as dúvidas e fazer possíveis associações necessárias à aprendizagem. Possivelmente 

por ela não ter horários de planejamentos específicos na escola, nem o domínio desses sinais 

de microbiologia específicos é que recorreu no momento da aula a esse material disponível na 
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internet, o que pode ser visto em outras áreas específicas do conhecimento. Sendo assim, 

percebeu-se a relevância da construção de um miniglossário de microbiologia em Libras 

(Apêndice H) na tentativa de difundir entre esses profissionais os sinais específicos dessa 

área.     

 Recentes pesquisas apontam que com a entrada de alguns surdos nas universidades 

está existindo escassez do léxico terminológico em LIBRAS, especialmente nas áreas da 

Ciência, Tecnologia, Cultura e Arte, para isso estão sendo desenvolvidos softwares que visam 

armazenar e validar os termos gerados por automação, junto à comunidade surda e aos 

especialistas de cada área (SOUZA, LIMA e PÁDUA, 2014). Sendo necessária uma inicial 

padronização dos termos científicos usados com frequência para que intérpretes e outros 

membros da comunidade surda, no Brasil, tenham acesso à informação. 

Os alunos se mostraram bastante animados em competir com os demais colegas, e a 

cada acerto e avanço era possível ver o entusiasmo entre eles, os estudantes recorriam sempre 

aos professores presentes (como a professora regente) que cooperava sempre que podia 

durante as aulas. Sempre requisitadas para sanar suas dúvidas, verificar se avançaram 

realmente no jogo ou não e assim continuar a aprendizagem. Um dos estudantes relatou que 

achou “muito divertido (...) eu respondi mais que o outro grupo” (J.P.S.L., 14 anos), ficando 

claro que a diversão e a aprendizagem são aliadas e que podemos utilizar em várias situações 

para motivação à aprendizagem. Alguns grupos foram mais rápidos que outros, pedimos para 

os que terminaram com antecedência para repetir o jogo, pois as cartelas eram embaralhadas e 

eles poderiam pegar outras perguntas. 

São comprovadas as contribuições dos jogos, também para os surdos, especialmente 

no âmbito do ensino de Ciências (FILGUEIRAS, 2017). Para Miranda (2001) os jogos, por 

exemplo, além de serem fascinantes, possui potencial para ser utilizados como ferramenta de 

ensino, já que atuam no desenvolvimento de aspectos cognitivos, afetivos, sociais e criativos, 

o que estimula os alunos a terem um maior rendimento. 

 Uma das formas do professor exercer seu árduo papel, muitas vezes com poucos recursos 

disponíveis e de forma atrativa aos discentes é através do ensino lúdico. De acordo com 

Knetchel e Brancalhão (2016, p.02): “podemos dizer que nas atividades lúdicas ultrapassamos 

a realidade, transformando-a através da imaginação(...). O lúdico pode ser utilizado como 

promotor da aprendizagem nas práticas escolares, possibilitando a aproximação dos alunos ao 

conhecimento científico”. 

 O lúdico também aguça a curiosidade e a imaginação que é bastante relevante para 

formação discente, principalmente no que se refere a aprendizagem das ciências naturais, 
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pois: “O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade 

de conjecturar, de comparar, na busca da perfilização do objeto ou do achado de sua razão de 

ter”. (FREIRE,2002, p. 98).  

 A UEPS como metodologia associada ao ensino lúdico pode constituir uma ferramenta de 

ensino eficaz na aprendizagem significativa dos estudantes, já que correlaciona, de forma 

divertida, as habilidades que os estudantes precisam desenvolver através de problemas e 

situações reais do seu cotidiano.  

       Nessa etapa foi percebida uma maior interação entre os estudantes e participação durante 

as aulas, além dos avanços na aprendizagem, como reconhecimento dos microrganismos 

como benéficos ao corpo e ao meio ambiente, diferenciação dos tipos de microrganismos e 

sua utilidade e presença no cotidiano dos estudantes ouvintes e hipoacúsicos. Houve uma 

maior interação entre os estudantes surdos e questionamentos antes não realizados por eles 

sobre as aulas foram percebidos, como também outras formas de avaliar pôde ser utilizadas, 

como apresentação dos modelos didáticos e vídeos produzidos por eles. 

 

4.2.6 Avaliação da aprendizagem (Passo 07) 

 

A avaliação final escrita foi efetuada nas duas últimas aulas, foi distribuída para toda 

turma, cópias coloridas da prova. Os estudantes surdos fizeram um a um, com a ajuda da 

intérprete, portanto, os demais ficavam do lado de fora da sala, esperando sua vez de iniciar, 

para evitar respostas ambíguas, já que eles não escreveram em português apenas as perguntas 

e figuras eram efetuadas e mostradas, respectivamente, e as respostas anotadas pela 

pesquisadora, com a ajuda da intérprete em todo o processo. Fizeram a mesma avaliação 16 

estudantes, sendo 04 deles surdos e 12 ouvintes (Apêndice G - aulas 15 e 16). 

   Quanto a questão 01 (a), 04 estudantes ouvintes responderam que se tratava de 

microrganismos ou micróbio e os outros 08 restantes relacionou à presença de bactéria. Já os 

estudantes surdos 02 deles, ou seja, 50% relacionou às bactérias e os outros 50% continuou 

relacionando à sujeira. Na questão 01 (b), referente a qual instrumento poderia ser utilizado 

para  verificar os microrganismos, 04 deles errou a resposta ou não respondeu e 08 deles 

respondeu corretamente. Os estudantes hipoacúsicos tiveram 100% de acerto, respondendo 

microscópio. Na questão 01 (c), apenas um ouvinte não respondeu e todos os outros 

relacionaram de alguma forma, ao cuidado com o corpo e a higiene, limpeza, dentre os 

estudantes surdos 100% correlacionaram a limpeza, lavagem das mãos.  
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Os resultados mostram que há uma maior dificuldade em mudança conceitual por 

parte dos estudantes surdos, pois se acredita que eles tenham a tendência a perpetuar, por mais 

tempo, erros conceituais que acabam dificultando sua aprendizagem. Mesmo assim, faltam 

estudos, nesse âmbito, que comprovem tal afirmação. Embora ainda não haja registro na 

literatura científica, é sabido, que os surdos sentem dificuldade em mudar de sinais quando 

aprende primeiramente de outra forma, podendo ser um indício que eles tendem a continuar 

com tais concepções errôneas por mais tempo. 

 No quesito 02, era apenas para identificar, através das figuras, quais os tipos de 

microrganismos (vírus, bactérias e fungos). Todos os ouvintes acertaram a figura referente ao 

fungo, 12 deles acertaram o das bactérias e 11 acertaram sobre os vírus. E entre os estudantes 

surdos, 3 deles acertaram todas as figuras, ou seja, 75% deles e apenas um deles confundiu a 

figura de vírus com a de fungos. Em geral, as bactérias foram as mais reconhecidas, conforme 

gráfico abaixo. 

 

Gráfico 16 – Correlação de figuras de diferentes microrganismos de surdos (N=4) e ouvintes 

(N=16) 

 
Fonte: a autora 

 

         A questão 03, referente ao tipo de microrganismo, foi a que gerou mais dificuldade de 

compreensão entre os estudantes ouvintes. A maioria dos estudantes ouvintes citava doenças e 

degradação de alimentos como malefícios dos microrganismos, 02 dos estudantes citou que 

todos os tipos de microrganismos causavam doenças e 03 deles relacionava principalmente 

apenas aos vírus e bactérias. Como benefícios dos microrganismos, a decomposição e a ajuda 

75% 75%

100%
95%

90%

100%

Vírus Fungos Bactérias

Surdo Ouvinte

Es
tu

d
an

te
s 

(%
) 



 
110 

na digestão foram os mais citados. Além disso, outros dois estudantes ouvintes citou como 

benefício dos microrganismos a produção de alimentos e vacinas, o que não estava no quadro 

da questão, sendo importante ressaltar que os estudantes realmente aprenderam, já que não 

estava nem citado na prova.      

          Embora isso seja satisfatório, outro estudante ouvinte correlacionou a produção dos 

antibióticos aos protozoários, o que é considerado um erro conceitual preocupante e que pode 

se prolongar. Outro ponto que podemos destacar é quanto a efetiva participação dos 

estudantes surdos em sala de aula, que é primordial para seu desenvolvimento, inclusão e 

aprendizagem. Costa (2015), indica que há participação de estudantes surdos nas salas de 

aulas, mas que os objetivos não são alcançados, devido, em parte, a dificuldade de 

comunicação entre os docentes, o que corrobora com a importância da formação docente para 

trabalhar também com esse público.  

        Já os estudantes hipoacúsicos, 75% deles continuaram correlacionando os 

microrganismos à doenças e 25% deles à sujeira, quanto aos benefícios apenas o estudante 

surdo S02 relacionou à produção de comida e remédios, os outros não souberam dizer 

nenhum benefício dos microrganismos. 

         Na questão 04, que se tratava de identificar algumas das doenças estudadas, 05 

estudantes acertaram 100% das doenças, 4 deles 72%, o que equivale a 5 doenças e um 

estudante acertou apenas 02 doenças, o que equivale a 28% delas.  

           Ainda na mesma questão, apesar dos estudantes surdos não saberem identificar as 

doenças através apenas das figuras, alguns conseguiram correlacionar aos microrganismos 

causadores, 75% dos estudantes surdos acertaram as doenças virais, 25% as doenças 

bacterianas e 50% as micoses. 100% dos estudantes surdos correlacionava o espirro à gripe e 

75% deles conheciam a dengue através do mosquito causador, isso demonstra como a mídia é 

importante na formação do conhecimento dos estudantes, apesar de poder gerar erros 

conceituais (BRUM e SILVA, 2015; CARRASCOSA, 2005).  

           O estudante S01, não soube identificar a toxoplasmose, mas relacionou à imagem do 

gato ao espirro que o seu pelo pode provocar, além de correlacionar o sapinho à sujeira. O 

estudante S02, por sua vez, que sempre participava das aulas, apesar de não saber identificar o 

nome da doença leptospirose, provavelmente pela falta de sinal, lembrou-se que era causada 

pela urina dos ratos e relacionou à toxoplasmose à mulheres grávidas e ao perigo de passar o 

microrganismo ao bebê, uma informação que nem todos os ouvintes sabiam, mesmo não 

citando o nome da doença soube relacionar bem os sintomas à figura. O estudante S03 

correlacionou todas as micoses à sujeira, o que é comum também entre os estudantes 
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ouvintes, até mesmo pelas figuras. E o estudante S04 foi o que apresentou mais dificuldade de 

aprendizado, correlacionando apenas 02 doenças bacterianas aos tipos de microrganismos 

estudados, corretamente.  

          Vale destacar, mais uma vez, a importância da frequência e participação dos estudantes 

surdos durante as aulas, pois evita à quebra de raciocínio lógico, durante a sequência de aulas. 

Mas o que fazer se mesmo vindo a todas as aulas, seus direitos ainda são desrespeitados? 

Como a falta de um professor intérprete, a integração com estudantes ouvintes, a falta de 

recursos visuais e materiais adaptados, entre outras coisas. Segundo Lacerda, 2006, os 

estudantes surdos relatam sentir um vazio ao descrever a experiência de aprendizagem pouco 

satisfatória que conseguiram após anos frequentando uma escola, o que não deve ser fácil, já 

que eles também têm potencial para aprender. 

           Na questão 05 item (a), 83% dos estudantes ouvintes acertaram, envolvia também 

leitura de gráfico que é uma das habilidades requeridas pela nova Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), do ensino fundamental. 75% desses estudantes correlacionaram a 

pneumonia à uma doença bacteriana mas apenas 50% deles souberam explicar o risco de 

interromper o tratamento efetuado com antibióticos.  Já os estudantes surdos foram 

questionados sobre qual medicamento podemos utilizar para combater doenças bacterianas, 

apenas um estudante respondeu antibiótico, possivelmente por causa da dificuldade em 

sinalizar, já que dois deles, ou seja, 50% responderam que as bactérias poderiam ficar mais 

fortes caso o tratamento fosse interrompido, deixando claro que a ausência de vocabulário 

adequado dificulta a avaliação, mas que é possível ver que os estudantes surdos conseguiram, 

em geral, compreender o uso desses medicamentos. 

           Por fim, a ultima questão tratava-se de identificar os nomes dos formatos das bactérias, 

dos 12, apenas 3 estudantes ouvintes responderam corretamente todos os espaços, 02 deles 

acertou apenas um e o restante não respondeu. Já entre os surdos não foi solicitado os nomes 

dos formatos das bactérias, apenas se reconheciam qual microrganismos tinha esses formatos 

diferenciados. 50% dos surdos disseram que protozoários e 50% responderam bactérias, sendo 

um deles descrevendo que algumas tinham formato de lua, outras redondas, ficando evidente 

que se recordava e aprendeu o que foi ensinado anteriormente. 
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4.2.7 Passo 08 – Avaliação da UEPS 

 

O que foi mais exitoso dentre as atividades propostas foram os que tiveram 

flexibilização como as histórias em slides, a produção de vídeos e modelos didáticos e o jogo 

de tabuleiro final que serviu como forma de avaliar o conhecimento e revisão do conteúdo por 

parte dos estudantes. Em contrapartida, sugere-se também que os textos em Português, 

mesmo curtos, não sejam utilizados com os estudantes surdos para evitar confundi-los ou 

desestimulá-los e sempre que possível contar com o profissional intérprete durante o 

planejamento das ações.  

       De acordo com Moreira (2011 a) a UEPS só será considerada exitosa se a avaliação de 

desempenho dos alunos fornecer evidências de aprendizagem significativa. Uma das formas é 

verificar se o estudante é capaz de explicar o que compreendeu para outra pessoa, para o 

docente verificar o que de fato foi aprendido pelo aluno, isso pode ser feito de várias 

maneiras, como através de seminários, construção de portfólios, mapas mentais, entre outros.   

Por parte dos estudantes ouvintes, pode-se perceber que houve um bom aproveitamento e 

aprendizagem com a UEPS, pois conseguiram, em geral, captar o significado de 

microrganismos, compreender os benefícios e malefícios desses seres, onde vivem, puderam 

ainda explicar, os tipos de microrganismos e doenças que poderiam causar, entre outras 

coisas, através da avaliação escrita, trabalhos apresentados e participação nas aulas dialogadas 

em sala de aula foi possível verificar essa aprendizagem. 

        Para os estudantes hipoacúsicos, não era esperado o mesmo desempenho, por toda a 

dificuldade de comunicação, anteriormente citada. Mas apesar disso, a UEPS foi considerada 

exitosa, pois os estudantes conseguiram aplicar alguns ensinamentos no cotidiano, como 

hábitos de higiene e reconhecer onde vivem e a diversidade desses seres, eles tiveram mais 

dificuldades em explicar os fenômenos e processos relacionados aos microrganismos, mas 

ainda conseguiram diferencia-los e reconhece-los, habilidades estas, não evidentes 

anteriormente. Os estudantes surdos, em geral, tendem a serem mais objetivos e sucintos 

devido ao limite e generalizações de alguns vocábulos em sua língua, como fiou evidente no 

vídeo produzido por eles, que não tinha muitos detalhes do que foi estudado, mas com 

conceitos corretos e coerentes sobre os microrganismos. 

        A barreira linguística não é a única dificuldade enfrentada diariamente pelos estudantes 

surdos, pois ainda há descaso com seus direitos e a aprendizagem deles é prejudicada. Sendo 

assim, a flexibilidade curricular que atinjam esses estudantes é imprescindível para o 

desenvolvimento de suas habilidades e sua aprendizagem, para que eles possam resolver 
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questões cotidianas, voltadas para ciência ou outros componentes curriculares, com mais 

facilidade. 

        De acordo com os princípios da aprendizagem significativa crítica (MOREIRA, 2011b) 

os estudantes apresentaram interação, o que levou a questionamentos e dúvidas importantes 

que geraram conflitos cognitivos importantes para aprendizagem (princípio 02), utilizaram 

materiais diversificados, como massa de modelar, jogos, vídeos e não foi um ensino 

centralizado apenas no livro didático, apesar de terem sido utilizados (princípio 03). O aluno 

conseguiu, de acordo com os princípios 04 e 11, que tratam respectivamente de perceber e 

representar o que lhes foi ensinado, sendo ativo no processo de aprendizagem, como no caso 

dos vídeos gravados por alguns deles. O princípio 06, que trata da consciência semântica, 

onde preferiram retratar através da linguagem falada que a visual, diferente dos surdos, como 

na atividade do mural das doenças e seguindo o princípio da incerteza do conhecimento, 09, 

não foram dadas respostas prontas, tornando a aprendizagem mais desafiadora e prazerosa 

(Quadro 01 – ver p. 49).  

         Já os estudantes surdos tiveram não tiveram dificuldade em interagir e questionar o 

professor regente, sempre que necessário, fizeram bom uso dos materiais produzidos, exceto 

os textos em português, que mesmo curtos causaram aversão por parte deles. Apesar disso, foi 

possível ver avanços na diferenciação progressiva ao saberem reconhecer, apesar de não 

identificar diferentes tipos de microrganismos, perceber as diversas utilidades dos 

microrganismos, como benefícios ao corpo e ao meio ambiente, bem como evitar algumas 

doenças, não relacionando apenas com a sujeira, como inicialmente. Mesmo sem entender na 

totalidade, foi possível perceber que as histórias em quadrinhos reproduzidas e interpretadas 

na sala de aula, serviram de reconciliação integrativa de alguns conceitos como o que são, 

onde vivem, onde podemos encontrar e onde os microrganismos estão presentes em nosso dia 

a dia. 

          Enfim, é necessário pensar em outras formas de se avaliar estudante surdo, que não seja 

apenas como avaliação escrita, mesmo que interpretada, como os questionamentos na sala de 

aula, as produções feitas por eles, a participação nas atividades desenvolvidas, entre várias 

outras. Alguns trabalhos sugerem que eles sejam avaliados através de desenhos, modelos, 

experimentos (FREITAS-REIS et al, 2017)  ou até mesmo, como metodologia em sala de aula 

questões com resolução de problemas do cotidiano, coleta de dados, registros fotográficos, 

jogos e modelos didáticos,  textos curtos e com gravuras (ROALDD, 2002), vídeos com 

intérprete ou legenda, dinâmicas, uso de TDIC’s, domínio da língua de sinais por parte do 

professor, explicação clara de conceitos científicos, apoio do AEE, padronização de sinais 
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utilizados no ensino de Ciências (ALVES E CAMARGO, 2013) e uso de conceitos chaves 

(OLIVEIRA e BENITE, 2005). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

             A partir dessa investigação pode-se constatar que os resultados obtidos correspondem 

ao que se supunha a respeito das concepções alternativas dos surdos e ouvintes sobre 

microrganismos. Ou seja, estes estudantes também relacionam esse conteúdo a sujeira e 

doenças, podendo perpetuar alguns conceitos até o final do ensino fundamental. 

             O que evidencia que há uma maior dificuldade em mudança conceitual por parte dos 

estudantes surdos, pois se acredita que eles tenham a tendência a perpetuar, por mais tempo, 

erros conceituais que acabam dificultando sua aprendizagem. Embora ainda não haja registro 

na literatura científica, é sabido, que os surdos sentem dificuldade em mudar de sinais quando 

aprende primeiramente de outra forma, podendo ser um indício que eles tendem a continuar 

com tais concepções errôneas por mais tempo. Mesmo assim, faltam estudos, nesse âmbito, 

que comprovem tal afirmação.  

           Não menos importante, foi possível avaliar que a UEPS sugerida sobre tem 

ferramentas didáticas com flexibilidades importantes e, portanto, foi considerada com 

potencial e exitosa para a aprendizagem dos estudante surdos e ouvintes, a qual foi destinada 

e que corroborou para aa aprendizagem significativa crítica desses estudantes, bem como a 

superar dificuldades de aprendizaem sobre tal assunto.  

             Podemos, então, concluir que a UEPS contribuiu de forma significativa para a 

aprendizagem dos estudantes surdos e ouvintes, por promover uma participação ativa deles, 

além de ter materiais instrucionais diversificados, contribuindo para uma aprendizagem mais 

prazerosa e desafiadora, tais como histórias em slides, jogos e modelos didáticos 

desenvolvidos, mural interativo e produção de vídeos por parte dos estudantes. As sugestões 

para melhoria da UEPS é colocar em todos os materiais outras imagens com Libras e diminuir 

os textos em Português, ainda que curtos.  

              A maior parte das dificuldades de ensino de Ciências destinadas a este público, 

apontadas pelos docentes, refere se a falta de recursos materiais, formação inicial e continuada 

dos educadores. Há registros científicos que corroboram com essas dificuldades, tais como: o 

professor ignora o estudante deficiente, por ser minoria na sala de aula; há ausência de AEE e 

de intérpretes em algumas escolas; falta material adaptado; o vocabulário para área de 

Ciências, ainda é escasso; a falta de conhecimento de LIBRAS, por parte dos professores, 

dificulta o processo (SANTOS e LOPES, 2017).  
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              Outra grave questão, percebida na presente investigação, refere-se ao fato dos 

profissionais intérpretes de LIBRAS, no estado do RN, não serem concursados, dificultando a 

seleção contratual e início de suas atividades no período regular do ano letivo, não 

assegurando o direito desses estudantes a terem acesso à aprendizagem na sua língua materna. 

O que prejudica imensamente o processo de aprendizagem e provoca desinteresse por parte de 

alguns estudantes. Já que a carência desse profissional ainda é grande, faz-se necessária uma 

seguridade para continuidade de suas atividades, com carga horária regulamentada e seus 

direitos profissionais garantidos. Devido a essa escassez, muitas escolas optam, até, por 

matricularem esses estudantes apenas em um turno específico, desobedecendo às leis que 

asseguram o livre acesso desses estudantes à escola, sem imposição de horários. Uma das 

maiores barreiras enfrentadas cotidianamente por docentes e apoio pedagógico, ainda é a 

escassez de material para educação inclusiva de surdos. 

              Diante disso, ainda temos longos desafios a serem logrados, como: adaptação do 

currículo de Ciências para esse público; criação de sinais, de Ciências, em LIBRAS, que 

sejam difundidos no meio acadêmico e entre os participantes da cultura surda; formar 

professores e criar materiais com flexibilidade para os estudantes hipoacúsicos, o que 

demanda esforço por parte de todos os envolvidos na escola e na academia. Ratifica-se, com 

isso a importância de uma formação docente continuada, para aprimoramento desses materiais 

e uso de metodologias ativas e adaptadas de ensino, sugerindo que seja feita durante o 

exercício destinado a 1/3 da hora atividade, ou seja, horário destinado ao docente para 

realização do seu planejamento na escola, que seja preferencialmente feito com o apoio de  

uma equipe multidisciplinar e especializada, durante todo o período letivo.  

Sendo assim, entende-se que para que haja uma efetiva inclusão é necessária a 

participação desses estudantes e quaisquer atividades cotidianas na sala de aula e ambiente 

escolar, sendo responsabilidade de toda a comunidade educativa promover tais situações que 

favoreçam a aprendizagem, bem como da gestão pública subsidiar meio para que esses e os 

demais estudantes venham aprender de forma significativa para criar cidadãos preparados 

para a vida e ativos socialmente.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – E-mail da Secretaria de Educação do Estado do RN 
Naama  
Bom dia,  
Conforme solicitado segue o número de escolas do ESTADO em Natal com alunos surdos. O número 
de turmas correspondem as várias séries e turnos que os alunos se encontram matriculados. 
 

DIRED Nº DE ESCOLAS Nº DE TURMA Nº DE ALUNOS 

1 ª NATAL 54 96 148 

 
No quadro abaixo as escolas que estão matriculados os alunos. Coloquei em vermelho as escolas 
que possuem o maior número de alunos 

 
COL EST DO ATHENEU NORTE 

RIOGRANDENSE 

E. E. ALDO FERNANDES DE 
MELO 

E. E. ALM NEWTON BRAGA 
FARIA 

E. E. ALM. TAMANDARÉ 

E. E. ARQ ELIZABETH FATIMA 
ARAUJO GUILHERMINO 

E. E. AUGUSTO SEVERO 

E. E. AUTA DE SOUZA 

E. E. BERILO WANDERLEY 

E. E. CALAZANS PINHEIRO 

E. E. CASA DO MENOR 
TRABALHADOR 

E. E. CLARA CAMARÃO 
  

E. E. CÔNEGO LUIZ 
WANDERLEY 

E. E. DE TRAÍRAS 

E. E. DJALMA ARANHA MARINHO 
ENS 1 E 2 GRAU 

E. E. DO GUARAPES ENS MEDIO 

E. E. DOM JOSE ADELINO 

DANTAS ENS 1 E 2 GRAUS 

E. E. DR. SEVERIANO 

E. E. GAL ANTONIO V SANTOS 
ROCHA ENS 1 GRAU 

E. E. GAL DIOSCORO VALE ENS 

1 GRAU 

E. E. HENRIQUE CASTRICIANO 

DE SOUZA 

E. E. IMPERIAL MARINHEIRO 
ENS 1 E 2 GRAUS 

E. E. JEAN MERMOZ 

E. E. JERONIMO GUEIROS ENS 

FUND E MEDIO 

E. E. JORGE FERNANDES ENS 1 
GRAU 

E. E. LAURO DE CASTRO 

E. E. LOURDES GUILHERME 

E. E. MYRIAM COELI 

  

E. E. NESTOR LIMA ENS FUND E 
MEDIO 

E. E. PADRE JOSÉ MARIA 
BIEZINGER 

E. E. PRES KENNEDY 

E. E. PROF ANISIO TEIXEIRA 

E. E. PROF ANTONIO PINTO DE 
MEDEIROS ENS 1 E 2 GRAUS 

E. E. PROF FELIPE GUERRA 

E. E. PROF FRANCISCO IVO 
CAVALCANTI ENS 2 GRAU 

E. E. PROF JOSE FERNANDES 
MACHADO ENS 1 E 2 GRAUS 

E. E. PROF JOSINO MACEDO 

E. E. PROF LUIS SOARES ENS 1 

E 2 GRAUS 

E. E. PROF VARELA BARCA ENS 
2 GRAU 

E. E. PROFª. ANA JULIA DE 
CARVALHO MOUSINHO 

E. E. PROFª. DULCE 
WANDERLEY ENS FUND E 
MEDIO 

E. E. PROFª. JOSEFA SAMPAIO 
ENS 1 GRAU 

E. E. PROFª. JUDITH BEZERRA 

E. E. PROFª. LEONOR LIMA 

E. E. PROFª. LIA CAMPOS 

E. E. PROFª. LIGIA NAVARRO 

E. E. PROFª. MARIA LUIZA ALVES 
COSTA 

E. E. PROFª. MARIA 

MONTEZUMA ENS 1 GRAU 

E. E. PROFª. MARIA NALVA 
XAVIER DE ALBUQUERQUE 

E. E. PROFª. MARIA QUEIROZ 
ENS FUND E MEDIO 

E. E. PROFª. MARILUZA ALMEIDA 
FLORENTINO 

E. E. PROFª. STELA GONÇALVES 

E. E. ROMULO WANDERLEY ENS 
1 GRAU 

E. E. SEBASTIAO FERNANDES 
DE OLIVEIRA 

E. E. TIRADENTES ENS 1 GRAU 

E. E. TRAIRAS 

E. E. UNIAO DO POVO DA C 
NOVA ENS FUND E MEDIO 

E. E. VIGARIO BARTOLOMEU 

ENS 1 GRAU 

E. E. WALTER DUARTE PEREIRA 

ENS 1 E 2 GRAUS E EJA 

E. E. WINSTON CHURCHILL 

E. E. WINSTON CHURCHILL - 
ENS MEDIO 

E. E. ZILA MAMEDE 

INSTITUTO ARY PARREIRAS 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Att, 
Patrícia Galo, 
Diretora da SUESP/RN 
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Apêndice B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

                                                                           

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, _____________________________________________________ tendo sido 

convidado (a) a participar como voluntário (a) do estudo: DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM DE MICRORGANISMOS EM ESTUDANTES HIPOACÚSICOS 

NO ENSINO BÁSICO, uma pesquisa que utilizará questionários, entrevista, observações, 

atividades e exercícios utilizados em sala de aula para a coleta de dados, recebi da professora 

mestranda NAAMA PEGADO FERREIRA, responsável pela pesquisa, as seguintes 

informações que me fizeram entender, sem dificuldades os seguintes aspectos: 

- Que o objetivo da pesquisa é investigar as principais dificuldades de aprendizagem de 

estudantes surdos na microbiologia; 

- que a importância deste estudo é a de cooperar na aprendizagem dos estudantes surdos; 

- que esse estudo começou em Abril de 2016 e terminará em Julho de 2018; 

- que participarão deste estudo estudantes do ensino fundamental de algumas escolas 

estaduais de Natal. 

- que o estudo seguirá os seguintes passos: análise documental das fontes bibliográficas; 

definição da amostragem para coleta de dados; distribuição do termo de consentimento 

livre e esclarecido; aplicação de questionários presenciais; roteiro para entrevista; 

captura de registros feitos em sala de aula; construção e aplicação de sequencia didática; 

análise dos dados coletados; avaliação pelos professores; ajustes e versão final e 

apresentação dos resultados; 

- que meu nome NÃO será divulgado na pesquisa, sendo o resultado de minha 

participação identificado por um código (letra ou número); 

- que poderão ser utilizados excertos da minha fala e/ou escrita; 

- que, sempre que eu desejar, me será fornecido esclarecimento sobre cada uma das 

etapas da pesquisa; 

- que, a qualquer momento, eu poderei recusar a continuar participando da pesquisa e, 

também, que eu poderei retirar este meu consentimento, sem que isso me traga qualquer 

penalidade ou prejuízo.  

Finalmente, tendo eu compreendido tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos e das minhas 

responsabilidades, compreendendo a importância da minha participação para a realização 

dessa pesquisa, DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA 

SIDO OBRIGADO (A) A PARTICIPAR. 

 

______________________________________________________________ 
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(Assinatura do participante voluntário da pesquisa) 

 

Endereço 

domiciliar:____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Telefones para contato: __________________________ 

       __________________________ 

 

 

 

                                                                                       Naama Pegado Ferreira 

Natal-RN,     de             de 2018. 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo “Dificuldades de aprendizagem sobre 

microrganismos de estudantes hipoacúsicos no Ensino Básico”, declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo 

e confidencialidade sobre a identidade deste. 

 

Natal,      de        de 2018 . 

 

___________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE C – Questionário inicial  

 

 

                                                                                                        

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA  

Escola: _______________________________________________________________ 

Nome: __________________________________________________ Turma: ______ 

 

Questionário 

 

1) O que são microrganismos? 

 

 

2) Cite os tipos de microrganismos que você conhece. 

 

 

3) Qual a importância deles? 

 

 

4) Onde eles podem ser encontrados? 

 

 

5) Todos os microrganismos fazem mal a saúde?            (    )  Sim      (    ) Não 

 

 

6) Algum faz bem ao meio ambiente?                           (    )  Sim     (     ) Não 

 

 

7) Todos são unicelulares (possui apenas uma célula)?    (     ) Sim     (     ) Não 

 

8) Vírus são seres vivos?                                             (     ) Sim    (    ) Não 

 

9) Qual (is) sua(s) dificuldade(s) em aprender Ciências?  
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APÊNDICE D – Questionário validado para análise das concepções alternativas 

 

 

                                                                                                       

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA  

Nome: __________________________________________________ Idade: ______ 

 

Questionário 

Luís é muito curioso e estudioso e está fazendo uma pesquisa sobre microrganismos 

para uma atividade de Ciências.  Porém, ele está tendo muito dificuldade e precisa de 

ajuda. Você poderia ajuda-lo nessa pesquisa?  

 

Ajude Luís a achar as respostas aos seus questionamentos. 

 

1) Pra você, o que é um microrganismo? 

2) Quais são os microrganismos que você conhece? 

3) Onde vivem os microrganismos? 

4) Você acha que todos os microrganismos causam doenças?  Apresente um argumento para 

justificar a sua resposta. 

5) Mencione algum microrganismo que causa benefícios ao meio ambiente, indicando o 

nome e o que ele faz de bom. 

6) Mencione algum microrganismo que causa doença ao homem, indicando o nome dele e a 

doença. 

7) Você acredita que vírus e bactérias são seres vivos? Por quê?   

8) O que você faria no lugar de Luís para descobrir isso? 

9) Você gosta da disciplina de Ciências? Qual (is) assunto(s) você acha melhor de estudar? 

10) Caso tenha, qual (is) sua (s) dificuldade (s) em aprender Ciências? 
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Desenhos para análise das concepções alternativas 

 

                                                                                                        

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA  

Escola: _______________________________________________________________ 

Nome: __________________________________________________ Turma: ______ 

Desenho 

Desenhe algum (ns) microrganismo (s) que você já viu e identifique o (s) tipo (s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
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 APÊNDICE E  - Roteiro para produção dos vídeos 

VÍDEO 01 – O mundo dos micróbios 

Vídeo Áudio 

O mundo dos micróbios  Júnior e Laura em “O mundo dos micróbios” 

Júnior (de vez em quando faz linguagem de 

sinais, tem aparelho) e Laura (bonequinhos 

adolescentes estudando na UFRN)  

- Oi, meu nome é Júnior, você já me 

conhece. Esta é minha amiga Laura ela é 

estudante de Biologia da UFRN e vai me 

ajudar a estudar para prova de Ciências. 

- Oi, pessoal! Tudo bom? Vamos estudar 

conosco? 

(Bonequinhos conversando) 

Enfatiza essas palavras para aparecer no vídeo  

(Micro –pequeno / Bio – vida) 

Zoom – aparece a ponta de um alfinete cheinha 

de micróbios minúsculos 

- O que vai cair na sua prova Júnior? 

- É um nome bem esquisito, é micro, micro - 

bios? 

- Ah, sim! Micróbios. Micro significa 

pequeno e bio significa vida.  

- Isso mesmo, a professora me falou que 

eram bem pequenos, tão pequenos que a 

gente não vê. É verdade? 

- Sim, pra vermos precisamos de aparelhos 

como os microscópios que podem ser 

ópticos ou eletrônicos. 1 milhão delas cabe 

na cabeça de um alfinete, acredita? 

  

Conversando  - O que? Isso tudo? Não consigo nem 

imaginar. Então quer dizer que eu posso 

pegar nesses bichinhos? Eca, que nojo! 

- Hahaha Não só pode como tem diversos 

até em você; 

  

- mostrar os lugares que os micróbios habitam, 

rios, solos, oceanos, ar, nas plantas e em nós. 

- Em mim? Como assim? Onde?  

- Eles podem habitar vários lugares, como 

solo, rios, lagos, mares, oceanos, no ar, na 

superfície de animais e plantas e dentro 

deles também. 

  

- Mostrar desenho de cada um como se Júnior 

tivesse pensando... (fungo – levedura/ bactérias/ 

protozoários – com cílios/ algas e os vírus 

- Ah! Então você também tem. Siiiim, ela 

disse que estudasse todos, mas são muitos. 

- Mas vamos estudar um a um, são eles: 



 
137 

infectando uma bactéria) pode dar rosto aos 

micróbios 

 

fungos, bactérias, protozoários e algumas 

algas, além dos vírus, que não tem vida. 

  

Continuação da conversa... 

Parasitas obrigatórios (aparecer maior na 

legenda) 

Aparecer vírus se multiplicando dentro da 

célula. 

Aparecer  benefícios dos vírus (produção de 

antibióticos, baterias...) 

- Porque não? Mas eles estão dentro de mim 

mortos? 

- Não, é bem assim, os vírus é uma exceção, 

eles são considerados sem vida por alguns 

cientistas porque eles não conseguem se 

multiplicar sozinhos precisam sempre 

parasitar alguém, por isso, os chamamos de 

parasitas obrigatórios. 

- Ah entendi. Então quer dizer que ele 

consegue se reproduzir só se for dentro de 

mim? 

- Isso e de outros seres vivos também, como 

plantas, fungos... Eles são poderosos se 

multiplicam dentro das células vivas 

obrigando elas a fazerem novos vírus. 

- Mas eles são importantes também para 

nós? 

- Sim, são demais. Para controle da 

população, na biotecnologia para fabricação 

de medicamentos e até de baterias 

superpotentes, acredita? 

 

Mostrar um microscópio eletrônico 

Escala de tamanhos passando 

 

- Puuuxaa, que legal! Não sabia disso. E o 

tamanho deles é bem pequenininho, não é, 

menor que uma bactéria? 

- Isso, menor que uma bactéria, quando eles 

foram descobertos não puderam nem ser 

vistos porque ainda não existia microscópio 

eletrônico. 

- Caramba ! E como é esse microscópio 

eletrônico. Eu posso ver? 

- Ele é bem grande e tem várias luzes e... 

tem um aumento de até 500.000 x. 

- Nossa isso tudo??  

- Isso tudo. Dá para ver váriaaaas coisas 

microscópicas, presta atenção nessa escala 

de tamanho pra você ter uma ideia. 

- Muito interessante, deve ter vários em 
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nosso corpo.  

Junior pensando os micróbios comendo -  Nossa! E como é que esses micróbios 

conseguem viver? 

- Eles precisam de água, ar, alimentos, como 

qualquer outro ser vivo.  

 

Mostrar a Terra primitiva habitada só por 

bactérias. 

- A professora disse que eles já estavam na 

Terra antes da gente, mas faz muito tempo, 

não sei nem contar. 

- Sim, há mais de 3,5 bilhões de anos. São 

muitos muitos anos mesmo. 

Laura leva ele ao laboratório onde há 

microscópios óticos.  

- Ah queria ver algum deles. 

- Eu posso te mostrar, só um instante... 

(tcharam)  O que você consegue ver? 

- Ai que legal isso é um micro - 

microscópio, não é isso? Micro de pequeno!! 

Pra ver coisas pequenas? 

 

Junior vendo o microscópio dar  um zoom para 

ele ver, as bactérias em vários formatos. 

Mostrar cada formato pelo menos os principais 

(coco, bacilo, espirilo e vibrião) como se tivesse 

aumentado o zoom no microscópio. 

- Exato, esse aqui é óptico, ele amplia mais 

de 400.000 x  nossa visão. 

- Que legal! Que emoção. Deixa eu ver, 

deixa eu ver. Estou vendo umas coisas 

redondas se mexendo outras parece uma 

vírgula, o que é isso? 

- Isso são bactérias, elas podem ter 

diferentes formatos como os cocos, bacilos, 

espirilos ou vibriões. Que juntas podem 

formar diferentes colônias de acordo com a 

quantidade, chamadas, diplococos, 

estafilococos, estreptococos... 

- Esses redondos são cocos, os vibriões 

parecem vírgula, os bacilos são mais 

compridos e os espirilos que parecem 

molas? 

- Exatamente! Muito bem. 

 

- Aparecer vários tipos de fungos , leveduras (Jr. 

imaginando) os cogumelos . 

- Mostrar fungos com hifas e micélio 

- Mostrar bactéria crescendo e se dividindo  

- E os fungos como são? 

- Eles podem ser unicelular (só uma 

celulazinha) como as leveduras ou 

pluricelular (váaarias células) como os 
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- esporos dos fungos sendo levados pelo vento cogumelos , esses a gente já consegue ver. 

- Onde eu vejo isso? 

- Você já viu alguma coisa mofada? 

Normalmente são fungos porque eles gostam 

de locais úmidos. 

- Ah já sim meu casaco guardei molhado no 

guarda roupa, ficou cheio de pontinhos 

pretos tive que lavar. Mas e esses como eles 

crescem? 

- As bactérias aumentam de tamanho e se 

divide em duas, já os fungos podem crescer 

por brotos que se separam ou formando 

várias hifas, chamado de micélio. Esses 

micélios geram esporos que são levados pelo 

vento ou por insetos espalhando esses 

fungos por tooodo canto. 

 

- Conversa continua agora com o microscópio 

de lado e o livro na mão 

Junior vendo no livro os protozoários com 

cílios, outros com flagelos e as algas realizando 

fotossíntese. 

- E as algas e protozoários? 

- Os protozoários também são unicelulares, 

podem ter cílios, flagelos, vários formatos. 

Não produzem seu próprio alimento por isso 

chamamos eles de... 

- Heteró  hetero (diferente)? a professora 

falou, mas esqueci. 

- Heterótrofo 

Junior muito feliz  - Heterótrofo, heterótrofo.. E a gente é o 

que?   

- Heterótrofo também. 

- Mas eu não faço minha comida? 

- Nãooo você pode até cozinhar e sei que 

muito bem, mas quem produz nosso 

alimento são outros seres. 

- Ah, claro. Isso as algas que não são porque 

elas são autótrofas, conseguem produzir seu 

próprio alimento.  

- Isso mesmo. Através da fotossíntese e tem 

várias formas e cores também. 

- Legal! Entendi tudo! Eu gostei de estudar 

com você. Obrigado!  

- Obrigada a você. Estamos sempre 

aprendendo. 
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Junior cantando e dançando com Laura (Paródia 

criada por ele) o ritmo vocês podem dar mas 

como se fosse uma rima  

 

Como é bom aprender/ com minha amiga 

Laura e você! 

Agora eu vou falar/ dos micróbios desse 

lugar 

Todos são pequenininhos que eu não 

consigo enxergar/ mas com muito cuidado 

no microscópio eu posso olhar... 

As bactérias podem crescer/ no meu corpo 

pra valer,  

Elas têm formas diferentes/ como muita 

gente.  

Cocos, bacilos, espirilos ou vibriões/ na 

mesma família podem nascer de montões  

Já os vírus nem vida pode ter/ a não ser que 

ele parasite um de nós sem querer. 

Algas são autótrofas /e os protozoários 

heterótrofos /  

Elas fazem fotossíntese / 

mas isso não quer dizer/ que outros também 

não precisam comer  

 

Despedida deles dando tchau até a tela fechar 

em Júnior 

Tchau pessoal e até mais uma vídeoaula  

 

Produção 

Direção 

- 

 

História 01 (em slides) 
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VÍDEO 02 – Quem são esses bichinhos? 

 

Vídeo Áudio 

Júnior em “O mundo dos micróbios” 

Júnior agora junto com seus amigos 

(6 colegas) e o professor na sala de 

aula. 

Júnior gesticula pra fazer perguntas e 

tem um professor interprete na sala de 

aula 

-Professor na sala (de óculos) com o 

projetor  

- Júnior: Oi pessoal, hoje eu, meu professor e meus 

coleguinhas vamos te ensinar mais sobre o mundo dos 

micróbios.(em Libras)  

- Professor: Olá, pessoal! Vamos hoje continuar 

aprendendo sobre os microrganismos, está certo? 

- Todos: Sim, professor.  

- Quem lembra os tipos de microrganismo que vimos 

na última aula? 

- Junior: Eu,( o interprete fala ao professor) algumas  

algas, protozoários, bactérias, fungos e os vírus. 

- Isso mesmo. Parabéns, Junior! 

 

Professor conversando na sala com os 

alunos 

- Professor: E todos os micróbios são ruins? 

- Clara: São sim. Eu fiquei com disenteria e o médico 

me deu antibiótico, ele disse que foi uma bactéria que 

me deixou doente.  

- Rodrigo: Anti, o que? 

- Professor: Antibióticos são medicamentos a base de 

fungos que serve para matar bactérias, Rodrigo.      

Professor conversando na sala com os 

alunos 

- Bárbara: Então professor... pensando bem. Acho que 

os micróbios não são tão ruins assim se os fungos 

conseguem matar bactérias. É uma coisa boa, não é? 

- Professor: Claro, Bárbara. Os microrganismos podem 

ser muito úteis na nossa vida. Como na produção de 

alimentos, de medicamentos. 

 

Professor abre o projetor e mostra 

filme na fábrica produzindo 

alimentos, medicamentos 

- Professor: Olha como eles são úteis: na fabricação do 

pão, dos queijos, coalhadas, iogurtes e também em 

medicamentos como insulina, antibióticos. 

- Rodrigo: E vinho que fica esperando muito tempo é 

pra que?  

- Cerveja e vinho também são bebidas fermentadas mas 

não destiladas, a ação das bactérias faz elas 

fermentarem e dar aquele gosto, o vinho pode se 

transformar em vinagre também por ação das bactérias 

acéticas.  
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Imagens da produção de 

biocombustíveis através da cana de 

açúcar. 

Imagens dos micróbios reciclando a 

matéria no planeta. 

Rebeca: Ah que legal! Eu não sabia disso pra mim eles 

só davam doenças. 

Professor:  

O Brasil é um dos maiores produtores de 

biocombustíveis, a levedura (fungo) transforma a 

sacarose (açúcar) da cana de açúcar em etanol (álcool). 

Sem falar no meio ambiente, são eles quem reciclam e 

degradam tooooda a matéria orgânica e inorgânica do 

planeta para ser usada de novo.   

  

Mostrar a ciclagem de nutrientes e 

decomposição da matéria orgânica. 

Clara: E na natureza, serve pra que? 

Professor: Pra ciclagem de nutrientes, decomposição da 

matéria orgânica. Imagine se naaaada pudesse se 

decompor onde ficaria tudo? 

Ricardo: É verdade, professor. Nunca pensei nisso 

antes. 

Nome das doenças mais destacados 

na legenda 

Barbara: E as doenças, quais são? 

Professor: elas podem dar em outros seres vivos 

também. As humanas mais comuns causadas por vírus 

são 

Hepatite, gripe, Aids, rubéola, sarampo, catapora, 

caxumba e raiva. 

Rebeca: Então o antibiótico não mata esses não?  

Professor: Infelizmente, não Rebeca, somente doenças 

provocadas por bactérias, como: sífilis, tuberculose, 

lepra, tétano, coqueluche, pneumonia... 

 

Ricardo: como a gente pega essas doenças? 

Professor: Às vezes pela falta de higiene ou pelo ar, por 

outras pessoas, picadas de insetos. 

Clara: Higieneee é muito importante para se 

prevenir.Vamos cantar professor? 

  

Clarinha cantando 

 

Umas partes podem ser cantadas por 

um ou outro 

 

Clarinha tomando banho, lavando as 

mãos, ensacando o lixo, enxugando 

os pés, colocando desodorante e 

Paródia da Clarinha 

 

- Um bom banho eu vou tomar/ 

Para as bactérias ruins não me pegar 

Lavar minhas mãozinhas /para preparar comida na 

cozinha 

E ao sair do banheiro /dar descarga evita o mal cheiro 

O lixo vou colocar/ no lugar dele para reciclar 
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perfume... Enxugar meus pezinhos/ com muito carinho  

Colocar pó de chulé /para os fungos não dá no pé 

 Não esquecer o desodorante e me perfumar no mesmo 

instante  

Andar bem cheirosinha / com o  perfume da vizinha.  

 

(Não não tem que ser o seu mesmo! 

Ah sim, então de novo) 

 

Andar bem cheirosinha/ com o perfume da Clarinha. 

 

Professor: Isso mesmo! Coisas de higiene devem ser 

pessoais e nada de usar antisséptico demaaaais, sabem 

por quê? 

Clara: Não deixa tudo limpo? Para mim podia usar 

sempre. 

Júnior: É porque mata as bactérias boas também? 

Professor: Não é bem por isso, é porque além de deixar 

as bactérias mais resistentes aos antibióticos, esses 

antimicrobianos em excesso pode até causar alergias, 

pois tira a “proteção” da pele.  

Ricardo: Ah, entendi. Então nada de exagerar com 

esses produtos. 

 

Na sala de aula conversa entre o 

professor e os alunos. 

Clara: E os fungos não causam doenças ? 

Professor: Causam sim, são chamadas de micoses 

(pode dar na unha, na boca) para matar só com 

antifúngicos. 

Barbara: Como a gente evita essas doenças, além da 

higiene?  

Professor: Tomando vacinas é uma das formas. 

Rebeca: Pra não pegar essas doenças, não é? Meu pai 

está gripado de novo. Por que isso acontece? 

Professor: Alguém sabe explicar a Rebeca? 

TODOS: NÃO.  

Ricardo: Se a vacina protege não era pra eles terem 

mais nada, não já ficou doente uma vez? 

Professor: Sim, Ricardo. Só que ainda não existem 

vacinas para tooodas as doenças ainda e além do mais, 

os vírus sofrem muitas mutações, o que ajuda o pai de 

Rebeca adoecer da mesma coisa.  

Júnior: Ah! é por isso que eu tive dengue 2x? 



 
146 

Professor: Isso mesmo Júnior, existem 4 tipos 

diferentes de vírus da dengue. Você já deve ter pego 2 

deles. Mate esses mosquitos em casa pra não pegar 

novamente, viu? 

Júnior: Pode deixar agora já aprendi 

TODOS cantando 

 

Umas partes podem ser cantadas só 

por um ou outro. 

A cada doença mostrar uma pessoa 

com sintomas dela.  

 

 TODOS: Musica das doenças 

Alguns micróbios são de arrepiar cuidado no que elas 

podem provocar 

: sífilis é uma DST, enquanto a  tuberculose dá febre 

pra valer. 

A pneumonia também é no pulmão que está perto do 

coração 

A lepra é muito antiga dá na pele formando feridas 

Se eu me cortar o tétano posso pegar, já a   coqueluche, 

eu posso parar de respirar. 

Essas são causadas por bactérias, mas é sempre bom 

evitar. 

Já os vírus são muito perigosos, podem até te matar. 

 Hepatite dá no fígado é difícil de tratar 

A Aids ainda não tem cura mas estamos chegando lá! 

A zika, dengue e chicungunya também podem te parar 

por muito tempo no hospital até você se recuperar. O 

mosquito deve ser matado para ele não te picar. 

Sarampo e catapora dão manchinhas sem igual e a 

rubéola no bebê também pode ser mortal.  

Caxumba deixa tudo inchado, mas você fique ligado   

Pra raiva não te pegar leve seu cachorro pra vacinar 

 

No posto de saúde vou me vacinar pra algumas dessas 

doenças eu não pegar! 

 

Júnior piscando o olho e dando tchau. Que legal aprender assim pessoal, espero que tenham 

gostado e até a próxima aula. 
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Apêndice F – QR Code de vídeo produzido por estudantes surdos  
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Este manual é um produto educacional desenvolvido a partir de uma pesquisa de Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática, da Universidade do Rio Grande do Norte, o qual é destinado à professores da educação 

básica, especificamente da área de Ciências e Biologia. O principal objetivo é contribuir com a prática pedagógica de 

professores dessa área oferecendo fundamentação básica e orientação para trabalhar com o tema microrganismos por meio de 

unidade de ensino potencialmente significativa-UEPS. O diferencial desta proposta é a inserção de flexibilização para 

estudantes surdos. 

Essa ideia surgiu diante da carência de maiores estudos e trabalhos no âmbito de Ensino de Ciências para estudantes 

surdos. Na intenção de que todos tivessem uma aprendizagem significativa é que ele foi desenvolvido, a fim de contribuir com a 

prática docente, na elaboração de planos e sequências didáticas voltadas, também, especialmente para discentes com 

hipoacusia. Ele foi pensado e focado principalmente no tema “Mundo dos micróbios”, que é um tema considerado de difícil 

aprendizagem pela sua característica de abstração, apesar da sua importância para compreensão de conceitos e processos 

envolvidos em situações do cotidiano. 

      Sejam bem-vindos e aproveitem “O mundo dos micróbios”, explorando os aspectos conceituais e metodológicos propostos 

para alcance de uma potencial aprendizagem significativa. 

As autoras

APRESENTAÇÃO 
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Olá, caro professor! Esse trabalho tem como objetivo cooperar com seu entendimento sobre o processo de aprendizagem 

significativa crítica dos estudantes e como podemos lhe auxiliar a elaborar uma sequencia didática, conhecida como UEPS 

(Unidade de Ensino Potencialmente Significativa), com flexibilidade para estudantes surdos. 

Sendo assim, comecemos discutindo sobre: o que é afinal, Aprendizagem Significativa? É um tipo de aprendizagem que 

abrange o sentido da formação de conceitos e significados para o educando e foi incialmente proposta pelo teórico David Paul 

Ausubel (1968), tal teoria postula que o fator mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. 

Logo, o termo aprendizagem significativa se popularizou tanto que muitas vezes é utilizado de forma errônea. Em suma, 

para Moreira (2011, p.2), aprendizagem significativa na perspectiva ausubeliana é: 

 

[...] aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que o 
aprendiz já sabe. Substantiva quer dizer não-literal, não ao pé-da-letra, e não-arbitrária significa que a interação não é com 

qualquer idéia prévia, mas sim com algum conhecimento especificamente relevante já existente na estrutura cognitiva do 

sujeito que aprende (MOREIRA, 2011, p.2). 
 

            A aprendizagem significativa também retrata que é aquela em que o aprendiz não esquece, porém o esquecimento é 

residual diferentemente da aprendizagem mecânica, que é rápida e praticamente total. É importante ressaltar que as 

aprendizagens mecânicas e receptivas são distintas. Moreira (2009) considera que para se aprender significativamente não é 

obrigatório sempre ser por descoberta a aprendizagem.  

 

 

INTRODUÇÃO 
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Por que apendizagem significativa crítica? 

 

Diferentemente de outros tipos de aprendizagem, a aprendizagem significativa crítica, é relevante para que o estudante 

consiga ter autonomia de pensamento e criticidade de suas ações. Isso é importante para formação de um cidadão responsável, 

especialmente no presente século, em que as transformações científicas, tecnológicas e sociais são muito rápidas necessitando de 

uma melhor compreensão do mundo que os cerca. Dessa forma o ensino precisa ser diferenciado e ativo, possibilitando que o 

discente construa seu conhecimento através da mediação do professor, favorecendo a aprendizagem que faça sentido a ele, ou 

seja, torne-se significativa. 

Alguns princípios são relevantes para se obter uma  aprendizagem significativa crítica, conforme orienta Moreira (2009). 

Para a aprendizagem ser crítica de algum conhecimento é necessário compreendê-lo significativamente e devemos começar 

buscando os conhecimentos prévios dos estudantes para verificar o conhecimento que ele já tem e de onde vem. A não 

centralidade do livro texto é relevante, pois como outro princípio orienta é necessário formas diversificadas de ensino, já que 

os estudantes aprendem de maneiras diferentes. Além desses, o erro deve ser visto de forma positiva, não punindo pelo erro, 

como nas escolas tradicionais, mas incentivando o acerto através do olhar critico para o erro, rejeitando as certezas e vendo o 

erro como natural, para aprender através da superação. Deixar o aluno se expressar é importante para interação social, que não 

deve ser centrada no professor, gerando questionamentos e evitando a aprendizagem mecânica sendo o dever do professor 

criar circunstâncias que conduzam à aprendizagem relevante, duradoura, sendo somente possível quando o aluno é ativo, fala 

mais que o professor, aprendendo a interpretar, a negociar significados, a ser crítico e a aceitar a crítica (Figura 01). 
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Figura 01 – Princípios da Aprendizagem Significativa Crítica 

 
Fonte: a autora (Adaptado de Moreira, 2011) 
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         Unidade de Ensino Potencialmente Significativa – UEPS é uma sequencia didática, que visa potencializar a aprendizagem significativa crítica dos 

discentes. As UEPS são propostas como recurso facilitador para a ocorrência da aprendizagem significativa, por meio da estruturação do processo de 

ensino na forma de sequência didática, com etapas a serem desenvolvidas. Essa sequência didática possui encaminhamentos lógicos e metodológicos para 

o desenvolvimento de uma prática de ensino capaz de atribuir significado àquilo que se aprende, promovendo a aprendizagem significativa. 

Mas para que a UEPS seja uma ferramenta didática que atinja seu objetivo, ela é pautada em alguns princípios, como: O uso de um organizador 

prévio, Para Moreira e Mazini (2001, p. 21): “Organizadores prévios são materiais introdutórios apresentados antes do próprio material a ser aprendido 

[...] a principal função do organizador prévio é a de servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deve saber”.  Dessa forma, vários materiais 

podem ser usados como organizado prévio dependendo do assunto a ser abordado, como: filmes, figuras, textos introdutórios, discussão, frase, 

experimento, dinâmica, modelo, dramatização. Outro princípio é o uso de situações- problemas que levem o aluno a externalizar seu conhecimento 

prévio, supostamente relevante para aprendizagem significativa, eles devem ser propostas em níveis crescentes de complexidade. Ainda existem os 

conceitos de reconciliação integrativa e diferenciação progressiva, enquanto a diferenciação progressiva faz com que o estudante paulatinamente 

consiga discernir os conceitos, a reconciliação integrativa resulta em uma delimitação clara de similaridades e diferenças entre ideias correlatas, para que 

mesmo em contextos diferentes possa ser compreendido pelo discente, embora esses processos, muitas vezes, ocorrem concomitantemente. Os conteúdos 

também deverão seguir uma ordem sequencial e do menos para o mais complexo, a fim de consolidar a aprendizagem que está sendo proposta (Figura 

02). 

 

 

 

   

O que é uma UEPS? 
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Figura 02 – Passos da aprendizagem significativa após análise dos conhecimentos prévios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Fonte: a autora (Adaptado de Moreira, 2012) 
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Elaborar uma UEPS, nem sempre é uma tarefa fácil, mas seguindo alguns passos, com certeza, ajudará em seu planejamento.  

  

Por isso é sempre imprescindível que o professor esteja atento à faixa etária dos estudantes, pois os conteúdos e objetivos das atividades devem se 

adaptar às metodologias de ensino escolhidas. Portanto, para definir o tema de uma unidade de ensino potencialmente significativa não basta que elea esteja 

nos livros didáticos, mas sim no cotidiano dos estudantes, que façam sentido para eles ao estudarem, por isso os objetivos de cada aula devem estar bem 

claros e suscintos para que não seja algo “impossível” de se atingir ou que não faça o menor sentido para o estudante, pois ele deve estar ciente de onde pode 

aplicar aquele conhecimento adquirido, além de despertar a curiosidade pelos assuntos a serem estudados.   

O nível de complexidade dos conteúdos deve ser paulatinamente crescente. Ao abordar um novo conceito é importante ir do mais geral para os 

específicos, fazendo a diferenciação progressiva, entre os conceitos abordados. Posteriormente, os estudantes devem interagir com outros estudantes para 

que os novos significados sejam consolidados. Além disso, esses passos devem ser realizados com diversidade de atividades, já que os estudantes aprendem 

de maneiras diversas. Por fim, a avaliação da aprendizagem, deve ser contínua e gradual. Ainda temos a avaliação da própria UEPS se foi exitosa ou não 

para aprendizagem, é importante ao docente sempre avaliar se sua prática pode ser modificada, adaptada para constante melhoria da aprendizagem e do 

processo de ensino. Vamos agora conhecer os passos propostos por Moreira para construção de uma UEPS (Figura 03). 

 

Como planejar uma UEPS? 
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Passo 01 - Tópico a ser elaborado  

• Definir tema a ser abordado

Passo 02 - Analisar os conhecimentos prévios

• Identificar concepções alternativas dos estudantes em relação ao tema abordado.

Passo 03 - Propor situação problema inicial

• Instigar a curiosidade sobre o tema a partir de questionamentos.

Passo 04 - Conhecimento a ser ensinado

• Apresentar os conteúdos a serem aprendidos e ensinados;

Passo 05 - Aprofundar os conhecimentos

• Aprofundar os conhecimentos com situações problemas com maior nível de complexidade a fim de 
promover a reconciliação integradora.

Passos 06 - Consolidação e recursividade

Passo 07 - Avaliar a aprendizagem

Passo 08 - Avaliar a UEPS
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Para Moreira, (2011 b, p.11) a recursividade “é a possibilidade de refazer as tarefas de aprendizagem; é o aproveitamento do erro como recurso de 

aprendizagem. Modelos mentais, que são mapas esquematizados de conceitos, por exemplo, são recursivos. Frente a uma situação nova, o sujeito constrói 

um modelo mental de trabalho para dar conta dessa situação.” Sendo assim, esses passos são importantes na sequencia de uma aprendizagem significativa, 

aumentando paulatinamente o grau de complexidade das questões abordadas, podendo também, voltar em alguns passos, como 04 e 05, corrigindo os erros, 

mas sempre retomando a fim de consolidar o conteúdo para que o estudante consiga utilizar o conhecimento em novas situações, especialmente, em seu 

cotidiano.  

Outros aspectos transversais, enumerados pelo autor é o uso de materiais e as estratégias de ensino diversificadas, como: experimentos, leitura 

compartilhada, visita à espaços fora da sala de aula, entre outros. O questionamento deve ser privilegiado, as proposições de situações-problemas deve ser 

realizadas pelo próprio estudante, além disso, as atividades devem privilegiar trabalhos colaborativos, em que o estudante coopera com os demaisna 

construção de algo, gerando empatia, reciprocidade e colaboração.  

Entretanto, muitas vezes cabe ao docente criar maneiras diferentes de atingir tais objetivos, sendo um moderador da aprendizagem dos estudantes, 

motivando-os a estar sempre cooperando com os outros alunos e incentivando-os em todo o processo de ensino aprendizagem. Conforme Pereira (2008, p. 

29): 

Cabe ao professor propor problemas sem ensinar soluções; propor desafios, provocar desequilíbrios. Seu papel é de investigador, orientador, pesquisador, 

coordenador e o aluno de sujeito independente, no trabalho, observando, experimentando, relacionando, comparando, compondo, justapondo, 

estabelecendo hipóteses, argumentando, etc (PEREIRA, 2008, p. 29). 
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Sendo assim, com múltiplos papéis, o docente é o profissional que coopera significativamente na aprendizagem dos estudantes, independente de faixa 

etária, etnia, credo e dificuldades de aprendizagem.  

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação emu ma UEPS deve promover uma conclusão e fechamento do processo de aprendizagem, buscando retomar 

as características mais importantes  dos conceitos estudados. Esta etapa prevê uma reconciliação integrativa do objeto de 

estudo por meio da ação do professor, ao conduzir essa síntese e apresentar novas situações-problema; e também de 

participação do estudante na resolução e externalização da sua aprendizagem. 

Há 3 tipos de avaliação mais conhecidas: A diagnóstica, para verificar o que o estudante já sabe; a formativa, em que o 

estudante é avaliado durante todo o processo de aprendizagem, onde o professor pode regular a aprendizagem do 

estudante, já a somativa, que é comumente quantitativa e classificatória, serve para dar feedback ao estudante do seu 

desempenho. Ainda existe a metacognitiva, autoavaliativa, em que o próprio estudante tem ciência dos pontos que 

necessita avançar. O foco desta avaliação deve ser o progresso do estudante ao longo de toda a sequência didática, e não 

pode estar voltado somente nos resultados finais apresentados. 

 E A AVALIAÇÃO?  
É DIFERENCIADA?   
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Um dos desafios de ensinar aos surdos é a barreira linguística, já que prioritariamente aprendem de forma espacial visual e têm como língua materna a 

LIBRAS, eles precisam sentar mais a frente da sala para visualizar tudo o que ocorre. Segundo Lacerda (1998), existe três principais abordagens educativas 

para os surdos, em diversos países, inclusive no Brasil, que são: o oralismo, onde a fala é o único meio de comunicação na educação destes estudantes; a 

comunicação total, que inclui todas as formas linguísticas, como gestos, língua de sinais, fala, leitura orofacial, alfabeto manual e há ainda o bilinguismo, que 

reconhece a Libras como língua principal, denominada (L1) e a (L2) que é a Língua Portuguesa, que deve ser aditiva e não substitutiva, sendo um direito do 

surdo para ter acesso a informações (SKLIAR, 1999). 

A surdez ao longo dos anos foi vista como uma doença em que a pessoa era alguém “carente” e que o ensino destes era obtido apenas por meio da 

bondade de outras pessoas, sendo sempre associado a obras filantrópicas e de caridade. De acordo com a autora Soares (2005, p. 10): “a educação comum 

esteve sempre associada ao direito de liberdade e da igualdade, enquanto a dos surdos, à caridade que não é obtida através de luta mas de apelo, pois é 

necessário ressaltar o infortúnio para adquirir a benevolência”, sendo este conceito bastante distinto da percepção atual de surdez e cultura surda. Esta visão 

vem sendo mudada paulatinamente, com a cultura surda cada vez mais presente no cotidiano de algumas escolas, sendo estes alunos desprovidos de respeito 

e ensino diferenciados não por não terem capacidade de aprenderem, mas por terem formas diferentes de aprendizagem. 

Outra modalidade didática adotada são as salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE), conhecida como sala de recursos 

multifuncionais, definido pelo Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, que aborda temas escolares e culturais possivelmente não acessados pelo surdo, 

já que 95% dos surdos são filhos de pais ouvintes (SACKS,1998); diferentemente do que muitos imaginam, não é um reforço do que o estudante viu na sala 

de aula regular. Conforme esta lei é preferível um profissional surdo fluente em LIBRAS, o que também é outro empecilho à aprendizagem do surdo, por 

existir poucos profissionais capacitados; além disto, nem tudo está sinalizado, sendo necessária a criação de novos sinais em vários âmbitos, já que muitos 

estão se inserindo em diferentes áreas no mercado de trabalho e no ensino superior. Em suma, é importante conhecer o universo da cultura surda, solicitar 

ajuda do AEE, priorizar e adaptar os materiais a serem utilizados em sala de aula para serem visuais, além de conhecer a LIBRAS e poder se comunicar com 

  Flexibilização para estudantes surdos 
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o surdo, mesmo que não seja papel principal do professor regente a interpretação.   
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Conhecer a cultura surda (SÁ, 2006)

Priorizar materiais visuais (SILVA, 2010; RIZZO et al, 2014) 

Contar sempre com o auxílio do professor intérprete

Buscar ajuda no AEE (Atendimento Educacional Especial) da 
escola (LACERDA, 1998)

Se possível, conhecer um pouco da sua língua para facilitar a 
comunicação. (SÁ, 2006)

ATENÇÃO! 



167 
 

 

UEPS foi planejada com flexibilização para estudantes surdos, com propostas visuais, como: jogo de tabuleiro bilíngue, figuras, vídeos com legendas 

e/ou Libras, mural com fotografias, uso de massa de modelar para confecção de modelos didáticos, entre outros.  A UEPS está simplificada, para melhor 

compreensão dos passos seguidos, mas você poderá encontra-la na íntegra, com todas as metodologias e aulas programadas no apêndice A.  

Como o tema microrganismo é abstrato e de difícil compreensão para os estudantes, foi elaborado um GLOSSÁRIO com sinais para estudantes 

surdos e intérpretes de LIBRAS.

SÉRIES: 7º ano – ensino fundamental 

DURAÇÃO: 16 aulas (50 min. cada) 

OBJETIVOS 

Geral 

 Contribuir com a aprendizagem inclusiva e mais significativa de estudantes surdos no ensino de ciências nas séries finais do ensino 

fundamental, a partir da proposição de uma UEPS sobre microrganismos como material instrucional. 

Específicos 

 Estimular a aprendizagem significativa crítica de conteúdos sobre microrganismos de forma dinâmica, com flexibilidade curricular para 

estudantes com hipoacusia. 

 Propor atividades lúdicas e colaborativas que cooperem na aprendizagem do conteúdo proposto; 

 Elucidar situações problemas elaboradas envolvendo microrganismos e sua relevância. 

 UEPS “O MUNDO DOS MICRÓBIOS”, 
 com flexibilidade para estudantes surdos 

Para visualizar o Mini Glossário de Microbiologia em 

LIBRAS. (Consultar o site: 

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=

134 ) 

 

CONFIRA 

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=134
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=134
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Conceituais

• Microrganismos e características gerais (Formas de reprodução, alimentação, ambiente em 
que vivem, dimensões...);

• Tipos de microrganismos: bactérias, vírus, protozoários, fungos, algas.

• Relevância dos microrganismos nos âmbitos da economia, do meio ambiente e da saúde.

Procedimentais

• Propor soluções a diferentes situações problemas envolvendo microrganismos;

• Discutir questões abordadas;

• Acompanhar o crescimento bacteriano em diversos locais, através do experimento.

• Relacionar os microrganismos à própria saúde;

• Participar das atividades colaborativas.

Atitudinais

• Ter cuidados na higiene pessoal (Lavar as mãos antes das refeições e escovar os dentes após 
as refeições);

• Entender as formas de prevenir doenças microbianas. 

• Reconhecer a relevância dos microrganismos.

• Cooperação entre os estudantes hipoacústicos e ouvintes.

C 

O 

N 

T 

E 

Ú 

D 

O 

S 
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PASSOS (H/ 

aula) 

OBJETIVOS CONTEÚDOS ATIVIDADES 

 

 

 
Passo 1 – Tópico a 

ser abordado 

 

 

 
- 

 

 

 
Definir tema a ser abordado 

 

- Conceito de microrganismos e suas 

características gerais; 

- Tipos de microrganismos, hábitat, 

relevância; 

- Correlação com o meio ambiente e a 

saúde humana. 

 

 

 

Tema abordado: Microrganismos e sua 

importância 

 

 

 
Passo 2 – 

Conhecimentos 

prévios 

 

 

 

 

 

 

 
02 

- Externar os conhecimentos 

prévios dos estudantes; 

 

 
-Identificar concepções 

alternativas dos estudantes em 

relação ao tema abordado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Questionários, desenhos e, se necessário, 

entrevistas semiestruturadas. 

(Apêndice C) 

Você consegue identificar 

cada aula da sequência nesses 

passos? Vamos tentar! 

Sabendo que as aulas podem 

estar em mais de uma 

etapa**. 
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Passo 3 – Situação 

problema inicial 

 

 

 

 

 

 
02 

-Conceituar 

microrganismos e sua 

relação com o cotidiano; 

- Instigar a curiosidade 

sobre o tema a partir de 

questionamentos. 

Conceituais – Conceituar 

microrganismos e relacionar com outras 

atividades antrópicas e ambientais; 

Procedimentais – 

Socializar os questionamentos 

discutidos; 

Associar os microrganismos ao nosso 

cotidiano. 

Atitudinais – Escovar os dentes após as 

refeições, ter cuidados na higiene pessoal. 

 

 

 
- Organizador prévio (Imagens

 sobre microrganismos); 

- Questionamentos sobre os vídeos 01 e 02 

exibidos.  (Apêndice F) 

 

 

Passo 4 -Conhecimento 

a ser ensinado 

Apresentar os 

conteúdos a serem 

aprendidos e 

ensinados; 

 

 

 

 

06 

- Conhecer a diversidade 

dos microrganismos, onde 

habitam e como vivem; 

- Diferenciar os tipos de 

microrganismos; 

- Reconhecer a relevância 

deles para o meio ambiente, 

ecnomia e saúde; 

- Entender sobre as 

diferentes utilidades dos 

microrganismos; 

- Discutir sobre o

 uso 

indiscriminado de 

antibióticos pode    causar    

mal    a   saúde humana. 

Conceituais – Características gerais dos , 

vírus, bactérias e fungos). 

Importância para a saúde humana, meio 

ambiente, indústrias alimentícia e 

farmacêutica. 

Procedimentais – Confeccionar modelos 

didáticos dos diferentes microrganismos; 

Visualizar vídeos sobre micróbios; 

Correlacionar figuras ao microrganismo. 

Montar mural com figuras sobre doenças 

Atitudinais – Cuidados com a higiene 

pessoal; 

Reconhecer microrganismos em seu 

cotidiano (causadores de doença, importantes 

ao meio ambiente); 

Compreender que o uso indiscriminado 

de antibióticos faz mal a saúde. 

Trabalhar em equipe. 

 

 

- Vídeos 01 e 02; (Apêndice F) 

- Modelagem dos microrganismos; 

- Texto sobre antibióticos; 

- Atividade colaborativa: “Montando o 

mural com doenças”. 
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Passo 5 – 

Aprofundar os 

conhecimentos 

Aprofundar os 

conhecimentos com 

situações problemas 

com maior nível de 

complexidade a fim 

de promover a 

reconciliação 

integradora. 

 

 

 

 

 

  03 

 

- Verificar como os 

microrganismos se 

desenvolvem e como podemos 

visualizá-los. 

- Compreender importância das 

bactérias biodegradáveis. 

Conceituais – Importância dos 

microrganismos à saúde humana, meio 

ambiente, indústria alimentícia e 

farmacêutica. 

Conhecer microscópio

 óptico e sua 

utilidade. 

Procedimentais - Discutir 

questões abordadas; 

Visualizar o crescimento dos 

microrganismos através do experimento. 

Atitudinais – Reconhecer que existem 

outras utilidades, que não só as 

patogênicas, dos microrganismos. 

 

    - Uso do microscópio; 

- Experimento sobre onde podemos encontrar 

micróbios; (Apêndice D) 

- Pesquisa dos benefícios dos microrganismos e 

processo de biodegradação do plástico; 

- Produção de vídeos sobre importância dos 

microrganismos e como podemos encontrá-los 

em nosso dia a dia. 

 

Passo 6 – 

Consolidação e 

recursividade 

 

 

 

 

02 

- Consolidar a aprendizagem 

significativa crítica pela 

diferenciação progressiva; 

- Interagir com outros 

componentes dos grupos 

durante o jogo. 

Conceituais – 

Importância dos microrganismos 

para a saúde humana, meio ambiente, 

indústrias alimentícia e farmacêutica. 

Procedimentais – 

Jogar no tabuleiro “O mundo 

dos micróbios”. 

Atitudinais – Reconhecer os 

benefícios dos microrganismos em seu 

dia a dia. 

 

 

- Jogo de tabuleiro. 
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Passo 7 – Avaliação 

da aprendizagem 

 

 

 

 

 

01 

- Avaliar a aprendizagem dos 

estudantes com e sem 

hipoacusia sobre 

microrganismos e a relação 

destes com a saúde e meio 

ambiente. 

 

Todo o conteúdo anteriormente 

abordado. 

 

Avaliação formativa foi feita ao longo da 

aplicação da UEPS, através das respostas aos 

questionários, participação nas atividades, 

utilizando critérios para avaliação e por fim, a 

atividade somativa, também contou com uma 

prova escrita ou sinalizada, para os estudantes 

surdos. 

 

1) Atividade avaliativa escrita 

Passo 8 – 

Autoanálise da 

UEPS 

  Avaliar a eficácia da UEPS 

na aprendizagem significativa 

crítica dos estudantes com ou 

sem hipoacusia. 

   Será considerada exitosa se houver 

evidências de aprendizagem a partir da análise 

dos resultados das atividades desenvolvidas. 

TOTAL 16 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Para consultar a UEPS completa, 

verificar (Apêndice A) 
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A sala de AEE é o Atendimento Educacional Especializado e funciona nor contra turno das salas de aulas regulares, ela conta com profissionais habilitados 

para cooperar com o docente a fim de consolidar a aprendizagem do estudante, importante até no momento do planejamento das aulas. Todas as atividades que são 

realizadas em sala de aula podem ser complementadas e/ou desenvolvidas, juntamente com a compreensão de determinados conceitos. Mas para contar com o apoio 

desses profissionais é importante especificar os objetivos das aulas e esclarecer algumas dúvidas previamente de como se poderá trabalhar colaborativamente. Para 

isso, nessa UEPS foi solitada a cooperação da AEE em diferentes atividades. (Apêndice A) 

 

Aulas ATIVIDADES 

Aula 03 O estudantes deverá ao final da aula com o AEE, saber correlacionar as figuras à 

importância dos microrganismos; poderá também passer a videoaula 01 (Apêndice F) e tirar 

possíveis dúvidas sobre os microrganismos e sua relevância. 

Aula 04  Verificar com os discentes surdos “O que acharam do experimento e o que esperam que 

ocorra?”, para que eles comecem a pensar sobre os diferentes ambientes em que os 

microrganismos podem estar presente e também como eles atuam. (Apêndice D) 

Aulas 05 e 06 Podem repetir e explicar o real uso do microscópio; questioner sobre os seres 

microscópicos estudados, suas características (onde habitam? O que comem?) e reforçar a 

relevância dos bons hábitos de higiene para saúde humana, correlacionndo com o experiment 

realizado (Apêndice D). 

Aulas 07 e 08 Relembrar com os estudantes surdos as atividade de reconhecimento dos 

microrganismos, apresentando e discutindo sobre os modelos feitos de massa de modelar 

na sala de aula; poderá ainda mostrar novamente e tirar possíveis dúvidas sobre vídeo 02. 

Aulas 09 e 10 A equipe da AEE poderá tirar dúvidas sobre a dinâmica realizada em sala de aula e revisar 

as doenças e suas causas, com o uso do mural feito em sala de aula. 

 Como AEE pode nos auxiliar?  
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Aula 11 Ajuda na pesquisa, para casa, sobre biodegradação, a fim de que o estudante consiga 

entender o que é, como é feita e também verificar formas de pesquisa através de livros, 

internet…; A equipe também deverá cooperar na produção do vídeo solicitado. 

Aula 12 Mostrar produção visual realizada pelos outros discentes ouvintes, para que possam 

verificar como é feito, do que falaram, o que pesquisaram…, sendo interpretada para 

LIBRAS, caso não tenha legenda; Ajudar na leitura e interpretação de gráficos e tabelas 

(sobre crescimento de microrganismos, uso de antibióticos e outros), com 

interdisciplinaridade com o componente curricular de matemática. 

Aulas 13 e 14  

A equipe poderá jogar novamente com os estudantes surdos, tirar dúvidas sobre as 

perguntas presents no jogo de tabuleiro, como forma de revisão dos conteúdos estudados. 

Aulas 15 e 16 Corrigir juntamente com o aluno a avaliação escrita, que pode ser com o uso de 

LIBRAS, para que o estudante verifique sua aprendizagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Para consultar a UEPS completa, 

verificar (Apêndice A) 
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Agora chegou a sua vez! Escolha um tema e 

tente você mesmo, preenchendo as lacunas do 

quadro a seguir. 

AGORA É SUA VEZ... 
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PASSOS (H/ 

aula) 

OBJETIVOS CONTEÚDOS ATIVIDADES 

 

 

Passo 1 – Tópico a 

ser abordado 

 

    

 

 

Passo 2 – 

Conhecimentos 

prévios 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Passo 3 – Situação 

problema inicial 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Passo 4  

Conhecimento a ser 

ensinado 

Apresentar os 

conteúdos a serem 

aprendidos e 

ensinados; 
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Passo 5 – 

Aprofundar os 

conhecimentos  
Aprofundar os 

conhecimentos com 

situações problemas 

com maior nível de 

complexidade a fim 

de promover a 

reconciliação 

integradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Passo 6 – 

Consolidação e 

recursividade 
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Passo 7 – Avaliação 

da aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Passo 8 – 

Autoanálise da 

UEPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOTAL     
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- Bactérias probióticas 

VARAVALLO, Maurilio Antonio; THOMÉ, Júlia Nigro; TESHIMA, Elisa. Aplicação de bactérias probióticas para profilaxia e 

tratamento de doenças gastrointestinais. Semina: Ciências Biológicas e da Saúde, Londrina, v. 29, n. 1, p. 83-104, Jan./Jun, 2008.   

 

 

- Ensinando microbiologia com ou sem laboratório  

GENTILE, Paola. Como ensinar microbiologia, com ou sem laboratório. 2005. Disponível em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/385/como-ensinar-microbiologia. Acesso: 20 Nov. 2017. 

[Notícia] Alunos surdos também podem aprender Ciência. 2016. Disponível em: http://timfazciencia.com.br/noticias/alunos-surdos-tambem-podem-aprender-ciencia/ . 

Acesso: 20 Nov. 2017.  

 

[Vídeos] Libras com Ciências (canal do Youtube). Disponível em: https://www.youtube.com/results?search_query=libras+com+%28s%29+ciencia/. Acesso: 20 Nov. 

2017. 

[Entrevista] Compreendendo como a professora e alunos surdos interagem na sala. Disponível em: http://www.ufabc.edu.br/divulgacao-cientifica/pesquisas-de-

egressos/compreendendo-como-a-professora-e-alunos-surdos-interagem-na-sala. Acesso: 20 Nov. 2017. 

 

 

 

 

 

 

                                           

Sugestões de leituras e vídeos 

https://novaescola.org.br/conteudo/385/como-ensinar-microbiologia
http://timfazciencia.com.br/noticias/alunos-surdos-tambem-podem-aprender-ciencia/
http://www.ufabc.edu.br/divulgacao-cientifica/pesquisas-de-egressos/compreendendo-como-a-professora-e-alunos-surdos-interagem-na-sala
http://www.ufabc.edu.br/divulgacao-cientifica/pesquisas-de-egressos/compreendendo-como-a-professora-e-alunos-surdos-interagem-na-sala
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ALBUQUERQUE, Gabriela Girão; BRAGA, Rodrigo Paula da Silva; GOMES, Vinícius. Conhecimento dos alunos sobre microrganismos e seu uso no 

cotidiano. Revista de Educação, Ciências e Matemática, Rio de Janeiro, v.2, n. 1, jan./abr. 2012. 

 

ALMEIDA, Rejane Maria de. As Dificuldades de Aprendizagem: Repensando o Olhar e a Prática no Cotidiano da Sala de Aula. 2002. 132 f. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Engenharia de Produção e Sistemas, Área de Concentração em Mídia e Conhecimento, Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002. 

 

ARAÚJO, Magnólia Fernandes Florêncio de; MEDEIROS, Maria Luisa Quinino de. Concepções alternativas de professores e alunos da educação básica sobre 

protozoários, reveladas por desenhos, em escolas de uma região semiárida do Nordeste brasileiro. Revista da SBEnBio, São Paulo, v.7, n.7, p.5227 – 5238,  

out. 2014. 

 

AUSUBEL, David. Psicologia educativa: um ponto de vista cognoscitivo. Tradução de Roberto Helier Domínguez. México: Trillas, 1976. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e  

bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

Brasília, 2007. 19 p. 

 

BRASIL. Lei n. 7.611, de 17 de  novembro de 2009. 

Dispõe

 sobre 

a educação especial, o

 atendimento 

educacio

nal 

especializado

 e 

D

á 

outras providências.

 Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm>. Acesso em: 27 nov. 2016. 

 

BRUM, Wanderley Pivatto; SILVA, Sani de Carvalho Rutz. As concepções de estudantes do ensino fundamental sobre bactérias e suas relações com a saúde 

humana. Revista Ciências & Ideias, v. 6, n. 2, p. 60-70. 2015. 

 

CASSANTI, Ana Cláudia et al. Microbiologia democrática: estratégias de ensino aprendizagem e formação de professores. In: BOTÂNICA ONLINE. 

Disponível em: <http://botanicaonline.com.br/geral/arquivos/Cassantietal2008%20microbiologia.pdf>. Acesso em: 02 out. 2016. 
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APÊNDICE A – UEPS completa “O MUNDO DOS MICRÓBIOS”, com flexibilidade para estudantes surdos.

 
OBJETIVOS 

 
AULA 01 – Conhecendo a pesquisa e aguçando a curiosidade 

- Conhecer os estudantes; 

 
- Comunicar aos discentes alunos 

sobre a pesquisa e a participação 

deles; 

 

1º momento – Apresentação pessoal e da pesquisa;  

2º momento – Apresentação dos estudantes Dinâmica com a bola 

“Cada um jogará a bola para um colega que deverá responder: nome, idade, interesse ou não pela ciência, qual assunto 

que mais gosta”. 

 

 
OBJETIVOS 

 
AULA 02 – Constatando os conhecimentos prévios 

- Identificar possíveis 

concepções alternativas dos 

estudantes em relação ao tema 

abordado. 

1ª momento – Solicitar a execução das respostas ao questionário (Apêndice 

A)  2º momento – Solicitar a execução dos desenhos ; 

(Momento pós-aula ) Momento – Após a análise destas ferramentas de investigação, caso haja dificuldade de 

compreensão delas, fazer entrevistas individuais semiestruturadas com os estudantes (Apêndice 03 

APÊNDICES 
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OBJETIVOS Aula 03 – De onde vem esse “bichinhos”? 

 

- Conhecer as características gerais 

dos micróbios; (Quem são? Como 

são? Onde vivem?) 

 

- Correlacionar a presença de 

microrganismos em humanos com 

a ausência de higiene pessoal; 

 

- Entender a dimensão 

microscópica destes seres vivos; 

 

 

- Reconhecer também alguns 

benefícios destes seres vivos. 

1º momento 

Organizador prévio – Figuras com diversas funções e diferentes microrganismos para os alunos pensarem.  

1) Mostrar figuras aleatoriamente; 

2) Colar em lugar visível; 

3) Discutir com a turma: 

             - O que estas figuras têm em comum? 

- Todas elas se referem a coisas ruins? 

- Quem faz isso com a árvore? 

- E se não ocorresse isso com outros seres vivos, o que aconteceria? 

- (Eutrofização) Você já viu ou pegou em algo assim antes? 

- Se só em livros, como pode ser visto? 

- Onde podemos encontrar outros microrganismos? 

- Quais as coisas boas que você acredita que eles podem fazer? 

 

 

 

pt.dreamstime.com 

 

diariodebiologia.com 
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br.depositphotos.com 

 

chc.org.br 

 

  

portalolm.com.br 
aconteceunovale.com.br 
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cidadania-ambiental-participacao.blogspot.com.br  

 

trigosanto.com.br  

 

 

2º momento 

Assistir ao vídeo 01 com linguagem de sinais – O que são micróbios, diferentes tipos e suas características gerais 

(quem são? Como são? Onde vivem?) (Apêndice G - da dissertação) 

3º momento 

Discussão dos questionamentos e do vídeo. 
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OBJETIVOS Aula 04 – Explorando o mundo microbiano 

 

- Entender a relevância de 

manter a limpeza adequada em 

diversos ambientes. 

1º momento – Experimento “COMO EVITAR A CONTAMINAÇÃO COM MICRORGANISMOS?” (Apêndice B) 

Materiais necessários: Placas de Petri; etiquetas, canetas, fita adesiva, hastes de algodão, sabonete, álcool, escova 

de dente, creme dental e meio de cultura. 

Procedimentos: 

1) Pegar placas de Petri com meio de cultura; 

2) Identificar as placas: 

(1) mãos antes de lavar; 

(2) mãos depois de lavadas com álcool; 

(3) mãos depois de lavados com sabonete; 

(4) deixar no banheiro próximo ao vaso sanitário; 

(5) passar nos dentes antes de escová-los; 

(6) passar nos dentes após a escovação; 

(7) na região da orelha externa antes de lavá-las; 

(8) na região da orelha externa após a lavagem; 

(9) passar na maçaneta da porta; 

(10) no celular; 

(11) no solo e 

(12) lugar aberto (pátio). 

3) Fazer movimentos leves com as hastes de algodão, sob orientação do docente; Passá-las sobre o meio de cultura 

da placa com movimento de zigue zague ou que você se recorde posteriormente (USE A CRIATIVIDADE) 

4) Tampe as placas de Petri e vede-a com fita adesiva; 

5) Deixe as placas preparadas por alguns dias, em local longe do sol direto, à temperatura ambiente; 

6) Acompanhe o que ocorre por alguns dias sem abrir as placas. Registre-as com fotografias e faça anotações. 
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OBJETIVOS Aulas 05 e 06 – Vendo com outro olhar 

 

- Conhecer as dimensões dos 

microrganismos através da 

visualização com microscópio 

óptico; 

- Reconhecer a relevância 

da manutenção da higiene 

pessoal. 

 

1º momento – Discussão do experimento anterior, decorridos 07 dias. 

2º momento 

Material: 

- 02 microscópios ópticos; 

- Lâminas e lamínulas. 

Verificar ao microscópio óptico as colônias formadas. 

SUGESTÃO: Fotografias,modelos e esquemas podem ser utilizados na ausência desta ferramenta. 

http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/iiienpec/Atas%20em%20html/o106.htm 

3° momento - Experimento 02 “MINHAS MÃOS ESTÃO SEMPRE LIMPAS?” (Apêndice B) 

Materiais necessários: água, sabão, luz negra, caixa de papelão. 

Procedimentos: 

1) Solicitar que os alunos coloquem as mãos na caixa com a luz negra e verifiquem se suas mãos tem algum 

microrganismos aparente; 

2) Alguns estudantes podem lavar as mãos com sabão e verificar se houve alteração; 

3) Discutir se ainda existem microrganismos nas mãos e o porquê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/iiienpec/Atas%20em%20html/o106.htm
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OBJETIVOS Aulas 07 e 08 - Colocando a mão na massa 

- Diferenciar os tipos 

de microrganismos; 

- Reconhecer alguns 
benefícios destes seres vivos 

1º momento 

Desafio de reconhecer os diferentes tipos de microrganismos. Foram distribuídas as cartelas e figuras abaixo, por grupo, 

pra saber quais alunos conseguiam reconhecer e diferenciar os tipos de microrganimos. 

 

 

 

 

                                                                                  todoestudo.com.br 
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Vírus 

 
Protozoário   

Fungo 

 
Bactéria  

Alga 

http://www.todoestudo.com.br/
https://upload.wikimedia.org/
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2º momento 

Atividade colaborativa - Serão divididos em grupos com até 5 componentes e produzirão com massa de 

modelar os diferentes microrganismos, retirados de livros, internet. 

3º momento 

Apresentação dos modelos didáticos pelos grupos; 

4 º momento 

Retomar as figuras do organizador prévio. Explicando os locais onde podemos encontrar os diferentes tipos de 

microrganismos.  

 

OBJETIVOS Aulas 09 e 10– Reconhecendo os causadores de doenças 
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- Reconhecer que os 

microrganismos não são apenas 

maléficos aos seres vivos; 

 

 
- Identificar alguns benefícios dos 

microrganismos à saúde, ao meio 

ambiente e à tecnologia; 

 

 
- Identificar microrganismos 

causadores de algumas doenças e 

seus respectivos sintomas. 

1º momento – Retomar o conteúdo da aula anterior, mostrando os modelos, para saber se os estudantes se recordam 

dos diferentes grupos dos microrganismos; 

 

 

2º momento - Situação problema 

portalolm.com.br 

 
Você já viu uma manchinha preta no dente? Ela é chamada de cárie e se for muito 

grande pode causar uma dor muito grande. Normalmente os dentistas que fazem sua 

retirada. E aquele cheirinho desagradável quando você tira o tênis? O “chulé” ou 

podobromidrose é mais comum entre adolescentes. Porque estas coisas ocorrem? Você 

saberia dizer quem causa isso? Como você poderia prevenir? O que mais estes 

microrganismos podem causar em nosso corpo? 
 

 
 

3º momento – Assistir a vídeoaula 02 – (Tipos de microrganismos, doenças relacionadas e seus diferentes benefícios);  

 
4º momento – Diálogo sobre o vídeo e resolução da situação problema; 

5º momento – Jogo de reconhecimento e associação de doenças até preencher o quadro; 

Atividade colaborativa 

 Os alunos serão divididos em 04 grupos e deverão reconhecer qual doença se refere a cada situação abaixo, de 

acordo com um texto prévio sobre as doenças entregue a cada grupo; 

 Posteriormente, as cartelas abaixo com os sintomas e as figuras serão distribuídas 04 para cada grupo montar no 

mural abaixo, a ser exposto, até completá-lo. 
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 MURAL DE DOENÇAS 

 

Microrganismos Doença 

(COLAGEM DAS 

CARTELAS) 

Paciente 

 
Bacterianas 

Leptospirose  

Salmonelose  

Cólera  

Tuberculose e Pneumonia  

Tétano  

Hanseníase  

 
Virais 

Dengue, Zika e 

Chicungunya 
 

Gripe  

AIDS  

Catapora ou sarampo  

 
Micoses 

Candidíase  

Onicomicose (fungo nas unhas)  

“Pé de atleta”  

 
Protozoário 

Doença de Chagas  

Toxoplasmose  

Amebíase  
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  Situação no cartão Foto no 

cartão 

 

1) Caio está com manchas vermelhas no corpo,que 

coça muito e febre, o médico disse que ele ficasse 

em repouso; 

 

fernandobraganca.com.br   

 

2) Depois da enchente na casa de Amanda, perto de onde 

tinha esgotos, seu pai teve muitas dores de cabeça, vômito 

e diarreia; 

 https://oaltoacre.com/ 

 

3) Jorge não enxugou os pés ao calçar as chuteiras para 

jogar futebol e os pés ficaram todos rachados pelo fungo 

que se desenvolveu. 

dicademusculacao.com. 
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  4) Vinícius não veio a escola há mais de uma semana está 

tossindo sem parar e com muita febre; 

saudebemestar.pt 

 

5) Priscila pegou HIV numa relação sexual há 10 

anos e sente muita fraqueza, já ficou internada e 

pode morrer 

http://bomjardimnoticia.com 

 

6) Leila foi à manicure estava com as unhas 

amareladas. O que ela pode ter? 

diariodebiologia.com  
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7) Vanessa estava com a boca cheia de manchas, 

aftas e coçando muito. 

 
tuasaude.com   

 

  

8)  Júlio come muito na lanchonete, perto de sua 

casa, as vezes come também saladas cruas, sem 

lavar direito e estava com diarreia e enjoo. 

ttp://conceptodefinicion. 

 



196 
 

  

 

 

 

 

9)  Onde Maria mora a água não é limpa e ela se 

internou no hospital e está tomando muito soro, 

porque está muito desidratada. 
meioambiente.culturamix.com   

 

 

10) Sofia não pode ir ao shopping hoje com seus 

amigos, porque está espirrando muito, com dor 

de cabeça, febre, faz 2 dias. 

huffpostbrasil.com 

 

. 11) O gatinho de Manoela está doente e ela está 

com medo de pegar esta doença porque pode 

causar cegueira, surdez e outras coisas no 

bebê. 

 guiadobebe.uol.com.br 

 

 

12) Marcos se feriu no arame farpado, correndo na 

fazenda do seu avó e precisa tomar vacina pra evitar qual 

doença? Ela causa dores musculares, palpitações no 

coração, tonturas 

fmb.unesp.br  
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13) Diego estava com muita febre, dor de cabeça e foi 

picado pelo mosquito Aedes aegipty. O médico disse que 

ele tem que ficar em repouso e tomar muito líquido.  g1.globo.com 

 

  

 

14) Francisco anda muito cansado e o médico disse 

que seu coração está maior que o normal. Ele foi picado 

por este inseto conhecido como barbeiro, o que ele pode 

ter? 

youtube.com 
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15) Georgia chegou ao hospital com todos os sintomas 

da figura. O que ela pode ter? 

         https://www.memorangapp.com/

 

 

 

 

16) Karol está com lesões na pele, pode perder algumas 

partes do corpo se não tratada com antecedência, esta 

doença é muito antiga. 

 

nursing.com.br 

 

  

 

6º momento – Montagem e discussão do mural 
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OBJETIVOS Aula 11 – – Micróbios podem ser bons? 

 
- Citar alguns benefícios dos 

microrganismos; 

 

 

 

 

 
- Identificar relevância dos 

microrganismos à saúde, ao meio 

ambiente e à tecnologia. 

1º momento – Situação problema 

 

 

 

 

 

O plástico que encontramos em diversos objetos, como sacolas de supermercado, garrafas de refrigerantes, é feito em 

sua maior parte do petróleo, que é uma matéria prima que pode levar centenas de anos para ser degradada. Atualmente, 

existem bactérias que podem servir para formação do plástico convencional. Como o uso de bactérias biodegradáveis 

pode cooperar para o meio ambiente? Como é feito este processo? (Adaptado: LOPES, Sônia. Investigar e conhecer: Ciências da 

Natureza. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 153) 

 
2º momento - Leitura do texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aranhas podem salvar vidas? 
 

Você já deve saber que antibióticos são medicamentos utilizados para matar bactérias. Eles foram descobertos 

por Alexandre Flemming, quando ele se surpreendeu, em 1929, ao ver que colônias de bactérias que ele cultivava 

foram mortas por fungos. Assim a penicilina, como foi chamada, foi o primeiro antibiótico a ser descoberto e 

usado a partir de 1942. 

Sabe-se hoje que o nosso corpo aloja trilhões de bactérias (ao todo pesam entre 2 e 3 Kg), que vivem em 

simbiose conosco, sobretudo na pele, no tubo digestivo e nas vias aéreas e são fundamentais para a nossa saúde. 

Em geral, apenas provocam doenças quando o nosso sistema imunitário falha e deixa de controlá-las e/ou quando 

as bactérias acedem a órgãos sensíveis, como sucede nas queimaduras, nas feridas, nas cirurgias. 
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www.nauticalnewstoday.com/ 

http://www.infoescola.com/
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Porém com o uso excessivo de antibióticos pode haver o que conhecemos como resistência. Pense que sua mãe já 

usou inseticidas diversas vezes e m casa e mesmo assim algumas baratas ainda conseguem sobreviver, da mesma forma 

acontece com algumas bactérias que não são mortas mesmo com estes medicamentos, precisando de uma dosagem maior 

ou outro tipo de medicamento para combatê-las totalmente. Criando as “superbactérias”, que causam doenças humanas 

e são muito resistentes ao uso de antibióticos, podendo acarretar em milhões de mortes. 

Porém, nem tudo está perdido já que outras substâncias além dos fungos podem servir como antimicrobianas. Foi 

o que descobriram na aranha Acanthoscurria gomesiana, a famosa ARANHA caranguejeira, e que ela tem uma forte e 

rápida ação contra 24 bactérias e 14 fungos. Gomesina foi a substância encontrada nestas aranhas e estão sendo 

pesquisadas outras possíveis substâncias provindas de animais invertebrados que poderá salvar estas vidas no futuro 

através do combate a estas superbactérias. 

 

 
Medeiros, Maria Aparecida. Antibiótico extraído da aranha. In: Desafios da ciência: Resultados de Projetos Temáticos 

em São Paulo. São Paulo: FAPESP, 2007. e Dr. Viriato Horta (Adaptado de: 

http://www.atlasdasaude.pt/publico/content/os-antibioticos-bacterias-e-doencas ) 

 

 

    3º momento – Discussão sobre o texto; 

4º momento - Pesquisar benefícios dos microrganismos para a saúde o meio ambiente, inclusive a importância da 

biodegradação. Orientar na produção de vídeos sobre a temática. 

 

 
 

http://www.atlasdasaude.pt/publico/content/os-antibioticos-bacterias-e-doencas
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OBJETIVOS Aula 12– Redescobrindo o mundo microscópico 

- Socializar o

 conhecimento adquirido sobre 

microrganismos. 

1º momento - Apresentação dos vídeos produzidos. 

OBJETIVOS Aulas 13 e 14 – Aprender com o mundo dos micróbios! 

- Consolidar o conteúdo 

sobre microrganismos e suas 

funções aprendidas;  

- Avaliar o conhecimento 

dos estudantes sobre os 

conteúdos anteriormente 

abordados. 

1º momento – Apresentação das regras dos jogos 

2º momento - Divisão dos grupos 

3º momento - Aplicação do jogo didático. 

- Jogo de tabuleiro com doenças causadas por vírus, protozoários, fungos e bactérias e benefícios destes (4 jogos) 

Grupos: (1 x8, 2x 7, 3x6 e 4x5) 

 

Regras: 

1) Tirar par ou ímpar, inicia o grupo que ganhar; 

2) Joga o dado para ver quantas casas pular; 

3) Tira a carta correspondente ao número que pegou; 

4) Joga no tabuleiro; 

5) Vence quem conseguir responder as perguntas propostas. 

 

Materiais: Um dado; cartas com perguntas no tabuleiro e marcadores para cada grupo. 
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SAÍDA 

 

 

CHEGADA 

 

15 

 

Volte 

tudo de 

novo 

 

 

 
14 

 

 
13 

 

 
12 

 
Avance uma 

casa 

 

 
1 

 

  

O mundo dos micróbios 

               
 

 
11 

 
2 

 

PERIGO 

 
(1 Rodada sem 

jogar) 

 
3 

   
10 

 Volte 

2 casas  
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9 

 

 
4 

 

 
5 

 
6 

RESPONDA 

DUAS 

PERGUNTAS 

PARA AVANÇAR 

 

 
7 

 

Avance 

uma casa 

 

 

 

 
8 

  
Retorne 

uma casa 

 

Retorne 

2 casas 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por que Joana não pode/precisa tomar 

antibiótico quando estiver com dengue? 

 
https://kobieta.onet.pl 

Por que Maria já foi vacinada contra a 

gripe ano retrasado e gripou 

novamente?           chc.org.br 

 

 

Parede molhada, roupa abafada no 

guarda roupa são locais propícios para 

qual microrganismo se desenvolver? 

 br.depositphotos.com 

RECORTE E USE EM SUAS AULAS!      
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Júlia viajou com sua mãe para outra 

cidade e tinha acabado de acontecer 

uma enchente, depois de alguns dias seu 

vizinho começou a ter dor de cabeça, 

febre, vômitos. Você sabe que doença é 

esta e como ela é causada?  

dean2020.edu.vn 

Ruan passou muito tempo com o pé 

molhado de tênis após uma chuva, o que lhe 

causou frieira. Que microrganismo é esse e 

porque ele se desenvolveu ali? 

 www.menshealth.com  

 

Ao invés de passar muitos anos para se 

degradar uma bactéria pode ajudar na 

formação de uma substância que forma 

o plástico. Como se chama esse 

processo de decomposição?   

 

PONTO EXTRA 

 

 

 

Pedro estava comendo em um 

restaurante do Shopping “XOW”. Qual 

a importância das bactérias na sua 

alimentação?  hellosehat.com 

 

João tomou iogurte com lactobacilos 

vivos, que são bactérias. Quais as 

principais formas desses organismos? 

 

http://vitadansanfernando.blogspot.com/2017/ 

Jonas comeu uma carne enlatada que 

estava com a tampa estufada e passou 

mal. Que microrganismo pode ter 

provocado isso? saudenalata.com

 

Vanessa conseguiu ver um protozoário 

vivo, qual APARELHO ela conseguiu 

visualizar e como ele funciona? 

 

Os leões não escovam os dentes e não 

possuem cáries. Porque isso acontece? 

Como essas cáries são produzidas? 

 portalolm.com.br 

 

https://suburbanodigital.blogspot.com/2018/02/rato-desenho-para-imprimir-e-colorir.html
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy-ZSTq7ndAhWCC5AKHe15C4wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tenaci.info/o-que-uma-digesto-bacteriana-bactrias-digesto.html&psig=AOvVaw0xLl9GOfkmDUP8lxN7JU7a&ust=1536974714241546
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIp6XlqrndAhUFipAKHTXPB3EQjRx6BAgBEAU&url=https://get.google.com/albumarchive/115709697102203172911/album/AF1QipNXU4IhRPGSgtpzBVX5tcqSXZ4RwKU3wJm5zTNP&psig=AOvVaw0NmrrMalvoFPBaaCTYh8dh&ust=1536974613161405
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIvZCXqrndAhUFQpAKHWUgCE0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.saudenalata.com/latas-estufadas/&psig=AOvVaw07ex1AaSQU4g4gz4EOK18q&ust=1536974428182790
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 O vírus HIV está se proliferando entre 

as pessoas. O que podemos fazer para 

preveni-lo? Vacina resolve? 

 www.lavras24horas.com.br/ 

 

 

 

Cite 3 coisas BOAS do microrganismos 

que você conhece. 

 

 

  

Do que os microrganismos se 

alimentam? 

 

 

  

ONDE os microrganismos vivem? 

 

 

PONTO EXTRA 

 

 

 Luzia usa muito antisséptico no rosto 

para evitar espinhas, porque não é 

recomendado o uso excessivo desse 

produto? farmaclick.com.br 

 

Uma bactéria ajudou na decomposição 

do seu papel, por isso volte uma casa. 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiavKeyqbndAhXIkZAKHd4rDi4QjRx6BAgBEAU&url=https://consultaremedios.com.br/gel-antisseptico-nexcare/p&psig=AOvVaw1X6zBZEmhZSrWzrCRLiwCV&ust=1536974148806643
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Aula 15  e 16 – Prova escrita 

1ª momento – Aplicação questionário inicial;  

Posterior a aula: 

Análise do pós-teste e comparação dos resultados entre estudantes com e sem hipoacusia. 

2º momento – aplicação de prova escrita 

 

Avaliação escrita 

       

       1) Isaías não tem o hábito de lavar as mãos antes das refeições nem após usar o banheiro, a figura ao 

lado representa   mão dele, com base no seus conhecimentos responda:  

 

        a) O que provavelmente tem na mão dele? 

              ___________________________________________________________ 

 

     b) Com qual instrumento podemos ver o que tem em sua mão? ________________________________ 

 

    c) Como você ajudaria Isaías a evitar isso? Em qual (is) situação (ões)?  

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Ligue os organismos abaixo, como no exemplo.  

 

Lembre-se: A prova foi realizada 
nesse formato, com figuras em 

respeito à necessidade dos 
estudantes surdos e aplicada a 

eles individualmente. 
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                    climatologiageografica.com                                       agrolink.com.br                                             microbeonline.com                                                       biologianet.uol.com.br 

 

 

 

 

                                                         

3) Correlacione os benefícios ou malefícios que cada um pode causar usando a tabela abaixo: 

 

MICRORGANISMO 

  

VÍRUS PROTOZOÁRIO FUNGO BACTÉRIA 
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climatologiageografica.com                                        

  

agrolink.com.br 

  

 
microbeonline.com 

  

 
biologianet.uol.com.br 
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DEGRADAÇÃO DOS ALIMENTOS - CICLAGEM DE NUTRIENTES – DOENÇAS 

AJUDA NA DIGESTÃO DE ALIMENTOS – DECOMPOSIÇÃO 

 

(1) Leptospirose                              

 

 (    ) Felipe está com esta doença no pulmão há mais de uma 

semana, sentindo febre, cansaço e não para de tossir, o médico 

disse que é causada por uma bactéria e que ele deve tomar 

antibiótico pra ficar bom. Ele acha que pegou do seu primo que 

também ficou assim semana passada. 
 

Guiamedicobrasileiro.com.br 

( 2 )  Tuberculose  

 

  (    ) João foi contaminado por um fungo, esta doença costuma se 

desenvolver em locais úmidos e pode também ser transmitida através de 

relações sexuais.  

 

 

portalolm.com.br 
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( 3 ) Gripe  

(  ) Maurício estava jogando futebol há muito tempo com a chuteira de 

Marcelo, esqueceu de enxugar os pés antes de começar a jogar e ficou com 

uma coceira causada por um fungo. Como é conhecida essa doença? 
 

 lyfo.ru 

( 4) Dengue kendrabindu.com   

(     ) Sônia está com uma doença causada por vírus, transmitida pelo 

mosquito Aedes aegypti, ela sente o corpo coçar, muita febre, dor de 

cabeça e não quer comer. 

(5) “Sapinho” ou candidíase   

 

(     ) Teve uma enchente na cidade onde Jorge mora e sua mãe pegou uma 

doença bacteriana causada por urina de roedores.  

 
 

 

               nobresfm.com.br 

( 6 ) “Pé de atleta”                       aminoapps.com 

 

(    ) Cláudia está grávida de 6 meses e cria gatos em casa, ela está com 

medo de ter pego uma doença causada por protozoário que poderá afetar seu 

bebê causando cegueira, surdez ou má formação. 
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4) Escolha um amigo desses acima e diga o que ele poderia fazer pra melhorar alguma dessas doenças e qual (is) conselho (s) você daria para 

que ele (a) prevenisse?  

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

5) Com base no gráfico abaixo, responda: 

 

( 7   ) Toxoplasmose                 vivefeliz.es 

 

 

  (    ) Cinthya não veio a escola há três dias porque está espirrando muito, 

com dor de cabeça e coriza ela acha que é resfriado, mas tem medo de passar 

essa doença viral muito comum aos seus amigos da escola. 
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(Fonte: a autora) 

 

a) Estas pessoas estão se tratando de pneumonia, doença que afeta os pulmões causando tosse, falta de ar e febre por mais de 4 dias. Quem 

passou mais tempo usando antibiótico? 

 

b) Essa doença é provocada por qual microrganismo? Justifique. 

(    )  bactéria     (    )  vírus     (     ) fungo    (    ) protozoário  . _______________________________________ 

 

c) Juliana voltou a adoecer depois de ter interrompido o tratamento, explique, com suas palavras, por que é perigoso fazer isso?  

 

6) Preencha os espaços com os diferentes formatos das bactérias: 

     
                                               ( 1 )                                     ( 2 )                                   ( 3  )                             (4) 

0

1

2

3

4

5

Denise Juliana Paulo Tiago

Tempo de uso de antibiótico
go

co
n

q
r.co

m
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                                       APÊNDICE B– Dicas de Inclusão de Legendas. 

1 ) Carregue o vídeo. Se você já carregou, prossiga para o passo 2. Para carregar o vídeo, clique em "Carregar" no site do YouTube. Siga as 

instruções de configuração para carregar. 

2) Faça suas legendas! Para criá-las, abra o programa "Bloco de Notas" do Windows. Usuários de Mac devem usar o "TextEdit" que fica na 

pasta de programas. Escreva o que as pessoas dizem no vídeo em linhas separadas sem espaços. Depois de terminar, salve o arquivo como 

".txt" na sua Área de Trabalho. 

3) Use a ferramenta de edição do YouTube. O YouTube tem várias ferramentas que podem ser usadas para carregar um arquivo de texto e 

que identificam as frases que estão sendo ditas no vídeo. Para adicionar legendas, entre no seu vídeo e, em cima do player, haverá a opção 

de editar. Clique na opção que diz "Editar legendas". 

4) Adicione o seu texto! Clique em "Adicionar novas legendas ou transcrever". Agora você pode carregar o documento. Clique em 

"Procurar" e ache o arquivo ".txt". Depois de achá-lo, clique em "Abrir". 

5) Verifique o tipo do arquivo. Clique na opção "Transcrever arquivo" e dê um nome para ele. É melhor dar o mesmo nome do vídeo para 

ele. Clique em "Carregar arquivo". 

6) Deixe o YouTube fazer o resto para você! O YouTube identificará quando alguém está falando e colocará a legenda certa quando ela 

estiver sendo dita. Depois de terminar, volte para o seu vídeo e execute-o (certifique-se de apertar o "CC" do player). Pronto!  

 

Fonte: https://pt.wikihow.com/Colocar-Legendas-em-Vídeos-no-YouTube . Acesso em: 20 Nov. 2018. 

 

 

 

https://pt.wikihow.com/Colocar-Legendas-em-V%C3%83%C2%ADdeos-no-YouTube
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APÊNDICE C –   Questionário e desenhos 

 

Luís é muito curioso e estudioso e está fazendo uma pesquisa sobre microrganismos para uma atividade de Ciências.  Porém, ele está 

tendo muito dificuldade e precisa de ajuda. Você poderia ajuda-lo nessa pesquisa?  

 

Ajude Luís a achar as respostas aos seus questionamentos. 

 

11) Pra você, o que é um microrganismo? 

12) Quais são os microrganismos que você conhece? 

13) Onde vivem os microrganismos? 

14) Você acha que todos os microrganismos causam doenças?  Apresente um argumento para justificar a sua resposta. 

15) Mencione algum microrganismo que causa benefícios ao meio ambiente, indicando o nome e o que ele faz de bom. 

16) Mencione algum microrganismo que causa doença ao homem, indicando o nome dele e a doença. 

17) Você acredita que vírus e bactérias são seres vivos? Por quê?   

18) O que você faria no lugar de Luís para descobrir isso? 

19) Você gosta da disciplina de Ciências? Qual (is) assunto(s) você acha melhor de estudar? 

20) Caso tenha, qual (is) sua (s) dificuldade (s) em aprender Ciências? 
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Desenhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenhe algum (ns) microrganismo (s) que você já viu e identifique o (s) tipo (s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
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APÊNDICE D - Roteiro do experimento 01 

 
COMO EVITAR A CONTAMINAÇÃO COM MICRORGANISMOS? 

Objetivos: - Identificar os locais onde vivem os microrganismos no nosso dia a dia; 

- Verificar formas de asseio que evitem a proliferação dos microrganismos no nosso cotidiano; 
- Evitar contágio com possíveis microrganismos patogênicos. 

Materiais necessários: Placas de Petri; etiquetas, canetas, fita adesiva, hastes de algodão, sabonete, álcool, escova de dente, creme 

dental e meio de cultura. 
Procedimentos: 

1) Pegar placas de Petri com meio de cultura; 
2) Identificar as placas: 

(1) mãos antes de lavar; 
(2) mãos depois de lavadas com álcool; 
(3) mãos depois de lavados com sabonete; 
(4) deixar no banheiro próximo ao vaso sanitário; 
(5) passar nos dentes antes de escová-los; 
(6) passar nos dentes após a escovação; 
(7) na região da orelha externa antes de lavá-las; 
(8) na região da orelha externa após a lavagem; 
(9) passar na maçaneta da porta; 
(10) no celular; 
(11) no solo e 
(12) lugar aberto (pátio). 

3) Fazer movimentos leves com as hastes de algodão, sob orientação do docente; Passá-las sobre o meio de cultura da placa 
com movimento de zigue zague ou que você se recorde posteriormente (USE A CRIATIVIDADE) 

4) Tampe as placas de Petri e vede-a com fita adesiva; 
5) Deixe as placas preparadas por alguns dias, em local longe do sol direto, à temperatura ambiente; 
6) Acompanhe o que ocorre por alguns dias sem abrir as placas. Registre-as com fotografias e faça anotações. 
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Questionamentos: 

 
 

1) Havia colônia de bactérias em alguma das placas? Se sim, houve uma placa com mais colônias? Por quê? 
2) Se sim, descrevas as características das colônias (tamanhos, cores, etc.); 
3) O que os resultados obtidos nos permitem concluir a respeito dos hábitos de higiene? E em relação a higiene no restante do 

corpo? 
4) Esses resultados mostram que as bactérias que apareceram são nocivas ao nosso corpo? 

 

SUGESTÃO: (Recomenda-se fazer em casa, pois há a necessidade do fogo para preparo: Meio de cultura caseiro: dois 

cubos de caldo de legumes concentrado; dois saquinhos de gelatina em pó incolor, uma xícara pequena de açúcar, 500 mL 

de água. Em uma panela ferver a á gua e adicionar o caldo de legumes, a gelatina e o açúcar, mexer até dissolver os 

ingredientes. Ferva a mistura por 30 min, deixe esfriar um pouco (não completamente), coloque a preparação nas placas de 

Petri, que deverão ser cobertas para evitar contaminação com o ar. Deixe esfriar até a gel atina endurecer.) Este meio dá 

pra preparar até 24 placas. 
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APÊNDICE E - Roteiro do experimento 02 

 

“MINHAS MÃOS ESTÃO SEMPRE LIMPAS?” 

Objetivos: - Verificar a presença de microrganismos nas mãos; 

- Compreender a importância de manter as mãos asseadas para evitar a proliferação de microrganismos patogênicos; 
- Identificar a melhor forma de higienizar as mãos. 

 

 
Materiais necessários: água, sabão, luz negra, caixa de papelão. 

      Procedimentos: 

1) Solicitar que os alunos coloquem as mãos na caixa com a luz negra e verifiquem se suas mãos tem alguns microrganismos 
aparente; 

2) Alguns estudantes podem lavar as mãos com sabão e verificar se houve alteração; 
3) Discutir se ainda existem microrganismos nas mãos e o porquê? 

 

     Questionamentos: 

- Sua mão estava limpa antes de lavá-las? 
- E após a lavagem? 
- Porque você acredita que ainda há indícios de microrganismos? 
- Como lavar melhor as mãos? 
- Porque isso é importante? 
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APÊNDICE F – Roteiro para produção de vídeos  

VÍDEO 01 – O mundo dos micróbios (Fonte: a autora) 

Vídeo Áudio 

O mundo dos micróbios  Júnior e Laura em “O mundo dos micróbios” 

Júnior (de vez em quando faz linguagem de sinais, tem 

aparelho) e Laura (bonequinhos adolescentes 

estudando na UFRN)  

- Oi, meu nome é Júnior, você já me conhece. Esta é minha amiga Laura ela é 

estudante de Biologia da UFRN e vai me ajudar a estudar para prova de Ciências. 

- Oi, pessoal! Tudo bom? Vamos estudar conosco? 

(Bonequinhos conversando) 

Enfatiza essas palavras para aparecer no vídeo  (Micro 

–pequeno / Bio – vida) 

Zoom – aparece a ponta de um alfinete cheinha de 

micróbios minúsculos 

- O que vai cair na sua prova Júnior? 

- É um nome bem esquisito, é micro, micro - bios? 

- Ah, sim! Micróbios. Micro significa pequeno e bio significa vida.  

- Isso mesmo, a professora me falou que eram bem pequenos, tão pequenos que a 

gente não vê. É verdade? 

- Sim, pra vermos precisamos de aparelhos como os microscópios que podem ser 

ópticos ou eletrônicos. 1 milhão delas cabe na cabeça de um alfinete, acredita? 

  

Conversando  - O que? Isso tudo? Não consigo nem imaginar. Então quer dizer que eu posso 

pegar nesses bichinhos? Eca, que nojo! 

- Hahaha Não só pode como tem diversos até em você; 

  

- mostrar os lugares que os micróbios habitam, rios, 

solos, oceanos, ar, nas plantas e em nós. 

- Em mim? Como assim? Onde?  

- Eles podem habitar vários lugares, como solo, rios, lagos, mares, oceanos, no ar, 

na superfície de animais e plantas e dentro deles também. 
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- Mostrar desenho de cada um como se Júnior tivesse 

pensando... (fungo – levedura/ bactérias/ protozoários 

– com cílios/ algas e os vírus infectando uma bactéria) 

pode dar rosto aos micróbios 

 

- Ah! Então você também tem. Siiiim, ela disse que estudasse todos, mas são 

muitos. 

- Mas vamos estudar um a um, são eles: fungos, bactérias, protozoários e algumas 

algas, além dos vírus, que não tem vida. 

  

Continuação da conversa... 

Parasitas obrigatórios (aparecer maior na legenda) 

Aparecer vírus se multiplicando dentro da célula. 

Aparecer  benefícios dos vírus (produção de 

antibióticos, baterias...) 

- Porque não? Mas eles estão dentro de mim mortos? 

- Não, é bem assim, os vírus é uma exceção, eles são considerados sem vida por 

alguns cientistas porque eles não conseguem se multiplicar sozinhos precisam 

sempre parasitar alguém, por isso, os chamamos de parasitas obrigatórios. 

- Ah entendi. Então quer dizer que ele consegue se reproduzir só se for dentro de 

mim? 

- Isso e de outros seres vivos também, como plantas, fungos... Eles são poderosos 

se multiplicam dentro das células vivas obrigando elas a fazerem novos vírus. 

- Mas eles são importantes também para nós? 

- Sim, são demais. Para controle da população, na biotecnologia para fabricação de 

medicamentos e até de baterias superpotentes, acredita? 

 

Mostrar um microscópio eletrônico 

Escala de tamanhos passando 

- Puuuxaa, que legal! Não sabia disso. E o tamanho deles é bem pequenininho, não 

é, menor que uma bactéria? 

- Isso, menor que uma bactéria, quando eles foram descobertos não puderam nem 

ser vistos porque ainda não existia microscópio eletrônico. 

- Caramba ! E como é esse microscópio eletrônico. Eu posso ver? 

- Ele é bem grande e tem várias luzes e... tem um aumento de até 500.000 x. 

- Nossa isso tudo??  

- Isso tudo. Dá para ver váriaaaas coisas microscópicas, presta atenção nessa escala 
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alemdasaulas.wordpress.com  

de tamanho pra você ter uma ideia. 

- Muito interessante, deve ter vários em nosso corpo.  

Junior pensando os micróbios comendo -  Nossa! E como é que esses micróbios conseguem viver? 

- Eles precisam de água, ar, alimentos, como qualquer outro ser vivo.  

 

Mostrar a Terra primitiva habitada só por bactérias. - A professora disse que eles já estavam na Terra antes da gente, mas faz muito 

tempo, não sei nem contar. 

- Sim, há mais de 3,5 bilhões de anos. São muitos muitos anos mesmo. 

Laura leva ele ao laboratório onde há microscópios 

óticos.  

- Ah queria ver algum deles. 

- Eu posso te mostrar, só um instante... (tcharam)  O que você consegue ver? 

- Ai que legal isso é um micro - microscópio, não é isso? Micro de pequeno!! Pra 

ver coisas pequenas? 

 

Junior vendo o microscópio dar  um zoom para ele ver, 

as bactérias em vários formatos. 

Mostrar cada formato pelo menos os principais (coco, 

bacilo, espirilo e vibrião) como se tivesse aumentado o 

zoom no microscópio. 

- Exato, esse aqui é óptico, ele amplia mais de 400.000 x  nossa visão. 

- Que legal! Que emoção. Deixa eu ver, deixa eu ver. Estou vendo umas coisas 

redondas se mexendo outras parece uma vírgula, o que é isso? 

- Isso são bactérias, elas podem ter diferentes formatos como os cocos, bacilos, 

espirilos ou vibriões. Que juntas podem formar diferentes colônias de acordo com 

a quantidade, chamadas, diplococos, estafilococos, estreptococos... 

- Esses redondos são cocos, os vibriões parecem vírgula, os bacilos são mais 

compridos e os espirilos que parecem molas? 
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- Exatamente! Muito bem. 

 

- Aparecer vários tipos de fungos , leveduras (Jr. 

imaginando) os cogumelos . 

- Mostrar fungos com hifas e micélio 

- Mostrar bactéria crescendo e se dividindo  

- esporos dos fungos sendo levados pelo vento 

- E os fungos como são? 

- Eles podem ser unicelular (só uma celulazinha) como as leveduras ou pluricelular 

(váaarias células) como os cogumelos , esses a gente já consegue ver. 

- Onde eu vejo isso? 

- Você já viu alguma coisa mofada? Normalmente são fungos porque eles gostam 

de locais úmidos. 

- Ah já sim meu casaco guardei molhado no guarda roupa, ficou cheio de 

pontinhos pretos tive que lavar. Mas e esses como eles crescem? 

- As bactérias aumentam de tamanho e se divide em duas, já os fungos podem 

crescer por brotos que se separam ou formando várias hifas, chamado de micélio. 

Esses micélios geram esporos que são levados pelo vento ou por insetos 

espalhando esses fungos por tooodo canto. 

 

- Conversa continua agora com o microscópio de lado 

e o livro na mão 

Junior vendo no livro os protozoários com cílios, 

outros com flagelos e as algas realizando fotossíntese. 

- E as algas e protozoários? 

- Os protozoários também são unicelulares, podem ter cílios, flagelos, vários 

formatos. Não produzem seu próprio alimento por isso chamamos eles de... 

- Heteró  hetero (diferente)? a professora falou, mas esqueci. 

- Heterótrofo 

Junior muito feliz  - Heterótrofo, heterótrofo.. E a gente é o que?   

- Heterótrofo também. 

- Mas eu não faço minha comida? 

- Nãooo você pode até cozinhar e sei que muito bem, mas quem produz nosso 

alimento são outros seres. 

- Ah, claro. Isso as algas que não são porque elas são autótrofas, conseguem 
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produzir seu próprio alimento.  

- Isso mesmo. Através da fotossíntese e tem várias formas e cores também. 

- Legal! Entendi tudo! Eu gostei de estudar com você. Obrigado!  

- Obrigada a você. Estamos sempre aprendendo. 

  

Junior cantando e dançando com Laura (Paródia criada 

por ele) o ritmo vocês podem dar mas como se fosse 

uma rima  

 

Como é bom aprender/ com minha amiga Laura e você! 

Agora eu vou falar/ dos micróbios desse lugar 

Todos são pequenininhos que eu não consigo enxergar/ mas com muito cuidado no 

microscópio eu posso olhar... 

As bactérias podem crescer/ no meu corpo pra valer,  

Elas têm formas diferentes/ como muita gente.  

Cocos, bacilos, espirilos ou vibriões/ na mesma família podem nascer de montões  

Já os vírus nem vida pode ter/ a não ser que ele parasite um de nós sem querer. 

Algas são autótrofas /e os protozoários heterótrofos /  

Elas fazem fotossíntese / 

mas isso não quer dizer/ que outros também não precisam comer  

 

Despedida deles dando tchau até a tela fechar em 

Júnior 

Tchau pessoal e até mais uma vídeoaula  

 

Produção 

Direção 

- 
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Slides do vídeo 01 (Fonte: a autora) 
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VÍDEO 02 – Quem são esses bichinhos? (Fonte: a autora) 

Vídeo Áudio 

Júnior em “O mundo dos micróbios” 

Júnior agora junto com seus amigos (6 colegas) e o 

professor na sala de aula. 

Júnior gesticula pra fazer perguntas e tem um professor 

interprete na sala de aula 

-Professor na sala (de óculos) com o projetor  

- Júnior: Oi pessoal, hoje eu, meu professor e meus coleguinhas vamos te 

ensinar mais sobre o mundo dos micróbios.(em Libras)  

- Professor: Olá, pessoal! Vamos hoje continuar aprendendo sobre os 

microrganismos, está certo? 

- Todos: Sim, professor.  

- Quem lembra os tipos de microrganismo que vimos na última aula? 

- Junior: Eu,( o interprete fala ao professor) algumas  algas, protozoários, 

bactérias, fungos e os vírus. 

- Isso mesmo. Parabéns, Junior! 
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Professor conversando na sala com os alunos - Professor: E todos os micróbios são ruins? 

- Clara: São sim. Eu fiquei com disenteria e o médico me deu antibiótico, ele 

disse que foi uma bactéria que me deixou doente.  

- Rodrigo: Anti, o que? 

- Professor: Antibióticos são medicamentos a base de fungos que serve para 

matar bactérias, Rodrigo.      

Professor conversando na sala com os alunos - Bárbara: Então professor... pensando bem. Acho que os micróbios não são 

tão ruins assim se os fungos conseguem matar bactérias. É uma coisa boa, não 

é? 

- Professor: Claro, Bárbara. Os microrganismos podem ser muito úteis na 

nossa vida. Como na produção de alimentos, de medicamentos. 

 

Professor abre o projetor e mostra filme na fábrica 

produzindo alimentos, medicamentos 

- Professor: Olha como eles são úteis: na fabricação do pão, dos queijos, 

coalhadas, iogurtes e também em medicamentos como insulina, antibióticos. 

- Rodrigo: E vinho que fica esperando muito tempo é pra que?  

- Cerveja e vinho também são bebidas fermentadas mas não destiladas, a ação 

das bactérias faz elas fermentarem e dar aquele gosto, o vinho pode se 
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transformar em vinagre também por ação das bactérias acéticas.  

Imagens da produção de biocombustíveis através da 

cana de açúcar. 

Imagens dos micróbios reciclando a matéria no planeta. 

Rebeca: Ah que legal! Eu não sabia disso pra mim eles só davam doenças. 

Professor:  

O Brasil é um dos maiores produtores de biocombustíveis, a levedura (fungo) 

transforma a sacarose (açúcar) da cana de açúcar em etanol (álcool). 

Sem falar no meio ambiente, são eles quem reciclam e degradam tooooda a 

matéria orgânica e inorgânica do planeta para ser usada de novo.   

  

Mostrar a ciclagem de nutrientes e decomposição da 

matéria orgânica. 

Clara: E na natureza, serve pra que? 

Professor: Pra ciclagem de nutrientes, decomposição da matéria orgânica. 

Imagine se naaaada pudesse se decompor onde ficaria tudo? 

Ricardo: É verdade, professor. Nunca pensei nisso antes. 

Nome das doenças mais destacados na legenda Barbara: E as doenças, quais são? 

Professor: elas podem dar em outros seres vivos também. As humanas mais 

comuns causadas por vírus são 

Hepatite, gripe, Aids, rubéola, sarampo, catapora, caxumba e raiva. 

Rebeca: Então o antibiótico não mata esses não?  

Professor: Infelizmente, não Rebeca, somente doenças provocadas por 

bactérias, como: sífilis, tuberculose, lepra, tétano, coqueluche, pneumonia... 

 

Ricardo: como a gente pega essas doenças? 

Professor: Às vezes pela falta de higiene ou pelo ar, por outras pessoas, 

picadas de insetos. 

Clara: Higieneee é muito importante para se prevenir.Vamos cantar professor? 
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Clarinha cantando 

 

Umas partes podem ser cantadas por um ou outro 

 

Clarinha tomando banho, lavando as mãos, ensacando o 

lixo, enxugando os pés, colocando desodorante e 

perfume... 

Paródia da Clarinha 

 

- Um bom banho eu vou tomar/ 

Para as bactérias ruins não me pegar 

Lavar minhas mãozinhas /para preparar comida na cozinha 

E ao sair do banheiro /dar descarga evita o mal cheiro 

O lixo vou colocar/ no lugar dele para reciclar 

Enxugar meus pezinhos/ com muito carinho  

Colocar pó de chulé /para os fungos não dá no pé 

 Não esquecer o desodorante e me perfumar no mesmo instante  

Andar bem cheirosinha / com o  perfume da vizinha.  

 

(Não não tem que ser o seu mesmo! 

Ah sim, então de novo) 

 

Andar bem cheirosinha/ com o perfume da Clarinha. 

 

Professor: Isso mesmo! Coisas de higiene devem ser pessoais e nada de usar 

antisséptico demaaaais, sabem por quê? 

Clara: Não deixa tudo limpo? Para mim podia usar sempre. 

Júnior: É porque mata as bactérias boas também? 

Professor: Não é bem por isso, é porque além de deixar as bactérias mais 

resistentes aos antibióticos, esses antimicrobianos em excesso pode até causar 

alergias, pois tira a “proteção” da pele.  

Ricardo: Ah, entendi. Então nada de exagerar com esses produtos. 

 

Na sala de aula conversa entre o professor e os alunos. Clara: E os fungos não causam doenças ? 
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Professor: Causam sim, são chamadas de micoses (pode dar na unha, na boca) 

para matar só com antifúngicos. 

Barbara: Como a gente evita essas doenças, além da higiene?  

Professor: Tomando vacinas é uma das formas. 

Rebeca: Pra não pegar essas doenças, não é? Meu pai está gripado de novo. 

Por que isso acontece? 

Professor: Alguém sabe explicar a Rebeca? 

TODOS: NÃO.  

Ricardo: Se a vacina protege não era pra eles terem mais nada, não já ficou 

doente uma vez? 

Professor: Sim, Ricardo. Só que ainda não existem vacinas para tooodas as 

doenças ainda e além do mais, os vírus sofrem muitas mutações, o que ajuda o 

pai de Rebeca adoecer da mesma coisa.  

Júnior: Ah! é por isso que eu tive dengue 2x? 

Professor: Isso mesmo Júnior, existem 4 tipos diferentes de vírus da dengue. 

Você já deve ter pego 2 deles. Mate esses mosquitos em casa pra não pegar 

novamente, viu? 

Júnior: Pode deixar agora já aprendi 

TODOS cantando 

 

Umas partes podem ser cantadas só por um ou outro. 

A cada doença mostrar uma pessoa com sintomas dela.  

 

 TODOS: Musica das doenças 

Alguns micróbios são de arrepiar cuidado no que elas podem provocar 

: sífilis é uma DST, enquanto a  tuberculose dá febre pra valer. 

A pneumonia também é no pulmão que está perto do coração 

A lepra é muito antiga dá na pele formando feridas 

Se eu me cortar o tétano posso pegar, já a   coqueluche, eu posso parar de 

respirar. 

Essas são causadas por bactérias, mas é sempre bom evitar. 

Já os vírus são muito perigosos, podem até te matar. 
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 Hepatite dá no fígado é difícil de tratar 

A Aids ainda não tem cura mas estamos chegando lá! 

A zika, dengue e chicungunya também podem te parar por muito tempo no 

hospital até você se recuperar. O mosquito deve ser matado para ele não te 

picar. 

Sarampo e catapora dão manchinhas sem igual e a rubéola no bebê também 

pode ser mortal.  

Caxumba deixa tudo inchado, mas você fique ligado   

Pra raiva não te pegar leve seu cachorro pra vacinar 

 

No posto de saúde vou me vacinar pra algumas dessas doenças eu não pegar! 

 

Júnior piscando o olho e dando tchau. Que legal aprender assim pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima 

aula. 

 

Slides vídeo 02 (Fonte: a autora) 
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História 01 (em slides) História 02 (em slides) 
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APÊNDICE H – Mini glossário de Libras sobre Microbiologia 

                                                    
 

 

                                                                  Naama Pegado Ferreira 

Ivaneide Alves Soares da Costa 

Fo
to

: a
 a

u
to

ra
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Este produto educacional surgiu da necessidade de padronização de sinais no âmbito de Ensino de Ciências, especialmente 

na Microbiologia, para estudantes surdos. Na intenção de que ele fosse registrado e divulgado para que todos os participantes 

da cultura surda tenham acesso à informação científica e a fim de cooperar com educadores e intérpretes da Educação 

Básica. Ele foi pensado principalmente em verbetes referentes a área da microbiologia, já que é de interesse dos discentes 

compreenderem tais assuntos e processos envolvidos que estão tão presentes em seu cotidiano. 

Expresso desde já, minha profunda gratidão a intérprete de LIBRAS, Cristiane Maria Raiol Oliveira que fotografou os sinais, 

cooperando para elaboração desse material. 

Sejam bem-vindos e aproveitem esse mini glossário com 21 verbetes, com futura intensão de expansão. 

 

As autoras 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para melhor entendimento os verbetes foram organizados em ordem alfabética, com as 

seguintes características:  

 

 

1) Termo – Definição do termo 

 

 

 

 

 

 
                                               (Descrição do sinal) 

 

 
                      S.S. = Sinais simples (apenas um movimento, somente um sinal) 

                      S.C = Sinais compostos (mais de um sinal) 

SINAL 
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1) VERBETES 

1.1 AIDS (S.S) - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, doença viral provocada pelo 

HIV. 

 (Uma mão aberta encaixando na palma da outra mão, na vertical) 

1.2 Algas (S.C) - organismos que realizam fotossíntese, produzindo desta forma a energia 

para o seu metabolismo. 
 

  +     (Mãos em concha e depois o dedo indicador no 
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antebraço) 

 

1.3 Antibiótico (S.C) – medicamento capaz de matar bactéria. 

 

    +     (Indicadores em oposição e fechando com o 

polegar) 
 

1.4 Anticorpo (S.C) - atuam no sistema imunológico como defensoras do organismo vivo 

contra bactérias, vírus e outros corpos estranhos. 

 +  (Sinal de doença “dedos em movimento acima da 
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outra mão” e depois as mãos se juntando em “O”) 

1.5 Antígeno (S.C)  - Toda substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de 

anticorpos. 

 +   

(Uma mão fechada em “S” e a outra com os dedos polegares e médios apontando para mão 

com o polegar para cima, depois o sinal de vírus – ver verbete 2.21) 

1.6 Bactéria (S.S)  - microrganismos unicelulares, procarióticos, que podem ser encontrados 

na forma isolada ou em colônias e pertencente ao reino Monera. 
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 (Dedos indicadores em movimentos para frente) 

1.7 Bacteriófago (S.C)  – vírus parasitas de bactérias 

 +  (Sinal de bactéria – ver verbete 2.6 e sinal de 

vírus – ver verbete 2.21) 

 

1.8 Cianobactéria (S.C) - microrganismos fotossintéticos também conhecidos por 'algas 

azuis'. 
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 (Uma mão em “C” e outra empurrando os outros dedos para frente) 

1.9 Dengue (S.S.)– doença viral, transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti. 

 (Movimento de picada em uma mão, atingindo o outro braço) 
 

1.10 Fermentação (S.C.)– produção de energia (ATP) sem a presença do Oxigênio. 
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  (Sinal de fogo – mãos com a palma para cima empurrando os 

dedos para cima alternadamente) 

 

1.11 Fungos (S.S.) - seres eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, heterotróficos e aeróbios 

ou anaeróbios facultativos. 

 (Uma mão os dedos juntos e a outra fazendo movimentos de pegar e 

soltar ao redor da mão na base) 
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1.12 Gripe (S.S.) – Doença viral, causa mal estar, fraqueza, febre, dor de cabeça e coriza. 

  (Simular espirro, dedo no nariz) 

 

 

1.13 Microrganismo (S.S) – seres diminutos que só podem ser vistos no microscópio. 

 

  (Sinal de bactéria – ver verbete 2.6) 
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1.14 Microscópio (S.S) – equipamento onde se visualiza os microrganismos e coisas menores. 

  (Mãos em ‘O’, fazendo movimentos de ajustes para dentro e para 

fora) 

1.15 Pasteurizado –processo de variação de temperatura realizado em alimentos, com o 

objetivo de destruir microrganismos patogênicos. 

    (Sinal de leite “Uma mão apertando os dedos para baixo”, simulando 

a retirada do leite da vaca + sinal de fermentação – ver verbete 2.11) 

1.16 Placa de Petri (S.C)- é uma peça de vidro ou plástico, de formato idêntico a pequeno 
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prato de bordas verticais. Usa-se principalmente para desenvolver meios de cultura 

bacteriológicos. 

 (Fazer o formato com o dedo indicador e depois “abrir” afastando as duas 

mãos em concha ) 

1.17 Protozoário (S.S.)- São seres vivos unicelulares, heterótrofos,  eucariontes, pertencentes 

ao Reino Protista. Geralmente vivem em água doce. 

    (Dedo indicador sendo puxado pela outra mão) 
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1.18 Transmissão de doenças (S.C.)- – Forma de uma doença se espalhar. 

 (Sinal de doença “uma mão fechada e outra acima com os dedos 

em movimento” depois o sinal de espalhar) 

1.19 Tuberculose – doença bacteriana, que atinge os pulmões e prejudica a respiração.  

 (Dedo médio passando a mão no peito e expressão facial de 

falta de ar) 

1.20 Vírus – Microrganismo parasita que infecta outros seres vivos para se reproduzir, podem 
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causar doenças. 

  +   (Sinal de microrganismo – ver verbete 

2.14 depois uma mão em “V” voltando para outro braço que está com punho fechado) 
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