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RESUMO 

Muitas pesquisas vêm sendo realizadas com o objetivo de melhorar a educação de alunos 
com necessidades educativas especiais. O decreto nº 5.626/05 assegura o direito à 
presença de tradutor/interprete de Língua Brasileira de Sinais para o estudante surdo, u
direito que raramente é cumprido. Entretanto tem se mostrado um grande desafio ilustrar de 
maneira eficaz palavras e conceitos utilizados na disciplina de física, uma vez que estes são 
em sua maioria conceitos abstratos que não fazem parte do vocabulário
dificultando o trabalho do interprete que muitas vezes não detém o conhecimento necessário 
para tanto. A falta de audição pode vir a ser um fator de risco para a apropriação do 
conhecimento, embora especialistas ressaltem que está por si só não 
dificuldade de aprendizagem, ela pode dificultar este processo. Apesar dos avanços nessa 
área, ainda é necessária a busca de novas ferramentas para tornar efetivo o ensino da física 
aos alunos com perda auditiva, uma vez que, são notórias a
somente pela comunidade surda, mas também pelos ouvintes. Diante dessa realidade, 
identificou-se a necessidade de desenvolver um aplicativo que irá traduzir palavras e 
expressões presentes no ensino de Cinemática para Língua
modo a proporcionar ao aluno surdo maior clareza da linguagem científica e adequada à sua 
realidade. Foi adotado como metodologia: Roda de conversa com alunos surdos, 
professores de física e professor do AEE (atendimento 
levantamento de palavras utilizadas em Cinemática, tradução das palavras selecionadas 
para Libras, desenvolvimento do aplicativo: escolha do avatar, Prototipagem e modelagem 
computacional utilizando a ferramenta 
plataforma de desenvolvimento Kodular
a organização, classificação e tradução de palavras e expressões em cinemática, a escolha 
e construção do Avatar que irá fazer a traduçã
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Muitas pesquisas vêm sendo realizadas com o objetivo de melhorar a educação de alunos 
com necessidades educativas especiais. O decreto nº 5.626/05 assegura o direito à 
presença de tradutor/interprete de Língua Brasileira de Sinais para o estudante surdo, u
direito que raramente é cumprido. Entretanto tem se mostrado um grande desafio ilustrar de 
maneira eficaz palavras e conceitos utilizados na disciplina de física, uma vez que estes são 
em sua maioria conceitos abstratos que não fazem parte do vocabulário
dificultando o trabalho do interprete que muitas vezes não detém o conhecimento necessário 
para tanto. A falta de audição pode vir a ser um fator de risco para a apropriação do 
conhecimento, embora especialistas ressaltem que está por si só não 
dificuldade de aprendizagem, ela pode dificultar este processo. Apesar dos avanços nessa 
área, ainda é necessária a busca de novas ferramentas para tornar efetivo o ensino da física 
aos alunos com perda auditiva, uma vez que, são notórias as dificuldades encontradas, não 
somente pela comunidade surda, mas também pelos ouvintes. Diante dessa realidade, 

se a necessidade de desenvolver um aplicativo que irá traduzir palavras e 
expressões presentes no ensino de Cinemática para Língua Brasileira de Sinais (Libras), de 
modo a proporcionar ao aluno surdo maior clareza da linguagem científica e adequada à sua 
realidade. Foi adotado como metodologia: Roda de conversa com alunos surdos, 
professores de física e professor do AEE (atendimento educacional especializado), 
levantamento de palavras utilizadas em Cinemática, tradução das palavras selecionadas 
para Libras, desenvolvimento do aplicativo: escolha do avatar, Prototipagem e modelagem 
computacional utilizando a ferramenta Balsamiq Mockup e para a construção das telas a 
plataforma de desenvolvimento Kodular. Os resultados obtidos até o presente momento são 
a organização, classificação e tradução de palavras e expressões em cinemática, a escolha 
e construção do Avatar que irá fazer a tradução no aplicativo, a prototipagem das telas e 
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Muitas pesquisas vêm sendo realizadas com o objetivo de melhorar a educação de alunos 
com necessidades educativas especiais. O decreto nº 5.626/05 assegura o direito à 
presença de tradutor/interprete de Língua Brasileira de Sinais para o estudante surdo, um 
direito que raramente é cumprido. Entretanto tem se mostrado um grande desafio ilustrar de 
maneira eficaz palavras e conceitos utilizados na disciplina de física, uma vez que estes são 
em sua maioria conceitos abstratos que não fazem parte do vocabulário do surdo, 
dificultando o trabalho do interprete que muitas vezes não detém o conhecimento necessário 
para tanto. A falta de audição pode vir a ser um fator de risco para a apropriação do 
conhecimento, embora especialistas ressaltem que está por si só não seja a causa da 
dificuldade de aprendizagem, ela pode dificultar este processo. Apesar dos avanços nessa 
área, ainda é necessária a busca de novas ferramentas para tornar efetivo o ensino da física 

s dificuldades encontradas, não 
somente pela comunidade surda, mas também pelos ouvintes. Diante dessa realidade, 

se a necessidade de desenvolver um aplicativo que irá traduzir palavras e 
Brasileira de Sinais (Libras), de 

modo a proporcionar ao aluno surdo maior clareza da linguagem científica e adequada à sua 
realidade. Foi adotado como metodologia: Roda de conversa com alunos surdos, 

educacional especializado), 
levantamento de palavras utilizadas em Cinemática, tradução das palavras selecionadas 
para Libras, desenvolvimento do aplicativo: escolha do avatar, Prototipagem e modelagem 

e para a construção das telas a 
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a organização, classificação e tradução de palavras e expressões em cinemática, a escolha 
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Anais do 1º Congresso Nacional online de Estudos Científicos 

 

entrevista com alunos surdos e professora de AEE, onde foi possível observar as 
dificuldades encontradas pelos estudantes não somente em assimilar o conteúdo mas 
também em compreender o que é dito em sala de aula
que também enfrenta desafios para fazer a contextualização dos conteúdos curriculares 
durante seu acompanhamento com os alunos surdos, observações estas que conversam 
com os relatos encontrados durante o levantamento bib
que é necessária a busca por novas ferramentas para tornar efetivo o ensino de física à 
estudantes surdos o que justifica a presente proposta.
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entrevista com alunos surdos e professora de AEE, onde foi possível observar as 
dificuldades encontradas pelos estudantes não somente em assimilar o conteúdo mas 
também em compreender o que é dito em sala de aula, e o trabalho da professora do AEE 
que também enfrenta desafios para fazer a contextualização dos conteúdos curriculares 
durante seu acompanhamento com os alunos surdos, observações estas que conversam 
com os relatos encontrados durante o levantamento bibliográfico, levando a conclusão de 
que é necessária a busca por novas ferramentas para tornar efetivo o ensino de física à 
estudantes surdos o que justifica a presente proposta. 
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entrevista com alunos surdos e professora de AEE, onde foi possível observar as 
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