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Atualmente a Educação de Surdos ganhou visibilidade no cenário nacional 
devido à proliferação de Libras, que é também uma língua oficial brasileira e às 
políticas inclusivas que são consequência de lutas sociais da comunidade 
Surda. Nesse contexto, os Surdos não são vistos pela ótica do que lhes falta, a 
audição, mas como sujeitos que se constituem por meio da visualidade devido 
a privação sonora, total o parcial que vivem (SKLIAR, 2016). Com isso, o 
objetivo do presente trabalho é apresentar as potencialidades de atividades 
pedagógicas construídas numa perspectiva da Ciência, Tecnologia e 
Sociedade em prol da alfabetização científica do aluno Surdo que socialmente 
vive num cenário de privação linguística. Dessa forma, será apresentada uma 
estratégia didática envolvendo o ensino de Fenômenos Físicos e Químicos, 
onde o objetivo é trabalhar as mudanças da matéria e seus impactos sociais, 
econômicos e até mesmo políticos. Para tanto, foi desenvolvida uma unidade 
didática na perspectiva bilíngue, Língua Brasileira de Sinais- Língua 
Portuguesa ensino desses conceitos científicos na perspectiva da Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS) (CHRISPINO, 2017), com a exploração de 
situações diversas como derretimento de geleiras, degradação dos recursos 
naturais e corrosão eletroquímica do ferro (ferrugem). Foi possível perceber as 
potencialidades semióticas da estratégia construída frente as características do 
ensino científico na perspectiva CTS a partir de artefatos da cultura Surda 
(STROBEL, 2018).  Pela observação dos aspectos analisados, acreditamos 
que a perspectiva CTS no ensino de Química para alunos Surdos pode trazer 
muitas contribuições uma vez que permite discussões alargadas que abrangem 
não só os conteúdos curriculares, mas suas relações no contexto dos alunos 
envolvendo aspectos tecnológicos e suas relações sociais, econômicas e 
políticas. 
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