
 

 

 

                                                                

 
 

UM ESTUDO ACERCA DE SOFTWARES EDUCACIONAIS 

VOLTADOS AO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA QUÍMICA 

PARA SURDOS E DEFICIENTES AUDITIVOS

RESUMO  

O presente trabalho consiste em uma revisão bibliográfica acerca dos instrumentos de 
ensino para deficientes auditivos no Brasil, tendo enfoque no ensino da Química, propondo 
compreender como se dá o e
deficientes auditivos, e como os softwares educacionais podem ser utilizados para a 
melhorar a prática pedagógica, aproveitando as qualidades educativas da linguagem 
midiática. Com o objetivo principal
da Química voltado aos deficientes auditivos, a fim de recorrer ao uso de softwares 
educativos como um instrumento auxiliar para o processo de aprendizagem. Em um primeiro 
momento, procede-se com o
ensino de Ciências para pessoas com deficiência auditiva, os quais são sistematizados por 
Beltramin e Góis (2012) em experimentação, material impresso, interação com o professor e 
colegas, material concreto e softwares de computadores. O estudo está fundamentado à luz 
de Trevisan (2008), Jucá (2006) e Freire (1998), os quais teorizam sobre o uso de softwares 
educacionais como um contribuidor para o conhecimento e para ativação das habilidades 
dos deficientes auditivos. De forma que essa ferramenta tem papel auxiliador para o ensino 
de uma ciência abstrata, a qual tem uma linguagem complexa e por tal motivo torna
área distante dos estudos para os deficientes auditivos, sendo que essa problemática 
está diretamente relacionada com a deficiência de sinais (Linguagem Brasileira de Sinais 
Libras) específicos da disciplina. Segue
demonstraram que apesar de existirem metodologias que apresentam defesa à mate
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O presente trabalho consiste em uma revisão bibliográfica acerca dos instrumentos de 
ensino para deficientes auditivos no Brasil, tendo enfoque no ensino da Química, propondo 
compreender como se dá o ensino de Ciências, notadamente de Química, para alunos 
deficientes auditivos, e como os softwares educacionais podem ser utilizados para a 
melhorar a prática pedagógica, aproveitando as qualidades educativas da linguagem 
midiática. Com o objetivo principal de refletir sobre as ferramentas existentes para o ensino 
da Química voltado aos deficientes auditivos, a fim de recorrer ao uso de softwares 
educativos como um instrumento auxiliar para o processo de aprendizagem. Em um primeiro 
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instrucionais para o ensino de Ciências, percebe
instrução para o professor ou para o intérprete e que os softwares educacionais que 
trabalham conceitos científicos de ciências não são designados para estudantes de
auditivos. Assim, concluímos que dentre os desafios da educação inclusiva, nota
ensino da Química, a carência de instrumentos didáticos que auxiliem a aprendizagem, 
complementando e aperfeiçoando o processo, logo propõe
educacionais, para tanto, propõe
para a construção de tais softwares, visto o déficit de tais recursos prontos para uso.
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