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Resumo: Este trabalho tem como objetivo fazer algumas reflexões sobre a importância 

dos sinais em libras na área de química como ferramenta no processo de ensino-

aprendizagem de alunos surdos, tomando como discussão os materiais disponíveis pelo 

Sinalário Ilustrado de Química em Libras, do Instituto Nacional de Educação dos 

Surdos (INES) que disponibiliza um conjunto de terminologias químicas desenvolvidas 

pelo grupo Sinalizando Química (SinQui). No referido sinalário encontramos 27 sinais, 

sendo 19 na área de química geral e 8 na área de fisico-química que podem auxiliar, de 

forma efetiva, professores de química e intérpretes de Libras no ensino de química para 

alunos surdos. 

 

Palavras-chave: Sinais em libras, Ensino de Química, Ensino-aprendizagem. 

 

SIGNS IN POUNDS IN THE FIELD OF CHEMISTRY AS A TEACHING-

LEARNING TOOL OF DEAF STUDENTS. 

 

This work aims to make some reflections on the importance of signs in pounds in the 

field of chemistry as a tool in the teaching-learning process of deaf students, taking as 

discussion the materials available by the Illustrated Sign of Chemistry in Pounds, from 

the National Institute of Education of the Deaf (INES), which provides a set of chemical 

terminologies developed by the group signaling Chemistry (SinQui) In the 

aforementioned signage, we found 27 signs, 19 in the area of general chemistry and 8 in 

the area of physics-chemistry that can effectively assist chemistry teachers and Pound 

interpreters in teaching chemistry to deaf students. 
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A Química é uma ciência que estuda a estrutura das substâncias e suas 

composições, fenômenos que ocorrem no dia a dia, ao longo dos anos. Ela foi 

incorporada na grade curricular do ensino médio e deve contribuir na educação de 

forma que auxilie na construção do conhecimento científico do aluno (BRASIL, 1996). 

No entanto, o que observa é que “o ensino da química geralmente vem sendo formado 

em torno de atividades que levam à memorização de informações” (SENA et al., 2018) 

dificultando assim a aprendizagem do aluno. 

 Em 2002, o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais, marca uma das 

conquistas quanto às políticas públicas voltadas para a inclusão de pessoas com algum 

tipo de deficiência. Mas foi a partir de 2005, por meio Decreto nº 5626/2005, que a 

Língua Brasileira de Sinais passou a fazer parte da grade curricular dos cursos de 

licenciaturas das universidades públicas e privadas, configurando como essencial na 

formação dos futuros professores da educação básica, demonstrando que os avanços 

políticos podem desempenhar uma importante função para a ampliação das práticas 

inclusivas na educação brasileira. 

Com isso, este trabalho tem como propósito apresentar os sinais em libras na 

área de química, procurando enfatizar a importância de sua utilização como ferramenta 

no processo de ensino-aprendizagem de alunos surdos, tendo como base os materiais 

disponíveis pelo Sinalário Ilustrado de Química em Libras, do Instituto Nacional de 

Educação dos Surdos (INES) que disponibiliza um conjunto de terminologias químicas 

desenvolvidas pelo grupo Sinalizando Química (SinQui). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Obtenção do material 

 

Além da pesquisa bibliográfica com análises de artigos e livros na área do 

ensino de química de pessoas surdas, foram fundamentais as informações do Instituto 

Nacional de Educação dos Surdos (INES), que tem despontado como uma das 

principais instituições brasileiras que trabalham especificamente com a educação de 

surdos. Nesse instituto foi realizada uma seleção dos sinais químicos disponíveis no 
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Sinalário Ilustrado de Química em Libras desenvolvido pelo projeto: “O Manuário 

Acadêmico e Escolar”.  

De acordo com a plataforma o Manuário Acadêmico e Escolar, do INES, o 

processo de pesquisa e de registro abrange três etapas: Coleta de sinais junto com 

alunos surdos, professores e intérpretes do Instituto; Sessões de validação desses sinais 

com professores surdos e outros representantes da comunidade acadêmica; Filmagem 

em estúdios dos sinais validados. Os resultados desse processo são divulgados no site 

onde os sinais estão organizados por área do conhecimento.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Sinais Químicos  

O Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES) surgiu a partir das 

dificuldades encontradas, em sala de aula, quando se trata da formação de pessoas 

surdas. Esse instituto, no âmbito do Ministério da Educação subsidia esse ministério na 

formulação de políticas públicas na área da surdez. Através da promoção de fóruns de 

debates, publicações, seminários, pesquisas, cursos de extensão e assessorias em todo o 

Brasil. Além disso, produz materiais pedagógicos e fonoaudiólogos em várias mídias 

como Dicionários de Libras, Literatura Infantil em Libras, Música popular em Libras, 

visando à difusão do conhecimento relacionado à educação de surdo em língua de 

sinais facilitando assim o conhecimento que é disponibilizado em sua plataforma. 

(BRASIL, 2018). 

No Sinalário Ilustrado de Química em Libras, desse instituto, encontramos 27 

sinais químicos de Libras. Destes, 19 são voltados à Química Geral e apenas 8 ao ensino  

Físico-químico, embora o banco de dados não se resume a essas duas áreas do 

conhecimento. 

3.2 Sinais Químicos em LIBRAS 

A utilização de sinais nas aulas de química e em muitos contextos educacionais 

necessita da presença de intérpretes de Libras para mediar às relações dialógicas entre 

interlocutores de línguas diferentes (LACERDA, 2009). Contudo, “se o aluno surdo tem 

sua relação restrita ao intérprete, o aprendizado dos conceitos científicos fica 
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prejudicado, já que o intérprete não domina esses conhecimentos” (OLIVEIRA e 

BENITE, 2015). 

Sendo assim, é de suma importância que os professores de química possam ter 

noções básicas da Língua Brasileira de Sinais, principalmente familiaridade com os 

termos voltados à sua área de conhecimento, pois, o professor de ciências, no caso do 

ensino de química é o representante da comunidade científica na sala de aula, mas 

também o responsável pela mediação desse conhecimento na escola (OLIVEIRA e 

BENITE, 2015). Nessa mesma perspectiva, para Sousa e Silveira (2011), a utilização de 

sinais nas aulas de Química revela que podemos assumir ações que visem estreitar as 

relações dos surdos com o conhecimento químico e, também, com seus colegas, 

professores e comunidade escolar.  

 Mas quando os intérpretes não encontram nenhuma palavra que possa servir 

na substituição de alguma palavra que ainda não tem sinal, esbarra, portanto, em um 

grande problema, pois ele não consegue explicar, muitas das vezes pela inexistência do 

sinal criando assim a necessidade da datilologia, ou seja, soletrar a palavra para seu 

aluno (CARDOZO et al., 2018).  Nesse sentido, fica claro, que a criação de sinais é algo 

necessário para que facilite o ensino e aprendizagem dos alunos surdos. Vejamos o 

exemplo do Ânion:    

Movimento da mão direita que representa o íon (negativo) em direção a mão 

esquerda que representa o núcleo. 

    
Figura 2. Sinal de Ânion em Libras, 

Fonte: “Manuário Acadêmico e Escolar”. 

Exemplo do Átomo:    

Movimento circular da mão direita (para representar os elétrons na eletrosfera), 

em torno da mão esquerda (para representar o núcleo). 
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Figura 1. Sinal de Átomo em Libras, 

Fonte: “Manuário Acadêmico e Escolar”. 

 

Mas vale ressaltar que ainda existe uma grande escassez de sinais voltados para 

o ensino de Química, sobretudo porque, assim como todas as áreas do conhecimento, 

ela é cheia de termos específicos, ficando evidente que quando surge alguns desafios 

quanto ao ensino da química, os intérpretes, ao mesmo tempo em que deve traduzir a 

fala do professor para o aluno, ele precisa encontrar palavras específicas de química que 

ainda não possuem sinais, tendo, então, de substituir por algo, que a seu ver, tem o 

mesmo significado (CARDOZO et al., 2018). Nem tudo que pareça claro para o 

interprete, possa estar claro para o aluno. Ou seja, aquilo que para o interprete tem o 

mesmo significado, para o aluno surdo isso pode dificultar a seu processo de 

aprendizagem.  

 

4. CONCLUSÕES 

Como procuramos demonstrar ao longo do texto, há enormes dificuldades 

quando se trata do ensino de Química para pessoas surdas, mas que existem sinais que 

possam auxiliar os professores, possibilitando aos alunos surdos conhecer a química 

com maiores facilidades e de forma mais prazerosa.  
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