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O uso do Nearpod, um software digital, para o ensino de ciências de alunos surdos 

 

Aline Gonzalez Saller (aline_saller@hotmail.com) 

Fabiano Souto Rosa (fabisouto1@gmail.com) 

 

Resumo:A educação de surdos ainda possui muitos obstáculos que necessitam ser superados, um deles é a falta 

de recursos e materiais voltados para alunos surdos, sendo necessário que novos recursos surjam de forma a 

facilitar e permitir uma educação de qualidade a estes indivíduos. Atualmente vivemos num mundo globalizado 

em que a cada instante novas tecnologias são criadas, desta forma é imprescindível que as escolasacompanhem 

estes avanços e que os utilize a seu favor. Hoje temos as informações que queremos na ponta de nossos dedos 

através dos aparelhos celulares, os quais podem servir para tentar diminuir as condições desiguais na educação 

de alunos surdos, permitindo uma educação mais prazerosa e ao mesmo tempo envolvente. Coloco como 

problema desta pesquisa, “como e/ou quais recursos didáticos podem auxiliar as aulas de ciências para alunos 

surdos?”. O objetivo deste artigo é apresentar um recurso digital que possa auxiliar as aulas de ciências. Além de 

pesquisar se os professores de ciências costumam usar recursos digitais em suas aulas; descrever o 

softwareNearpod como um recurso que possa ser utilizado nas aulas de ciências e indicar formas de como 

utilizar estes recursos para o ensino de ciências. Esta pesquisa foi desenvolvida com dois professores de ciências 

de duas escolas bilíngues, para os quais foi enviado um questionário, buscando identificar como e quais recursos 

tecnológicos estes têm utilizado em suas aulas e qual a opinião deles com relação ao uso de um recurso 

interativo, após a descrição e análise das suas respostas, apresentamos o software educacional digital, Nearpod, o 

qual consideramos uma ótima ferramenta de auxílio nas aulas de ciências, pois permite que os professores 

possam criar diversas atividades para desenvolver com seus alunos, desde textos até atividades para os alunos 

resolverem, podendo ser utilizado tanto no celular quanto em computadores, tablets ou notebooks. 
Palavras-chave: Softwaredigital, recursos tecnológicos, ensino de ciências, alunos surdos. 

 

 

 

Introdução 

 

Este artigo surge como resultado do curso de pós-graduação lato sensu da Faculdade 

de educação (FaE) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) sobre educação de surdos, 

onde muitos questionamentos surgiram me fazendo refletir sobre minha prática docente 

enquanto professora de ciências, e principalmente sobre questões referentes à cultura surda e 

seus aspectos visuais. Venho estudando sobre a educação de surdos desde a graduação e 

apesar de não lecionar diretamente para estes alunos, tive algumas oportunidades durante 

outros cursos lato sensu e stricto sensu da mesma universidade em preparar atividades 

voltadas para o ensino de ciências para alunos surdos, o que foi muito prazeroso e satisfatório. 

Neste sentido, com o objetivo de ampliar os estudos nesta área e buscar trazer 

alternativas aos professores de ciências, busquei neste curso subsídios, e na disciplina de 

tecnologias de informação e comunicação na educação de surdos, surgiu a oportunidade de 

ligar as duas áreas numa tentativa de facilitar o ensino de ciências, ao mesmo tempo que, 

envolver os alunos surdos com o conteúdo. Atrelado a isso surge a oportunidade de cursar 
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outro curso oferecido pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) do município de 

Pelotas, no qual faço parte de rede atuando como professora de ciências do ensino 

fundamental II anos finais,e como professora de referência do laboratório de informática no 

projeto Khan Adademy1,o qual tratou justamente sobre recursos digitais e plataformas on-line, 

onde fui apresentada a plataforma Nearpod, objeto deste estudo, que será descrito ao decorrer 

desta pesquisa. 

Não é novidade que a educação de surdos, apesar de ter sofrido grandes avanços, 

ainda enfrenta muitos obstáculos, pesquisas nessa área (FORMOZO,2008; LEBEDEFF,2010; 

FELTRINI &GAUCHE,2007) apontam para o fato dos conteúdos escolares serem 

ministrados, na maioria das vezes, na língua portuguesa, ou seja, na segunda língua (L2) dos 

surdos e não na sua L1 (primeira língua, ou língua materna) libras. 

Conforme argumentaMachado(2006), o aluno surdo não pode apreender um conteúdo 

transmitido em uma língua que ele não domina, fato que restringe a sua aprendizagem a uma 

quantidade muito reduzida de conhecimento com qualidade questionável, além disso, estas 

aulas são geralmente desenvolvidas para alunos ouvintes. Cabe considerar que isto está 

atrelado ao fato de que muitas vezes os alunos surdos chegam à escola sem saber língua de 

sinais (LS), e com um conhecimento de mundo bastante reduzido, justamente pela falta de 

comunicação, o que provoca condições desiguais na educação entre surdos e ouvintes. 

Neste sentido Feltrini& Gauche (2007) afirmam que enquanto os alunos ouvintes, 

desde o nascimento, interagem com os adultos no núcleo familiar e fora dele, a interação 

social, para o surdo, se concretiza efetivamente na escola, com seus pares e professores que 

utilizem a língua de sinais. Para tal, há que se concluir que o surdo ingressa na escola com um 

prejuízo significativo no seu processo educacional. 

No entanto, atualmente vivemos em um mundo globalizado em que a cada instante 

surgem novas tecnologias, às quais temos fácil acesso nos permitindo ter a informação na 

ponta dos dedos. 

Assim, uma vez que os recursos digitais estão ao alcance da maioria das pessoas é 

imprescindível que os professores estejam atualizados frente a estes avanços, utilizando os 

recursos tecnológicos como ferramentas aliadas para auxiliar em suas aulas, principalmente 

 
1A Khan Academy oferece exercícios, vídeos de instrução e um painel de aprendizado personalizado que habilita 

os estudantes a aprender no seu próprio ritmo dentro e fora da sala de aula. Abordamos matemática, ciência, 

programação de computadores, história, história da arte, economia e muito mais. Essas missões de matemática 

guiam os estudantes do jardim de infância até o cálculo, usando tecnologias adaptativas de ponta que identificam 

os pontos fortes e lacunas no aprendizado. Também tem parcerias com instituições como a NASA, o Museu de 

Arte Moderna, a Academia de Ciências da Califórnia e o MIT para oferecer conteúdo especializado. Disponível 

em: <https://pt.khanacademy.org/about>.Acesso em 24 de abr. de 2019. 

https://pt.khanacademy.org/about
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para o ensino de ciências, que se caracteriza por ser uma disciplina bastante abstrata e 

complicada pela quantidade de nomes e termos científicos, mas que ao mesmo tempo é uma 

disciplina muito visual e prática. Porém muitas vezes faltam aos professores os recursos 

necessários para tornar a aula mais dinâmica e lúdica. 

Logo, esses recursos que estão ao alcance de todos,podem ser utilizados pelos 

professores como ferramentas de auxílio nos processos de ensino e aprendizagem, permitindo 

explorar os conteúdos de outra forma que não aquela tradicional, em livros ou no quadro, mas 

através de imagens em 3D (três dimensões), vídeos reais ou mesmo esquemas, que permitam 

aos alunos terem uma ideia mais concreta sobre o conteúdo abordado. 

Quando pensamos na educação de alunos surdos, as tecnologias não podem ficar de 

fora, principalmente pela visualidade que oferecem, fundamental nos processos de ensino e 

aprendizagem na educação destes sujeitos, uma vez que a Libras é uma língua ‘visual-

espacial’, de modalidade gestual-visual. Lacerda Santos & Caetano (2013) discorrem acerca 

de ser relevante pensar em uma pedagogia que atenda às necessidades dos alunos surdos que 

se encontram imersos no mundo visual e apreendem, a partir dele, a maior parte das 

informações para a construção de seu conhecimento. 

O avanço dos recursos tecnológicos permitiu aos surdos terem acesso a muitas 

informações que foram suprimidas ao longo do tempo para esta parcela da população, estes 

recursos que fazem parte do nosso cotidiano não podem ficar de fora da escola, uma vez que 

permitem a estes uma melhor comunicação e apropriação de conhecimentos. 

Atualmente a maioria dos alunos possuem um dispositivo móvel (celulares, 

smartphones) com acesso à internet, os quais podem servir para permitir uma educação mais 

prazerosa e envolvente, ao mesmo tempo que buscar diminuir as condições desiguais na 

educação de alunos surdos. Desta forma, coloco como problema desta pesquisa, “como e/ou 

quais recursos didáticos podem auxiliar as aulas de ciências para alunos surdos?”. 

Uma vez que este trabalho propõe dois momentos: sendo o primeiro investigar a 

intimidade dos professores com as tecnologias digitais e o segundo apresentar a plataforma 

Nearpod, coloca-se como objetivo geral deste artigo apresentar um recurso digital que possa 

auxiliar as aulas de ciências. Além depesquisar se os professores de ciências costumam usar 

recursos digitais em suas aulas,descrever o softwareNearpod como um recurso que possa ser 

utilizado nas aulas de ciências, eindicar formas de como utilizar estes recursos para o ensino 

de ciências. 
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Ensino de Ciências 

De acordo com os PCN’s a educação brasileira está fundamentada no princípio da 

igualdade: “do reconhecimento dos direitos humanos e o exercício dos direitos e deveres da 

cidadania” (BRASIL, 1998, p.76). Neste sentido Benite et al. (2009) discorrem que, a 

cidadaniase refere à participação efetiva dos indivíduos, tenham eles necessidades 

educacionais especiais ou não, em todas as esferas da sociedade, evidenciando a necessidade 

do ensino de ciências. 

Porém, ainda é bastante comum entre os professores de ciências, o discurso de que a 

falta de materiais, recursos e de um laboratório, dificultam o desenvolvimento de aulas 

diferenciadas. Estes recursos são imprescindíveis para o planejamento e desenvolvimento de 

aulas práticas, visuais, dinâmicas e interativas. Além dos laboratórios, existem outros recursos 

que também podem auxiliar a promover este tipo de aula, entre eles os recursos tecnológicos 

estão cada vez mais difundidos entre a sociedade. 

 SegundoFeltrini& Gauche (2007) o ensino de ciências deve ser dinâmico, não se 

concebe mais uma educação de ciências dada como transmissão de conhecimentos prontos e 

acabados como verdades inquestionáveis, mas que deve ser construído em conjunto com os 

alunos, proporcionando aos estudantes construir, desconstruir e reconstruir conceitos de forma 

ativa, participando assim da sua própria formação. 

Nessa perspectiva, busca-se objetivar uma pedagogia de ensino de ciências 

apropriada à comunidade surda, no qual o professor seja aquele que proporciona 

momentos para interação comunicativa e encoraja o aluno a refletir sobre o 

conhecimento científico (FELTRINI & GAUCHE, 2007, p.5).  

 No entanto Oliveira, Melo & Benite (2012), argumentam que existem poucos estudos 

sobre o ensino de ciências e a educação inclusiva. Quase não há trabalhos que indiquem como 

está acontecendo ou como deveria ocorrer o ensino de ciências para alunos surdos. Por este 

motivo é necessário que os professores de alunos surdos levem sempre em consideração que a 

primeira língua dos surdos é a língua de sinais, e que por isso os conteúdos devem estar 

contextualizados com a realidade e as vivências de seus alunos surdos. 

No que se refere ao Ensino de Ciências, podemos dizer que seja feita a 

contextualização no tempo e no espaço do processo ensino-aprendizagem, através da 

mediação do professor, ressaltando, em cada período, uma característica considerada 

importante na maneira do surdo compreender e atuar cientificamente no mundo 

através dos conceitos científicos e um conhecimento que, de modo geral, esteja 

interligado ao conceito espontâneo desse sujeito (TREVISAN, 2008, p.32). 

 Além disso, é necessário colocar o aluno sempre em contexto com o conteúdo e com a 

realidade em que estão vivendo, desta forma possibilitar aos indivíduos, o entendimento do 

conhecimento científico de maneira que estes possam identificá-lo em seu cotidiano 
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(correlacionando estes conhecimentos científicos com acontecimentos de seu dia a dia) 

atribuindo significado a estes, a fim de torná-los cidadãos críticos e autônomos na sociedade. 

Lüdtke et al. (2012, p.56-57) dizem que: 

Os conceitos em qualquer área do conhecimento, mas principalmente em Biologia, 

para serem ensinados e aprendidos necessitam de transposição didática que os 

permitam ser “ensináveis" e “aprendíveis”. Não basta o professor transferir um 

conhecimento produzido em contexto científico para a sala aula, ou simular uma 

situação cotidiana, é necessário que, metodologicamente, organize 

significativamente a aprendizagem, estabelecendo as relações entre o senso comum, 

o conhecimento científico e o processo cognitivo do aluno. 

Assim sendo, os recursos didáticos assumem importante função neste processo, uma 

vez que permitem associar o conteúdo teórico a algo concreto, tornando o conteúdo mais real 

possível. Segundo Feltrini& Gauche (2007), desenvolver o conteúdo em todas as suas 

dimensões representa oferecer ao surdo as mesmas condições oferecidas aos ouvintes – 

tornando os surdos cidadãos protagonistas, participantes e críticos dos acontecimentos sociais 

e científicos de sua comunidade e do seu país, de acordo com Trevisan (2008, p.34) 

para que o ensino de conceitos científicos se torne ferramenta do pensamento do 

estudante surdo, o professor deve abolir a prática pedagógica mecânica de conceitos 

científicos, e promover uma prática que trabalhe com significados, considere a 

experiência imediata do estudante, de forma que extrapole; que traga a generalização 

dos conceitos e o entendimento de sistemas conceituais; que busque também 

trabalhar com outras dimensões da formação humana, como a emocional, a social, e 

não apenas a linguística, cognitiva, a racional, que está mais ligada à formação de 

conceitos. 

Para Queiroz & Benite (2009) a utilização de recursos visuais na educação de surdos, 

pode facilitar o processo de ensino e aprendizagem, uma vez que estimula um possível 

envolvimento destes com o conteúdo apresentado. Permitindo ainda a possibilidade de 

estabelecer relações entre o conhecimento científico e o de senso comum. Porém, a ausência 

de contextos ricos em experiências visuais mediadas pela LS pode causar problemas na 

comunicação do surdo. Ficando evidente a importância de se atentar para as estratégias de 

ensino que permitam a comunicação e a compreensão dos conteúdos envolvidos com as 

especificidades deste grupo social.  

É necessário que os professores em geral, mas principalmente os de ciências utilizem 

as mais diversas fontes e recursos para tornar o conteúdo mais concreto e próximo do aluno, 

pois desta forma dará oportunidades para que os alunos tenham diversos meios para 

compreender os conceitos e interagir com a aula;para Trevisan (2008, p.35), 

Se acredita, que seja essencial para se trabalhar com conceitos científicos o uso da 

interação, dos argumentos, filmes, literatura, artigos de jornais, enfim, outras formas 

de produção que não somente a científica podem ser fontes de informação e recursos 

preciosos para o exercício da criatividade e do pensar crítica e cientificamente. 

Dessa forma, o professor mediador deve promover estratégias de ensino em que haja 

descrição, compreensão e interpretação dos fenômenos de maneira intencional, 
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colocando-os sempre em dúvida, interligando-os, a fim de transcender a visão de 

conceitos isolados para uma rede de conhecimentos, sempre utilizando o conceito 

espontâneo do surdo. 

 Quanto mais situações problemas o professor criar, que questionem os alunos e os 

coloquem em posição de solucionar estes problemas, mais reflexões acerca do assunto serão 

geradas, e mais envolvidos estarão estes alunos.Contudo, de acordo com Lebedeff (2010) 

existe uma carência de práticas reais que permitam aos surdos perceberem-se realmente como 

sujeitos visuais, e, para perceberem as possibilidades de construção de conhecimento que a 

experiência visual permite realizar. 

 A falta destes recursos pode se tornar uma barreira no ensino de ciências, 

principalmente pela abstração deste conteúdo, ficando a encargo do professor produzir e 

oportunizar estas estratégias. Porém é necessário ao se pensar nestas atividades, evidenciar as 

especificidades de seus alunos, criando algo para o ensino do aluno surdo e não apenas uma 

adaptação de estratégias dos ouvintes. 

A aquisição da linguagem é fundamental para que o sujeito surdo possa reescrever-

se social, cultural, política e cientificamente. Então, atividades que 

valorizam/exploram as potencialidades desses alunos, como: vídeos, desenhos, 

atividades lúdicas, experimentos, comunicação através da Libras são indicadas para 

que se atinja os melhores resultados de aprendizado com esses alunos (QUEIROZ et 

al. 2010, p.7). 

 Desta forma, é imprescindível que a escola esteja atualizada e que acompanhe os 

avanços da tecnologia utilizando estes recursos como aliados na educação e facilitadores no 

processo de ensino e aprendizagem, principalmente no que se refere ao ensino de ciências 

quecomo já foi discutido anteriormente, é tão visual e ao mesmo tempo tão abstrato e que na 

maioria das vezes carece de recursos para desenvolvimento de atividades práticas. 

 

Recursos Digitais 

Os softwares educacionais são recursos pedagógicos e, quando empregados 

apropriadamente, têm um grande potencial para aprendizagem e para o 

desenvolvimento, possibilitando ao estudante desenvolver capacidades mentais, as 

quais são requeridas para formação de conceitos científicos. (TREVISAN, 2008, 

p.44) 

 É cada vez mais comum o uso de softwares e recursos digitais nas salas de aulas, e 

estes podem se tornar ótimos recursos para o ensino de alunos surdos, proporcionando aulas 

lúdicas e interativas, principalmente referente ao conteúdo de ciências, quando a escola não 

disponibiliza de laboratório e/ou materiais para atividades práticas. 

As formas como as novas tecnologias imbricaram-se no cotidiano do ser humano fez 

com que a educação adotasse novos recursos tecnológicos, dentre eles os softwares 

educacionais, com o objetivo de complementar e aperfeiçoar a aprendizagem do 

sujeito, através da mediação do professor. Assim, principalmente o professor deixa 
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de ser um mero propagador do conhecimento, como ocorria na escola tradicional e 

tecnicista, e passa a ser um mediador da aprendizagem, propiciando uma troca no 

campo do saber, e promovendo a construção de conceitos científicos por parte do 

estudante. (TREVISAN, 2008, p.37) 

Mesmo com o uso dos recursos digitais o professor deve atuar sempre como um 

mediador do conhecimento, não devendo “delegar” o papel de ensinar a estes recursos, uma 

vez que estes devem servir como facilitadores, mas não devem bastar em si próprios, é 

necessário que o professor esteja sempre mediando estes processos, orientando e auxiliando 

os alunos.Mesmo que estes tenham maior autonomia com os processos de ensino e 

aprendizagem, é o professor quem deve conduzir e evitar possíveis erros, corrigindo-os e 

sanando possíveis dúvidas sempre que necessário, por isso o professor deve estar atento às 

novas tecnologias e disposto a se apropriar desses recursos. 

Como um exemplo de recurso digital que o professor pode usar em sala de aula será 

descrito o Nearpod, um software instrucional online de aprendizagem móvel, ou seja, a partir 

de smartphones, tablets ou computadores. 

 

Nearpod 

O Nearpod2 é um software instrucional online de aprendizagem móvel, que envolve os 

alunos com experiências interativas de aprendizado, onde os professores podem criar, 

customizar e compartilhar com os estudantes apresentações interativas por meio de 

computadores, tablets e smartphones. É uma ferramenta gratuita, embora tenha recursos 

pagos. No entanto é preciso estar conectado à internet para utilizar a ferramenta, tanto para 

criar as apresentações quanto para disponibilizá-las aos alunos, além disso, os alunos 

precisam instalar o aplicativo do Nearpod em seus dispositivos.  

A plataforma conta com cinco ferramentas, disponíveis tanto na versão gratuita quanto 

nas pagas. A Content Toolpermite que o professor crie apresentações em seu computador ou 

dispositivo móvel e adicione diferentes recursos como enquete, quiz, vídeos e fotos, entre 

outros. A NearpodTeacher possibilita o compartilhamento da aula com os alunos por meio de 

uma senha, o controle do ritmo da apresentação, o recebimento das respostas dos estudantes 

em tempo real e o alerta caso um aluno saia do aplicativo. Já a Nearpod Studenté voltada para 

os alunos e, com ela, eles podem acessar a apresentação e participar das atividades interativas. 

 
2
As informações deste tópico podem ser acessadas nos links  

http://porvir.org/plataforma-transforma-celular-em-aliado-na-sala-de-aula/ e  

https://translate.google.com/translate?hl=pt-

BR&sl=en&u=https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.panareadigital.Nearpod%26hl%3Den

&prev=search 

http://porvir.org/plataforma-transforma-celular-em-aliado-na-sala-de-aula/
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.panareadigital.Nearpod%26hl%3Den&prev=search
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.panareadigital.Nearpod%26hl%3Den&prev=search
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.panareadigital.Nearpod%26hl%3Den&prev=search


9 
 

No caso da Reporting Tool, a ideia é que o professor possa analisar o desempenho da classe, 

avaliar os trabalhos individuais e fazer o download de relatórios. Por fim, a ContentStoreé a 

loja em que são disponibilizadas apresentações prontas, que podem ser baixadas 

gratuitamente ou compradas. 

Com o Nearpod Teatcher é possível desde produzir uma aula multimídia até monitorar 

os dispositivos dos alunos e receber relatórios sobre o rendimento de cada estudante, funciona 

como um repositório e criador de apresentações interativas, pois o professor, pode criar 

apresentações interativas (em slides) com conteúdo em formato de texto, vídeo, áudio, 

arquivos PDF, imagens 3D, mini apresentações prontas, transmissão ao vivo do twitter, 

experiência com realidade virtual, incluir páginas da web em tempo real, incluir arquivos 

salvos em serviços de nuvem, importar apresentações prontas, bem como editá-las, incluindo 

novos slides e/ou interações, Incluir atividades em que os alunos respondam, como questões 

com perguntas abertas, múltipla escolha, enquetes, quizzes (verdadeiro ou falso), completar 

frases, teste de memória e conselhos colaborativos. 

O Nearpod é um aplicativo facilmente baixado e executado nos sistemas operacionais 

iOS, Android, Chromebooks e Windows Mobile, onde somente o professor precisa realizar o 

cadastro para preparar suas apresentações. Os alunos têm a capacidade de acessar a aula em 

tempo real através de seus dispositivos móveis com um código de transmissão que o professor 

disponibiliza para a turma. Em seus aplicativos ou na plataforma Web, os alunos inserem esse 

código, o professor pode ter controle sobre a apresentação, onde os slides só avançam ou 

retornam se o professor permitir, ou deixar sob o controle do aluno, em que cada um pode 

avançar ou voltar nos slides quando quiserem, ou seja, os alunos participam de experiências 

de aprendizado síncronas conduzidas por seus professores ou aprendem em seu próprio ritmo.  

Porém o Nearpod é em inglês, mas tem um design simples, prático e intuitivo de 

utilizar, além disso é possível traduzir a página com o recurso do google. Não saber o inglês 

não é um impedimento para conseguir utilizar a ferramenta com todos os seus recursos, 

exceto, as aulas prontas para venda, pois até o momento não tem professores brasileiros 

produzindo aulas para venda na ferramenta.  

Portanto, o Nearpod pode se tornar uma ótima ferramenta principalmente para o 

ensino de ciências, uma vez que com ele é possível que os alunos interajam em tempo real 

com a aula, visualizando imagens em 3D, assistindo vídeos, resolvendo exercícios durante o 

período de aula, acompanhando-a em seus próprios telefones, ou no laboratório da escola, nas 

discussões será apresentado um exemplo de como este recurso pode ser utilizado para 

trabalhar o sistema digestório no ensino fundamental. 
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Metodologia 

 

Esta é uma pesquisa qualitativa, que segundo Bogdan & Biklen (1982 apud LÜDKE 

& ANDRÉ, 1986) envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto dos 

pesquisadores com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se 

preocupa em retratar a perspectiva dos participantes”.A qual busca analisar a importância do 

uso das tecnologias e o quanto elas podem auxiliar nos processos de ensino e aprendizagem 

de alunos surdos, e ainda apresentar um software que possa ser utilizado pelos professores no 

desenvolvimento de suas aulas. 

Para tanto, a coleta dos dados se deu através de um questionário on-line, junto ao qual 

foi enviado o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), sendo o questionário 

formulado no google formulários e enviado por e-mail para dois professores de ciências de 

duas escolas bilíngues, uma situada em Pelotas e a outra em Rio Grande, ambas no Rio 

Grande do Sul, e suas respostas analisadas de forma descritiva no decorrer deste trabalho. 

A escolha dos professores se deu pela proximidade da pesquisadora com estes, e 

também pelo fato destes serem os únicos professores de ciências atuantes em cada escola 

atualmente. Além disso, considerou-se interessante pesquisar nas duas escolas sendo que Rio 

Grande e Pelotas são duas cidades próximas, e compreender mesmo que superficialmente, 

como as professoras de ciências estão trabalhando e utilizando os recursos tecnológicos em 

suas aulas foi considerado bastante relevantepara o desenvolvimento destapesquisa. 

 

 

Resultados e Discussão 

 

Atualmente estamos tão conectados com os celulares que acabamos nos tornando 

reféns de seu uso, os celulares smartphonesnos permitiram estar conectados com o mundo 

sem sair de casa.Em questão de segundo temos as informações que desejamos na palma da 

mão sem muito esforço, muitas vezes nem nos damos conta, mas já não conseguimos ficar 

sem o celular, este aparelho acabou se tornando parte do nosso dia a dia, e facilitando nossas 

vidas, são inúmeros aplicativos e recursos que podemos baixar e utilizar apenas com o celular. 

Pensando desta forma, porque não utilizar este recurso como um aliado na sala de 

aula, onde na maioria das vezes o seu uso é proibido porque dispersa e tira a atenção do aluno, 

mas e se a aula for preparada para que o celular seja utilizado como uma ferramenta de auxílio 

e apoio e não como um vilão? 
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 De acordo com Lebedeff (2010) considerando experiência visual da surdez, se faz 

necessário que os processos educativos que envolvam alunos surdos evidenciem a 

implementação de estratégias ou atividades visuais.  

No entanto, segundo Queiroz et al. (2010) é responsabilidade do professor criar meios 

que facilitem e possibilitem a construção do conhecimento pelo aluno através da elaboração 

de diferentes estratégias na sala de aula, visando  facilitar o desenvolvimento, a participação e 

a aprendizagem dos alunos, porém a maioria dos professores não possuem disponibilidade de 

tempo e estrutura nas escolas para poderem preparar esses recursos, ficando desta forma os 

processos de ensino e aprendizagem dos alunos surdos comprometidos. 

Neste sentido o uso de recursos visuais, principalmente os digitais podem auxiliar os 

processos de ensino e de aprendizagem, pois permite maior envolvimento dos alunos com o 

conhecimento apresentado e com a própria linguagem escrita. 

 A fim de identificarmos se os professores estão utilizando ou se gostariam de utilizar 

recursos digitais em suas aulas, foi realizado um questionário com dois professores de duas 

escolas bilíngues uma de Pelotas e a outra de Rio Grande, os quais foram enviados por e-mail 

através do google formulários como veremos a seguir. 

 A primeira pergunta feita para os professores foi: Você costuma utilizar mídias 

digitais ou recursos tecnológicos em suas aulas? Ao que ambos os professores responderam 

que sim. 

 O que é bastante significativo, uma vez que estes recursos podem facilitar a 

compreensão dos conteúdos e ainda envolver os alunos de forma lúdica e dinâmica com a 

aula. 

A próxima pergunta estava relacionada com a primeira:Se sua resposta for não, 

explique qual o motivo: Apesar desta pergunta só necessitar ser respondida em caso negativo, 

uma das professoras a respondeu: “P1 - Como dou aula para surdos, as mídias facilitam o 

visual, os alunos gostam e interagem bastante, não perdendo tempo com a procura em revistas 

por gravuras”. 

 Com esta resposta podemos ver que o professor considera de fato,que as mídias 

digitais podem servir como facilitadores nos processos de ensino e aprendizagem de alunos 

surdos e com isso maximizar o tempo da sala de aula, aproveitando-o ao máximo. 

 Após foi solicitado que os professores citassem quais recursos costumam utilizar com 

maior frequência, ao que suas respostas foram: Data show, celulares, 

Computadores/notebooks. 

Sendo que o P1 costuma utilizar com maior frequência computadores e notebooks, 
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enquanto o P2 além de notebooks usa também data show e celulares com seus alunos. 

A quarta pergunta foi: Você acha que o uso das tecnologias pode facilitar as suas 

aulas? Por quê? 

P1- Sim, a internet possui um grande acervo de materiais que quando é bem 

selecionado auxilia muito. Além da internet o PowerPoint auxilia muito na organização dos 

materiais. 

P2- Sim. Principalmente porque o surdo necessita de ferramentas que contemplem a 

visualidade. 

 Podemos perceber que ambos os professores consideram que as tecnologias podem 

facilitar as aulas de ciências, auxiliando no preparo e na organização da aula, permitindo a 

busca e apresentação de recursos visuais. 

A pergunta seguinte foi: Você acha que os usos das tecnologias podem facilitar os 

processos de ensino e aprendizagem de seus alunos? Por quê? Ao que suas respostas foram: 

P1- Sim. Cada vez mais os alunos estão expostos a uma grande quantidade de 

informações na internet e que motivam a buscar mais informações. Todas essas informações 

quando trabalhadas em aula faz com que os alunos tenham mais interesse e mais motivação 

facilitando assim a aprendizagem 

P2-Sim. Por que vivemos na tecnologia. Facilita em pesquisas, imagens, filmes e 

softwares. 

 Os professores reconhecem que a tecnologia vem para auxiliar, promovendo maior 

interesse e motivação em aula facilitando os processos de ensino e aprendizagem, através de 

pesquisas, imagens, filmes e softwares. Desta forma esses professores, reconhecem que a 

tecnologia vem como um facilitador auxiliando tanto no processo de ensino quanto de 

aprendizagem destes alunos. 

 A sexta pergunta foi: Você costuma preparar aulas em PowerPoint? Ambos os 

professores responderam que sim. 

 A penúltima pergunta aos professores foi: Você gostaria de utilizar um recurso 

interativo, que permitisse aos alunos acompanhar os slides em seus celulares e ainda resolver 

atividades? Os dois responderam que sim. 

 A última questão foi: Qual impacto você considera que este recurso poderia causar no 

processo de ensino e aprendizagem de seus alunos? 

P1- Impacto positivo, aumentando a participação dos alunos nas aulas e auxiliando no 

processo ensino aprendizagem e na disponibilidade de material diminuiu o material impresso. 

P2- Ambiente adequado, pois eles usam como lazer, redes sociais e pesquisas. 
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Necessita ser utilizado como ferramenta que auxilie a aprendizagem. 

 Ambos os professores consideram que um recurso interativo teria um impacto positivo 

nos processos de ensino e aprendizagem de seus alunos, uma vez que aumentaria a 

participação dos alunos na aula e a disponibilidade de material digital, evitando assim o uso 

de materiais impressos, além de permitir que os alunos pudessem utilizar para a aprendizagem 

o que já estão acostumados a utilizar como laser. Assim permitirá que os alunos percebam que 

podem utilizar o celular, por exemplo, como um meio de produzir conhecimento. 

 Desta forma, a partir das respostas dos professores podemos inferir que o Nearpod 

pode ser uma ótima ferramenta nas aulas com os alunos surdos, porque além de permitir 

explorar o visual, permite a interação dos alunos na aula, onde é possível acompanhar a 

apresentação de slides no celular e ainda resolver as questões no próprio celular, isso além de 

tornar a aula mais dinâmica permite que os alunos tenham autonomia e percebam que podem 

utilizar os celulares para além da comunicação. 

Além de facilitar a comunicação entre os surdos, as TICs- Tecnologias de 

Informação e Comunicação entraram no dia-a-dia da escola e da universidade para 

dar conta da demanda de dispositivos e estratégias visuais para o ensino e produção 

do conhecimento. Até pouco tempo atrás, as tecnologias de captura e 

compartilhamento de vídeos eram caras e de difícil utilização. Atualmente, qualquer 

smartphone é capaz de capturar e compartilhar vídeos em tempo real. (SANTOS, et 

al. 2018, p.185) 

 Pelo fato do Nearpod ser um software fácil de usar no celular isso garante uma 

facilidade tanto demobilidade quanto de acesso, uma vez que a maioria dos alunos possuem 

celular smartphone, este se torna um ótimo recurso, de acordo com o comitê gestor da internet 

no Brasil (2017, p.29). 

O uso do telefone celular está presente também nas atividades de ensino e 

aprendizagem. Em 2015, 36% dos professores de escolas públicas afirmavam 

realizar atividades educacionais com o uso do telefone celular, esse percentual subiu 

para 53% em 2017. Entre os professores de escolas particulares, o percentual era de 

46% em 2015, passando para 69% em 2017. A proporção de alunos que afirmaram 

utilizar o dispositivo para realizar atividades para a escola a pedido dos professores 

confirma a sua relevância no processo de aprendizagem: 53% entre os alunos de 

escolas públicas e 60% entre os de escolas particulares. 

 O que nos mostra que é cada vez mais usual o celular em sala de aula, e isso pode 

facilitar os processos de ensino e aprendizagem, porque desperta maior interesse dos alunos 

em realizar este tipo de atividades. Segundo Lebedeff et al. (2018), o avanço da tecnologia 

permitiu o acesso a diferentes dispositivos digitais. A maioria dos alunos de ensino médio ou 

graduação possui hoje equipamentos tais como smartphones, e-books, ipods, tablets,entre 

outros. 

 Desta forma, o Nearpod pode ser utilizado como apresentação de slides, onde os 
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alunos podem ir acompanhando em seus aparelhos smartphones os slides com textos e ou 

vídeos, conforme exemplo abaixo: 

 

 

 

Figura 1: Acervo pessoal da pesquisadora, criada no Nearpod. 
 

Também é possível ver imagens em 3D, onde os alunos podem girar e manusear as 

imagens como quiserem. 

 

 

Figura 2: Acervo pessoal da pesquisadora, criada no Nearpod. 
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Também é possível que o professor acrescente atividades como quiz, onde possa 

associar várias questões de múltipla escolha num mesmo tópico e os alunos podem resolver 

em seus celulares, o professor pode ainda acrescentar vídeos para auxiliar os alunos nas 

questões. 

 

 
Figura 3: Acervo pessoal da pesquisadora, criada no Nearpod. 

  

Além de questionário para que os alunos respondam as questões, nos quais também é 

possível adicionar vídeos com dicas, ou explicação para auxiliar os alunos nas respostas. 

 

 

Figura 4: Acervo pessoal da pesquisadora, criada no Nearpod. 
  

Também é possível que o professor crie jogos como encontre os pares onde o aluno 

deve associar o nome à imagem, ou se o professor quiser pode ser a função, neste caso não é 

possível utilizar vídeos, mas o professor pode usar apenas imagens, apenas textos, ou imagens 

e textos como no exemplo abaixo. 
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Figura 5: Acervo pessoal da pesquisadora, criada no Nearpod. 

 

Além de jogo da memória como nas imagens a seguir, onde os alunos precisam 

encontrar duas imagens iguais. 

 
Figura 6: Acervo pessoal da pesquisadora, criada no Nearpod. 

 

Atividades para desenhar, como neste exemplo, onde os alunos tinham quecircular o 

órgão que estava pedindo. 

 
Figura 7: Acervo pessoal da pesquisadora, criada no Nearpod. 
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Desta forma, além de ser um software fácil de usar, apesar de ser em inglês, o 

Nearpod apresenta diversos recursos para os professores utilizarem como quiser para tornar a 

aula mais interativa, dinâmica e lúdica, sem sair da sala de aula, apenas com a utilização do 

celular e da internet. Mas se a escola não tiver internet liberadaaos alunos, é possívelacessar o 

Nearpodpelos computadores. 

As respostas dos alunos geram relatórios que são enviados para o e-mail do professor, 

desta forma é possível utilizar como exercícios de aula, ou mesmo como avaliação aos alunos. 

 

 

Considerações Finais 

 

O avanço da tecnologia é algo incontestável, e está ocupando cada vez mais espaço em 

nosso cotidiano, desta forma é impossível que nós enquanto professores e escola não 

acompanhemos estes avanços, sendo que eles vêm para auxiliar e facilitar o nosso dia a dia. 

Portanto, a partir deste trabalho podemos perceber que os dois professores 

participantes da pesquisa estão buscando utilizar os recursos tecnológicos em suas aulas, pois 

consideram que pode facilitar os processos de ensino e aprendizagem, e tornar a aula mais 

visual e dinâmica. 

Percebe-se ainda que ambos os professores estão acostumados a preparar aulas em 

PowerPoint, desta forma, o Nearpod surge como uma ótima ferramenta para auxiliar tanto os 

professores como também os alunos, pois este constitui um software educacional digital, onde 

é possível criar várias estratégias que auxiliam as aulas de ciências e permitem que os alunos 

possam acompanhar em tempo real a aula em seus celulares ou nos computadores, de forma a 

resolver questões e assistir as aulas e os vídeos conforme for a intenção do professor. 

Assim sendo, consideramos que o Nearpod é uma ferramenta muito útil e que pode 

servir como um facilitador, além de uma ótima ferramenta para a aula, não apenas de ciências, 

mas que pode ser utilizado por professores de qualquer área do conhecimento, permitindo 

maior interação, ludicidade e dinâmica em sala de aula. 
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