
 
 

  

 

FACULDADE UnB PLANALTINA 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPÇÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

AUDITIVA DO ENSINO REGULAR NA UTILIZAÇÃO 

DE MODELOS EM BOTÂNICA 

 

 

 

 

AUTOR: DOUGLAS PEREIRA GOMES 

  

 

  

 

 

Planaltina – DF 

Dezembro 2015 



 
 

                            

 

FACULDADE UnB PLANALTINA 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS 

 

 

 

PERCEPÇÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

AUDITIVA DO ENSINO REGULAR NA UTILIZAÇÃO 

DE MODELOS EM BOTÂNICA 

 

 

 

AUTOR: DOUGLAS PEREIRA GOMES 

 ORIENTADORA: PROFª DRª MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA 

COORIENTADORA: PROFª DRª MARIA DE LOURDES L. DE FREITAS 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Banca Examinadora, como exigência parcial para 

a obtenção de título de Licenciado do Curso de 

Licenciatura em Ciências Naturais, da Faculdade 

UnB Planaltina, sob a orientação da Profª Drª 

Maria Cristina de Oliveira e coorientação da 

Profª Drª Maria de Lourdes L. de Freitas. 

 

 

 

Planaltina – DF 

Dezembro 2015 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço, primeiramente, a Deus e a Virgem Maria, que me guiaram diariamente, para que 

pudesse concretizar este meu sonho, e me deram forças para não vacilar perante as tribulações 

que pudessem advir. 

Aos meus queridos pais, Ronaldo e Antonia, minha irmã Carolina, e meu afilhado, Luan 

Henrique, que estiveram sempre ao meu lado dando-me vigor para que pudesse continuar 

durante todos estes anos, vocês me deram carinho, amor e conforto. 

A todos os demais integrantes da minha família, que me incentivaram para que fosse possível 

a concretização deste sonho, que é compartilhado por todos. 

A minha tia Josenice e amiga Jaqueline, que me ajudaram a tornar possível a construção dos 

modelos interativos do ciclo de vida das Gimnospermas e Angiospermas. 

A minha orientadora, Maria Cristina, e coorientadora, Maria de Lourdes e, em ressalva, a 

professora Cynthia Bisinoto, pelas contribuições, incentivo, e apoio que me deram durante toda 

a realização deste trabalho, e durante toda a minha formação acadêmica.  

Aos meus queridos amigos, Franklin Berthoni e Luara Oliveira, pelo companheirismo, amizade 

mútua e por sempre estarem ao meu lado durante todos os momentos.  

Aos alunos com deficiência auditiva, que participaram deste trabalho, os professores 

intérpretes, os professores da sala de recurso e a direção da escola, que me auxiliaram para que 

fosse possível a realização deste trabalho.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

Este estudo é dedicado a todos os profissionais da 

educação que acreditam no ensino igualitário a 

todos os nossos alunos independentemente, de cor, 

credo, orientação sexual ou qualquer tipo de 

deficiência. O educador é o principal mediador 

entre o aluno e conhecimento. 

 



 

5 
 

PERCEPÇÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA DO ENSINO 

REGULAR NA UTILIZAÇÃO DE MODELOS EM BOTÂNICA 

 Douglas Pereira Gomes1 

RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo verificar a percepção dos alunos com deficiência auditiva do ensino 

fundamental, na utilização de modelos representativos do ciclo de vida das Gimnospermas e Angiospermas no 

ensino de Ciências Naturais. O trabalho foi realizado em uma escola pública de ensino regular na cidade de 

Planaltina no Distrito Federal. Para a realização desta pesquisa foram criados modelos em biscuit do ciclo de vida 

das gimnospermas e angiospermas. A metodologia utilizada foi a aplicação dos modelos em sala de aula e após 

uma entrevista semiestruturada com os sete alunos com deficiência auditiva, além de uma entrevista 

semiestruturada com a professora responsável pela sala de recursos da escola. Para a realização das entrevistas 

com os alunos, foi necessário a participação do professor intérprete de libras. Com a aplicação desse estudo foi 

possível verificar a partir da percepção dos alunos, o quão é necessário a utilização de modelos como recurso 

didático, excepcionalmente quando se trabalha no ensino de botânica nas aulas de Ciências Naturais com alunos 

com deficiência auditiva.  

Palavras-chaves: Ensino/Aprendizagem; Alunos com deficiência auditiva; Ensino de Botânica; Modelos 

interativos.  

 

ABSTRACT  

This study aimed to verify the perception of students with hearing impairment of elementary school, the use of 

representative models of the life cycle of Gymnosperms and Angiosperms in the teaching of natural sciences. The 

study was conducted in a public school in regular school in the city of Planaltina in the Federal District. For this 

research were created models biscuit in the life cycle of gymnosperms and angiosperms. The methodology used 

was the application of the models in the classroom and after a semi-structured interview with seven students with 

hearing impairment, plus a semi-structured interview with the teacher responsible for the school's resource room. 

For the interviews with the students, it was necessary the participation of the interpreter pounds teacher. With the 

application of this study we observed from the perception of the students, how the use of models as a teaching 

resource is necessary in exceptional circumstances when working in the teaching of botany in the classes of Natural 

Sciences with students with hearing impairment. 

 

Keywords: Teaching/ Learning; Students with hearing impairment; Botany teaching, Interactive Models. 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Universidade de Brasília - Faculdade UnB Planaltina. Curso de Licenciatura em Ciências Naturais. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, houve grande elevação na qualidade de ensino, a partir do 

desenvolvimento da Educação Inclusiva. Tal educação teve um grande começo com o 

aparecimento da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), que possui como pilar norteador 

a ideia de uma educação na qual todas as crianças e jovens que possuam algum tipo de 

deficiência e/ou altas habilidades têm direito ao ensino regular como os demais alunos. 

Correlacionada com a Declaração de Salamanca, a Lei de 9394/96 mostra que é direito e dever 

do Estado oferecer para toda a sociedade uma educação igualitária, independendo de suas 

características sociocultural e pessoais. Entretanto, mesmo com todos estes direitos instituídos 

em Lei, ainda hoje muito pais buscam para filhos com algum tipo de deficiência uma educação 

segregadora, acreditando que tais profissionais terão uma melhor qualificação para agir em sala 

de aula. Na maioria das vezes, tais buscas têm como principal fator a falta de conhecimento de 

seus direitos. Como mostram as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1990), no Artigo 4º 

inciso III: “Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades 

especiais preferencialmente na rede regular de ensino”.  

A realização dessa pesquisa advém de experiências adquiridas durante a realização da 

disciplina de Estágio Supervisionado, no qual foi proporcionado uma realidade diferenciada, 

na qual muitas universidades preparam os seus licenciados. Todavia, com a realização de uma 

metodologia mais participativa e ilustrativa durante toda a realização do estágio, criou-se o 

interesse de propiciar um recurso didático para os alunos com deficiência auditiva, e evidenciar 

como os recursos didáticos podem ser de grande valia para melhorar os eixos ensino e 

aprendizagem não somente para os alunos com deficiência auditiva, mas para todos os alunos 

do ensino regular. 

É sabido que os modelos, como recursos didáticos, são uma grande ferramenta para os 

profissionais da educação, tanto no que diz respeito à educação inclusiva, como para o ensino 

regular. A elaboração de recursos didáticos é de suma importância para o processo de ensino 

aprendizagem dos discentes, para a melhor assimilação dos conteúdos científicos trabalhados 

em sala, pois, desenvolvem a criatividade e a coordenação motora, além de servir para o 

professor na sua atuação em sala de aula (SOUZA, 2007). Assim, a construção e a utilização 

de modelo pode possibilitar um ensino e aprendizagem mais significativo para os alunos.  

Adicionalmente, sabe-se que existe grande perda do conteúdo de Ciências Naturais quando este 
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é traduzido para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), já que nem todas as palavras da área 

de ciências estão contempladas na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). De acordo com a Lei 

9394/96, artigo 59, o sistema deve assegurar aos alunos com deficiência o desenvolvimento de 

suas habilidades ou superdotação, advindo da utilização circuitos, métodos diferenciados, novas 

técnicas, recursos educativos, para atender às suas necessidades.  

Sendo assim, a utilização de modelos, para alunos com deficiência auditiva são 

imprescindíveis, e espera-se que estes apresentem uma melhor aprendizagem em relação à 

utilização de metodologias tradicionais para o ensino de ciências.  Neste sentido, o objetivo 

deste trabalho foi verificar a percepção dos alunos com deficiência auditiva, do ensino 

fundamental, na utilização de modelos representativos do ciclo de vida das Gimnospermas e 

Angiospermas no ensino de Ciências Naturais. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Educação Inclusiva no Brasil 

A educação igualitária no Brasil está sendo alvo de discussão há muitas décadas, tendo 

como marco dela a Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), afirmando que a 

educação é direito de todos, não obstante podemos notoriamente evidenciar que tal direito ainda 

tem sido desacerbado de muitas pessoas ainda na atualidade, apesar de todos os investimentos 

e esforços em uma educação mais inclusiva para todos os alunos. Na Constituição Federal de 

1988, no artigo 208, inciso III, é mostrado que é dever do Estado propiciar a todos os alunos, 

mesmos aos alunos que tenham algum tipo de deficiência e/ou altas habilidades no ensino 

público, preferencialmente no ensino regular. Na lei de número 7.853 de 24 de outubro de 1989, 

o seu artigo segundo aponta que o Poder Público e seus órgãos tem o dever de assegurar a todas 

as pessoas que tenham algum tipo de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, 

incluindo os direitos à educação pública.  Tanto na Constituição Federal, quanto na Lei 7.853, 

são promovidas questões que estão relacionadas com a Declaração de Direitos Humanos de 

1948, pois, são questões que buscam proporcionar um ensino mais igualitário e inclusivo a 

todos os alunos da rede pública de ensino. 

No Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 observa-se a preocupação com o 

ensino igualitário e regular indiferente das limitações que os alunos possam. Além disso, 

assegura direitos básicos como: lazer, saúde e alimentação. Também foram apontados na Lei 
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de número 8.069, de 13 de julho de 1990, no artigo 4º, que é dever da família, comunidade, e 

de toda a sociedade, além do poder público, assegurar a todos os jovens tendo absoluta 

prioridade, os direitos referentes à vida, à saúde, e à educação e entre outros.  E no artigo 54º, 

inciso III, aponta que todos os jovens com alguma deficiência têm direito ao atendimento 

educacional especializado, primordialmente quando possível na rede regular de ensino. 

Um dos grandes marcos para a educação inclusiva no Brasil e em todo mundo, foi 

oriundo da Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, que ocorreu em 

1994, em Salamanca, na Espanha, que contou com a participação da Organização das Nações 

Unidas (ONU). Na conferência 88 governos e 25 organizações internacionais discutiram a 

necessidade imprescindível da educação para toda a população, independentemente das suas 

limitações. Tendo também o enfoque em modificações nas políticas educativas, para que 

pudessem proporcionar uma melhor educação, uma capacitação de professores nas instituições 

de ensino regular, para que as mesmas pudessem atender de forma mais eficientes todos os 

estudantes, e melhora na qualidade do ensino para alunos com algum tipo de deficiência, 

transtorno e/ou altas habilidades. A Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas 

Especiais, UNESCO (1994) em Salamanca pode proporcionar questões educacionais 

indubitavelmente primordiais, que já haviam sido levantadas outrora pela Declaração Universal 

de Direitos Humanos (1948), sobre o ensino igualitário inerente a todos os estudantes na rede 

pública de ensino regular no Brasil e em todo o mundo.  

A Lei de Diretrizes e Bases da educação brasileira (BRASIL, 1996), no capitulo 5º no 

artigo 58 esboça que a educação especial é uma modalidade de ensino que deve ser realizada 

preferencialmente no ensino regular, para educandos com quaisquer necessidades especiais, 

superdotação e/ou altas habilidades. E, quando se fazer necessária, deve haver 

acompanhamento de tais alunos pela sala de recursos da própria escola ou em centros de 

atendimento educacionais especializados. 

2.1.2 Educação inclusiva: O atendimento dos alunos com deficiência auditiva na sala de 

recursos 

Desde muito jovem, a criança ouvinte já recebe diversos tipos de estímulos para a sua 

convivência em sociedade, com o próprio contato direto com os seus familiares e o meio em 

que se encontra inserido. A criança com deficiência auditiva, tendo os pais ouvintes, não tem 
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as mesmas oportunidades e estímulos no seio familiar, fato que notoriamente tem interferência 

no desenvolvimento cognitivo das crianças com deficiência auditiva. No decorrer de toda a 

história da educação dos alunos com deficiência auditiva, são identificados diversos desafios, 

tendo, como um dos principais, a dificuldade de comunicação e, com isso, a inserção no âmbito 

acadêmico (SIQUEIRA; OLIVEIRA, 2013).  

A Nota Técnica SEESP/GAB (2010) do Ministério da Educação, certifica que os 

alunos com algum tipo de deficiências e/ou altas habilidades, tem direito ao ensino regular 

como ao atendimento especial em sala de recurso. Esse atendimento deve ocorrer na sala de 

recursos da própria escola em que o aluno esteja matriculado ou em centro de atendimentos 

educacionais especializados. A sala de recursos tem por finalidade o auxílio na 

complementação de atividades realizadas no ensino regular, além de promover a inclusão dos 

alunos com algum tipo de deficiências e/ou altas habilidades, não obstante a sala de recurso de 

modo algum deve ter caráter substitutivo da sala comum (BRASIL, 2010). 

O atendimento realizado na sala de recurso é realizado em horário inverso a das aulas 

do ensino regular, sendo proporcionado para os alunos com deficiência auditiva, aumento do 

vocabulário da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), além da inserção dos alunos com 

deficiência auditiva das atividades realizadas pela instituição de ensino. Damázio (2007) aponta 

que: 

O planejamento do Atendimento Educacional Especializado é elaborado e 

desenvolvido conjuntamente pelos professores que ministram aulas de Libras, 

professor de classe comum e professor de Língua Portuguesa para pessoas com 

surdez. O planejamento coletivo inicia-se com a definição do conteúdo curricular, o 

que implica que os professores pesquisem sobre o assunto a ser ensinado. Em seguida, 

os professores elaboram o plano de ensino. Eles preparam também os cadernos de 

estudos do aluno, nos quais os conteúdos são inter-relacionados (p. 36). 

Na sala de recurso, deve haver uma interação entre os professores da sala de recurso, 

os professores intérprete de libras e os professores da sala comum, para a criação de atividades 

e recursos que contemplem o acesso os conteúdos programáticos, de forma a favorecer a 

aprendizagem dos alunos com deficiência auditiva. O propósito da sala de recurso é a 

participação de todos os envolvidos na aprendizagem dos alunos com deficiência auditiva desde 

as famílias, professores da sala comum, professores intérpretes, direção em prol de um 

ensino/aprendizagem de melhor qualidade. 
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2.2 Formação contínua dos Professores  

Uma das questões que influenciam o papel do professor com a Educação Inclusiva, é 

a sua experiência durante a licenciatura. As instituições de ensino superior ainda no século XXI 

estão com um grande retrocesso em relação à educação inclusiva. O curso de formação de 

professores deve propiciar uma maior vivência e compreensão de como será a sua realidade 

como futuro professor. Desta forma, fomentar uma visão mais crítica da realidade a qual ele 

será inserido, criando formas de melhor promover o processo de ensino/aprendizagem, é a 

tarefa da educação superior. Para que tenham uma aprendizagem de grande valia, é, 

indubitavelmente indispensável, uma reforma no processo de formação dos professores, para 

que os mesmos possam evidenciar as necessidades de aprendizagem que cada pessoa tenha, que 

seja ou não de algum tipo de deficiências e/ou altas habilidades (GOFFREDO, 1998). A 

formação do professor não deve ser estagnada em aspectos apenas da sua formação inicial, ao 

contrário, a sua formação como professor deve ser contínua, buscando sempre ter o 

conhecimento correlacionado com a política brasileira, que está em vigência em relação à 

educação inclusiva para todos os alunos no ensino regular. Goffredo (1998) aponta alguns 

conhecimentos que devem ser apropriados pelos professores durante o curso de formação:  

Capacidade de ministrar aulas sobre um mesmo conteúdo curricular a alunos que tem 

níveis diferentes de compreensão e de desempenho acadêmico. Utilização dos 

instrumentos de avaliação de desempenho escolar, adequando-os as necessidades dos 

alunos (p.68). 

 Como apontado por Goffredo (1998), o professor deve estar em constante formação, 

desde a específica, pela área de atuação, até as gerais relacionadas às novas tendências 

existentes para o ensino, para que possa proporcionar aos seus alunos uma melhor mediação 

além de uma aprendizagem ainda mais significativa. A educação inclusiva é uma grande 

promotora de inovações para o processo de ensino e aprendizagem, já que a utilização de novos 

recursos didáticos como: jogos, modelos, história em quadrinhos, entre outros, criam uma nova 

maneira de aprendizagem e desmistifica a educação de modo tradicional.  

A Lei 10.436, de 2002, em seu parágrafo único, aponta que a Língua Brasileira de 

Sinais LIBRAS, é a forma de comunicação e de expressão típica de pessoas com deficiência 

auditiva, um sistema linguístico de natureza visual-motoro, tendo, a sua própria gramática, 

sendo assim constituída um sistema linguístico. Sendo assim, o professor deve ter a sua 

formação continua tendo em vista que, mesmo com a atuação constante da sala de recursos no 
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auxílio com os alunos com deficiência auditiva, e a presença do professor intérprete durante as 

aulas, ainda se faz necessário que o professor saiba um pouco de LIBRAS para que também 

possa ter uma melhor atuação em sala de aula, além de também poder ter um diálogo direto 

com os alunos, sem que seja necessário a atuação de nenhum outro profissional. Nesta 

perspectiva, segundo Coutinho e Lisbôa (2011), a formação contínua do professor tem que ter 

como principal finalidade agregar elementos que possam possibilitar o exercício de sua função 

profissional, fazendo com que haja condições para que os seus alunos, independentemente de 

sua necessidade especial, possam desenvolver capacidades cognitivas. 

2.3 O uso de recursos didáticos no ensino de Biologia 

No ensino dos alunos com deficiência auditiva, os conteúdos relacionados a biologia, 

trazem conceitos extremamente complexos e que os alunos não estão familiarizados, além de 

não possuírem tais termos na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Não obstante, tais 

dificuldades não são exclusividade dos alunos com deficiência auditiva, tais dificuldades 

também são encontradas pelos demais alunos, no qual são alvejados de novos vocábulos 

tecnicistas, que não trazem nenhum tipo de coesão ao seu entendimento, promovendo, com isso, 

um notório ensino por “decoreba”, fomentando um maior grau de dificuldade e, em 

contrapartida aulas desestimuladoras para os alunos (KASILCHICK, 2008). 

No ensino de biologia, há uma vasta gama de recursos didáticos que podem ser 

explorados pelos professores. No ensino de alunos com deficiência auditiva, tais recursos 

didáticos devem ser ainda mais explorados pelos professores, tendo em vista já a complexidade 

de tal disciplina. Há a necessidade de certas adaptações nos conteúdos para que haja um melhor 

processo de ensino/aprendizagem, não somente dos alunos com deficiência auditiva, mas como 

todos os alunos em sala de aula. Todavia, a utilização do recurso didático deve ser 

extremamente bem estruturado, sendo necessário que a escolha do recurso didático possa 

condizer com o objetivo a alcançar do conteúdo da disciplina, de maneira que o uso do recurso 

didático no âmbito acadêmico, deve ocorre sempre vinculado a uma reflexão pedagógica da 

necessidade de tal utilização, corroborada ao grau da verossímil importância do mesmo ao 

processo de ensino e aprendizagem, ao passo de granjear o objetivo promovido (SOUZA, 

2007).  
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Há um consenso de que o ensino de biologia, mesmo advindo de todas as tecnologias 

existentes na atualidade, continuam sendo trabalhados em sala de aula de modo tradicional. Nas 

últimas décadas, os professores têm sido estimulados para as necessidades de se ter uma 

atualização permanente (SOUZA; GOUVÊA, 2006).  

A modelagem deve ser uma grande ferramenta a ser trabalhada em sala de aula pelos 

professores de alunos com ou sem deficiência auditiva, tendo em vista que a modelagem advém 

de uma perspectiva de ensino que tende a ser significativo, criando formas para o ensino mais 

sistemático, reflexivo, e que de promover uma visão mais crítica por parte dos discentes.   

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Verificar a percepção dos alunos com deficiência auditiva do ensino fundamental, 

sobre a utilização de modelos representativos do ciclo de vida das Gimnospermas e 

Angiospermas no ensino de Ciências Naturais. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Construir um modelo interativo do ciclo de vidas das Gimnospermas e 

Angiospermas em biscuit. 

 Aplicar o modelo interativo do ciclo de vida das Gimnospermas e Angiospermas nas 

aulas de Ciências Naturais. 

 Avaliar a satisfação dos alunos com deficiência auditiva com relação às aulas de 

Ciências Naturais com o uso de modelos. 

 Avaliar os modelos de ciclo de vida das Gimnospermas e Angiospermas no ensino 

de Ciências Naturais. 

 

4. METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado em uma abordagem metodológica qualitativa e quantitativa. 

Segundo Gunther (2010), a pesquisa qualitativa e quantitativa tem por primazia o entendimento 

dos estudos das relações mais complexas existentes, não tomando como substanciais 

explicações obtidas a partir do isolamento entre as variáveis. Para a realização de uma pesquisa, 
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é necessário a promoção de um confronto entre os dados e as evidências, ou seja, o 

enfrentamento entre os conjuntos de dados observados e o conhecimento científico advindo de 

tal questão (LUDKE, 1986).   

4.1 Contexto e Participantes 

 O trabalho foi realizado em uma escola pública de ensino regular na cidade 

administrativa de Planaltina no Distrito Federal, na qual inicialmente foi entregue o Termo de 

Aceite Institucional (Apêndice 01). O trabalho contemplou duas turmas (A e B) do 7º ano da 

disciplina de Ciências Naturais. O público alvo foram sete alunos sendo que, 3 alunos da turma 

A e 4 alunos da turma B, todos com deficiência auditiva, tendo idades entre 11 e 15 anos. Todos 

os alunos receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 02) para a 

participação desta pesquisa. Destes sete alunos, existem alunos com graus diferentes de 

deficiência auditiva, e dois destes alunos além de terem deficiência auditiva também têm 

deficiência intelectual.  Estes alunos cursam algumas disciplinas com os alunos do ensino 

regular com a ajuda do professor intérprete, e fazem também determinadas disciplinas na sala 

de recursos da própria escola.  

Para a realização das aulas do presente trabalho, foi requisitado auxílio da professora 

intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), que já atua no quadro de profissionais da 

escola. 

Além desta, foi solicitada também a participação da professora responsável pela sala 

de recursos da escola, que auxilia alunos com deficiência auditiva em horário inverso das aulas, 

na qual são trabalhados com os alunos com deficiência melhor compreensão e aperfeiçoamento 

da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), a interação e inserção dos alunos com deficiência 

auditiva nas atividades recorrentes promovidas pela instituição de ensino. Há também um 

trabalho realizado na sala de recurso que é voltado as adaptações, criação de métodos de ensino 

para os alunos com deficiência auditiva e no auxílio na prática dos professores. Há um dia na 

semana exclusivo para o atendimento de professores que tenham alguma dificuldade ou 

interesse em proporcionar um melhor ensino/aprendizagem aos alunos com deficiência 

auditiva.  
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4.2 Modelos Interativos dos Ciclos de Vida das Gimnospermas e Angiospermas 

O processo de criação dos modelos interativos dos ciclos de vida das Gimnospermas 

e Angiospermas, foi realizado com a participação de uma profissional de artesanato. Os 

modelos interativos têm como principais materiais constituintes o biscuit, ímãs e placas de 

metais. A elaboração dos modelos dos ciclos de vida das Gimnospermas e Angiospermas foram 

elaborados a partir de modelos de ciclos de vidas já existente na literatura do ensino de botânica 

(Apêndice 03). Como apontado por Kasilchick (2008), a elaboração destes modelos interativos, 

tendo por primazia, promover um ensino mais participativo por parte dos alunos, além de 

corroborar na coesão e coerência de tais conceitos, intrinsicamente ligados na diminuição da 

utilização de terminologias técnicas e possibilitando desta maneira, o melhor processo de ensino 

e aprendizagem, não somente para os alunos com algum tipo de deficiência e/ou altas 

habilidades como os demais alunos.   

Os modelos interativos dos ciclos de vida das Gimnospermas e Angiospermas foram 

criados de modo interativo, ou seja, todas as suas peças são móveis, o que proporciona uma 

maior interação entre o docente e os discentes. Deste modo, o docente pode retirar cada 

estrutura existente nos ciclos de vida e explorá-la com seus alunos, mostrando assim detalhes 

existentes em cada estrutura.  

Ao final, após ter sido explorado da melhor forma possível os modelos interativos, 

com a utilização de placas de metais, cada estrutura existente nos ciclos de vida das 

Gimnospermas e Angiospermas foram fixadas nas placas de metais, proporcionando deste 

modo a formação dos ciclos completos das Gimnospermas (Figura 1) e Angiospermas (Figura 

2). 
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Figura 1 - Modelo interativo construído com biscuit do Ciclo de Vida das Gimnospermas utilizado nas aulas de 

botânica com os alunos com deficiência Auditiva em uma escola pública de Planaltina no Distrito Federal. a: 

esporófito adulto; b:estróbilo feminino; c:estróbilo masculino; d: óvulo com megasporângio; e: microsporângio 

com micrósporo; f: grão de pólen; g e j: arquegônio; h e i: grão de pólen com crescimento do tubo polínico; k: 

zigoto; i: embrião; m: semente; n: esporófito jovem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Modelo interativo construído cm biscuit do Ciclo de Vida das Angiospermas utilizado nas aulas de 

botânica com os alunos com deficiência Auditiva em uma escola pública de Planaltina no Distrito Federal. a: 

androceu; b: gineceu; c: flor; d: antera; e: grão de pólen na antera; f: gineceu: crescimento do tubo polínico 

alcançando saco embrionário; g: saco embrionário; h: fruto contendo semente e embrião; i: semente com embrião 

germinado. 
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4.3 Instrumentos 

 Para a realização desta pesquisa foi utilizado os seguintes instrumentos: a) Entrevista 

semiestruturada individual (Apêndice 04), realizada com cada um dos sete alunos com 

deficiência auditiva, juntamente com o auxílio do professor intérprete de Libras. b) Entrevista 

semiestruturada com a professora responsável pela sala de recursos da escola (Apêndice 05). 

4.4 Procedimentos de Coleta dos Dados 

Foram ministradas quatro aulas em cada turma com todos os alunos, inclusive com os 

alunos com deficiência auditiva (A e B), onde, em duas aulas (média de 100 minutos), foram 

desenvolvidos os conteúdos relacionados as Gimnospermas e em outras duas os conteúdos 

relacionados as Angiospermas.  

Na primeira aula, foi utilizada apresentação elaboradas no programa Power-Point, 

contendo informações gerais sobre os dois grupos de plantas selecionados, a saber: 

Características gerais das Gimnosperma: grandes grupos, primeiras plantas com sementes, 

plantas vasculares, crescimento lateral, ciclos reprodutivos, independência da água para 

reprodução, entre outros. Características gerais das Angiospermas:  grandes grupos, tipos de 

sementes, ciclos reprodutivos, primeiras plantas com flores e frutos, entre outros. Na segunda 

aula, foram utilizados os modelos interativos de Ciclos de Vida das Angiospermas e 

Gimnospermas, com cada organela existente nos ciclos de vida das Gimnospermas e das 

Angiospermas. Importante salientar que todo o material didático elaborado foi primeiramente 

apresentado à professora da sala de recursos para que, caso necessário, adaptações no material 

pudessem ser realizados. Em primeiro momento da aula, cada estrutura pertencente aos modelos 

fora apresentada separadamente para os alunos, que podiam pegar, manusear e analisar. 

Posteriormente, conhecendo todas as estruturas, montou-se os ciclos completos com a 

participação de todos os alunos.  

Para a avaliação dos modelos interativos, foi realizado entrevista semiestruturada 

individual com cada aluno com deficiência auditiva com o auxílio do professor. Além disso, 

houve também uma entrevista semiestruturada como a professora responsável pela sala de 

recursos da escola. Todas as entrevistas foram gravadas em áudio e após desgravadas no 

formato escrito. 
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4.5 Procedimentos de Análise de Dados 

Para análise dos dados, foram descritas as percepções dos sete alunos referentes à 

utilização dos modelos interativos de vida das Gimnospermas e Angiospermas, por intermédio 

da percepção da professora responsável da sala de recurso por meio das 10 questões utilizadas 

na entrevista.  

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados serão esboçados a partir de três eixos, sendo eles: 1) Entrevista com os 

alunos com deficiência auditiva intermediada pela professora responsável pela sala de recursos 

sobre as aulas de Ciências Naturais. 2) Utilização dos modelos interativos dos ciclos de vidas 

das Gimnospermas e Angiospermas nas aulas de Ciências Naturais. 3) Avaliação dos Modelos 

Interativos dos Ciclos de Vida das Gimnospermas e Angiospermas. 

5.1 Entrevista com os alunos com deficiência auditiva intermediada pela professora 

responsável pela sala de recursos sobre as aulas de Ciências Naturais. 

Para a realização desta pesquisa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os 

sete alunos com deficiência auditiva e uma entrevista semiestruturada com a professora 

responsável pela sala de recursos. O intuito primordial desse momento foi de evidenciar quais 

são as percepções dos alunos com deficiência auditiva, do ensino regular, sobre a utilização de 

modelos de Gimnospermas e Angiospermas, e qual a importância dos recursos didáticos para o 

processo de ensino e aprendizagem desses alunos. 

Segundo a professora da sala de recursos, os sete alunos com deficiência auditiva estão 

matriculados nesta instituição de ensino há cerca de dois anos e participam de todas as 

atividades realizadas pela sala de recurso da própria escola. Como informado pela própria 

professora da sala de recursos: “Nós trabalhamos todas as datas comemorativas, o aumento de 

vocabulário (libras), trabalhamos as matérias extraclasse, aula prática, preconceito, bullying, 

a gente não faz somente o trabalho com surdo, mas com toda a família e a sociedade escolar 

que a gente tem aqui na mão”. Observa-se o papel imprescindível da sala de recursos na 

inserção destes alunos no âmbito escolar, tendo em vista que tais profissionais, que atuam com 

estes alunos, não realizam apenas seu trabalho com os alunos com deficiência auditiva, mas 

também com todo o corpo escolar, incluindo professores até a direção, propiciando uma maior 

inclusão dos alunos com deficiência auditiva nas atividades escolares. A Portaria Normativa de 
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Nº 13 de 2007, em seu artigo primeiro, aponta que todas as escolas devem criar o Programa de 

Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, a qual tem como seu objetivo principal 

apoiar o sistema público de ensino no que diz respeito à organização e oferta do atendimento 

educacional especializado, o qual contribui fortemente para o processo de inclusão.  A 

implementação da sala de recurso na própria escola, em que está matriculado o aluno, tem o 

propósito de acessibilidade destes alunos, além da permanência dos alunos com algum tipo de 

deficiências e/ou altas habilidades, e o monitoramento do acesso da escola dos favorecimentos 

pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) (BRASIL/MEC, 2007). 

Com o uso da sala de recursos, os alunos com deficiência auditiva têm 

indubitavelmente uma aprendizagem diferenciada. Segundo Damázio (2007), a sala de recurso 

também tem um papel indispensável no auxílio aos professores, não somente com as 

adaptações. Quando questionada sobre as adaptações, a professora da sala de recurso salienta: 

“A gente prepara o professor, a gente conversa com o professor, esclarece dúvida, tem muitos 

professores que vem aqui e fala: Olha, eu não sei como trabalhar isso. A gente prepara material 

para o professor, auxilia o professor”. Mantoan (2000), Maciel e Barbato (2010), Kassar 

(2011) e Lopes (2012) citam que o quê dificulta notoriamente a inclusão dos alunos com alguma 

deficiência é a graduação dos professores, que não abrange toda a realidade que se encontra na 

sala de aula, a falta de recursos didáticos, a baixa motivação dos professores, turmas 

superlotadas. Todos esses fatores influenciam significativamente a aprendizagem dos alunos. 

Entretanto, segundo esses autores, com o intercâmbio entre os professores e os profissionais da 

sala de recurso tais mazelas podem ser maleadas, impulsionando, desta maneira, para um ensino 

proeminente.  

Observa-se que quando está se tratando das aulas de Ciências Naturais os alunos com 

deficiência auditiva mostram, na sua maioria, apreço pelas aulas, mesmo com todas as 

limitações que são os grandes empecilhos para o processo de ensino e aprendizagem, como os 

próprios alunos afirmaram: “Gosto, por que é boa e é uma das minhas matérias preferidas”. 

“Gosto por que o professor explica as plantas, e explica como cuidar das plantas”. “Gosto por 

que ele explica como cultivar uma planta”. “Eu acho muito difícil, são muitos nomes”. 

Ciências Naturais por ser uma disciplina com uma grande quantidade de termos técnicos, os 

alunos com deficiência auditiva poderiam ter uma postura de aversão, entretanto os mesmos 

possuem uma postura extremamente divergente, pois percebem uma disciplina esclarecedora, 
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como apontado por um aluno quando questionado o porquê de gostar de Ciências Naturais: 

“Gosto de descobrir”.   Pode-se observar que, quando se trabalha de forma diferenciada, como 

por exemplo, com a utilização de recursos didáticos, há uma maior assimilação, fazendo com 

que os alunos consigam correlacionar os conteúdos a partir das atividades. Ferreira e Justi 

(2005) afirmam que a utilização de modelos é uma das maneiras de se trabalhar dentro de uma 

nova proposta de ensino, na qual há uma colaboração na formação de uma visão em uma da 

ciência. Visão essa que se baseia em atividades de construção e de reformulação de modelos, 

de acordo com o interesse. O processo em que se constrói um modelo significa a tentativa de 

conhecer suas bases nas quais são desenvolvidos o conhecimento das ciências.  Como mostrado 

por alguns alunos, ao serem questionados sobre quais foram as aulas que eles mais gostaram 

neste ano: “Foi uma aula que a professora de ciências fez uma brincadeira de perguntas e 

respostas”. “Foi quando a professora trouxe desenho, e esses desenhos ajudaram a aprender”.  

 Quando questionada sobre as dificuldades das aulas de Ciências Naturais, a professora 

da sala de recurso demostra que: “Para dar aula não. Para interpretar sim, com certeza! Por 

que Ciências tem vários recursos que podem ser utilizados. Como plantas: Você pode trazer 

uma planta, trazer uma figura. Mas como tem nomes tão diferentes para eles, pode ser que 

atrapalhe nessa questão. O vocabulário do surdo é muito reduzido. Libras só foi reconhecida 

em 2005, tem muito menos tempo que o português, então libras está sendo estruturada agora, 

o português está anos luz a frente”. Observa-se grande perda no conhecimento de Ciências ao 

ser transcrita para LIBRAS, sabe-se que nem todas as palavras da língua portuguesa são 

traduzidas para libras, o que dificulta a aprendizagem dos alunos com deficiência auditiva na 

disciplina de Ciências Naturais. Como apontado por Sousa e Silveira (2010): 

Os professores de ciências e nesse particular, a química, por não possuírem formação 

que lhes possibilitem trabalhar com deficientes auditivos, têm grandes dificuldades 

em lidar com a construção de conceitos científicos para esse grupo particular, o que, 

por sua vez, gera exclusão e distanciamento dos alunos surdos nas aulas desse 
conteúdo. Noutro viés, a especificidade da linguagem e dos termos químicos átomo, 

elétron, mol, íon, próton, dentre outros, que não compõem o rol de terminologias dos 

dicionários de libras, pode ser um elemento dificultador da construção de sentidos dos 

conceitos químicos e, consequentemente, sua tradução do português para libras (p. 

38). 

 A formação precária dos professores para o trabalho com alunos com deficiência 

auditiva e a escassez de palavras técnicas que são traduzidas para a Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS), acarretam em uma exclusão dos alunos, além do distanciamento destes do 

conhecimento cientifico. Todavia, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) somente foi vista 
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como de extrema importância para a existência, pertencimento dos surdos no ensino a partir da 

Lei 10.436 em 2002, mas somente foi reconhecida em 2005 pelo Decreto de número 5.626. 

5.2 Utilização dos modelos interativos dos ciclos de vidas das Gimnospermas e 

Angiospermas nas aulas de Ciências Naturais 

Para a realização da pesquisa foram criados dois modelos interativos dos ciclos de vida 

das Gimnospermas e Angiospermas, para que os alunos com deficiência auditiva pudessem se 

tornarem sujeitos mais ativos durante todo o processo de construção do seu conhecimento, 

propiciando com estes modelos uma reflexão mais crítica e, consequentemente, a possibilidade 

de uma aprendizagem mais significativa (JUSTI; GILBERT, 2002). 

Todos os alunos, ao serem questionados sobre a utilização dos modelos interativos dos 

ciclos de vida das Gimnospermas e Angiospermas informaram que gostaram, as explicações 

foram as seguintes: “eu gostei, porque quando tem figura eu gosto”, “eu gostei, quando tem 

ilustração eu gosto mais”, “eu consegui aprender mais, é melhor do que com o livro”, “eu 

gostei por que foi diferente”, “esse tipo de aula é melhor”.  Saari e Virri (2003) constataram 

que com a utilização de modelos em sala de aula podemos evidenciar que há uma maior 

participação dos alunos, que os mesmos se sentem parte do conhecimento, conseguindo assim 

associar os conteúdos com a realidade e com o dia-a-dia dos alunos, tendo a chance de uma 

aprendizagem permanente. 

Conforme apontado anteriormente os alunos com deficiência auditiva já possuem 

grande perda do conhecimento durante o processo de transcrição para a Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS), por não possuírem todas as palavras em Libras. Assim, a utilização de 

modelos em sala de aula, conforme apontado por Souza (2007) é de grande valia para que 

proporcione um melhor processo de ensino e aprendizagem, um ensino mais completo, sem que 

tenha tanta perda durante a tradução para os alunos com deficiência auditiva, pois como a 

professora da sala de recurso afirma: “Eles gostam quando o professor dá matéria nova, eles 

gostam quando o professor mostra figura, o interprete está aí na frente, para fazer o trabalho 

de tradução, está simplificando para ele, está fazendo a adaptação, eles gostam do que o 

interprete traduz”. Como apontado pela professora, quando há utilização de imagens, 

ilustrações, modelos há uma possibilidade de aprendizagem maior. Segundo Kunh (1989), 

Grosslight et al. (1991) e Sandoval (2005), em atividades que há participação ativa dos alunos 
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na própria criação do pensamento relacionado aos conhecimentos científicos, há uma 

contribuição para a compreensão dos conhecimentos da natureza da ciência. Para Vygotsky 

(1995), esse estímulo é de extrema relevância para que alunos com deficiência auditiva possam 

criar os seus próprios caminhos a alcançar o conhecimento.  

Em relação a utilização dos modelos interativos dos ciclos de vida das Gimnospermas 

e Angiospermas para os alunos com deficiência auditiva, a professora da sala de recurso 

adiciona que o momento que mais chamou a atenção dos alunos foi o da explicação “todos eles 

vão ser unanimes de falar que gostam da explicação, por que na hora da explicação, eles veem 

o professor de pé, lá no quadro e o intérprete do lado. É por que vai ter alguma coisa nova, 

então eles vão prestar atenção no professor e no intérprete, eles sabem que naquele momento, 

é o momento da introdução de alguma coisa nova, então é uma aula diferente, e não mais 

aquela aula antiga”. Amorim (2013) ressalva que os recursos didáticos são ferramentas 

facilitadora para a compreensão de conteúdos abstratos, tendo em vista as dificuldades de 

compreensão para os alunos com deficiência auditiva, as utilizações de recursos são de grande 

valia para minimizar esse empecilho.   

Acredita-se que a utilização dos ciclos interativos de vida das Gimnospermas e 

Angiospermas, na aula de Ciências Naturais, foram estimulantes para os alunos, pois puderam 

propiciar as conexões das peças em cada passo durante o processo de reprodução das plantas. 

Sabe-se que há muitas terminologias em tais conteúdos e a visualização auxilia para que os 

alunos com deficiência auditiva, mesmos com algumas perdas durante a transcrição para libras, 

pudessem compreender os ciclos de vidas dos dois grupos de plantas como afirma um aluno 

“as figuras formam mostrando a reprodução das plantas”. 

“Na hora que você explicou, você mostrou para eles as figuras. Se você coloca 

Gimnosperma e Angiosperma isso não significa nada para eles, mesmo você explicando que 

Angiospermas são as plantas que tem flor, só que a palavra Angiospermas eles não vão ligar, 

o que tem flor e o que não tem flor, eles sabem, sabem você explicou só que essa palavra por 

não fazer parte do dia a dia deles, eles não vão ligar uma coisa com a outra. Tem que ter essa 

adaptação”. Como afirmado pela professora da sala de recursos, somente com a utilização de 

terminologias os alunos com deficiência auditiva como os demais alunos não conseguem 

assimilar os conteúdos, pois tais palavras não fazem parte do seu dia a dia. No entanto, com a 

adaptação é possível que estes alunos consigam fazer essas conexões, já que serão utilizadas 
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palavras que fazem parte do seu dia, e ainda que se tenha a tradução para Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS). Portanto, não basta simplesmente se criar e aplicar modelos para os alunos 

com deficiência auditiva, deve-se ter bastante cuidado com as terminologias que serão 

utilizadas durante as aulas. Forgiarini e Silva (2007), citam que o sucesso, no ensino regular, 

está relacionado com a garantia de educação com aquisição crítica do conhecimento cientifico, 

e rumo a inclusão admirável.  

5.3 Avaliação dos Modelos Interativos dos Ciclos de Vida das Gimnospermas e 

Angiospermas 

Durante a entrevista semiestruturada com os alunos, estes responderam as questões de 

números seis e sete (Apêndice 4) as quais tratavam da avaliação dos conceitos e conhecimentos 

a partir da utilização dos modelos interativos dos ciclos das Gimnospermas e Angiospermas. A 

figura 3 abaixo, esboça essas respostas. 

 

 

Figura 3 - Gráfico contendo as respostas das questões seis e sete da entrevista semiestruturada individual com os 

alunos com deficiência auditiva, realizada em uma escola pública de Planaltina no Distrito Federal.  

Na questão de número seis, pode-se evidenciar que dos sete alunos com deficiência 

auditiva somente quatro alunos (57,14%) responderam de forma correta. Todavia, tais erros 

podem estar relacionados às terminologias utilizadas na construção da questão. Pois, com a 

utilização das terminologias Gimnospermas e Angiospermas, que não fazem parte do cotidiano 

dos alunos com deficiência auditiva, e por serem palavras que não existam na Língua Brasileira 
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de Sinais (LIBRAS), propiciam que esses tenham uma maior dificuldade na compreensão 

destes conteúdos. De acordo com Siqueira e Oliveira (2013), uma das maiores dificuldades 

encontradas para a inserção dos alunos com deficiência auditiva no âmbito acadêmico é 

exatamente a dificuldade existente na comunicação. Assim, com a utilização das terminologias 

técnicas adotadas (Gimnospermas e Angiospermas), pode ter acarretado maior dificuldade para 

a compreensão dos alunos com deficiência auditiva, já que alguns não conseguiam 

correlacionar tais terminologias ao seu cotidiano.  

Ademais, a dificuldade na compreensão dos conteúdos abordados na questão seis, 

também podem estar relacionadas aos diferentes graus de deficiência auditiva existente entre 

os alunos, além de outros tipos de deficiências que também acometem alguns. No presente 

estudo, foi observado que foram exatamente estes alunos que apresentaram uma maior 

dificuldade para a realização desta questão.  Além desses, outro ponto que pode ser destacado, 

ainda na questão seis, está relacionado ao desconhecimento de alguns aspectos relacionados ao 

bioma Cerrado. Notou-se que a utilização de imagens contendo flor e fruto que fazem parte da 

biodiversidade do bioma Cerrado, proporcionou uma maior dificuldade na correlação entre flor 

e fruto (Angiosperma) esboçados na questão.  

Assim sendo, conclui-se que se tivesse sido realizado uma adaptação no texto da 

questão para os alunos com deficiência auditiva, utilizando palavras que fazem parte do 

cotidiano, como por exemplo, a adoção da expressão “plantas com sementes nuas” e “plantas 

com sementes protegidas por frutos”, ao invés das terminologias Gimnospermas e 

Angiospermas, respectivamente os alunos poderiam ter apresentando melhor desempenho. 

Por fim, fica clara, a importância adaptação dos conteúdos quando se trabalha com 

quaisquer alunos, principalmente para alunos com deficiência auditiva. Damázio (2007) destaca 

a importância da sala de recursos para o trabalho não somente com alunos com deficiência 

auditiva, mas com todos os alunos que tenham algum tipo de necessidade de aprendizagem.  

Com relação à questão 7, observa-se que um maior número de alunos (85,71%), 

quando comparado a questão 6, respondeu de modo correto (Figura 3). Tal resultado pode ser 

advindo de uma adaptação que foi realizada na referida questão antes de aplicá-la. A questão 

sete foi construída em forma de uma breve história, sem preocupação na utilização somente de 
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termos técnicos, mas também na utilização de palavras que fazem parte do cotidiano dos alunos, 

levando uma maior aproximação entre o conteúdo trabalhado e vivenciados dos estudantes. 

Como apontado por Sousa e Silveira (2010), as especificidades da língua portuguesa 

e os termos técnicos como Gimnospermas e Angiospermas que não compõem as terminologias 

da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), podem ser um grande favorecedor para as 

dificuldades na construção dos sentidos quando traduzidas para Libras. Mostrando desta forma 

a necessidade exorbitante das adaptações para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos com deficiência auditiva.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aplicação desse estudo foi para verificar a utilização de modelos como recurso 

didático, excepcionalmente, quando se trabalha no ensino de botânica, nas aulas de Ciências 

Naturais, com alunos com deficiência auditiva. Os modelos interativos do ciclo de vida da 

Gimnospermas e Angiospermas, segundo a percepção dos alunos com deficiência auditiva 

observada durante o estudo, indicou melhor compreensão, além de haver maior participação 

dos alunos durante o processo de construção no ensino/aprendizagem. 

Pode-se salientar que foi a partir do ano de 2002 que a Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) foi considerada necessária para o ensino regular, todavia a língua portuguesa se 

encontra um formato mais complexo quando comparada com a Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS). Deste modo, há dispersão do conhecimento durante a tradução, o que proporciona 

a exclusão dos alunos com deficiência auditiva em sala de aula, em especial, no ensino de 

Ciências Naturais. É possível verificar uma maior dificuldade na aprendizagem, em razão das 

diversas terminologias e conceitos que fazem parte dos conteúdos dessa disciplina. 

 Ademais, no presente estudo, a partir da aplicação dos modelos interativos dos ciclos 

de Vida das Gimnospermas e Angiospermas, foi possível amenizar as dificuldades em 

detrimento da perda do conhecimento durante a tradução dos conteúdos pelo professor 

intérprete durante as aulas. Ficou claro que os modelos interativos criados proporcionaram uma 

interação entre os alunos com deficiência auditiva e destes com os demais alunos. Além disso, 

a utilização de peças móveis, presentes no modelo, tornou o conhecimento mais realista para 

os alunos, tornando-o algo mais palpável e próximo a estes, além de ter sido possível criar para 
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os alunos um ensino mais motivacional, promovendo alunos mais curiosos no processo de 

aprendizagem. 

É sabido que quando se trabalha com alunos com deficiência auditiva, é indispensável 

a inclusão e apoio da sala de recurso da escola para a realização das adaptações que são 

fundamentais para que esses alunos possam ter melhor acesso e compreensão do conteúdo 

proposto. A sala de recurso é de grande auxílio também aos professores na criação de recursos 

didáticos que podem facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência 

auditiva. Durante a realização deste estudo, foi inestimável a presença da professora 

responsável pela sala de recurso da escola, tanto para a orientação na criação dos modelos 

interativos, como nos recursos a serem utilizados durante as aulas, além de ser interlocutor para 

a compreensão das respostas dos alunos com deficiência auditiva durante as entrevistas.   

Assim sendo, conclui-se, com os resultados deste estudo, que, a partir da criação dos 

modelos interativos dos ciclos de vida das Gimnospermas e Angiospermas em biscuit utilizados 

em sala de aula, na percepção dos alunos com deficiência auditiva desta escola de Planaltina no 

Distrito Federal, proporcionou uma melhor aprendizagem para esses alunos. Este estudo 

permitiu que fosse proporcionado a estes alunos um ensino diferenciado ao qual não estavam 

habituados, sendo um ensino mais ilustrativo e participativo.  

Finalmente, pode ser observado que atualmente na rede de ensino pública brasileira se 

faz necessário a criação de cursos de formação continuada para professores que trabalham ou 

que tenham interesse em trabalhar com os alunos com deficiência auditiva, tendo em vista as 

dificuldades encontradas por professores na atuação em sala de aula. Almeja-se a publicação 

deste estudo no meio científico, para que possa haver continuidade dos estudos da necessidade 

da utilização de recursos didáticos para o ensino/aprendizagem dos alunos com deficiência 

auditiva, como também para adaptações e melhorias que se façam necessárias para a melhor 

utilização deste modelo interativo. 
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Apêndice 01- Aceite Institucional 

 

 

O (a) Sr.(a)____________________________________________________________, 

responsável pela Instituição de Ensino Pública de Planaltina, está de acordo com a realização 

da pesquisa “Percepção de alunos com deficiência auditiva do ensino regular na utilização de 

modelos em botânica” de responsabilidade de Douglas Pereira Gomes, aluno de graduação do 

curso de Licenciatura em Ciências Naturais da Universidade de Brasília, sob orientação da Profª 

Drª Maria Cristina de Oliveira e Coorientação da Profª Drª Maria de Lourdes L. de Freitas.  

A pesquisa envolve a realização de entrevistas semiestruturada com os alunos com 

deficiência auditiva e acompanhamento em sala de aula, contando com a participação de oito 

alunos com deficiência auditiva sendo ambos do ensino regular do 7º Ano. A pesquisa terá a 

duração de 3 semana. 

Eu, ___________________________________________________, responsável pela 

Instituição de Ensino Pública de Planaltina, declaro conhecer e cumprir as Resoluções Éticas 

Brasileiras. Estou ciente das minhas responsabilidades como instituição, e com a função 

fundamental para a realização projeto de pesquisa, além de garantir a segurança necessária 

durante todo o decorrer da realização da pesquisa.  

 
 

Planaltina, ___/______/ 2015 

 
 

 

_________________________________                ______________________________  

Nome do (a) responsável pela instituição             Assinatura e carimbo do (a) responsável 
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Apêndice 02- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa “Percepção de alunos com 

deficiência auditiva do ensino regular na utilização de modelos em botânica” de 

responsabilidade de Douglas Pereira Gomes, aluno de graduação do curso de Licenciatura em 

Ciências Naturais da Universidade de Brasília, sob orientação da Profª Drª Maria Cristina de 

Oliveira e Coorientação da Profª Drª Maria de Lourdes L. de Freitas.  

A pesquisa tem como objetivo avaliar se modelos representando o ciclo de vida das 

Gimnospermas e Angiospermas no ensino de ciências podem proporcionar melhor 

aprendizagem para alunos com deficiência auditiva do ensino fundamental. A coleta de dados 

será feita por meio de entrevistas e acompanhamento na sala de aula. É para estes procedimentos 

que sua participação está sendo solicitada. 

Espera-se com essa prática que os alunos com deficientes auditivos tenham uma melhor 

compreensão e assimilação das diferenciações das alternâncias de gerações do Reino Plantae, 

principalmente entre as Gimnospermas e Angiospermas. A participação na pesquisa não 

oferece nenhum tipo de risco ao participante, sendo-lhe garantido o sigilo quanto à sua 

identidade.  

Não obstante, a sua participação é estritamente voluntária e livre de qualquer tipo de 

remuneração. De modo que você é livre para recusar-se a participar, ou interrompe-la a qualquer 

momento durante a realização da pesquisa. A recusa em participar da pesquisa, não irá acarretar 

qualquer tipo de penalidade. Este documento foi elaborado em duas vias, sendo que, uma ficará 

com o(a) pesquisador(a) responsável pelo estudo e a outra com você. 

Contudo, considerando que todas as dúvidas foram sanadas, a proposta e os 

procedimentos que serão desenvolvidos no estudo foram apresentados, solicito o seu 

consentimento, expressando seu interesse e autorização na participação da pesquisa. Para 

qualquer dúvida em relação à pesquisa pode me contatar através do telefone (61)9539-7973 ou 

e-mail douglascientista@gmail.com. 

Eu, _____________________________________________ aceito participar dessa pesquisa.                                                                       

______________________                                                           ________________________ 

Assinatura do Pesquisador                                                                 Assinatura do participante         
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Apêndice 03-  Modelos Utilizados para a Construção do Ciclo de Vida das 

Gimnospermas e Angiospermas  

 

 

Fonte: http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=460&evento=3 

  

Fonte: http://biologiaantonioberreta.blogspot.com.br/2012/08/3-ensino-medio-ciclo-reprodutivo-das_27.html 
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Apêndice 04 - Roteiro para Entrevista com os Alunos 

1. Há quanto tempo você estuda nessa escola? 

2. Você gosta das aulas de Ciências Naturais? Por que? 

3. Qual foi a aula que você mais gostou até o momento? Porque? 

4. Para você como seria uma aula considerada boa? 

5. O que você achou das aulas de Gimnospermas e Angiospermas? O que mais te chamou 

atenção? 

6. Com o uso das imagens abaixo, separe quais fazem parte do grupo das Gimnospermas 

e Angiospermas: 

 

 

 

Gimnospermas Angiospermas 

 

 

 

  

Pinheiro 

movime

nto do 

sol 

durante 

o dia na 

visao 

dos 

alunoso 

Flor 

movime

nto do 

sol 

durante 

o dia na 

visao 

dos 

alunoso 

Semente

iro 

movime

nto do 

sol 

durante 

o dia na 

visao 

dos 

alunoso 

Fruto 

movime

nto do 

sol 

durante 

o dia na 

visao 

dos 

alunoso 
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7. Responda a seguinte questão: Ana e Joãozinho estavam brincando na mata e viram uma 

grande árvore que não apresentava flores, mas ao seu redor, no chão, observava-se 

várias pinhas caídas. Nesse momento, Ana lembrou da aula de ciências onde a 

professora havia levado pinhas para a sala de aula, ela disse para Joãozinho: essa árvore 

é uma Gimnosperma. -Você acha que Ana está certa? 
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Apêndice 05 - Roteiro para Entrevista com a Professora da Sala de Recurso 

1. Qual é a sua formação?  

2. Há quanto tempo você leciona?  

3. Você possui algum curso de formação específica para o trabalho com os alunos com 

deficiência auditiva? 

4. A quanto anos você trabalha na sala de recursos dessa escola? 

5. Como funciona a sala de recurso para os alunos deficientes auditivos? Conte-me sobre 

a rotina dos alunos com deficiência auditiva. 

6. Os alunos com deficiência auditiva possuem disciplinas que são ministradas em salas 

diferenciadas dos alunos do ensino regular? Quais?  

7. Os demais professores da escola procuram a sala de recurso para adaptações das suas 

atividades? Como funciona esse trabalho voltado para o professor?  

8. Você acha que na disciplina de ciências naturais há uma grande dificuldade para o 

ensino/aprendizagem de alunos com deficiência auditiva? Por que?  

9. O que os professores podem fazer nas aulas para ter uma melhor aprendizagem dos 

alunos com deficiência auditiva? 

10. Qual recado você deixa para os futuros professores, que podem se deparar pela primeira 

vez com os alunos com deficiência auditiva em sala de aula, sem ter tido nenhum 

preparo durante a sua formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


