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O desenvolvimento das funções psíquicas

superiores é possível somente pelos

caminhos do desenvolvimento cultural

(VYGOTSKY, 2011)



RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo a geração de um produto educacional de caráter

didático-pedagógico, aqui representado por um Jogo Tabuleiro digital em Libras para

alunos surdos e ouvintes do Ensino Médio Integrado- EMI, do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - IFTO, campus Palmas, propondo

como material pedagógico o jogo Pegadas da Inclusão: um jogo de tabuleiro digital

em Libras (PDI), que pretendeu evidenciar as diferenças linguístico-culturais,

convidando os estudantes a contemplarem o universo da surdez na perspectiva da

diferença, no contexto educacional. Considera-se que a proposta de educação

bilíngue para surdos em escolas inclusivas está amparada em leis e decretos, mas

ainda apresenta uma série de desafios para sua implementação. Este público

estudantil, de modo geral, tem sido percebido sob a ótica biologizante, no campo da

deficiência, o que tem inviabilizado a sua formação omnilateral. Para tanto, faz-se

necessário um olhar sob a perspectiva histórico-social da comunidade surda, sob as

diferenças linguísticas e culturais. Com o propósito de compreender o cenário atual

de contradição do ensino de estudantes surdos incluídos no ensino médio integrado,

o trabalho buscou fundamentação teórico-conceitual nos estudos oriundos dos

princípios marxistas, considerando a realidade histórico-cultural destes, visando sua

formação omnilateral. Para realização do trabalho, recorreu-se do método qualitativo

de pesquisa aplicada, tendo como meio de geração de dados as entrevistas

semi-estruturadas, roda de conversa interativa, levantamento bibliográfico e análise

documental. Após a identificação dos problemas por meio das entrevistas, roda de

conversa e análises bibliográficas, elaborou-se o PDI como produto educacional,

que buscou proporcionar a circulação da Libras de maneira cada vez mais robusta

dentro dos espaços educacionais. A análise de dados demonstrou que o PDI

viabilizou a formação omnilateral dos alunos surdos e ouvintes por meio do

desenvolvimento das habilidades linguísticas relacionadas à língua brasileira de

sinais no contexto do ensino médio integrado, contribuindo com a efetiva inclusão de

surdos nos espaços escolarizados. O referido jogo encontra-se disponível por meio

do seguinte site https://pegadasdainclusao.com.br/.

Palavra-chave: Inclusão de surdos. Libras. Jogo digital em Libras. Ensino Médio
Integrado. Formação omnilateral.



ABSTRACT

This research aimed to generate an educational product of a didactic-pedagogical

character, here represented by a Digital Board Game in Libras for deaf and hearing

students of the integrated high school technical education, of the Federal Institute of

Education, Science and Technology of Tocantins - IFTO, Palmas-TO campus,

proposing as pedagogical material the game Footprints of Inclusion: a digital board

game in Libras (PDI), which intended to highlight linguistic-cultural differences,

inviting students to contemplate the universe of deafness from the perspective of

difference , in the educational context. It is considered that the proposal of bilingual

education for the deaf in inclusive schools is supported by laws and decrees, but still

presents a series of challenges for its implementation. This student audience, in

general, has been perceived from a biologizing perspective, in the field of disability,

which has made its omnilateral formation unfeasible. Therefore, it is necessary to

look under the historical-social perspective of the deaf community, under the linguistic

and cultural differences. In order to understand the current scenario of contradiction

in the teaching of deaf students included in integrated secondary education, the work

sought theoretical and conceptual foundations in studies deriving from Marxist

principles, considering their historical-cultural reality, aiming at their omnilateral

formation. To carry out the work, the qualitative method of applied research was

used, using semi-structured interviews, interactive conversation circles, bibliographic

survey and document analysis as a means of generating data. After identifying the

problems through interviews, conversation circles and bibliographic analysis, the PDI

was developed as an educational product, which sought to provide the circulation of

Libras in an increasingly robust way within educational spaces. Data analysis

showed that the PDI enabled the omnilateral formation of deaf and hearing students

through the development of linguistic skills related to Brazilian sign language in the

context of integrated secondary education, contributing to the effective inclusion of

deaf students in school spaces. This game is available through the following website

https://pegadasdainclusao.com.br/.

Keywords: inclusion of deaf. Libras. Digital game in Libras. Integrated High School.
omnilateral formation
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 APRESENTAÇÃO
 

O ingresso no Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e

Tecnológica (ProfEPT), possibilitou a concretização de objetivos profissionais os

quais, ao longo de minha trajetória no campo da educação, percebi que eram

essenciais para a minha carreira. Tais objetivos eram almejados há algum tempo,

pois vislumbrava me apropriar dos conhecimentos e ferramentas de ensino que este

programa oferece, especialmente no que se refere a uma formação omnilateral,

comprometida com uma educação para a vida.

Minha trajetória acadêmica de nível superior começou em 2005, quando

ingressei no curso de bacharel em Teologia. Neste mesmo período, passei a

desenvolver projetos com surdos na igreja em que congregava. Visando me

aperfeiçoar, dei início aos estudos da Língua Brasileira de Sinais (Libras) na

Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos (FENEIS), no Rio de

Janeiro. Ali consolidou-se um desejo profundo de contribuir cada vez mais com a

educação de surdos. Em 2007 comecei a atuar como tradutor e intérprete de Libras

(TILS) na educação básica da rede estadual do Rio de Janeiro. No ano de 2008, fui

aprovado no exame de proficiência em Libras (Prolibras) para atuar como TILS, e no

ano seguinte fui aprovado no Prolibras para atuar como instrutor de Libras no nível

Médio.

Minha atividade em sala de aula como TILS se deu entre os anos 2007 a

2014, sendo este último, o ano que eu e minha família nos mudamos do Rio de

Janeiro para o Tocantins, a fim de prestar serviços missionários por meio da Igreja

Batista na cidade de Conceição do Tocantins, interior do estado do Tocantins. Nesta

cidade, minha atuação na educação passou a ser por meio de serviços voluntários,

especialmente no ensino de Libras como segunda língua para os alunos ouvintes da

educação básica municipal.

Em março de 2019, concluí minha licenciatura em Sociologia, e neste mesmo

ano, no mês de agosto, tive o privilégio de ser aprovado no ProfEPT. Após o

ingresso no mestrado, as disciplinas ministradas me conduziram a fortalecer o

interesse no ensino de surdos, agora sob um ponto de vista omnilateral, visão esta

construída no decorrer do programa.

O ProEPT nos trouxe o desafio de construir um Produto Educacional (PE) a

ser aplicado e utilizado no contexto do ensino médio integrado (EMI). Tal
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empreendimento me fez pensar nas lacunas que enfrentei enquanto TILS atuante no

contexto escolarizado, e que, por meio deste PE, poderiam ser minimizadas ou até

mesmo superadas. A escolha da elaboração deste PE se deu por meio da minha

experiência profissional como TILS em relação ao ensino de surdos. Construir um

material pedagógico que viabilize o ensino desses estudantes, me motivou a

desenvolver tal pesquisa.

Como referencial teórico, utilizamos os aportes de autores que têm

desenvolvido suas pesquisas em uma perspectiva de formação omnilateral,

levando-os ao diálogo com pesquisadores da educação de surdos, que estão

atrelados ao mesmo ideal, isto é, formar para a vida de maneira integral. No que

tange ao referencial teórico sobre a construção de um jogo digital instrucional, nos

utilizamos de pesquisadores que têm se dedicado a elaborar materiais educacionais

digitais, especialmente no âmbito das línguas de sinais.

Num primeiro momento, criamos um jogo de tabuleiro físico, mas devido a

pandemia causada pela doença do coronavírus (Covid-19), a modalidade de ensino

predominante inviabilizou este tipo de PE, sendo necessário reelaborar o jogo para

os parâmetros digitais, o que nos permitiu potencializar a Libras na estrutura do PE,

tornando-se um jogo de tabuleiro digital em Libras, que na configuração física daria

apenas acessibilidade na Libras por meio de código QR.

Optamos em construir um jogo de tabuleiro digital em Libras como PE, visto

que o público estudantil do EMI apresenta grande afinidade com este universo. Foi

pensando nesse interesse que se criou um material interativo com fins a promover a

circulação da Libras nos espaços escolarizados, assim como a efetiva inclusão de

surdos. Para elaboração deste jogo, contamos com vasto referencial teórico, além

de entrevistas semi-estruturadas realizadas com discentes surdos e TILS, assim

como Roda de Conversa Interativa (RCI) como os estudantes ouvintes.

A aplicação do PE foi realizada entre os meses de novembro e dezembro de

2020 na turma do 2º ano do EMI em eventos, do Instituto Federal de Educação

Ciência e Tecnologia (IFTO), campus Palmas. Esta turma foi selecionada por ter a

presença de alunos surdos. Os encontros com a turma se deram por meio de

ferramentas virtuais, visando resguardar a saúde dos participantes no período

pandêmico do atual contexto.

A organização desta pesquisa se deu no sentido de conduzir o leitor a

compreender quais são os fundamentos epistemológicos e metodológicos que
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serviram de base para a construção do jogo de tabuleiro digital em Libras. No

referencial teórico, iniciamos com uma breve apresentação sobre as bases legais da

inclusão de surdos nos espaços de ensino, seguido dos autores e teorias a respeito

da formação omnilateral relacionada ao ensino de surdos. Em seguida, a respeito da

educação de surdos, apresentamos algumas questões históricas, assim como

aspectos do ensino bilíngue e a superação da integração para uma efetiva inclusão.

Ao final do referencial teórico, indicamos a necessidade de reestruturar os meios de

ensino por meio de transposições, culminando com as diretrizes para a construção

do PE.

Logo após é apresentado a metodologia desenvolvida para efetivação da

pesquisa, passando para os resultados e discussões e culminando com as

considerações finais. Após as referências bibliográficas, o jogo de tabuleiro digital

em Libras será apresentado na íntegra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18

1 INTRODUÇÃO

A presença de alunos surdos, assim como dos demais alunos que

demandam diferentes especificidades, passou a ser uma realidade nas escolas de

ensino regular, principalmente, após a declaração de Salamanca, ocorrida na cidade

de Salamanca, Espanha, onde se defende que o processo de ensino-aprendizagem

de pessoas surdas deve ocorrer por meio de sua língua natural, a língua de sinais,

(UNESCO,1994). Tal declaração é a continuidade da Conferência Mundial sobre

Educação para Todos, ocorrida em Jomtien, Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990,

que prioriza o ensino regular para todos (UNESCO, 1990). No Brasil, este

documento teve ênfase com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº

9394/96, onde se afirma em seu artigo 58, que o ensino de pessoas com deficiência

[diferença] deve ocorrer, preferencialmente, na rede regular de ensino (BRASIL,

1996), assim como da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/2015, que defende

no seu artigo 28, parágrafo IV, a “oferta de educação bilíngue, em Libras como

primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua,

em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas” (BRASIL,2015), entre

outras. Isso posto, alega-se aqui a necessidade de questionar se aqueles sujeitos

têm seus direitos educacionais, garantidos por lei, respeitados na prática

didático-pedagógica, principalmente no que concerne suas especificidades

linguístico-culturais numa perspectiva do bilinguismo no ambiente escolarizado de

inclusão.

No contexto da educação formal brasileira, tem sido notório que, apesar de o

aluno surdo estar em uma sala de aula regular, não significa garantia de sua efetiva

inclusão, devido às barreiras linguísticas e culturais que se colocam entre o(a)

surdo(a), o(a) ouvinte e seus respectivos professores(as). O que na maioria dos

casos acontece é uma integração. Sassaki (1997) mostra que, na perspectiva da

integração, não se vê o aluno com necessidades especiais a partir da plataforma da

diferença, gerando assim uma pseudo inclusão, onde:

A sociedade em geral ficava de braços cruzados e aceitava
receber os portadores de deficiência desde que eles fossem
capazes de moldar-se aos tipos de serviços que ela lhes
oferecia; isso acontecia inclusive na escola (SASSAKI, 1997, p.
32).
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Essa realidade de integração em detrimento da inclusão, era compreensível

num primeiro momento, quando ainda estava se vivendo a transição para

educação inclusiva. Sassaki (1997) mostra que até o início do século XXI, ambas

as ações poderiam ainda coexistir, mas que com o passar do tempo, a prática da

integração deveria ser superada, devendo prevalecer às práticas inclusivas

(SASSAKI, 1997). Percebe-se que já se passaram mais de vinte anos e o que

ainda impera hoje é uma educação de integração, na perspectiva dos alunos com

necessidades especiais, em detrimento da educação inclusiva.

Neste sentido, Mantoan (2003, p.16) aponta que no âmbito da integração “a

escola não muda como um todo, mas os alunos têm de mudar para se adaptarem

às suas exigências”. Esse tipo de prática, ainda latente na atualidade, parece não

viabilizar a formação do aluno surdo a partir das suas especificidades linguísticas

e culturais, forçando-o a se moldar a padrões unilaterais pré estabelecidos por

ouvintes nos espaços educacionais.

Diante da realidade posta, percebe-se que, no que tange a educação

de surdos, é preciso ver como núcleo, a condição bilíngue e bicultural destes

alunos, como aponta Silva (SILVA, et al. 2018). Evidenciar as diferenças

linguísticas e culturais é fundamental para a construção de uma educação para

surdos efetiva. Não basta colocar o surdo em uma sala de aula regular com um

TILS. É preciso ir além.

No que se refere à educação especificamente de pessoas surdas, foram

promulgadas, a partir de muita luta e resistência, leis que, de certa forma,

deveriam amparar esse público, Dentre estas se destacam: a Lei 10.436/02, que

dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais e dá outras providências (BRASIL,

2002), e o decreto 5.626/05, que regulamenta a Lei 10.436 (BRASIL,2005).

Diante disso, o cenário da educação de surdos tem sido produzido, com

algumas exceções, em escolas regulares, onde esses alunos estão “incluídos”.

Coloca-se a palavra incluídos entre aspas, pois é exatamente essa questão que

se pretende abordar neste trabalho. Existe uma legislação para o ensino de

pessoas surdas numa perspectiva bilíngue, mas a aplicabilidade da mesma não é

o que se percebe no dia a dia das escolas “inclusivas”.

Decorrente disso, percebe-se que a integração por si só, em detrimento da

inclusão efetiva do aluno surdo, não seria suficiente para garantir o respeito às

particularidades e necessidades deste público estudantil, em especial no que
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concerne à sua língua e cultura. Esses fatos os tornam marginalizados no

ambiente educacional. Um viés homogeneizante tem imperado, onde todos são

vistos e assistidos sob o mesmo ponto de vista. A nocividade de tal ação tem

impresso um ensino unilateral e deficitário.

Face a este quadro social de complexidade em que se insere o discente

surdo no contexto escolar brasileiro, a presente pesquisa se inscreve como ação

colaborativa na criação de um produto educacional denominado Pegadas da

Inclusão: um Jogo de Tabuleiro Digital em Libras (PDI). Os propósitos com esta

ferramenta didática estão direcionados a trabalhar o processo de

ensino-aprendizagem com foco no desenvolvimento das capacidades superiores

do aluno surdo, considerando suas particularidades de aprendizagem ao modo

dos princípios sócio interacionistas vygotskianos. Isto porque a apropriação dos

conhecimentos do mundo externo possibilitam avanços na capacidade de pensar

e agir do aluno, tornando-o mais autônomo para que continue aprendendo

(VYGOTSKY, 2011), o que por sua vez pode auxiliá-lo no processo de sua

inclusão e inserção social numa perspectiva omnilateral1.

Neste sentido, esta pesquisa tem por objetivo criar um jogo digital que

possibilite o desenvolvimento de habilidades linguísticas relacionadas à língua

brasileira de sinais no contexto do ensino médio integrado com vistas à inclusão

de discentes surdos. Para tanto, faz-se necessário verificar qual papel a Libras

tem ocupado nos ambiente de ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Tocantins - IFTO, Campus Palmas, especialmente no que tange ao

processo de ensino-aprendizado de discentes surdos, identificando lacunas

existentes na relação político-pedagógica entre o aluno surdo para com seus

colegas de classe e professores, buscando contribuir para que o surdo seja visto

como diferente e não como deficiente, fomentando o ensino bilíngue dentro de

escolas inclusivas.

Tendo em vista a complexidade do objeto de estudo, delimitamos seu foco

centrando-nos na compreensão de como ocorre o processo inclusivo de alunos

surdos em sala de aula regular do 2º ano do EMI técnico em Eventos, do IFTO,

campus Palmas-TO.

1 O termo formação omnilateral é utilizado nesta pesquisa, de acordo com Manacorda (2007): uma
formação ampla e integral, para além da dicotomia entre trabalho intelectual, e trabalho manual,
considerando  o trabalho como dimensão ontológica do ser humano e como princípio educativo.
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Essa pesquisa se insere no contexto da Educação Profissional e Tecnológica

(EPT). Embora este campo de formação carece de mais pesquisas e estudos

interventivos no que concerne às ações inclusivas de surdos, vimos na EPT

possibilidades para realização do projeto de produto educacional com vistas a uma

efetiva inclusão desses sujeitos, isso porque seus princípios estão fundamentados

em uma formação humana integral, considerando as atividades humanas, (trabalho,

ciências, cultura e tecnologia) como dimensões essenciais nos processos

educativos (GRAMSCI, 2009; RAMOS, 2010) a partir de uma perspectiva

histórico-social e humanística dos estudantes surdos, tendo como base suas

especificidades, valorizando suas línguas e culturas.

Nas seções que seguem, apresentamos o referencial teórico, a

metodologia utilizada, os resultados e discussões, seguido das considerações

finais, assim como das referências. Ao final deste trabalho, na forma de apêndice,

segue a proposta  do Produto Educacional desenvolvido nesta pesquisa.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção inicia com alguns referenciais legais sobre a educação de surdos no

âmbito da inclusão, destacando o Plano Estadual de Educação do Tocantins

(PEE/TO) e o Plano Municipal de Palmas, Tocantins (PME/Palmas-TO). A seguir

são apresentados, de modo sequencial, a formação omnilateral como base para o

ensino de surdos, a EPT como espaço propício para a efetiva inclusão de surdos, os

aportes Gramscianos e Vygotskyanos para o ensino de surdos, um breve histórico

da formação linguística dos surdos, a importância do ensino bilíngue para surdos, o

caminho da integração para a inclusão, as contribuições da Transposição Didática

Interna de Yves Chevallard e por fim, as diretrizes para a criação do jogo de

tabuleiro digital em Libras numa perspectiva de ensino-aprendizagem.

2.1 - Base legal sobre educação de surdos numa perspectiva da inclusão

A gênese legal para ações inclusivas nos espaços instrucionais ocorreu,

principalmente, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de

1948, por meio do artigo 26, que diz: “Todo ser humano tem direito à instrução”

(ONU, 1948). Esta declaração, ainda no artigo 26, defende uma instrução plena,

onde objetiva-se o desenvolvimento integral de todos. A partir do movimento iniciado

pela DUDH, surge uma série de declarações, leis e decretos que visam contemplar o

ensino numa perspectiva para todos, propondo ações para se romper com a

segregação que alguns indivíduos estavam condicionados. É fato que, mesmo com

todo respaldo legal que se segue sobre a inclusão nos espaços de ensino,

percebe-se ainda, um abismo entre a legislação e sua execução na prática dentro

desses ambientes.

A partir da DUDH, apresentamos no Quadro 1, um repertório de documentos

e leis que visam promover a inclusão de alunos surdos nos ambientes

escolarizados. Seguimos uma ordem diacrônica na apresentação dos tais,

destacando alguns artigos e trechos relacionados à proposta inclusiva.
Quadro 1 – Documentos oficiais para a educação inclusiva de surdos.

● Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948 “Todo ser humano tem direito à
instrução” (ONU, 1948, Artigo 26)
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● Constituição da república federativa do Brasil de 1988“A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho”. (BRASIL, 1988, Artigo 205)

● Declaração Mundial sobre Educação para Todos (Conferência de Jomtiem -1990) “As
necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiências requerem atenção
especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de
todo e qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo” (UNESCO, 1990.
p.4).

● Declaração de Salamanca, “A importância da linguagem de signos como meio de comunicação
entre os surdos, por exemplo, deveria ser reconhecida e provisão deveria ser feita no sentido de
garantir que todas as pessoas surdas tenham acesso a educação em sua língua nacional de signos”
(UNESCO, 1994).

● Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases - LDB. “Entende-se por educação especial, para os efeitos
desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,
para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação” (BRASIL, 1996, Artigo 58).

● Diretrizes da Educação Especial na Educação Básica - Resolução CNE/CEB no. 02/2001“Os
Sistemas de Ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o
atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições
necessárias para uma educação de qualidade para todos.” (BRASIL, 2001, Artigo 2º)

● Lei 10.436 de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras
providências.

● Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002,
que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de
dezembro de 2000.

● Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – “Para o ingresso
dos estudantes surdos nas escolas comuns, a educação bilíngüe – Língua Portuguesa/Libras
desenvolve o ensino escolar na Língua Portuguesa e na língua de sinais, o ensino da Língua
Portuguesa como segunda língua na modalidade escrita para estudantes surdos, os serviços de
tradutor/intérprete de Libras e Língua Portuguesa e o ensino da Libras para os demais estudantes da
escola” (BRASIL,2008a, Cap. VI ).

● Lei 12.319 de 1º de setembro de 2010. Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua
Brasileira de Sinais - Libras.

● Lei 13.146/15 - Lei Brasileira de Inclusão - LBI. “oferta de educação bilíngue, em Libras como
primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e
classes bilíngues e em escolas inclusivas” (BRASIL, 2015, Artigo 28).

● Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024. “Universalizar, para a população de 4 a 17 anos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o
acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede
regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados” (BRASIL,
2014. Meta 4)

● Plano Estadual de Educação do Estado do Tocantins - PEE/TO 2015-2025. “garantir, em regime
de colaboração com a União e os Municípios, a oferta, gradativa e efetiva, da disciplina LIBRAS, no
currículo das escolas públicas e privadas do sistema estadual de ensino, em todas as etapas e
modalidades da educação básica, assegurando 100% (cem por cento) do atendimento até o final da
vigência deste PEE/TO” (TOCANTINS, 2015).
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● Plano Municipal de Educação do município de Palmas-TO - PME/Palmas -TO 2015-2025.
“assegurar a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de
deficiência, promovendo articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional
especializado”(PALMAS-TO, 2016, Meta 7.8)

Fonte: Elaboração própria

O Quadro 1, apresenta documentos e leis em âmbito internacional e nacional,

apontando algumas ações em favor da inclusão de pessoas com diferentes

demandas, em especial os surdos. A partir deste repertório, pensando no contexto

tocantinense em que se insere esta pesquisa, vale destacar o Plano Estadual de

Educação do Tocantins 2015-2025 (PEE/TO), aprovado pela Lei nº 2.977 de 08 de

julho de 2015 (TOCANTINS, 2015) e o Plano Municipal de Educação de Palmas

2015-2025 (PME/Palmas), aprovado pela Lei nº 2.238, de 19 de janeiro de 2016

(PALMAS-TO, 2016).

O PEE/TO, alinhado com o Plano Nacional de Educação (PNE), assim como

leis e decretos da união, apresenta na sua Meta 6, uma proposta detalhada sobre o

ensino bilingue para alunos surdos, visando garantir, de modo gradual, o ensino da

disciplina Libras no currículo obrigatório da educação básica, concursos para

profissionais da Libras, entre outros. Destacamos o excerto em tela abaixo que visa

garantir a oferta, com profissionais capacitados em cada escola, da
educação bilíngue em LIBRAS, como primeira língua e na modalidade
escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua, aos alunos e alunas
surdos(as) e com deficiência auditiva, em escolas e classes bilíngues e em
escolas inclusivas (TOCANTINS, 2015, Meta 6.6)

Diante disso, e a partir da citação do PEE/TO, presente no Quadro 1, que fala

sobre a oferta da disciplina de Libras no currículo da educação básica em todos os

níveis, percebe-se que o PEE/TO está alinhado com as demais legislações referente

a educação de surdos, indo além, inclusive, da Base Nacional Comum Curricular

(BNCC) (BRASIL, 2018), que em todo seu escopo, não contempla a Libras como

disciplina obrigatória a ser privilegiada na composição do currículo. A BNCC, que

deveria assegurar o ensino da Libras no currículo da educação básica, além de não

o fazer, apresenta a Libras de modo contraditório e desconexo. Silva (2018), em seu

artigo intitulado: Um olhar sobre o sujeito surdo na nova Base Nacional Comum

Curricular, faz apontamentos relevantes, sinalizando que este documento exclui a
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Libras e suas especificidades, inviabilizando assim a formação omnilateral de todos

os indivíduos (SILVA,2018). Esses apontamentos mostram como a educação voltada

ao aluno surdo, tem sido desenvolvida de modo homogeneizante.

O PME/Palmas, seguindo as diretrizes do PNE e PEE/TO, apresenta

significativas contribuições em sua redação, para a educação de surdos numa

perspectiva bilíngue. A meta 7.7 do referido PME/Palmas fala sobre a garantia de se

ter, até o 3º ano de vigência do plano, em toda rede municipal de ensino, uma

“educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como 1ª (primeira)

língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como 2ª (segunda) língua”

(PALMAS - TO, 2016)

Isto posto, considerando os documentos legais apresentados no Quadro 1,

em especial o PEE/TO e PME/Palmas-TO, percebemos que, principalmente desde a

DUDH, tem surgido políticas públicas que contemplam o ensino de pessoas surdas

numa perspectiva bilíngue nos espaços das escolas inclusivas, mas observa-se que,

apesar de vasto repertório legal adquirido por meio de lutas das comunidades

surdas, o problema da integração em detrimento da inclusão persiste, onde o surdo

não tem sido respeitado a partir de suas especificidades linguísticas e culturais nos

ambientes de ensino. Trata-se não somente de questões de políticas públicas, mas

sim, e principalmente, de ordem didático-pedagógica e metodológica. Visando

contribuir para que todo esse repertório legal se efetive a partir da inclusão de

surdos no EMI, por meio de práticas didáticas em Libras, é que se inscreve esse

trabalho.

2.2 - A formação omnilateral como base para o ensino de surdos

A respeito da origem da formação omnilateral, Ciavatta (2014, p. 190) mostra

que “está na educação socialista que pretendia ser omnilateral no sentido de formar

o ser humano na sua integralidade física, mental, cultural, política,

científico-tecnológica”. Formação omnilateral, ou seja, por todos os lados, integral,

surge para se contrapor a formação unilateral e dicotômica. Ciavatta (2014, p. 190),

aponta que “Karl Marx extrai das próprias contradições da produção social a

necessidade de uma formação científico-tecnológica”. A partir das contradições

geradas pelo sistema capitalista, que forma de modo unilateral, surge a proposta de
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uma formação humana integral, que leva em consideração o ser humano em todas

as suas dimensões.

Para se entender o conceito de formação omnilateral, é preciso partir da

ontologia do ser humano. Karl Max (2013) em O Capital, no capítulo I que trata da

mercadoria, mostra que o trabalho é o que forma o humano, se colocando como

mediador entre a natureza e o homem. Isto é, o ser humano só pode ser assim

designado a partir do trabalho, que o forma ontologicamente.

Neste sentido, Saviani (2007,p. 152) afirma que: “Trabalho e educação são

atividades especificamente humanas. Isso significa que, rigorosamente falando,

apenas o ser humano trabalha e educa”. Assim sendo, o trabalho e a educação

formam a ontologia de todos os seres humanos. Somos humanos porque

trabalhamos e ensinamos a outros. O problema surge quando começa-se a

unilateralizar o indivíduo, dicotomizando o trabalho em manual e intelectual, gerando

divisão, conforme aponta Manacorda (2007, p. 77)

A divisão do trabalho condiciona a divisão da sociedade em classes e, com
ela, a divisão do homem; e como esta se torna verdadeiramente tal apenas
quando se apresenta como divisão entre trabalho manual e trabalho mental.

Neste contexto é que surge o conceito de omnilateralidade, que conforme aponta

Manacorda (2007), Saviani (2007) e Ciavatta (2014), visa romper com essa

dicotomia entre trabalho manual e intelectual, levando em conta que o trabalho deve

ser visto como princípio educativo.

Nos ambientes escolarizados, o ensino, na sua grande maioria comprometido

com os ideias do capital, tem se configurado a partir desta dicotomização

denunciada acima, o que tem corroborado com a exclusão, especialmente das

pessoas com necessidades especiais, como os surdos. Esses indivíduos, na maioria

das vezes, têm sido colocados à margem da sociedade, pois são percebidos sob o

ponto de vista patológico, conforme Vygotsky (1997), gerando assim um ensino

unilateral, fragmentado, descompromissado com a vida.

Com vistas ao rompimento desta perspectiva do ensino, Manacorda (2007, p. 77)

afirma que “a omnilateralidade é considerada objetivamente como o fim da

educação”. Isto é, para se construir um ensino que rompa com a dicotomização do

ser humano, é preciso tratar a omnilateralidade de modo teleológico ou seja como a

finalidade do ensino.
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Assim sendo, durante todo o percurso desta pesquisa, buscou-se fazer uma

leitura a partir de teóricos que têm dado significativas contribuições para o ensino

omnilateral, isto é, integral, visando construir um ensino de qualidade para os

discentes surdos.

2.3 - A Educação Profissional e Tecnológica: possibilidades para a inclusão
de surdos

A gênese da EPT no Brasil se deu no ano 1809 com a criação do Colégio das

Fábricas pelo Príncipe Regente D. João VI (BRASIL, 1999). O percurso trilhado pela

perspectiva da EPT vai de um viés assistencialista voltado a pessoas que se

encontravam em vulnerabilidade social, passando pela preparação de operários a

fim de executarem suas funções nas fábricas, até se consolidar com uma formação

comprometida com a vida, tendo o trabalho como princípio educativo (RAMOS,

2014). Ciavatta (2005. p.10) expressa com propriedade o objetivo da EPT, dizendo

que:

a formação integrada entre o ensino geral e a educação profissional ou
técnica [...] exige que se busquem os alicerces do pensamento e da
produção da vida além das práticas de educação profissional e das teorias
da educação propedêutica que treinam para o vestibular. Ambas são
práticas operacionais e mecanicistas e não de formação humana no seu
sentido pleno.

Neste sentido, a EPT está comprometida com um ensino para a vida, e para

tal empreendimento, lança base nos aportes do materialismo histórico dialético, que

apresenta subsídios para se superar a dicotomização do trabalho e

consequentemente da educação.

Este contexto inerente à formação omnilateral presente na EPT, apresenta-se

favorável para que a efetiva inclusão de estudantes surdos ocorra, visto que busca

aplicar um olhar integral sobre os alunos, percebendo-os para além do viés

homegeneizante imposto pelo capital. Diante disso, os Institutos federais de

educação, ciência e tecnologia (IFs), criados a partir da lei Lei n.º 11.892 de 29 de

dezembro de 2008 (BRASIL, 2008b), se configuram como campo fértil para se

disseminar a semente da inclusão de surdos.

A EPT, numa perspectiva crítica, por ter como fundamento a realidade

histórico-social dos estudantes, e a partir dela construir um currículo que abarque



28

tais contextos, pode servir de modelo para o ensino de alunos surdos para toda

educação básica, desde que se comprometa em executar tal perspectiva

histórico-social para este público, que em muitos casos tem sido colocado à margem

do processo de ensino-aprendizagem.

2.4 - Aportes Gramscianos e Vygotskyanos para ensino dos saberes de
linguagem para surdos.

Nos escritos de Antonio Gramsci, conforme aponta Nosella (1992), é possível

perceber o princípio basilar da educação inclusiva, quando se afirma que os

proletários devem exigir a escola unitária “para que sejam oferecidos a todos, os

meios necessários à sua própria elevação interior e à valorização das boas

qualidades de cada um” (GRAMSCI apud NOSELLA 1992, p.17). Nesta citação de

Gramsci feita por Nosella (1992), percebe-se que dentro da escola unitária de

Gramsci, estão os princípios que devem nortear as ações inclusivas, buscando ter

um olhar a partir da diferença, valorizando-se cada um mediante as suas

especificidades. No que se refere ao aluno surdo, dentro desta perspectiva, é

necessário que se valorize a língua e cultura que esses indivíduos têm como

inerente.

O que tem acontecido, na grande maioria dos casos, é o inverso do que propõe

Gramsci (GRAMSCI apud NOSELLA, 1992), pois ao invés de se buscar a

valorização das boas qualidades desses alunos, tem-se ampliado suas dificuldades,

argumentando-se que tais dificuldades se dão por fatores biológicos, como a

ausência da audição para o surdo, por exemplo. Vygotsky (1997) aponta que os

aspectos negativos das diferenças dos alunos com necessidades especiais, não

estão no fator biológico, e sim no “desenvolvimento social incompleto, de uma

negligência pedagógica” (VYGOTSKI, 1997, p. 144). Isso mostra que não é o aluno

surdo que precisa mudar, ser transformado biologicamente, como alguns tentam

defender, e sim as ações pedagógicas desenvolvidas que precisam ser reformuladas

para a formação e valorização integral do indivíduo.

Percebe-se que o caminho que tem sido feito é o da patologização,

considerando os surdos como pessoas deficientes, e não necessariamente

diferentes históricos e culturalmente, como aponta o próprio Vygotsky (2011, p. 864),

dizendo que “atualmente, a questão consiste em romper o aprisionamento biológico
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da psicologia e passar para o campo da psicologia histórica, humana”. Podemos

aplicar perfeitamente essa frase de Vygostsky (2011), nos dias de hoje, pois, assim

como no tempo dele, o sujeito surdo e demais pessoas com necessidades especiais,

são percebidas não pela perspectiva humana e social, mas sim pela ótica

biologizante.

No que tange ao indivíduo surdo, sua educação, no decorrer da história, tem

sido marcada pela tentativa de transformá-lo em um surdo oralizado, de modo

arbitrário, pois a plataforma patológica, que tem concebido o surdo como um

“ouvinte com defeito”, tem exercido forte influência sobre o ensino destes. Vygotsky

(2011) apresenta um excelente ponto de vista para se superar essa perspectiva

médica do surdo, diz ele que:

A fala não está obrigatoriamente ligada ao aparelho fonador; ela pode ser
realizada em outro sistema de signos, assim como a escrita pode ser
transferida do caminho visual para o tátil. (VYGOTSKY, 2011. p. 868)

Neste sentido, seguindo os pressupostos de Vygotsky (2011), é possível

superar essa perspectiva ouvintista, que tem buscado, obrigatoriamente, fazer o

surdo se expressar através de uma língua oral. Essa tentativa de oralização de

surdos, tem sido desenvolvida desde os primórdios da sua educação, como aponta

Rocha (2007), dizendo que “o primeiro livro de educação de surdos que se tem

notícias, foi publicado em 1620 e chama-se Reduction De Las Letras, Y Arte Para

Ensenar a Ablar Los Mudos de autoria de Juan Pablo Bonet” (ROCHA, 2007. p. 15)

Desde então, muitos esforços, por meio de vários professores, têm sido feitos para

que o surdo se torne um ser parecido com os ouvintes, pelo menos no modo de

falar, o que tem gerado uma perda de identidade do que é ser Surdo2, sendo visto

como um ouvinte com defeito, um deficiente, sempre a partir do ponto de vista dos

ouvintes.

Isto posto , devido a ausência da audição, o surdo tem sido visto como uma

pessoa deficiente, expressando, mais uma vez, uma perspectiva biologizante sobre

o mesmo. O termo deficiente, carrega em si muitos significados pejorativos, e por

isso, optou-se em utilizar nesta pesquisa, o termo diferença ao invés de deficiência,

baseado em Felipe (2006). O primeiro pressupõem uma plataforma de respeito, já o

2 Usa-se o termo Surdo com inicial maiúscula referindo-se a identidade histórico-cultural deste
indivíduo (FELIPE, 2006).
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segundo, está carregado de preconceitos patológicos, enxergando a pessoa pelo

que lhe falta, no caso do surdo, a audição,  como mostra Felipe (2006):

Ser surdo é saber que pode falar com as mãos e aprender uma língua
oral-auditiva através dessa, é conviver com pessoas que, em um universo
de barulhos, deparam-se com pessoas que estão percebendo o mundo,
principalmente, pela visão, e isso faz com que eles sejam diferentes e não
necessariamente deficientes (FELIPE, 2006. p. 43).

Romper com a biologização denunciada por Vygotsky (2011) e Felipe (2006),

faz-se necessário para que se construa uma plataforma de formação humana

integral do discente surdo, que precisa ser valorizado a partir de sua língua e cultura.

Neste sentido, Moreira (1999) abordando sobre a aprendizagem nos moldes

vygotskyanos, destaca a importância da interação social dos envolvidos no processo

de ensino-aprendizagem, sendo garantida a fala para todos, como mostra o excerto

abaixo:

Sem interação social, ou sem intercâmbio de significados, dentro da zona
de desenvolvimento proximal do aprendiz, não há ensino, não há
aprendizagem e não há desenvolvimento cognitivo. Interação e intercâmbio
implicam, necessariamente, que todos os envolvidos no processo
ensino-aprendizagem devam falar e tenham oportunidade de falar.
(MOREIRA, 1999. p. 121)

O interacionismo vygotskyano apresentado por Moreira (1999) é

indispensável para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de modo efetivo.

E esta interação se dá a partir do contexto histórico-social dos envolvidos, quando

há garantia de fala para todos. O que se percebe nos espaços de ensino de escolas

inclusivas, de modo geral, é o silenciamento das línguas de sinais, quando as

mesmas não são contempladas em todo o processo didático. O aluno surdo, assim

como os ouvintes, devem ter o direito de se posicionarem por meio da fala, seja

através de uma língua visuo-espacial (Libras) ou por meio de uma língua

oral-auditiva (Língua Portuguesa), entendendo a fala nos parâmetros de Vygotsky

(2011), para além do sistema fonador.

Nesta perspectiva de primazia da língua, percebe-se em Gramsci (1999), a

valorização da linguagem, quando diz que: “a questão da linguagem e das línguas

deve ser ‘tecnicamente’ colocada em primeiro plano” (GRAMSCI, 1999, p.398). É

exatamente essa valorização da língua que falta ao aluno surdo inserido em sala de
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aula regular, pois o mesmo, na maioria das vezes, só interage com o profissional

intérprete de Libras, que, de modo geral, é o único indivíduo nos espaços

escolarizados que conhece a Libras (QUADROS, 2004).

2.5 - Um breve histórico da formação linguística dos surdos

Diante da compreensão que as línguas devem ocupar lugar de destaque

(GRAMSCI, 1999), faz-se necessário apresentar um breve relato da história da

formação linguística dos surdos.

A história dos surdos está profundamente atrelada a sua língua de sinais,

visto que é a partir dela que se constituem como tal. Entretanto, antes de 1750, não

havia o reconhecimento desta língua como sendo legítima, como aponta Sacks:

A situação das pessoas com surdez pré-linguística antes de 1750 era de
fato uma calamidade: incapazes de desenvolver a fala, e portanto “mudos”,
incapazes de comunicar-se livremente até mesmo com seus pais e
familiares, restritos a alguns sinais e gestos rudimentares, isolados, exceto
nas grandes cidades, até mesmo da comunidade de pessoas com o mesmo
problema, privados de alfabetização e instrução, de todo o conhecimento do
mundo, forçados a fazer os trabalhos mais desprezíveis, vivendo sozinhos,
muitas vezes à beira da miséria, considerados pela lei e pela sociedade
como pouco mais do que imbecis - a sorte dos surdos era evidentemente
medonha (SACKS, 2005, p.27).

O excerto em tela, mostra que a realidade das pessoas surdas nativas3,

chamadas por Sacks (2005) de pré-linguística, durante o percurso da história da

humanidade, foi marcada por dor e sofrimento, sendo-lhes retirado o que é essencial

ao ser humano, isto é, a linguagem (GRAMSCI, 1999). Esses indivíduos foram

marginalizados, e considerados incapazes, somente pelo fato de se comunicarem a

partir de uma língua de modalidade visuo-espacial, que são as línguas de sinais.

Entre o século XV e XVI, começou-se alguns esforços de se educar surdos da

nobreza, com objetivo de serem reconhecidos como cidadãos, visto que os surdos

naquela época, não tinham tal reconhecimento. Este empreendimento se deu para

que os tais pudessem herdar a fortuna da família. Destaca-se o trabalho do

professor Pedro Ponce de Léon, que buscava ensinar essa pequena parcela de

surdos a falar oralmente e a ler (SACKS, 2005). Nessa perspectiva de ensinar o

surdo a falar como um ouvinte, foi publicado, em 1620, o primeiro livro de educação

3 Pessoas que nasceram surdas.



32

dos surdos chamado Reductions De Las Letras, Y Arte Para Ensenar a Ablar Los

Mudos, de autoria do espanhol Juan Pablo Bonet (ROCHA, 2007), já citado

anteriormente.

Os rumos da história da educação de surdos, e consequentemente de sua

formação linguística e cultural, começam a mudar, a partir do encontro de duas

coisas: “Uma mente grandiosa - a do abade De l’ Epée - teve de encontrar um uso

humilde - a língua de sinais nativa dos surdos pobres que vagavam em Paris - para

possibilitar uma transformação significativa” (SACKS, 2005. p. 29). Eis aqui o início

de um novo tempo para as comunidades surdas do mundo e, consequentemente, do

Brasil.

O abade francês De l’ Epée, se destaca na história, pois, ao que tudo indica,

foi o primeiro ouvinte a se interessar pela língua de sinais nativa dos surdos, criando

a partir desta língua de sinais o chamado método combinado, que consiste na

“combinação da língua de sinais nativa com a gramática francesa traduzida em

sinais” (SACKS, 2005.p. 30). De l’ Epée fundou, em 1755, a primeira escola para o

ensino de surdos, sendo transformada em Instituto Nacional de Surdos-Mudos de

Paris em 1791 (ROCHA, 2007). Este instituto formou muitos professores, inclusive o

professor surdo E. Huet, que, de acordo com Rocha (2007), no ano de 1855,

apresenta a D. Pedro II, um relatório que tinha como conteúdo o interesse na

fundação de uma escola para surdos no Brasil.

No dia 26 de setembro de 1857, foi oficialmente fundado o então Instituto

Nacional de Educação de Surdos (INES), pelo professor surdo E. Huet, que ficou na

direção deste instituto até dezembro de 1861, deixando um grande legado, sendo

reconhecido pelo Império como o fundador da primeira escola para surdos do Brasil

(ROCHA, 2007). Este instituto, atualmente, continua sendo uma referência de ensino

de surdos do Brasil.

Apesar de todo esforço dos professores supracitados, até o fim da década de

1950 não havia nenhum linguista disposto a pesquisar e dar o devido

reconhecimento às línguas de sinais. Elas eram consideradas códigos gestuais ou

um tipo de distorção das línguas orais feitas com as mãos. Surge então William

Stokoe, um jovem linguista que buscou “perceber, e provar, que não era nada

daquilo; que ela satisfazia todos os critérios linguísticos de uma língua genuína, no

léxico e na sintaxe, na capacidade de gerar um número infinito de proposições”

(SACKS, 2005. p. 88).
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Muitas pesquisas e políticas públicas têm sido desenvolvidas desde então,

mas ainda persiste a desinformação por grande parcela da população a respeito das

línguas e especificidades das comunidades surdas. No que se refere aos espaços

escolarizados, ainda há muito o que se fazer para que se tenha a valorização da

Libras, no caso do Brasil, como uma língua genuína. Um dos caminhos essenciais a

serem percorridos para tal protagonismo das línguas de sinais é o bilinguismo,

assunto que abordaremos no tópico seguinte.

2.6 - A importância do ensino bilíngue para surdos

Para que se tenha uma formação omnilateral do aluno surdo é preciso que

sua língua e cultura sejam colocadas em primeiro plano, como mostra Gramsci

(1999). Para que essa valorização da língua ocorra, o bilinguismo precisa ter papel

principal no ensino deste público estudantil.

A gênese do bilinguismo para surdos se deu diante do reconhecimento das

línguas de sinais no século XX, em especial a partir dos estudos do linguista William

Stokoe, conforme Sacks (2005). A professora e linguista da Libras, Ronice Muller de

Quadros (2005), apresenta o bilinguismo como “o uso que as pessoas fazem de

diferentes línguas (duas ou mais) em diferentes contextos sociais”. (QUADROS,

2005. p.27) O discente surdo tem a Libras como primeira língua (L1), isto é, língua

materna, e a língua portuguesa na sua modalidade escrita, como segunda língua

(L2). Sendo assim, este indivíduo precisa receber uma educação bilíngue através

destas (MACHADO, 2006).

Neste sentido, o Decreto Nº 5.626, no artigo 22, inciso 1º diz que:

São denominadas escolas ou classes de educação bilíngüe aquelas em que
a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de
instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo
(BRASIL, 2005)

Entretanto, de modo geral, esta não tem sido a realidade no que tange o

processo de ensino-aprendizagem dos surdos. Quadros (2005), denuncia que:

A língua de sinais, ao ser introduzida dentro dos espaços escolares, passa a
ser coadjuvante no processo, enquanto o português mantém-se com o
papel principal. As implicações disso no processo de ensinar-aprender
caracterizam práticas de exclusão” (QUADROS, 2005. p. 31)
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Não se pode conceber uma hierarquia linguística nos espaços escolares, que

são profundamente plurais. Quadros (2005) mostra que a presença da L1 no

ambiente de ensino, têm se dado, na sua maioria, de modo marginalizado, ou seja, a

L1 está presente, mas não tem sido considerada como língua de fato, sendo às

vezes, comparada a gestos soltos e desconexos, ponto que já havia sido superado

por Stokoe, conforme Sacks (2005), mas que ainda persiste nas práticas de ensino

atuais. Como exemplo podemos citar o processo de avaliação do discente surdo,

que na sua maioria desconsidera sua língua de sinais, colocando a L2 como

superior a L1. Felipe (2006. p 107) mostra que:

É preconceito e ingenuidade dizer, hoje, que uma língua é superior a
qualquer outra, já que elas, enquanto sistema linguístico, independem dos
fatores econômicos ou tecnológicos, não podendo ser classificadas em
desenvolvidas, subdesenvolvidas ou, ainda, primitivas.

A condição marginal em que as línguas de sinais se encontram nos

ambientes de ensino é preocupante. Diante do excerto em tela, percebe-se que não

faz sentido condicionar a L1 a uma língua inferior a L2, pois assim como esta última

a língua de sinais apresenta todas as atribuições linguísticas, e deve ser respeitada

como tal, a partir das suas especificidades.

Para que as línguas de sinais sejam valorizadas na formação, tanto dos

discentes surdos como dos ouvintes, é preciso ir além de uma ação filantrópica da

educação, conforme defende Saviani (2014), e isso só é possível através da

valorização do ser humano em suas particularidades e diferenças, tendo sempre um

olhar omnilateral do mesmo. Neste sentido, entende-se que é possível construir uma

educação inclusiva bilíngue de qualidade para os alunos surdos inseridos em sala

de aula regular. Assim sendo, o conceito de omnilateralidade (Manacorda, 2007),

possibilita construir uma educação onde os agentes envolvidos sejam contemplados

a partir de um olhar para além da unilateralidade, vendo cada indivíduo de modo

integral.

Não basta o governo realizar ações filantrópicas (SAVIANI, 2014) para com os

alunos surdos, integrando-os aos espaços da sala de aula regular. É preciso que se

desenvolva uma educação que leve em conta os aspectos culturais e linguísticos

desses alunos, e uma formação omnilateral pode dar conta de tal desafio.
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Tem sido um grande desafio para que a educação bilíngue se consolide nos

espaços de ensino, visto que, como aponta Santos (2005), para que tal projeto tenha

êxito, faz-se necessário a “garantia da presença da língua de sinais no contexto

educacional que, historicamente, negou a necessidade desta forma de linguagem”

(SANTOS, 2005.p.51). Essa presença não pode ocorrer apenas de modo

marginalizado, e sim como eixo central de todo processo de ensino-aprendizagem

dos discentes surdos. Não basta ter o profissional TILS realizando suas atribuições

de intermediário, se não houver uma reestruturação de todo sistema de ensino

(VYGOTSKY, 1997; QUADROS 2004). Começando pelas políticas públicas,

passando pela gestão escolar, coordenadores, corpo docente e discente, equipe

administrativa, isto é, todos precisam se engajar para que o bilinguismo ocorra nos

espaços escolarizados.

Neste sentido, entende-se que a importância do ensino bilíngue para surdos

está, principalmente, na valorização que tal perspectiva se propõe de cada sujeito

surdo, sua língua e cultura, assistindo-os em suas necessidades e particularidades,

conforme mostra Skliar (2017), no excerto abaixo, a respeito dos desafios para tal

empreendimento, dizendo que:

A questão acerca do destino de uma educação bilíngue para os surdos se
mantém, de todo modo, tensa e inalterável, preocupada eticamente com a
história de uma comunidade linguística e seu presente e pela existência de
sujeitos concretos que, como tantos outros, não podem nem devem ser
abandonados à própria sorte (SKLIAR, 2017, p 24)

Assim sendo, com vistas a contribuir com a prática bilíngue nos espaços de

ensino, essa pesquisa se propõe a construir o jogo de tabuleiro digital em Libras

(PDI), que tem sua estrutura na Libras, Língua Portuguesa na modalidade escrita e

ilustrações com a escrita das línguas de sinais - SignWriting (QUIXABA, 2017).

Propõe-se este Produto Educacional como ferramenta didática para fomentar o

bilinguismo nos ambientes escolarizados.

A respeito do sistema de escrita das línguas de sinais - SignWriting, Marianne

Stumpf (2001) mostra que trata-se de um sistema criado por Valerie Sutton nos

Estados Unidos no ano de 1974:

o sistema SignWriting é um sistema para representar línguas de sinais de
um modo gráfico esquemático que funciona como um sistema de escrita
alfabético, em que as unidades gráficas representam unidades gestuais
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fundamentais, suas propriedades e relações. É um sistema notacional de
características gráficas e esquemáticas, constituído de um rico repertório de
elementos de representação das principais características gestuais das
línguas de sinais (STUMPF, 2001, p.376).

Este recurso foi utilizado no PDI, visando tornar conhecido esse sistema de

escrita, atrelando-o a cada pergunta ou desafio proposto no jogo. O PDI destaca um

ou dois sinais principais contidos no conteúdo proposto e os representa por meio da

Signwriting, considerando o triplo-semântico de Quixaba (2017).

2.7 - Da integração para a inclusão

No ano de 1969, conforme Mantoan (2003), nos países nórdicos, surge o

movimento que defendia a integração de alunos com necessidades especiais aos

espaços de ensino, com vistas a romper com a segregação a que estes estavam

submetidos. Essa proposta tinha como premissa maior a normatização dessas

pessoas com diferentes demandas, entre elas os surdos, onde imperava um olhar

homogeneizante, buscando-se tratar todos de modo igual (MANTOAN, 2003).

Olhando para o contexto segregado que essas pessoas viviam, este movimento, em

certo sentido, contribuiu para trazê-los para as escolas, mas é fato que esse viés

normatizador causaria entraves na formação desses indivíduos. Machado (2006. p.

41) mostra que a integração “pauta-se por uma atitude “normalizadora” em que as

diversas formas de educação de surdos têm a intenção de ‘ouvintizar’, ou seja, de

fazê-los parecer como ouvintes”. O aluno ocupa os ambientes de ensino, mas ainda

continuava segregado, só que agora dentro da escola ao invés de estar fora dela.

Essa inserção descompromissada com um olhar sobre as diferenças das

pessoas com necessidades especiais, da qual se propõe a proposta de integração, é

apontado por Mantoan (2003, p. 16) quando diz que: “a escola não muda como um

todo, mas os alunos têm de mudar para se adaptarem às suas exigências”.

Percebemos aqui a raiz do problema da prática de integração, pois nela não há

esforços por parte da escola, em se reestruturar para poder atendem as demandas

trazidas pelos alunos surdos, por exemplo, e sim uma tentativa de igualar esses

alunos aos demais, eliminando suas especificidades e necessidades.

Sassaki (1997), Mantoan (2003), e Machado (2006), apontam que há

décadas a integração obriga o aluno a se adaptar à escola e não o inverso. É
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preciso ir além da integração e filantropia (SAVIANI, 2014). Não basta ter o aluno

surdo inserido em uma sala de aula, é preciso ter um olhar sobre as diferenças para

que a inclusão aconteça.

Nesta perspectiva do olhar sobre as diferenças, Quadros (2003. p. 85), afirma

que

a educação deveria estar calcada em um plano que atenda de fato as
diferenças no contexto brasileiro: diferenças sociais, políticas, linguísticas e
culturais. Todavia, a realidade reflete a inclusão de todos visando a atender
interesses políticos que têm base na homogeneidade.

Neste sentido, percebe-se que incluir não é anular as diferenças, e sim olhar

através das diferenças, para que todos sejam assistidos em suas especificidades, no

caso do surdo, nas questões envoltas a bilinguismo e biculturalismo4.

Em concordância com Quadros (2003), Skliar (2017), aponta que o problema

da educação de surdos reside na perspectiva que as políticas públicas colocam

sobre eles, sendo elas desenvolvidas num viés de patologização dos indivíduos,

tentando aplicar uma “inclusão genérica” (SKLIAR, 2017. p. 20). Essa inclusão

genérica denunciada por Skliar (2017), tem gerado graves problemas na educação

dos surdos. Esta pesquisa se propõe a ir além desta inclusão genérica, propondo

caminhos e ferramentas para uma efetiva inclusão.

Para que tal empreendimento de educação inclusiva se consolide, faz-se

necessário atentar ao que diz Santos :

A escola que reconhece e que enfrenta a organização de um projeto
político-pedagógico cuja proposta curricular garante respostas educativas
vivenciando os conflitos provocados pelas diferenças físicas, sociais,
culturais e étnicas está se aproximando do que podemos conceber por uma
educação inclusiva (SANTOS, 2005. p. 58).

O excerto em tela, mostra que o grande desafio da educação inclusiva é

construir um currículo que possibilite respostas aos conflitos gerados nos espaços

escolarizados. Essa construção curricular precisa abarcar o contexto histórico-social

dos discentes, valorizando a diversidade em todos os seus ramos.

4 O surdo está imerso na sua cultura assim como na cultura ouvinte, tornando-se assim bicultural
(QUADROS, 2003)
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Neste sentido, Mantoan (2003) aponta que a superação de um ensino

pautado na integração, para o ensino fundamentado nos ideais da inclusão, precisa

levar em conta a realidade linguística e cultural de cada discente, proporcionando a

todos um ensino de qualidade que considere suas especificidades. É preciso romper

com as raízes homogeneizantes para que a inclusão se efetive, e isso só é possível

quando “as diferenças passam a fazer a diferença ao se refletir sobre a educação

em cada contexto histórico-cultural nos diferentes espaços” (QUADROS, 2003. p.

87).

2.8 - Contribuições da transposição didática interna de Yves Chevallard

Entende-se que o desenvolvimento de um produto educacional, baseado em

Rosa e Locatelli (2018), tem a função de contribuir com o processo de

ensino-aprendizagem dos estudantes, de acordo com a demanda apresentada pelos

mesmos. De acordo com os autores, o produto educacional se aplica a teoria da

Transposição Didática (TD) desenvolvida por Yves Chevallard (2000).

Rosa e Locatelli (2018), apresentam que a terminologia transposição didática

(TD) “foi introduzida pelo sociólogo Michel Verret, em 1975, na França, e retomado

por Yves Chevallard, em 1985, no seu livro La transposition didactique: du savoir

savant au savoir enseigné”. (ROSA e LOCATELLI, 2018. p. 28). Em seu livro,

Chevallard (2000) desenvolve o caminho do saber sábio ao saber ensinado.

Segundo o autor, o saber sábio é aquele concebido na academia, nas universidades,

e para que esse saber chegue ao aluno do EMI, por exemplo, precisa ser

transposto, passando pelo saber a ensinar e chegando, na ponta deste processo, ao

saber ensinável. (CHEVALLARD, 2000).

No que tange a aplicabilidade da TD no processo de ensino-aprendizagem do

discente surdo, percebe-se que pouco se tem feito, gerando assim um abismo, como

aponta Silva (2005. p. 37) “há um imenso abismo entre o mundo acadêmico e o

cotidiano escolar”. A TD vem para romper com esse abismo, viabilizando para que o

ensino seja relevante para todos os envolvidos no processo.

Chevallard (2000) mostra que a TD se apresenta a partir de duas

transposições: A primeira é a Transposição Didática Externa (TDE), que ele chama

de “transposição didática stricto sensu” (CHEVALLARD, 2000, tradução nossa, p.

46), se referindo ao caminho percorrido do saber sábio ao saber a ser ensinado, ou
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seja, da academia até se tornar um objeto a ser ensinado. Os livros didáticos, por

exemplo, são saberes a serem ensinados. A segunda, que nos interessa nesta

pesquisa, é a Transposição Didática Interna (TDI), que ele chama de “ transposição

didática lato sensu” (CHEVALLARD, 2000. p. 46), que parte do saber a ser ensinado,

um livro didático, por exemplo, até chegar no saber ensinável.

Esse processo de TDI proposto por Chevallard (2000), segue o que foi

defendido por Vygotsky (1993), sobre a perspectiva socio-histórica interacionista.

Vygotsky (1993) desenvolveu suas pesquisas, levando em conta os aspectos

histórico-sociais. A interação social, para este autor, tem total relevância e influência

na formação do pensamento e linguagem, mostrando que:

Desde que, admitamos o caráter histórico do pensamento verbal, teremos
que o considerar sujeito a todas as premissas do materialismo histórico, que
são válidas para qualquer fenômeno histórico na sociedade humana. Só
pode concluir-se que a este nível o desenvolvimento do comportamento
será essencialmente governado pelas leis gerais do desenvolvimento
histórico da sociedade humana. (VYGOTSKY, 1993. p. 55)

Estas premissas do materialismo histórico citado por Vygotsky (1993), são as

bases para a formação omnilateral que se pretende alcançar com o uso das TDIs.

Não se pode pensar em prática de ensino-aprendizagem, sem considerar o que este

autor traz como inerente para qualquer realidade posta na sociedade humana. Uma

formação que visa ir além do viés unitário, precisa trilhar pelos caminhos da

interação social.

A TDI vem como resposta para o que foi defendido por Vygotsky (1997)

quando trata especificamente do ensino para pessoas surdas, dizendo que:

o problema da linguagem dos surdos e mudos5 não será resolvido por um
método especial, mas pela reestruturação geral da escola com base nos
princípios da educação social”. (VYGOTSKY, 1997, nota explicativa, grifo e
tradução nossa, p. 342)

A TDI não visa apresentar um novo método, mas sim ressignificar,

reestruturar, repensar o processo de ensino-aprendizagem (CHEVALLARD, 2000). É

esta a proposta desta pesquisa, isto é, apresentar uma reestruturação da inclusão

5 O termo “surdo e mudo” utilizado por Vygotsky, se tornou obsoleto, pois sabe-se que a maioria das
pessoas com surdez, não apresentam problemas nas pregas vocais. Por isso, não são
surdos-mudos, e sim Surdos, podendo estes optarem em falar através de uma língua oral ou não
(FELIPE, 2006).
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de alunos surdos, sob ótica do bilinguismo/biculturalismo. O jogo PDI surge, então,

como objeto de ensino que pretende viabilizar a interação social no espaço

educacional (VYGOTSKY, 1993), com o objetivo de desenvolver habilidades

linguísticas no âmbito da Libras. Vale ressaltar que a TDI proposta por Chevallard

(2000), não pode ser entendida como minimização dos pressupostos

epistemológicos, pois o mesmo adverte para que esse processo de

ensino-aprendizagem tenha sempre um olhar crítico sobre os conceitos originais e

suas teorias, o que ele chama de vigilância epistemológica (CHEVALLARD, 2000).

2.9 - Diretrizes para a criação do jogo de tabuleiro digital em Libras numa
perspectiva de ensino-aprendizagem

O pesquisador uruguaio Gabriel Kaplún (2003), em seu artigo Material

educativo: a experiência de aprendizado, apresenta significativas contribuições para

a construção de materiais didático-pedagógicos. Sua proposta gira em torno dos

seguintes eixos: conceitual, pedagógico e comunicacional. O eixo conceitual é o

momento de “escolher as ideias centrais que serão abordadas pelo material”

(KAPLÚN, 2003. p. 48). O eixo pedagógico “é, ou deveria ser, segundo nos parece,

o articulador principal de um material educativo, se é que queremos que ele seja

realmente educativo” (KAPLÚN, 2003. p. 49). Por fim, Kaplún (2003) apresenta o

eixo comunicacional, que ele conceitua como o veículo no qual será percorrido o

caminho, é a concretude do produto. Kaplún (2003) mostra que estes eixos precisam

estar correlacionados, sendo desenvolvido a partir de uma perspectiva construtivista,

e tendo como centro o eixo pedagógico, visto que este é o objetivo principal do

produto educacional.

Na construção do jogo PDI, foram levados em consideração os eixos

propostos por Kaplún (2003), entendendo a importância de cada um, destacando-se

o eixo pedagógico, visto que o objetivo desta pesquisa é construir um PE que se

categorize como um saber ensinável (CHEVALLARD,2000) um material de

ensino-aprendizagem.

Entendemos que, um dos caminhos possíveis para se promover a inclusão de

alunos surdos, se dá através de jogos didáticos. Este campo tem sido mais

explorado na educação infantil, porém é possível se criar jogos mais complexos para

alunos do ensino fundamental e médio. Ferreira e Nascimento (2014) mostram que o
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jogo pode ter duas funções, a lúdica e a educacional. “Na função educacional

propicia a aquisição de conceitos que auxiliarão o jogador em sua compreensão de

mundo” (FERREIRA e NASCIMENTO, 2014, p.30). É importante que não se faça

uma abordagem de viés dicotômico, abordando isoladamente o lúdico do

educacional. É preciso buscar um equilíbrio entre ambos para que o resultado seja

positivo. Neste sentido, a aplicação de um jogo instrucional, pode viabilizar a

compreensão e efetivação da inclusão do aluno surdo, tanto por parte do aluno

surdo, como pelos demais agentes envolvidos.

Mas afinal, porque um jogo como produto educacional? Marc Prensky (2001)

mostra que existem os nativos digitais e os imigrantes digitais. Os nativos digitais

são todas as pessoas que já nasceram neste ambiente de computadores, video

game, entre outros, e os imigrantes digitais são aqueles que não nasceram neste

contexto digital, mas tiveram que se adaptar a ele (PRENSKY, 2001). Os alunos para

qual se volta este trabalho, são, necessariamente, nativos digitais, e uma educação

que leve em conta seu contexto histórico fará mais sentido. Prensky (2001) aponta

que é possível manter o rigor científico dos fundamentos teóricos através da

ludicidade, criando inúmeras possibilidade dos alunos se apropriarem mais do

conteúdo proposto do que em uma aula puramente expositiva. O processo de

ensino-aprendizado, segundo Chevallard (2000), precisa transpor para conduzir ao

conhecimento, e uma dessas formas se dá através de jogos digitais.

Neste sentido, o jogo pretendeu desenvolver o que Sassaki (2005),

chama de acessibilidade atitudinal, que ocorre:

por meio de programas e práticas de sensibilização e de conscientização
das pessoas em geral e da convivência na diversidade humana resultando
em quebra de preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações.
(SASSAKI, 2005. p. 23)

Esta acessibilidade proposta por Sassaki (2005), é o que se pretendeu

alcançar com este PE. O jogo PDI se apresenta como ferramenta de aprendizagem

com vistas a promover a sensibilização e conscientização dos participantes, quanto

às particularidades e necessidades dos discentes surdos, objetivando evidenciar as

diferenças linguísticas e culturais, convidando os ouvintes a contemplarem o

universo da surdez sob o ponto de vista da diversidade.
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Entende-se que a acessibilidade atitudinal proposta por Sassaki (2005), está

de acordo com a proposta de reestruturação apresentada por Vygotsky (1997) para

o ensino do estudante surdo, onde não se sugere apenas um novo método, e sim

uma nova estrutura baseada na diversidade e a partir das relações histórico-sociais

dos surdos (VYGOTSKY, 1997).

Para a criação deste jogo, foram consideradas as diretrizes propostas por

Maria Nilza Oliveira Quixaba (2017), apresentadas em sua tese de doutorado

intitulada Diretrizes para projeto de recursos educacionais digitais voltados à

educação bilíngue de surdos. Em sua pesquisa, Quixaba (2017), apresenta

significativas contribuições para construção de recursos didáticos digitais, tendo

como objetivo primário propor sugestões de diretrizes aos desenvolvedores de

recursos digitais a serem utilizados na educação de surdos. São apresentadas por

Quixaba (2017), um grupo de diretrizes que se configuraram a partir de densa

pesquisa e análise de especialistas na educação bilíngue. Na elaboração do jogo

PDI, foram observadas e aplicadas algumas dessas sugestões apresentadas por

Quixaba (2017).

Num primeiro momento, o jogo PDI tinha a estrutura de um jogo de tabuleiro

físico, que seria executado presencialmente no IFTO, campus Palmas. Entretanto,

devido ao contexto pandêmico causada pelo COVID-19, foi necessário repensar

toda a proposta, se chegando então à compreensão de que um jogo digital poderia

ter um alcance muito maior, para além da instituição de ensino que se destina. Além

de poder ser executado através do ensino remoto.

Conforme Quixaba,

diretrizes para projeto de recursos educacionais digitais podem apoiar a
educação bilíngue de surdos, uma vez que a língua de sinais e a língua
portuguesa se fazem necessárias no meio educativo dos surdos e que as
tecnologias, por agregarem ferramentas importantes, como vídeos, jogos,
textos, imagens, sons e animações, podem ser utilizadas como recursos
educacionais para seu desenvolvimento acadêmico (QUIXABA, 2017, p.
20).

Assim sendo, a partir das diretrizes sugeridas por Quixaba (2017), optou-se

em construir o jogo PDI em formato digital, como recurso didático que viabilize a

efetiva inclusão do discente surdo nos espaços de ensino. Para tal, este trabalho

pretende apropriar-se das inúmeras possibilidades dispostas na tecnologia que
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possam fomentar tal intenção. O jogo é experimentado por meio de um domínio na

web, onde os participantes jogam a partir de várias ferramentas e mecanismos

tecnológicos. As especificações do jogo PDI são abordadas, detalhadamente, na

seção que trata da metodologia, resultados e discussões e no Apêndice A, que traz

o jogo em sua completude.

Para tal empreendimento educacional, foram realizadas revisões de fontes

teóricas de autores que têm desenvolvido jogos com fins educacionais, como Kapp

(2018) e  Ferreira, Silva e Maynardes (2019).

Kapp (2018) mostra que os jogos instrucionais têm a capacidade de promover

aprendizado na vida dos que deles participam. Ela ressalta que não se pode apenas

executar um jogo instrucional, é preciso que haja um norteamento ou contexto prévio

(KAPP, 2018). Pensando nisso, foram desenvolvidos encontros com os alunos antes

da execução do jogo. Esses encontros compõem a sequência metodológica

apresentada adiante no Quadro 2.

Sobre a estruturação de um jogo instrucional, Kapp (2018) apresenta alguns

passos fundamentais que precisam ser seguidos para que os objetivos educacionais

sejam alcançados, são eles: Meta, dinâmica, mecânica, elementos e objetivo

instrucional. A meta é o que os jogadores precisam fazer. A dinâmica é como eles

irão fazer para alcançar a meta. A mecânica são os meios que eles irão jogar

expressos nas regras. Os elementos, são os personagens, a estética, os bônus, a

cooperação, entre outros. O objetivo instrucional trata do que se pretende ensinar

com o jogo (KAPP, 2018). Todas essas etapas foram seguidas na criação do jogo

PDI, configurando-se no Game Design Document (GDD), isto é, o documento de

design do jogo , presente no Apêndice A juntamente com o PE.

Neste mesmo sentido, as contribuições de Ferreira, Silva e Maynardes (2019)

sobre a criação de jogos educacionais voltados para o ensino da Libras, viabilizaram

a criação do jogo PDI desenvolvido nesta pesquisa. Esses autores, baseados nas

concepções de Jesse Schell, apresentam o jogo como proposta de solução de

problemas a partir da ludicidade, seguindo como estruturação a tétrade elementar

proposta por Schell, que é composta por: estética (percepção do jogo pelo usuário) ,

mecânica (regras do jogo), narrativa (eventos que acontecem no jogo) e tecnologia

(suporte para que se experimente o jogo). (SCHELL citado por FERREIRA; SILVA;

MAYNARDES, 2019).
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Ferreira, Silva e Maynardes (2019), acrescentam à tétrade de Schell, um

elemento âncora, que deve ocupar lugar central nos jogos instrucionais, que é a

aprendizagem. A aprendizagem deve, segundo eles, estar presente na estética,

mecânica, narrativa e tecnologia do jogo, norteando todas com seus objetivos

instrucionais. (FERREIRA; SILVA; MAYNARDES, 2019). Esta estratégia de

aprendizagem como eixo central do jogo instrucional se dá na expectativa de que:

os jogos não se tornem processos tediosos e burocráticos, voltados
exclusivamente para a execução da estratégia de aprendizagem. Da mesma
maneira,espera-se evitar os jogos que não se relacionam diretamente com o
aprendizado proposto, que promovem uma ruptura experimentada pelo
jogador ao abordar o conteúdo de aprendizagem ao longo da narrativa
(FERREIRA; SILVA; MAYNARDES, 2019. p. 29-30).

A partir dos pressupostos teóricos apresentados por Kapp (2018) e Ferreira,

Silva e Maynardes (2019), criou-se o documento de design do jogo educacional,

conhecido como GDD (Game Design Document), que, de acordo com Schuytema

citado por Leite e Mendonça (2013. p. 135) “ é o coração e a alma de todos os

documentos que giram em torno de um game em desenvolvimento”. Foi a partir do

GDD que se criou toda a estrutura do jogo PDI, como o tabuleiro, a estética, as

regras, personagens, mecânica, narrativa e tecnologia, alinhados ao objetivo de

aprendizagem.

Diante disto, apresenta-se agora a metodologia desenvolvida nesta pesquisa.
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 3 METODOLOGIA
 

Para a concretização desta dissertação de mestrado, elegemos como

metodologia o modelo de pesquisa de abordagem qualitativa de natureza aplicada.

A justificativa para tal escolha se alinha aos pressupostos de Silveira e Córdova

(2009, p. 35). Segundo os autores, a pesquisa aplicada possibilita a geração de

“conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas

específicos” envolvendo as verdades e os interesses locais, o que se alinha com

os propósitos deste trabalho. Além disso, o estudo se respalda na pesquisa

exploratória para fins de estudo sistemático de fontes teóricas sobre a temática e

dos discursos dos participantes mediante entrevistas e roda de conversa.

Antes da elaboração de tal produto, para que o mesmo seja de fato relevante,

fez-se necessário um olhar a partir dos contextos histórico-culturais que os alunos

estavam envolvidos. Para se conhecer esse contexto, foi utilizado o viés de análise

investigativa tendo como pressuposto o materialismo histórico-dialético. Zanette

(2017) abordando sobre a pesquisa qualitativa, no que diz respeito ao método

entrevista, mostra que:

A entrevista, na pesquisa qualitativa de cunho histórico-cultural, também é
marcada por essa dimensão dos contextos interpretativos em que o sujeito
está inserido. Ela não se reduz a uma troca de perguntas e de respostas
previamente preparadas, mas é concebida como uma produção de
linguagem, portanto, dialógica. (ZANETTE, 2017. p. 163)

O uso desta perspectiva de investigação do contexto, viabiliza uma

construção para além de dados quantificados, mecanizados, podendo perceber o

outro como de fato é, entendendo o indivíduo, que faz parte do social, é possível

compreender melhor o todo em que o mesmo está inserido, trazendo propostas que

de fato sejam relevantes para a transformação histórico-cultural dessas pessoas, em

especial, dos discentes surdos.

Neste sentido, esta pesquisa se propôs a desenvolver entrevistas

semi-estruturadas, pois pretende-se identificar junto aos participantes, a partir de

seus contextos histórico-culturais, problemas e possíveis hipóteses para

solucioná-los. Triviños (1987), falando sobre entrevista semi-estruturada, diz que:

Podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela que
parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses,
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que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de
interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se
recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo
espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro
do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na
elaboração do conteúdo da pesquisa. (TRIVAÑOS, 1987. p. 146)

É nesta perspectiva de Trivaños (1987), que se desenvolveram as entrevistas

para construção deste trabalho. Não se pretendeu chegar com perguntas prontas e

fechadas, limitadoras e excludentes. Foram utilizados roteiros, para que a partir

deles, com perguntas motivadoras, fosse possível abordar o tema pretendido.

Seguindo o pensamento de Trivaños (1987), Manzini (2003) aponta que “a

entrevista é, essencialmente, uma forma de interação social” (MANZINI, 2003. p.

12). Sendo assim, entende-se que este método viabiliza a realidade histórico-cultural

dos grupos que se pretende investigar, podendo ainda, obter informações

significativas, que passariam despercebidas, em um outro modelo de pesquisa. Os

problemas identificados nas entrevistas, foram os motivadores para a criação do

Produto Educacional desta pesquisa.

Neste sentido, Zanette (2017) aponta que “o uso do método entrevista

torna-se a estratégia mais adequada para “construir” os dados descritivos na

linguagem do próprio sujeito no ato da mesma” (ZANETTE,2017, p. 162). Pensando

assim, numa perspectiva marxista de pesquisa qualitativa aplicada, foi feito o uso do

método entrevista semi-estruturada para se obter dos discentes surdos e seus

respectivos TILS, a descrição real de como tem se dado na prática o processo de

“inclusão”. Feito isso, a partir dos relatos das entrevistas, roda de conversa com a

turma e análise teórico-conceitual de material bibliográfico, foi criado o jogo PDI.

Tendo em vista o desenvolvimento da interação social do público estudantil,

assim como de seus professores e intérpretes de Libras, foi realizado também, a

metodologia de Roda de Conversa Interativa (RCI), baseada no que Paulo Freire,

em seu livro Pedagogia do Oprimido (1987) chama de “Círculo de Cultura”, onde se

estabelece uma plataforma dialogal em que, de modo recíproco, busca-se aprender

sobre determinada situação problematizada (FREIRE, 1987), no caso deste

trabalho, as questões relacionadas a inclusão de surdos no ambiente educacional. A

RCI, está contida em um dos encontros desenvolvidos na sequência metodológica

proposta nesta pesquisa, conforme Quadro 2. A RCI foi realizada com os alunos



47

ouvintes, alunos surdos e seus TILS através do Google Meet, devido às restrições

impostas pelo Covid-19.

Concluímos que a RCI se mostrou como um rico espaço de construção de

caminhos para uma efetiva inclusão dos discentes surdos nos espaços

educacionais, pois, por meio dela, possibilitou-se a discussão da realidade pelos

próprios alunos surdos, ouvintes e TILS, onde puderam apresentar suas

particularidades e necessidades, apontando caminhos para uma efetiva inclusão.

3.1 Geração de dados

Antes da construção e aplicação do PE, foram feitas entrevistas

semi-estruturadas com os alunos surdos e TILS, e a partir dos dados gerados por

meio delas, se construiu o conteúdo instrucional do jogo PDI. Optou-se por

entrevistar somente os alunos surdos e TILS, objetivando o protagonismo dos

mesmos na construção do jogo. Devido a pandemia causada pelo Covid-19, as

entrevistas foram feitas através do Google Meet e Whatsapp, as mesmas foram

gravadas para análise posterior, sem nenhuma exposição pública dos registros.

Todas as entrevistas com os discentes surdos, foram realizadas em Libras,

mediadas pelo próprio pesquisador que tem proficiência em Libras. O roteiro dessas

entrevistas iniciais se encontram no Apêndice B, sendo cada entrevista composta

por 7 perguntas norteadoras. Após a aplicação do PE, uma nova entrevista foi

realizada, com as mesmas pessoas entrevistadas antes da aplicação do PE,

buscando colher os resultados e avaliação da aplicação do mesmo. Os roteiros

dessas entrevistas se encontram no Apêndice B, e contém 3 perguntas norteadoras.

Concomitantemente às entrevistas com os alunos surdos, foram utilizados

para a construção do jogo PDI, os resultados obtidos pela pesquisa de Suelen Silva

de Oliveira (2020), que identificou as implicações da aquisição tardia da Libras por

discentes surdos. Esta pesquisa é uma dissertação do curso de pós-graduação do

curso de Letras da Universidade Federal do Tocantins - TO.

Oliveira identificou em sua pesquisa que:

As diversas interrupções no processo de aquisição da linguagem somadas
ao precário uso da Libras nos ambientes sociais em que a pessoa surda
está inserida resultam em implicações negativas nas habilidades linguísticas
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e, consequentemente, no processo de formação de conceitos (OLIVEIRA,
2020, p. 87).

Baseado neste resultado, o jogo PDI se propôs a contribuir com a circulação

da Libras nos ambientes de ensino, com fins a minimizar as implicações negativas

que a precarização da mesma pode gerar na vida dos surdos.

Com vistas à construção de um jogo a partir da realidade histórico-social dos

agentes envolvidos, as demandas apresentadas no momento da RCI (FREIRE,

1987) foram contempladas na elaboração do PDI.

3.2 Universo, amostra e considerações éticas

3.2.1 Critérios de inclusão

Foram incluídos no lócus da pesquisa todos os estudantes de ambos os

sexos, devidamente matriculados na turma do 2º ano do curso técnico de Eventos,

na modalidade do EMI, IFTO, campus Palmas-TO, no ano de 2020. A pesquisa foi

realizada no 4º trimestre do ano de 2020. Os alunos foram convidados a

participarem da pesquisa de forma voluntária através de recursos virtuais Google

Meet e Whatsapp, devido a Pandemia do COVID-19. O quantitativo de pessoas que

aceitaram participar da pesquisa foram 12 alunos ouvintes, 3 alunos surdos, 4 TILS

e 3 professores6, sendo dois surdos e um ouvinte, totalizando 22 participantes.

3.2.2 Critérios de exclusão

Foram excluídos da pesquisa os estudantes que, assim como os pais e/ou

responsáveis, se recusaram a assinar e preencher o termo de consentimento livre e

esclarecido (TCLE) e do termo de assentimento livre e esclarecido (TALE) por parte

dos adolescentes. Também foram excluídos os estudantes que não compareceram

nos encontros por meio do Google Meet para participarem da aplicação da pesquisa.

3.2.3 TCLE e TALE

6 Esses três professores, dois surdos e um ouvinte, são colaboradores externos ao IFTO, convidados
para trazer contribuições e avaliações ao material interativo que esta pesquisa propõe. Por orientação
da banca de qualificação, optamos em não desenvolver entrevistas com os professores do IFTO, com
vistas a protagonizar os estudantes surdos e TILS, assim como os estudantes ouvintes da turma
selecionada para a pesquisa.
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Para a realização da pesquisa, como há envolvimento de seres humanos, a

mesma foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) por meio

do parecer nº 4.403.874 de 17 de novembro de 2020, buscando cumprir o que está

dispõe a resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Essa submissão

foi feita ao CEP do IFTO, via plataforma Brasil.

Para realização das entrevistas e participação na execução do jogo PDI, os

participantes maiores de idade, assim como os pais, ou responsáveis foram

informados sobre a pesquisa por meio do TCLE (Apêndice C), documento utilizado

para fornecer informações sobre a pesquisa e para coleta de assinaturas. Aos

estudantes menores de idade, tanto a assinatura, como as informações sobre a

pesquisa foram fornecidas por meio do TALE (Apêndice C). Os termos foram

elaborados no Google Forms, e enviados por meios digitais, tais como E-mail,

Whatsapp e Telegram, após a informação sobre a pesquisa e o aceite para

participação. As assinaturas foram colhidas através dos meios digitais supracitados,

ficando uma via para o participante e/ou responsável, e a outra via para o

pesquisador. Ressalta-se que todos os procedimentos para a realização da

pesquisa, seguiram os padrões éticos de investigação científica, estabelecidos pela

Norma Operacional nº 001/2013 do Conselho de ética em pesquisa – CEP,

Resolução n.466, 12 de dezembro de 2012 e a Resolução n.510, 07 de abril de

2016. Procedendo assim, pretendeu-se deixar claro a não obrigatoriedade na

participação da pesquisa, respeitando a decisão de cada indivíduo em não querer

participar da mesma. Para aqueles que optaram voluntariamente pela participação,

foi garantido todo sigilo e privacidade, assim como, a qualquer momento, puderam

deixar de participar, sem nenhum prejuízo, o que está apresentado detalhadamente

no TCLE e TALE (Apêndice C), assim como os riscos e benefícios da sua

participação.

3.2.4 Seleção dos sujeitos da pesquisa

O critério de escolha para se desenvolver a pesquisa com os alunos do 2º

ano do curso técnico de Eventos, na modalidade EMI, IFTO, campus Palmas-TO, se

deu pelo fato desta turma ter a presença de uma estudante surda7, sendo

convidados os demais alunos surdos do campus Palmas para participarem.

7 A escolha da turma que esta estudante estava inserida, se deu de modo aleatório, devido a
inviabilidade de se desenvolver a pesquisa com as demais turmas que tinham a presença de surdos.
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3.2.5  Riscos.

A presente pesquisa não expôs seus participantes a riscos significativos, mas

algumas possíveis situações poderiam ocorrer, das quais já se previu possíveis

ações para solucioná-las, são elas: Os registros em vídeo das entrevistas em Libras

a serem realizadas com os alunos surdos, poderiam gerar desconfiança e

constrangimento pelas gravações e divulgação das mesmas. Como ação preventiva,

reiterou-se que haverá total sigilo dos participantes, e que todos os arquivos em

vídeos, só serão acessados pelo pesquisador, colhendo apenas os resultados e os

transcrevendo para a pesquisa. Poderia haver, durante a execução do jogo PDI,

constrangimento público pelo fato do participante não saber as respostas corretas.

Como ação preventiva, foi, a priori, apresentado a todos os participantes, que a

relevância está em participar na construção de ambientes de inclusão para alunos

surdos, e não apenas ganhar ou responder sempre certo.

3.2.6 Benefícios

Foram muitos os benefícios dos participantes da pesquisa, dentre os quais

destacam-se: A possibilidade de iniciar o aprendizado da Libras, onde para alguns

foi o primeiro contato com a mesma, apontando caminhos que conduzem a um

conhecimento mais profundo desta língua; Conhecer as especificidades dos seus

colegas surdos, podendo interagir e promover uma verdadeira inclusão dentro e fora

do ambiente escolar; para os professores, servirá como ferramenta para desenvolver

suas aulas sob a perspectiva da diferença, pensando a realidade do sujeito surdo;

Para o TILS, cria um espaço que viabilize sua atuação como profissional, sua

valorização e destaca seu papel como intermediário na educação dos surdos;

Entende-se que os maiores beneficiados são os alunos surdos, que foram

conduzidos a serem protagonistas nas ações de inclusão, onde os mesmos

passaram a serem respeitados a partir das suas diversidades, em especial, a

diversidade linguística e cultural, promovendo assim, a sua formação de modo

omnilateral.

3.3 Etapas

Para a execução da pesquisa,seguiu-se as seguintes etapas:
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a. Levantamento bibliográfico: ocorreu durante todo o percurso da pesquisa, para

embasamento teórico;

b. Entrevista inicial: Foi feita a apresentação da proposta da pesquisa ao grupo.

Aqueles que voluntariamente optaram em participar, receberam os TALE/TCLE

(Apêndice C). Após a sinalização de aceite por parte dos alunos e responsáveis,

foram realizadas as entrevistas iniciais com os estudantes surdos e seus respectivos

TILS (Apêndice B).

c. Roda de Conversa Interativa - RCI: Foi realizado com a turma, um encontro via

Google Meet, para tratar do assunto: inclusão de surdos. Os participantes, a partir

de um vídeo motivador, descrito no Quadro 2, tiveram a oportunidade de se

posicionarem quanto ao tema. As manifestações apresentadas nesta RCI, foram

consideradas no momento da construção do jogo PDI.

d. Análise de dados: A partir das entrevistas realizadas, foram feitas comparações

entre as respostas obtidas de cada participante, assim como dos resultados da

pesquisa de Oliveira (2020), objetivando compreender a realidade que os discentes

se encontravam a respeito do tema proposto, tendo como meta propor um PE

relevante, buscando resultados que amenizem ou eliminem os problemas

identificados;

e. Elaboração do PE: Diante dos levantamentos bibliográficos, RCI e resultados das

entrevistas realizadas, assim como as análises da pesquisa de Oliveira (2020), foi

construído toda estrutura do jogo PDI.

f. Avaliação externa: o PE foi submetido a avaliações e contribuições externas de

professores surdos e ouvintes, assim como de TILS.

g. Aplicação do produto educacional: O produto educacional foi aplicado no período

das aulas de filosofia do 2º ano da turma de eventos, do EMI, IFTO, campus Palmas.

Para tal, foi desenvolvido uma sequência metodológica a partir de 4 momentos,

conforme o Quadro 2 abaixo:

Quadro 2. Sequência metodológica.

Momentos Duração Local Ações

1º

23/10/2021

até

Plataforma
Moodle -

IFTO

Disponibilização da apostila produzida pelo IFSC, campus

Palhoça - SC, Aprendendo Libras como segunda língua -

nível básico. (SILVA, et al. 2008), disponível em:

http://www.palhoca.ifsc.edu.br/materiais/apostila-libras-bas
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23/11/2021 ico/Apostila_Libras_Basico_IFSC-Palhoca-Bilingue.pdf.

Além do material em pdf, esta apostila conta com recursos

online para melhor aprendizado da Libras e

especificidades dos surdos.

2º

23/10/2021

até

23/11/2021

Plataforma
Moodle -

IFTO

Oficina de sinais básicos em Libras através de playlist no

canal do youtube - Libras em 1 minuto e meio -

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtEJrZy8AiA2QyHy

cTx1z25YkjwNejyQF, produzido por Evaneide de Brito

Feitosa, como seu Produto Educacional no mestrado

ProfEPT - IFTO, campus Palmas (AGUIAR, 2020), onde o

aluno é conduzido a iniciar sua trajetória no aprendizado

da Libras.

3º

23/11/2021

Google
Meet

e
www.pega
dasdainclu
sao.com.br

Roda de Conversa Interativa (RCI), conforme (FREIRE,

1987), sobre a presença do surdo em sala de aula,

caminhos e descaminhos. Neste encontro, foi realizada

uma RCI onde alunos surdos e ouvintes, juntamente com

os intérpretes de Libras, puderam falar sobre suas

dificuldades ou facilidades no processo de ensino

aprendizagem no que se refere a educação de surdos.

Como motivação para a RCI, foi apresentado o vídeo:

Coleção: Meu corpo surdo que se comunica, Vídeo 4: Eu

existo - disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=rTi5IW57cOk&feature=

emb_logo , produzido por Rosangela Cancela Soares,

mestre pelo ProfEPT - IF Sudeste MG (SOARES, 2020).

Ao final da RCI, foi apresentado à turma o

https://pegadasdainclusao.com.br/, site que contém todas

as informações necessárias para jogar o PDI.

4º
07/12/2021

www.peda
gasdainclu
sao.com.br

/jogo

Aplicação do Pegadas da inclusão: Um jogo de
tabuleiro digital em Libras - PDI

Fonte: Elaboração própria.

h. Avaliação do produto educacional: Após desenvolvimento e a aplicação do

produto, foi realizada uma entrevista final (Apêndice B), onde se buscou avaliar a

aplicação do produto;
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i. Escrita e apresentação da pesquisa: Os resultados obtidos nos encontros com a

turma, bem como as entrevistas e o levantamento bibliográfico, foram a base para o

presente trabalho final aqui exposto.

No próximo tópico será apresentada a análise dos dados gerados durante

todo processo de pesquisa.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
 

As análises dos dados foram desenvolvidas com vistas a organizar, explorar e

destacar os resultados (TRIVIÑOS, 1987) a partir do referencial teórico proposto,

assim como, através dos conteúdos gerados por meio da RCI (FREIRE, 1987) e das

entrevistas semi-estruturadas na perspectiva do materialismo histórico-dialético,

conforme Zanette (2017), onde se estabeleceu uma plataforma dialogal entre os

participantes e o entrevistador, buscando identificar os problemas dentro de sua

realidade contextual. Neste sentido, não se apresentou questões fechadas com

indicações de respostas homogêneas, pelo contrário, o que se propôs foram roteiros

que serviram para direcionar o andamento das entrevistas (Manzini, 2003).

Neste tópico, buscou-se seguir o que Káplun (2003) afirma sobre a criação de

um PE, mostrando que “a opinião de peritos ou a leitura de textos não bastará:

devemos conhecer também os contextos pedagógicos e, principalmente, os sujeitos

aos quais está destinado o material” (KÁPLUN, 2003, p. 48). Neste sentido,

dedicamos amplo espaço para análise dos dados gerados por meio das entrevistas

e RCI.

De acordo com as etapas para geração de dados e sequência metodológica

presente no Quadro 2, apresentamos abaixo a análise dos dados gerados durante o

percurso da pesquisa, considerando que os resultados obtidos foram significativos

para a construção do jogo PDI. Por uma questão ética em pesquisa e respeito aos

colaboradores, seus nomes foram omitidos, fazendo uso das seguintes siglas:

Discente Surdo (DS), Tradutor/Intérprete de Libras (TILS) e Discente Ouvinte (DO),

diferenciando-os entre si por meio de numeração específica.

Reitera-se que os excertos abaixo, apresentam dados significativos que foram

gerados por meio da L1, no caso das entrevistas com os DS, buscando preservar ao

máximo o que os DS sinalizaram no ato da entrevista. Neste mesmo sentido, no

momento de transcrição das entrevistas com os TILS, realizada em português,

buscou-se contemplar todas as respostas apresentadas, percebendo-as como

essenciais para a construção do jogo PDI, assim como os dados gerados por meio

da RCI, visto que relatam o cenário em que o ensino de surdos tem ocorrido.

4.1 Entrevista inicial com discentes surdos e TILS: gerando dados para a
elaboração do PDI
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A primeira etapa da geração de dados foi por meio de entrevista inicial

(Apêndice B) com os DS e seus respectivos TILS. As entrevistas com os surdos

foram feitas todas em L1 por meio de encontros pelo Google Meet e Whatsapp.

Estas entrevistas se deram por meio de chamada de vídeo, onde os participantes,

direcionados pelos roteiros apresentados pelo entrevistador, tiveram o tempo hábil

necessário para expor suas opiniões sobre os assuntos abordados. Foram

realizadas 7 perguntas norteadoras para cada grupo de participantes, sendo 5 de

mesmo cunho tanto para os alunos surdos como para TILS, e 2 específicas para

cada grupo (alunos surdos e TILS).

Os quadros abaixo, explicitam a transcrição das respostas apresentadas na

entrevista inicial com os DS1, DS2, DS3, TILS1 e TILS2, onde as perguntas

norteadoras estão numeradas sucessivamente de P1 a P9, em que P1 a P5 são

comuns aos DS e TILS, P6 e P7 são específicas para os DS e P8 e P9 são

específicas para os TILS. Duas das entrevistas com os DS foram realizadas em L1

diretamente com um dos pesquisadores que é proficiente na Libras. Somente em

uma entrevista não foi possível esse contato direto, pois o estudante surdo

apresentava pouca fluência na L1, o que dificultou a abordagem em língua de sinais.

Neste caso, tivemos o suporte da profissional TILS, que, devido a convivência com a

discente, conhece suas particularidades e, mesmo de forma limitada, conseguiu

obter as informações propostas na entrevista.

Quadro 3 -  Pergunta 1 ( P1)

P1
Na sua opinião, a inclusão de alunos surdos têm ocorrido na prática? porque?

DS1 - Mais ou menos, porque tem a presença da Libras na sala de aula, com intérprete,
mas meus colegas e professores não sabem Libras e não tem comunicação comigo.

DS2 - Eu sou estudante do ensino médio e tenho tido bom relacionamento com um
amigo meu surdo e com alguns colegas ouvintes também. Mas eu acho que ainda falta
às pessoas da escola aprender Libras para ter uma verdadeira inclusão, para isso
precisa que tenha o ensino de Libras nas escolas para que todos possam conhecer um
pouco da língua e costume dos surdos. Por isso, para a inclusão ser completa ainda falta
muito, principalmente o ensino da Libras. Eu penso que a inclusão precisa acontecer não
só para o surdo, mas para o cego e para todas outras pessoas.

DS3 - Quando eu comecei a estudar no IF, não conseguia me sentir parte do grupo, eu
apenas interagia com os intérpretes, mas depois foi melhorando com a ajuda dos
intérpretes de Libras. Hoje eu percebo que tem sido bem melhor o espaço de ensino,
mesmo que ainda precise melhorar em algumas coisas. Tem muitos lugares que os
surdos são excluídos, colocados de lado, aqui era assim também, mas agora está
melhorando.

TILS1 - Não. Eles têm o Intérprete mediando a comunicação mas não têm materiais
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adaptados em Libras, as provas não são em Libras, o português é exigido como L1,
enfim ainda há muito a se fazer para se ter uma efetiva inclusão.

TILS2 - Em partes, o aluno é incluído no sentido de ter o acesso ao conteúdo, porém em
sala de aula não há uma inclusão total pois há pouco contato entre professores e alunos
ouvintes com o surdo. Também ainda faltam adaptações das aulas e dos materiais por
parte dos professores

Fonte: Elaboração própria baseado em Manzine (2003) e Zanette (2017)

Diante da P1, DS1 e DS3 relatam que mesmo com a presença dos TILS, a

inclusão não foi totalmente possível em seus contextos de ensino. Estes dados

confirmam que, conforme aponta Vygotsky (1997), é preciso que o sistema de

ensino seja totalmente reestruturado para que o processo de ensino e aprendizagem

de surdos ocorra com excelência. Não basta apenas garantir que o TILS esteja na

sala de aula intermediando o processo de ensino e aprendizagem, se não houver

mudanças significativas de modo macro. Isso pode ser confirmado na fala do TILS1

e TLS2, que respondem negativamente sobre a efetiva inclusão dos surdos, mesmo

que os tais estejam presentes em sala de aula. TILS1 e TILS2 destacam que ainda

há muito a se fazer para que a inclusão dos surdos ocorra, como provas em Libras,

aulas adaptadas, materiais específicos, entre outras. Um caminho para resolver

essas lacunas é que propõe Chevallard (2000) por meio da TDI, onde as aulas são

construídas a partir da realidade histórico-cultural dos envolvidos, no caso dos

surdos, levando-se em consideração a L1 e L2, assim como seus contextos

históricos (VYGOTSKY, 1997).

Outro ponto apresentado nos relatos gerados através da P1 é sobre a

importância de se ter a garantia do ensino da Libras nos espaços escolarizados para

que a inclusão dos surdos ocorra em sua plenitude. DS2 diz que: “falta às pessoas

da escola aprender Libras para ter uma verdadeira inclusão” (DS2). Neste sentido,

podemos entender o relato de TILS2, apontando que tem havido pouco contato e

interação do estudante surdo com seus colegas ouvintes e respectivos professores,

haja visto que, a Libras que deveria estar presente para promover a comunicação

entre todos os estudantes, não têm sido contemplada como disciplina obrigatória,

nem mesmo pela BNCC (BRASIL, 2018). A questão das línguas, neste caso a

Libras, como mostra Gramsci (1999), deveria ocupar lugar principal na formação das

pessoas, e quando isso não ocorre, muitos surdos são excluídos, como aponta DS3,

levando ao retrocesso de integração em detrimento da efetiva inclusão (MANTOAN,

2003; SASSAKI, 1997; MACHADO, 2006).
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Quadro 4 - Pergunta 2 (P2)

P2 Você acha que a Libras deveria fazer parte do currículo obrigatório do EMI? Comente
sobre sua resposta.

DS1 - Sim, porque a Libras é a língua do surdo. Ensinar Libras para todas as pessoas
seria muito bom, as pessoas teriam melhor comunicação com todos surdos. Se a Libras
estivesse sendo ensinada na escola, eu agora saberia mais a minha própria língua.

DS2 - O currículo da escola é muito difícil, principalmente a disciplina de física, que eu
entendo pouco. Eu acho que falta o ensino da Libras junto com as outras disciplinas e
inseridas nelas. É Muito importante todas as pessoas estudarem a Libras, isso ia facilitar
a minha comunicação com todos, seria maravilhoso.

DS3 - Sim, a Libras precisa estar presente na escola assim com o português, a
matemática e tantas outras. Eu acho que seria muito bom se o professor de matemática,
que é uma matéria que gosto muito, ensinasse usando a Libras. Os surdos iriam
aprender muito mais. Por isso, na escola deve ter aula de Libras sim, isso seria muito
bom para todos.

TILS1 - Sim, entre outros benefícios isso faria com que os alunos ouvintes interajam
melhor com os surdos e estes se sentiriam mais inseridos na escola inclusiva.

TILS2 - Sim, penso que a Libras deve fazer parte do currículo de todas as séries, com
certeza o surdo irá se sentir incluído tendo mais pessoas para se comunicar, também é
muito importante os professores de turmas que tem aluno surdos participar das aulas ou
de um curso básico, pois conhecendo esse mundo ele iria entender a necessidade das
adaptações em suas aulas.

Fonte: Elaboração própria baseado em Manzine (2003) e Zanette (2017)

DS1, diante da P2, apresenta um relato de como a falta de garantia do ensino

da Libras no currículo da educação básica, a começar pela BNCC (2018), pode

prejudicar a formação, especialmente do aluno surdo. “Se a Libras estivesse sendo

ensinada na escola, eu agora saberia mais a minha própria língua” (DS1). Este

participante da pesquisa, conforme relatado acima, teve dificuldade de participar da

entrevista de forma direta na Libras, sendo necessário a medição de um profissional

TILS, que, devido ao convívio, conhece as especificidades do estudante. Essa

limitação na trajetória do estudante, que está no EMI sem conhecer sua língua

nativa, mostra que a execução das políticas públicas que garantem o ensino da

Libras na educação básica do Tocantins, como a PEE/TO (TOCANTINS, 2015) e

PME/Palmas - TO (PALMAS-TO, 2016), não tem sido executadas na prática dos

espaços de ensino, configurando um problema não apenas de políticas públicas,

mas principalmente de cunho didático-pedagógico e metodológico. O jogo PDI,

surge como PE que visa amenizar as lacunas existentes nos espaços de ensino,

promovendo a circulação da Libras nesses ambientes.

DS2, DS3 e TILS2, a respeito da P2, relatam a importância de se garantir o

ensino obrigatório da Libras no EMI e em toda a educação básica, valorizando-a
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como disciplina no mesmo nível das demais, sem que haja prejuízo de

hierarquização de umas em detrimento de outras. Neste sentido, os relatos mostram

que a Libras não deve ocupar, como mostra Quadros (2005), um papel coadjuvante

no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Assim, DS2 diz que “falta o

ensino da Libras junto com as outras disciplinas e inseridas nelas” (DS2). Essa falta

tem inviabilizado uma formação omnilateral (MANACORDA, 2007), pois não tem

contemplado os estudantes de modo integral, visto que a língua de sinais tem sido

desconsiderada no processo de formação.

TILS1, sobre P2, mostra que a garantia da Libras no currículo obrigatório teria

condições de promover uma melhor interação entre os alunos surdos e ouvintes.

Este relato está de acordo com o sócio interacionismo proposto por Vygotsky (1993),

que estabelece o pensamento verbal a partir das premissas do materialismo

histórico-dialético, onde o conhecimento da realidade sócio-histórica dos

participantes é considerado essencial. Neste sentido, percebemos que, conforme

TILS1, a Libras, que é reconhecida como meio oficial de comunicação das

comunidades surdas (BRASIL, 2002), tem condições de gerar um espaço de

interação a partir dela, visto que as dificuldades de relação se minimizam quando as

diferenças linguísticas e sociais são evidenciadas (VYGOTSKY, 1997).

Quadro 5 - Pergunta 3 (P3)

P3
Quais sugestões você daria para se ter um ensino de qualidade para os surdos no EMI?

DS1 - Ensino de Libras para todos, inclusive para o surdo.

DS2 - Eu penso que os professores precisam aprender e copiar o professor (sinal do
professor8). Nas aulas dele tem muitas fotos, vídeos, e ele sabe um pouco de Libras. Eu
sei que o intérprete de Libras é muito importante e essencial, mas o professor não pode
deixar tudo na responsabilidade do intérprete. Minha opinião é que os professores façam
um curso de Libras e aprendam como ensinar os surdos.

DS3 - Eu acho que os professores precisam estar sempre aprendendo, mudando de
opinião quando for necessário sobre um tipo de metodologia. Seria muito bom o
professor, antes de planejar as suas aulas, sentar junto com os intérpretes de Libras e
conversar sobre a realidade dos surdos. Só escrever no quadro, aplicar provas e testes,
não vai ajudar nada. Precisa de mudança no ensino.

TILS1 - Aulas com recursos visuais (imagens, vídeos...), uso da Libras como L1 e
português como L2.

8 Segundo Felipe (2006), quando uma pessoa (surda ou ouvinte) começa, de alguma forma, a fazer
parte de uma comunidade surda, ela recebe um sinal, que representa iconicamente uma
característica física, profissão, número na chamada da escola, entre outros. Há um acordo entre os
surdos e ouvintes que integram as comunidades surdas de que a atribuição deste sinal só pode ser
dada por um surdo. Felipe (2006. p. 31), diz que “o sinal pessoal é o nome próprio, o ‘nome de
batismo’ de uma pessoa que é membro de uma comunidade Surda.
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TILS2 - Aulas mais visuais possíveis com slides e imagens, atividades adaptadas
considerando a língua do surdo, incentivo a aprendizagem da Libras por parte dos alunos
e professores.

Fonte: Elaboração própria baseado em Manzine (2003) e Zanette (2017)

Os relatos dos profissionais TILS1 e TILS2 sobre P3, mostram que deve

haver um olhar diferenciado no planejamento das aulas onde estejam presentes

estudantes surdos, visto que a realidade histórico-cultural deste, se dá a partir da

visão, percebendo o mundo de modo diferenciado dos ouvintes (FELIPE, 2006).

Neste sentido, é necessário que os professores busquem conhecer o contexto

desses discentes, tornando suas aulas um saber ensinável (CHEVALLARD, 2000).

Para tanto, conforme aponta TILS1 e TILS2, é necessário que o processo de ensino

e aprendizagem de surdos contemplem recursos visuais, tais como: imagens, slides,

vídeos, entre outros, considerando a L1 em todas as etapas. Para que isso ocorra

com plenitude, é necessário que o projeto político-pedagógica da escola contemple

tais reestruturações, fazendo isso estaremos “se aproximando do que podemos

conceber por uma educação inclusiva” (SANTOS, 2005. p.58)

Como resposta as demandas apresentadas por TILS1 e TILS2, DS2,

relatando sobre P3, aponta os aspectos positivos no ensino de surdos, quando um

professor está comprometido com o ensino a partir da realidade histórico-cultural

dos seus discentes (GRAMSCI, 1999; VYGOTSKY, 1997). A respeito das aulas

deste professor, DS2 diz que “nas aulas dele tem muitas fotos, vídeos, e ele sabe

um pouco de Libras” (DS2), contemplando o que foi sugerido por TILS1 e TILS2.

Exemplos como do professor supracitado devem nos motivar na construção de um

ensino relevante e inclusivo para os surdos, e foi neste sentido que construímos o

PDI, para que sirva de ferramenta de ensino para auxiliar os docentes na construção

de saberes relevantes para os estudantes surdos e ouvintes.

Formações continuadas que contemplem o ensino da Libras, foi mais uma

sugestão de DS2 e DS3 diante da P3. Tal formação tem a finalidade de capacitar os

professores a ministrarem suas aulas alcançando o público estudantil surdo. Este

relato deve ser considerado como essencial por todos professores que tenham

interesse de reestruturar (VYGOTSKY, 1997) seu modo de ensino, visando construir

saberes para a vida (Gramsci, 1999).
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Quadro 6 - Pergunta 4 (P4)

P4
Na sua opinião, um jogo digital em Libras deve apresentar quais elementos?

DS1 -  Não soube responder

DS2 - Gosto muito de jogos de internet, e sugiro que um jogo em Libras precisa ter
muitas cores, imagens, sinais da Libras e também palavras em português.

DS3 - O jogo em Libras é bem legal, e precisa ter muita imagem, a linguagem precisa ser
acessível a surdos e ouvintes de maneira igual, precisa ter também o desafio, como os
jogos de guerra, de tiro, ou jogo de tabuleiro como Batalha Naval. Melhor ainda é ter o
jogo digital , porque dá para se divertir e aprender com os colegas.

TILS1 - Escrita de sinais, tradução Libras/Português/Libras, imagens, legenda de cores.

TILS2 - Elementos visuais que faça o participante interagir com o mundo dos surdos,
levando ele a perceber esse mundo gerando uma reflexão, assim como elementos
práticos que os levem ao aprendizado da Libras. Em especial sinais do dia a dia para
uma boa convivência e específicos do ambiente escolar.

Fonte: Elaboração própria baseado em Manzine (2003) e Zanette (2017)

A respeito da P4, DS2, TILS1 e TILS2, relatam que um jogo digital em Libras

precisa conter elementos visuais, sinais básicos da Libras que façam parte do

convívio diário no contexto de sala de aula e português na sua modalidade escrita.

TILS1 vai além, sugerindo que o jogo também contemple a presença da escrita de

sinais. Essas sugestões nos remetem ao triplo-semântico proposto por Quixaba

(2017), onde sugere-se como diretriz para construção de um jogo digital em Libras,

que o mesmo contenha a Libras, o português na modalidade escrita e imagens. No

PDI, foram consideradas as sugestões dos participantes da entrevistas, assim como

as diretrizes de Quixaba (2017), colocando-se imagens da SignWriting - Escrita das

línguas de sinais, conforme proposto por TILS1, de acordo com Stumpf (2001).

TILS2 sugere que sinais básicos da Libras, do convívio diário dentro do

contexto escolarizado, devam estar presentes em um jogo digital em Libras.

Pensando nisso, antes da aplicação do PE, foi disponibilizado para turma através da

plataforma moodle do IFTO campus Palmas, a apostila produzida pelo IFSC,

campus Palhoça - SC, Aprendendo Libras como segunda língua - nível básico.

(SILVA, et al. 2008). O acesso a esta apostila viabilizou o aprendizado de sinais

básicos da Libras. Além disso, foi sugerido que os alunos visualizassem os vídeos

do canal do youtube Libras em 1 minuto e meio (AGUIAR, 2020), onde, de modo

didático, é apresentado um conjunto de sinais da Libras que, quando apreendidos,

contribui para uma melhor relação entre surdos e ouvintes nos espaços de ensino.
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Tanto a referida apostila, assim como o canal do youtube, contribuíram para a

geração de banco de dados das perguntas e desafios contidos no jogo PDI.

Ainda sobre a P4, DS3 diz que um jogo digital em Libras precisa conter

desafios. A partir deste relato, criou-se a “carta desafio” dentro do PDI. Esta carta

apresenta desafios em Libras que deverão ser solucionados pelos participantes do

jogo, conduzindo os alunos a identificarem alguns sinais da Libras, em especial, os

de uso contínuo nos ambientes de ensino. DS3 também trás as possibilidades de

diversão que o jogo pode gerar, e conforme Ferreira e Nascimento (2014), a

ludicidade precisa estar presente em um jogo instrucional de modo equilibrado,

gerando diversão e aprendizado simultaneamente.

Quadro 7 - Pergunta 5 (P5)

P5
Você acha que um jogo digital em Libras, onde todos os alunos da turma irão jogar com
fins ao aprendizado inicial da Libras e particularidades dos surdos, pode contribuir para
um ambiente mais inclusivo nos espaços educacionais? Discorra sobre isso.

DS1 - Sim, eu acho muito importante todos conhecerem a Libras, e isso vai gerar uma
escola melhor para todos nós surdos e ouvintes. Um jogo em Libras parece bem legal.
Dá para se divertir e aprender.

DS2 - Sim, jogar e aprender é muito bom. Interpretar as palavras, conhecer os sinais vai
ajudar as pessoas a conversarem conosco. No passado, eu não conhecia nada de Libras
e costumes dos surdos, mas devagar eu fui aprendendo com outros surdos e gosto muito
de me comunicar com a Libras. Eu ficava só admirando a Libras, agora eu já aprendi e
converso com todos que sabem por meio dela.

DS3 - Sim, porque vai ensinar e valorizar a Libras e a cultura dos surdos. As pessoas vão
aprender um pouco sobre o que é ser surdo e vai valorizar mais a gente. Eu acho que
todos nós somos iguais, surdos e ouvintes, mas tem gente que pensa diferente. Esse
jogo pode ajudar a diminuir essa desigualdade e fazer uma melhor inclusão.

TILS1 - Sim, o jogo desperta curiosidade nos alunos ouvintes e surdos, instigando-os a
interagir e a pesquisar em busca de respostas.

TILS2 - Com certeza, pois o simples ato dos alunos se voltarem para o jogo, já é um
momento de reflexão e de entendimento que é necessário parar para aprender um pouco
sobre a Libras. Após esse entendimento, vai haver a prática do aprendizado, e em
seguida surgirá a interação. Através do convívio comunicacional, com certeza o surdo se
sentirá mais incluído, gerando mais confiança.

Fonte: Elaboração própria baseado em Manzine (2003) e Zanette (2017)

Diante da P5, Todos os participantes relataram que um jogo digital em Libras

pode contribuir para espaços mais inclusivos nos contextos escolarizados. Essa

contribuição se dá pelo fato do jogo contemplar a circulação da Libras, promovendo

conhecimentos das particularidades e necessidades dos surdos, além de viabilizar a

interação em surdos e ouvintes, como aponta DS2, dizendo que “conhecer os sinais
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vai ajudar as pessoas a conversarem conosco” (DS2). Um jogo digital em Libras,

neste sentido, pode contemplar o que Moreira (1999), baseado nos aportes

vygotskyanos traz como inerente ao ensino, isto é, interação social. “Interação e

intercâmbio implicam, necessariamente, que todos os envolvidos no processo

ensino-aprendizagem devam falar e tenham oportunidade de falar” (MOREIRA,

1999. p. 121). Baseado nestes preceitos, o PDI foi construído, buscando evidenciar

a fala daqueles que por muito tempo na história (SACKS, 2005 ; ROCHA, 2007),

foram desconsiderados. Salientando que o ato de falar destacado por Moreira

(1999), não deve estar associado, como aponta Vygotsky (2011. p. 868) “ao

aparelho fonador; ela pode ser realizada em outro sistema de signos, assim como a

escrita pode ser transferida do caminho visual para o tátil”.

DS3, relatando sobre P5, mostra que um jogo digital em Libras pode

promover o aprendizado sobre as especificidades dos surdos, o que geraria,

segundo DS3, valorização dos mesmos, visto que se evidenciaria as diferenças

existentes e as pessoas passariam a percebê-los como diferentes e não

necessariamente como deficientes (FELIPE, 2006; VYGOTSKY, 2011). Muito surdos

têm sido percebidos sob o ponto de vista unilateral da patologia, lhes caracterizando

pelo que lhes falta. Na perspectiva omnilateral não cabe tal designação, visto que

trata de olhar o indivíduo de modo integral, rompendo com a dicotomização do ser,

percebendo-o a partir das múltiplas possibilidades que lhe são inerentes

(VYGOTSKY, 2011).

TILS2, a partir de P5, sinaliza que um jogo digital em Libras poderá gerar

entendimento da Libras e particularidades dos surdos, em seguida ocorre a prática

do conteúdo aprendido, e neste momento o surdo passa a ser protagonista do

ensino de sua L1 para seus colegas ouvintes e professores, o que culminaria na

interação. Essa observação é interessante, visto que, segundo Kaplún (2003) , deve

ser este o propósito do PE. A intencionalidade do PDI é exatamente essa

vislumbrada por TILS2, onde nos encontros com a turma buscou-se fomentar a

circulação da Libras nos ambientes de ensino, objetivando uma efetiva inclusão do

surdos por meio do sócio-interacionismo (VYGOTSKY, 1993).

Quadro 8 - Pergunta 6 (P6)

P6
Você consegue se comunicar com seus colegas ouvintes e professores? Comente sobre

sua resposta.
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DS1 - Não, porque os colegas da minha turma e também os professores não sabem
Libras e eu também estou aprendendo agora a Libras no Ensino Médio do IFTO. Na
minha formação, não tive acesso a Libras e agora está sendo difícil pra mim.

DS2 - Eu tenho conseguido me comunicar pouco com meus colegas ouvintes, somente
através da datilologia com aqueles que sabem, mas a gente consegue ter alguma
comunicação, fazer piada, brincadeiras, eles sempre têm mostrado interesse em
aprender a Libras. Mas com a maioria dos professores tem sido bem diferente, quase
não existe comunicação entre eu e eles, somente através do intérprete de Libras. Existe
apenas um professor (sinal do professor) que tem feito suas aulas dentro do contexto dos
surdos, usando imagens, vídeos, slides, e principalmente a Libras. Eu fico muito feliz com
as aulas desse professor, é o melhor dia.

DS3 - No passado era muito difícil, eu não entendia nada que acontecia na sala e não
falava com ninguém, estava excluído do grupo, mas quando chegou o intérprete de
Libras que tem esse sinal (sinal do TILS), começou a ficar bom. Melhorou mais ainda
quando o professor que tem esse sinal (sinal do professor), também aprendeu a Libras.
Os alunos começaram a me chamar para conversar, e eu ensinava Libras para eles. Hoje
eu consigo boa comunicação com alguns colegas e poucos professores, mas está bem
melhor do que quando não tinha intérprete de Libras.

Fonte: Elaboração própria baseado em Manzine (2003) e Zanette (2017)

A P6 foi realizada somente com os DS, ao ponto que a partir dela, DS1 relata

que não tem conseguido desenvolver uma boa comunicação com os colegas

ouvintes e professores, pois, segundo DS1, eles não sabem Libras, e o próprio DS1

apresenta grandes limitações de se comunicar naquela que deveria ser sua L1,

devido ao pouco conhecimento da mesma. As pesquisas desenvolvidas por Oliveira

(2020), apontam como são prejudiciais para o surdo a aquisição tardia da Libras. Na

realidade em que se encontra DS1, mesmo que todos os colegas ouvintes e

professores fossem fluentes na Libras, ainda não seria possível um ambiente

favorável à interação, devido a limitação de DS1 em sua própria língua. Neste

sentido, o caso de DS1 é semelhante aos identificados por Oliveira (2020), a partir

de pesquisas feita com docentes sobre níveis de desempenho acadêmico, onde o

resultados mostram que “os que foram apontados pelos docentes com desempenho

acadêmico mediano/dificuldade adquiriram Libras após os 15 anos de idade”

(OLIVEIRA, 2020.p. 85). Comprova-se assim as limitações que enfrenta um surdo

que se apropria tardiamente da Libras como sua L1. No caso de DS1, essa

apropriação ainda está em andamento até o momento da realização da pesquisa.

Com vistas a contribuir com essa formação de DS1, assim como dos demais, é que

o PDI foi construído.

DS2, relatando sobre P6, assim como fez diante de P3, destaca um professor

em especial como modelo a ser seguido pelos demais, mostrando que tem

conseguido estabelecer uma boa comunicação com este professor que, como
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relatado em P3, tem realizado a reestruturação de suas aulas, incluindo o público

estudantil surdo no processo de ensino e aprendizagem (VYGOTSKY, 2011). DS2

diz ter determinado tipo de comunicação com seus colegas ouvintes por meio da

datilologia, alfabeto manual da Libras, o que é um começo, mas não contempla a

Libras em sua plenitude. Limitar uma língua de sinais a um alfabeto manual é um

retrocesso superado desde meados do século XX, por meio dos estudos realizado

pelo linguista Willian Stokoe, atribuindo as línguas de sinais todas as categorias de

uma língua genuína e independente de línguas de modalidade oral (SACKS, 2005).

Ainda sobre P6, DS3 relata que enfrentou muitas dificuldades para se

comunicar com os colegas e professores, e para piorar, não tinha a presença do

TILS, mas tudo começou a melhorar quando este profissional chegou. Tal melhoria

deve se atribuir há algumas leis e decretos que buscaram garantir a obrigatoriedade

do TILS na sala de aula, dentre elas: Lei 10.436 de 24 de abril de 2002, que dispõe

sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências (BRASIL,

2002), o Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº

10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais -

Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 (BRASIL, 2005),

assim como a Lei 12.319 de 1º de setembro de 2010, que regulamenta a profissão

de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - Libras (BRASIL, 2010).

A presença do TILS não é suficiente para que a inclusão efetiva do surdo se

consolide, como apontam os relatos gerados a partir da P1, visto que faz-se

necessário a reestruturação do sistema de ensino (VYGOTSKY, 1997). Entretanto,

deve-se considerar, como aponta DS3, que o papel deste profissional é essencial

para que o ensino de estudantes surdos ocorra. Em muitos casos, o TILS será o

único profissional a garantir a “presença da língua de sinais no contexto educacional

que, historicamente, negou a necessidade desta forma de linguagem” (SANTOS,

2005.p.51)

Quadro 9 - Pergunta 7 (P7)

P7
Na sua opinião, seus professores têm feito reestruturações nas aulas, pensando na
diversidade da educação de surdos? Discorra sobre isso.

DS1 - Não, eu só consigo entender porque a intérprete me ajuda na comunicação. Não
percebo esforço da grande maioria dos professores em realizar aulas voltadas a nós
surdos.

DS2 - Somente um professor tem dado suas aulas pensando em nós, os surdos. A
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maioria só ensina a matéria como se todos ouvissem, e se esquecem de mim, que sou
surdo. Eu prefiro aprender na minha língua de sinais, e não somente em português. Eu
sei que é importante aprender o português para poder escrever bem, mas a Libras é a
principal para mim, mas a maioria dos professores não se preocupam com isso.

DS3 - Muitos professores não tem feito e por isso tenho dificuldade de aprender algumas
disciplinas, mas alguns professores tem me atendido de modo individual, me explicando
melhor os assuntos das aulas, junto com o intérprete, e aí tudo ficou mais claro. Eu acho
que precisa ter mais imagem nas aulas, porque somente escrever no quadro ou mandar
ler livro, não é bom para o surdo. É bom ter slides, muitas imagens, vídeos com legenda
e outras coisas.

Fonte: Elaboração própria baseado em Manzine (2003) e Zanette (2017)

Assim como P6, P7 também foi realizada apenas com os DS, e de acordo

com os relatos de DS1 e DS3, não tem havido esforço por parte da maioria dos

docentes em preparar suas aulas pensando no público estudantil surdo. Para que

este cenário seja transformado, é preciso que os docentes considerem e apliquem

os preceitos apresentados por Chevallard (2000) a respeito da TDI. É preciso

repensar o processo de ensino-aprendizagem visando uma formação omnilateral,

onde se constrói o saber ensinável a partir da realidade histórico-social em que os

discentes se encontram. No caso dos surdos, sua língua e cultura devem ser

levadas em conta no momento de preparação das aulas.

DS2, a respeito da P7, tratando sobre a postura dos docentes, diz que “a

maioria só ensina a matéria como se todos ouvissem, e se esquecem de mim, que

sou surdo” (DS2). Este relato confirma o que Saviani (2014) chama de ação

filantrópica da educação, onde se insere o aluno surdo, como se fosse um ato de

caridade, para que o mesmo não fique segregado, mas acaba o excluindo, mesmo

este esteja dentro da sala de aula, como mostra DS2. Skliar (2017. p. 20), designa

essa ação de “inclusão genérica”, gerada pela falta de reestruturação de todo

processo de ensino e aprendizagem, constituindo o que Mantoan (2003) e Sassaki

(1997) chama de integração, onde o surdo não é incluído efetivamente, e sim

inserido no espaço de ensino, sem que haja comprometimento de mudança nas

estruturas por parte da escola. Essa integração tem culminado na homogeneização

do estudante surdo. Neste sentido, Quadros (2003) mostra que, enquanto a

educação não estiver sendo construída a partir da diversidade, o que se terá será

apenas o reflexo dos interesses políticos homogeneizantes sendo injetados nas

escolas, o que gera realidades como a relatada por DS2.

No relato de DS2 sobre P7, surge uma frase que nos remete ao bilinguismo,

quando o participante, ao abordar a respeito do modo de ensino, diz que prefere
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aprender a partir da Libras e não somente por meio da Língua Portuguesa. As bases

do ensino bilíngue para surdos, conforme o Decreto Nº 5.626, no artigo 22, inciso 1º,

se dá quando a Libras e a Língua Portuguesa na modalidade escrita, são utilizadas

como línguas de instrução (BRASIL, 2005), considerando a Libras como principal

(L1), e a Língua Portuguesa na modalidade escrita como segunda língua (L2). DS2

diz que “a Libras é a principal para mim, mas a maioria dos professores não se

preocupam com isso” (DS2), confirmando a necessidade de se desenvolver um

ensino bilíngue que busque contemplar tais desafios. Todo processo

didático-pedagógico que vise abranger os estudantes surdos, precisa passar pelo

crivo do ensino bilíngue, caso tenha interesse em formá-lo de modo omnilateral. Foi

pensando nisso que o PDI tem sua estrutura voltada para esta proposta, o que se

imprime no triplo-semântico de Quixaba (2017) considerado no PE construído.

Não se pode deixar de relatar que DS2, ainda sobre P7, mais uma vez

destaca as ações positivas de um determinado professor, quanto ao ensino de

surdos, dizendo que “somente um professor tem dado suas aulas pensando em nós,

os surdos” (DS2). Este exemplo precisa ser reproduzido pelos demais docentes,

para que o ensino alcance a comunidade de surdos nos espaços de ensino.

Quadro 10 - Pergunta 8 (P8)

P8 Você considera que o papel de sua profissão é compreendido pelos alunos, professores
e equipe pedagógica de modo geral? Comente sua resposta.

TILS1 - Não. São poucas as escolas em que os alunos e profissionais conhecem o papel
do intérprete, a maioria o vê como "o professor do surdo" ou como um "ajudador", enfim,
em geral o intérprete tem uma luta intensa para mostrar a escola qual é a sua função
como profissional.

TILS2 - Em partes, ainda falta muito esclarecimento, alguns confundem o intérprete com
o professor e pensa que ele tem o papel de dar a aula e não entende que o surdo é aluno
dele e a responsabilidade de ensinar é dele, dificultando assim o aprendizado do surdo,
pois as aulas não estão adaptadas transferindo a responsabilidade para o  intérprete.

Fonte: Elaboração própria baseado em Manzine (2003) e Zanette (2017)

Seguindo em nossa análise, passamos para a P8, que foi realizada apenas

com os TILS. Em P8 buscamos identificar se há, por parte dos alunos, professores e

equipe escolar como um todo, compreensão das atribuições que tem um TILS nos

espaços de ensino. TILS1 e TILS2 relatam que lhes faltam tão compreensão, pois

aos TILS tem sido atribuído diversos papéis dos quais não se configuram como

inerentes a sua função, dentre elas: “professor do surdo ou como um ajudador”
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(TILS1). Esse desconhecimento tem gerado grandes impasses no processo de

ensino e aprendizagem dos surdos, onde o professor, muitas vezes, se exime das

suas atribuições de ensinar a todos, passando-as para o TILS.

Para que esse cenário seja transformado, faz-se necessário que todos que

compõem os espaços de ensino, desde a portaria até a gestão escolar, tenham

conhecimento das atribuições que compete aos TILS, conforme a Lei 12.319 de 1º

de setembro de 2010, em seu artigo 6º que diz:

São atribuições do tradutor e intérprete, no exercício de suas competências:
I - efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e
surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua
oral e vice-versa; II - interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua
Portuguesa, as atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas
nas instituições de ensino nos níveis fundamental, médio e superior, de
forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares; III - atuar nos
processos seletivos para cursos na instituição de ensino e nos concursos
públicos; IV - atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às
atividades-fim das instituições de ensino e repartições públicas; e V - prestar
seus serviços em depoimentos em juízo, em órgãos administrativos ou
policiais (BRASIL, 2010).

Diante do excerto em tela, é possível identificar as reais atribuições dos TILS,

não lhe sendo configurado nenhuma função de “professor ou ajudador”, dos surdos,

conforme relatos de TILS1 e TILS2. Quando há compreensão,respeito e valorização

pelo profissional TILS, quem ganha é o ensino de surdos, assim como todo espaço

escolar.

Assim sendo, Quadros (2004), tratando a respeito de alguns mitos sobre o

profissional TILS, esclarece que “os professores são professores e os intérpretes

são intérpretes. Cada profissional desempenha sua função e papel que se

diferenciam imensamente” (QUADROS, 2004, p.29). Neste sentido, percebe-se que

a compreensão da qual as pessoas nos espaços de ensino tem tido dos TILS,

precisa ser superada para que a efetiva inclusão dos estudantes surdos ocorra.

Quadro 11- Pergunta 9 (P9)

P9 Na sua opinião, os professores das disciplinas que você interpreta, tem feito
reestruturações pensando na diversidade da educação de surdos? Discorra sobre isso.

TILS1 - Não posso afirmar porque estou há pouco tempo no IFTO, no entanto, no breve
contato que tive com as disciplinas não houve adaptações para a aluna surda.

TILS2 - Não, na maioria das vezes o professor, por falta de conhecimento da Libras,
nem tem uma comunicação com o surdo muito menos aulas adaptadas. O normal é que



68

as aulas  aconteçam de forma nada visual.

Fonte: Elaboração própria baseado em Manzine (2003) e Zanette (2017)

Finalizando este bloco de análises dos dados gerados por meio das

entrevistas iniciais com os DS e TILS, temos a P9, que está relacionada com a P7,

mas direcionada apenas aos TILS. Os relatos de TILS1 e TILS2 estão em

consonância com os de DS1, DS2 e DS3, apontando a falta de reestruturação dos

espaços de ensino para incluir os estudantes surdos. TILS2 mostra que, devido ao

desconhecimento da Libras por parte do professor, não tem ocorrido comunicação e

muito menos reestruturação nas aulas. Neste sentido, TILS2 fala que “o normal é

que as aulas aconteçam de forma nada visual”. Mesmo com a garantia da

obrigatoriedade do ensino da Libras em todas as licenciaturas, por meio do Decreto

5.626, no seu artigo 3º (BRASIL, 2005), o que se percebe na prática docente ainda

na atualidade é o que Silva (2005. p. 37) chama de “imenso abismo entre o mundo

acadêmico e o cotidiano escolar”. Reitera-se que alguns créditos de Libras nas

universidades não podem dar conta de formar o docente na fluência desta língua,

mas mesmo as mínimas reflexões sobre a temática, deveriam refletir com mais

intensidade nos espaços de ensino, o que de acordo com os relatos dos

entrevistados, não tem ocorrido.

Diante dos relatos gerados a partir destas entrevistas iniciais aqui analisadas,

percebemos que para que ocorra uma efetiva inclusão dos estudantes surdos, é

preciso que se estabeleça uma formação na perspectiva omnilateral (VYGOTSKY,

2011), onde sejam consideradas, numa perspectiva sócio-histórica, as

especificidades e necessidades de cada discente, em especial os discentes surdos,

que muitas vezes estão integrados mas não inclusos nos espaços de ensino

(MANTOAN, 2003; SASSAKI, 1997), conforme os relatos acima. Neste sentido, a

partir dos dados gerados nesta entrevista inicial, esta pesquisa buscou construir um

PE que fomente a circulação da Libras nestes espaços, buscando vislumbrar as

demandas aqui apresentadas, focando na perspectiva pedagógica como eixo

central do PDI (KAPLÚN, 2003; KAPP, 2018; FERREIRA; SILVA; MAYNARDES,

2019 ), para que o mesmo se tornasse um saber ensinável, configurando-se em um

material pedagógico (CHEVALLARD, 2000). A seguir apresentamos as contribuições

geradas por meio da RCI (FREIRE, 1987), com a turma de eventos do EMI.
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4.2 Roda de conversa interativa - RCI: a perspectiva da turma do 2º ano de
eventos do EMI.

Após a geração de dados por meio das entrevistas iniciais com os DS e TILS,

iniciamos o contato com a turma do 2º ano de Eventos do EMI, IFTO, campus

Palmas - TO. Os momentos de contato com a turma, se deram no período das aulas

de filosofia, que na ocasião estava abordando sobre Ética. Antes do primeiro contato

ao vivo por meio do Google Meet, seguindo a sequência metodológica apresentada

no Quadro 2, foi disponibilizado para toda a turma, através da plataforma Moodle do

IFTO, a apostila de ensino de Libras produzida pelo IFSC (SILVA, et al. 2008), assim

como o link do canal do youtube Libras em 1 minuto e meio (AGUIAR, 2020). No

momento do encontro ao vivo, foi apresentado aos alunos, o objetivo da pesquisa,

assim como orientador e coorientador, bem como o programa ProfEPT da qual está

vinculado, deixando-os livre para participar ou não da RCI, conforme informações

contidas nos TCLEs e TALEs (Apêndice C).

Tanto a apostila, assim como o canal do youtube, foram disponibilizados com

fins de promover um conhecimento prévio do que seria tratado na RCI (FREIRE,

1987) e na execução do PDI (KAPP, 2018). Através destes materiais, os discentes

surdos e ouvintes puderam ter acesso a Libras e algumas particularidades das

comunidades surdas. Silva, et al. (2008) construíram um material completo para

quem está ingressando no aprendizado da Libras, em especial os ouvintes que

através deste, poderão começar sua trajetória de apropriação da Libras como

segunda língua. Há uma sistematização do conteúdo sobre a Libras, que se dá por

meio da leitura e atividades propostas, necessitando ser desenvolvidas

simultaneamente com os recursos digitais que devem ser acessados durante a

leitura, o que viabiliza o aprendizado prático da Libras. Neste sentido, o canal Libras

em 1 minuto e meio (AGUIAR, 2020), vem consolidar o que está posto na apostila

(SILVA, et al. 2008), demonstrando de modo didático e descontraído, sinais básicos

da Libras que fazem parte do contexto de ambientes escolarizados, possibilitando

construir saberes inerentes a Libras e especificidades dos surdos. Reitera-se que,

este conteúdo inicial da Libras foi pertinente para os estudantes ouvintes, assim

como para um estudante surdo que, até o momento da pesquisa, ainda estava

aprendendo a se comunicar por meio da Libras, sendo constatado um conhecimento

tardio sobre aquela que deveria ser sua L1 (OLIVEIRA, 2020).
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Após a disponibilização destes materiais para todos os estudantes da turma,

tivemos o primeiro encontro ao vivo por meio do Google Meet no dia 23 de

novembro de 2020, durante a aula cedida pelo professor de filosofia, para realização

da RCI (FREIRE, 1987), conforme Figura 1 abaixo.

Figura 1 - RCI com a turma do 2º ano de eventos do EMI - IFTO

Fonte: Elaboração própria. Print da RCI via Google Meet

A Figura 1 trata-se de um print do primeiro encontro ao vivo com a turma. Para

resguardar a identidade dos participantes, suas fotos e nomes foram ocultados.

Nesta ocasião, seguindo a sequência metodológica (Quadro 2), realizamos a RCI,

baseada nos fundamentos teóricos de Freire (1987). Como motivação para o

diálogo, além dos materiais disponibilizados previamente pelo Moodle (SILVA, et al.

2008; AGUIAR, 2020), no momento do encontro, foi reproduzido o vídeo Coleção:

Meu corpo surdo que se comunica, Vídeo 4: Eu existo (SOARES, 2020).

Conforme Freire (1987), a RCI ou "círculo de cultura”, trata-se de um espaço

onde se constroem saberes a partir da interação entre os participantes que trazem

suas leituras de mundo para o momento dialogal, possibilitando ampliar os

horizontes do conhecimento para todos. A partir do vídeo reproduzido (SOARES,

2020), os DS, assim como os DO e TILS, tiveram a oportunidade de falar sobre o

contexto em que estão vivendo no que se refere à inclusão efetiva dos surdos. Os

excertos em tela abaixo, apresentam a transcrição dos relatos dos participantes da
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RCI, em especial os DO, visto que os DS e TILS foram contemplados nas

entrevistas.

DO1 relatou que:

Vendo esse vídeo do depoimento dos surdos de outro IF, me lembrei do
primeiro dia de aula, quando descobri que tinha uma colega surda (DS1),
fiquei em choque, nunca tinha tido contato com nenhum surdo e não sabia o
que fazer. Lembro que tentamos usar um aplicativo de tradução de Libras
que eu não me recordo do nome, mas não deu certo, era muito estranho.
Para piorar, descobrimos que a DS1, na sua antiga escola, não tinha tido
nenhum contato com a Libras e com outros surdos. Nós aprendemos alguns
sinais básicos e tentamos nos comunicar com ela, mas não deu certo,
porque ela não sabia o que significava. Depois que as intérpretes chegaram,
nos explicaram que a DS1 estava aprendendo a Libras como nós. Nossa
turma solicitou ao IFTO que disponibilizasse para nossa turma um curso
básico de Libras, mas até o momento não fomos atendidos nesta solicitação
(DO1).

Diante do relato de DO1, percebe-se que houve um engajamento por parte da turma

em querer promover a inclusão efetiva da DS1, mas que, devido a diversas

limitações, não teria sido possível. A principal dessas limitações está no sentido dos

estudantes ouvintes não saberem como interagir com a DS1, visto que até aquele

momento, não tinham tido contato com a Libras e as especificidades das

comunidades surdas. Tal lacuna, em parte, se deve à não garantia das políticas

públicas, em especial a BNCC (2018), no que diz respeito ao ensino obrigatório da

Libras na educação básica. Neste mesmo sentido, a falta de execução da PEE/TO

(TOCANTINS, 2015) e PME/Palmas - TO (PALMAS-TO, 2016), que deveriam

garantir o ensino obrigatório da Libras na educação básica do Tocantins, tem

contribuído para uma integração em detrimento da efetiva inclusão (MANTOAN,

2003; SASSAKI, 1997; MACHADO, 2006).

No relato de DO1, percebe-se um esforço da turma em aprender Libras por

conta própria, visto que a instituição não pôde atender a solicitação por um curso

básico de Libras. Mesmo com todo esforço empreendido por parte da turma, não

houve êxito na comunicação com DS1, posto que, a estudante surda, durante sua

trajetória acadêmica até aquele momento, não tinha tido contato com a Libras e a

cultura surda, uma realidade constatada por Oliveira (2020), como recorrente em

grande parte das pessoas surdas. A aquisição tardia da L1, como o caso de DS1, de

acordo com Oliveira (2020), tem gerado diversos aspectos negativos no que tange a

formação dos surdos, inviabilizando a comunicação, como relata DO1, assim como
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DO2, que por meio do chat, disse que “tentou se comunicar através da Libras com

DS1, mas a mesma escreveu em um papel que não sabia” (DO2). Entendemos que

uma das principais ações necessárias para sanar essas lacunas, é a oferta de um

ensino bilíngue para surdos (QUADROS, 2005) e a obrigatoriedade do ensino da

Libras na grade curricular da educação básica (TOCANTINS, 2015; PALMAS-TO,

2016).

Seguindo nos relatos da RCI motivados pelo vídeo de Soares (2020), DO3

relatou o seguinte:
Percebo que a DS1 se sente excluída mesmo estando dentro da sala de
aula com a gente, igual os surdos do vídeo. A convivência com a DS1, no
primeiro momento, foi bem difícil, pois não sabíamos como lidar com aquela
situação, não fomos ensinados. Depois as intérpretes foram nos orientando
e aí foi melhorando. Eu mesmo, quando chegava na sala e dava um bom
dia em Libras para DS1, ela ficava toda feliz, e sentava do meu lado a aula
toda (DO3).

Este relato de DO3, comprova o que foi dito por Mantoan (2003), Sassaki (1997) e

Machado (2006), no que se refere a integração em detrimento da inclusão. Não

basta colocar o surdo na sala de aula, sem realizar as devidas reestruturações

propostas por Vygotsky (1997), onde todo sistema busca se transformar para melhor

atender aos surdos a partir de suas especificidades. A interação (VYGOTSKY,

1993), é tão importante que a partir do momento que DO3 começou a se comunicar,

mesmo que minimamente, com DS1, ocorreu uma afinidade e aproximação, o que

viabilizou DS1 a se sentir parte do grupo. Percebemos que, diante do relato de DO3,

DS1 estava integrada ao grupo, mas não incluída, ocorrendo o que Skliar (2017. p.

20), chama de “inclusão genérica”.

A respeito do planejamento e desenvolvimento das aulas no que se refere

aos surdos, DO4 diz o seguinte:

Percebo que os professores não têm o devido preparo para ensinar pessoas
surdas, nas aulas de inglês, por exemplo, tem muita coisa relacionada a
pronúncia, e era necessário adaptar de alguma forma esse conteúdo para
que a DS1 fosse contemplada. Muitos trabalhos eram de modalidade
audiovisual sem legendas, e eu me sentia muito mal com isso, pois sabia
que não tinha como a DS1 realizar uma atividade em áudio (DO4).

A partir do relato de DO4 no excerto em tela acima, percebe-se a necessidade de

aulas baseadas nos fundamentos da TDI, proposto por Chevallard (2000). No

momento do saber a ser ensinado, faz-se necessário as devidas reestruturações
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(VYGOTSKY, 1997), consolidando-se no saber ensinável (CHEVALLARD, 2000) que

esteja de acordo com a realidade histórico-social dos discentes, proporcionado uma

formação omnilateral (GRAMSCI, 1999).

O exemplo das aulas e atividade de língua inglesa, imprimem o que Machado

(2006. p. 41) chama de “intenção de ouvintizar” os surdos, visto que aulas de base

puramente orais, com atividade em áudio, não apenas excluem os surdos, assim

como os percebe sob o ponto de vista da homogeneização (QUADROS, 2003),

como se todos os estudantes pudessem ter acesso ao conteúdo pela oralidade.

Essa atitude que ainda está presente em muitos espaços de ensino, trata-se de um

verdadeiro retrocesso no que diz respeito ao ensino de surdos, visto que ações

deste tipo eram difundidas pelos primeiros educadores de surdos, antes de 1960

(SACKS, 2005). A partir das pesquisas do linguista Stokoe (SACKS, 2005), por

meio do qual veio o reconhecimento das línguas de sinais como sendo línguas

plenas de modalidade viso-espacial, começou-se a superar tal perspectiva de

oralização dos surdos.

A RCI desenvolvida com a turma buscou seguir a orientação de Káplun

(2003. p.50) que diz que “é preciso conversar sobre o tema com os sujeitos que

serão, potencialmente, usuários do material”. Desta conversa, como mostram os

excertos acima, podemos obter informações relevantes sobre a realidade que está

posta sobre a turma. Reiteramos que os dados gerados na RCI foram utilizados na

elaboração do PDI.

Ao final da RCI, foi apresentado à turma o site

https://pegadasdainclusao.com.br/, que contém todas as informações necessárias

para a experiência do jogo PDI9. Esta exposição prévia do site foi realizada com a

intenção de os estudantes já navegarem sobre o PDI, conhecendo sua estrutura,

regras, dentre outros fatores necessários para o momento do jogo, que foi no dia da

aplicação do PDI. A seguir trataremos da reelaboração que se fez necessária do PE

para o período pandêmico que estávamos enfrentando.

4.3 Reelaboração do jogo físico para o digital

9 No momento da RCI, o jogo não estava construído, pois o mesmo foi elaborado por meio dos dados
gerados nas entrevistas, RCI e colaboração externa. O que já estava em andamento, durante a
execução do PDI, era o sítio eletrônico.
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No primeiro momento desta pesquisa, pretendia-se construir como PE um

jogo de tabuleiro gigante, utilizando a estrutura de trilha. O PDI versão física, seria

impresso em lona com tamanho aproximado de 5m x 3m. A lona impressa com as

casas, seria estendida no chão da sala de aula, e cada grupo escolheria um

representante para andar sobre as casas. Entretanto, devido a pandemia causada

pelo Covid-19, este contato presencial com os discentes ficou inviável por medidas

de biossegurança. Outro fator que nos conduziu a transformar o PE, de físico para

digital, foram as considerações da banca de qualificação, onde nos foram

apresentadas as vantagens de um jogo digital no que se refere a Libras. Na

modalidade presencial, o jogo não seria em Libras, e sim acessível em Libras por

meio de código QR, não contemplando as propostas teórico-metodológicas

defendidas na pesquisa, isto é, de um material didático em Libras. A Figura 2

representa o formato do jogo PDI na sua versão física, que, posteriormente, foi

reelaborado e transformado no jogo digital PDI.

Figura 2 - Tabuleiro do jogo PDI na versão física

Fonte: Elaboração própria. Design gráfico: Thiago de Castro Dantas.
A Figura 2 representava a tecnologia do PDI, que segundo Schell (2019) é o

suporte para que se experimente o jogo (SCHELL citado por FERREIRA; SILVA;
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MAYNARDES, 2019). Com o desafio de transformar esse tabuleiro para o formato

digital, foram necessárias inúmeras mudanças, que se configuraram em ganhos,

especialmente no que se refere a Libras. Abaixo segue a Figura 3 que representa o

formato atual do tabuleiro PDI na versão digital em Libras, aplicado como PE desta

pesquisa.

Figura 3 - Tabuleiro do jogo PDI na versão digital

Fonte: Elaboração própria. Design gráfico: Thiago de Castro Dantas. Desenvolvedor Web Full Stack:
Maxuel Rangel Santos

A Figura 3 consiste em um print da tela do computador onde o jogo PDI está

sendo experimentado através do site https://jogo.pegadasdainclusao.com.br/

(SCHELL citado por FERREIRA; SILVA; MAYNARDES, 2019). É possível perceber

que o tabuleiro da versão física (Figura 2), ganhou um formato digital, sendo

necessárias algumas reformulações tanto na estética, assim como na mecânica,

narrativa e tecnologia (KAPP, 2018).
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O elemento âncora do PDI é a aprendizagem, norteando todos os demais

elementos (KAPLÚN, 2003; KAPP, 2018; FERREIRA; SILVA; MAYNARDES, 2019).

Com a formatação digital ampliou-se as possibilidades da circulação da Libras nos

ambientes escolarizados, configurando o PDI como um saber ensinável

(CHEVALLARD, 2000) mais abrangente na Libras, estendendo-se para além do

locus da pesquisa. Abaixo apresentamos as contribuições externas que colaboraram

na constituição do PDI.

4.4 Colaboração externa de professores surdos, TILS e professor ouvinte

O PE construído a partir desta pesquisa foi configurado por meio do

triplo-semântico proposto por Quixaba (2017), tendo a Libras como principal meio de

apresentação. Neste sentido, ainda que um dos pesquisadores seja TILS,

percebeu-se a necessidade de participação de professores surdos,TILS e um

professor ouvinte, externos à pesquisa. Consideramos essencial para a elaboração

do PDI, a avaliação e contribuição de pessoas que estejam engajadas no processo

de ensino e aprendizagem de surdos, sendo este o critério utilizado para seleção

dos colaboradores. Com vistas a contextualizar os colaboradores externos, foi-lhes

consedido acesso10 aos dados gerados nas entrevistas e RCI, e a partir deles,

apresentaram suas considerações sobre o material interativo.

Devido a pandemia causada pelo Covid-19, visando resguardar a saúde de

todos, os contatos com os colaboradores se deu por meio do Whatsapp e Google

Meet, sendo gravadas para registro de análise de dados dos relatos. Reitera-se que

todos os colaboradores que aceitaram participar da pesquisa, deram aceite por meio

do TCLE (Apêndice C). Participaram deste processo de avaliação e colaboração

voluntária do PDI, 2 professores surdos, 1 TILS e 1 professor ouvinte. Por uma

questão ética em pesquisa e respeito aos colaboradores, seus nomes foram

omitidos, fazendo uso das seguintes siglas: Colaborador Professor Surdo - CPS,

Colaborador Tradutor intérprete de Libras - CTILS e Colaborador Professor Ouvinte -

CPO, diferenciando-os entre si por meio de numeração específica, no caso dos

surdos. O Quadro 4 apresenta o perfil de cada colaborador, com vistas a fornecer

subsídios ao leitor sobre seus engajamentos com a comunidade surda.

10 Este acesso se deu com as devidas restrições, a fim de resguardar a identidade dos participantes
da pesquisa.
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Quadro 12 – Perfil dos colaboradores externos

Formação profissional Atuação Experiência Local de atuação

CPS1 Bacharelado Professor de Libras 10 anos Escola privada

CPS2 Bacharelado Professor de Libras 5 anos Escola pública
federal

CTILS Licenciatura +
Especialização
Português-Libras +
Mestrado

Professor/Intérprete
no EMI

13 anos Escola pública
federal

CPO Licenciatura +
Especialização
Português-Libras +
Mestrando

Professor de Química
no EMI

7 anos Escola pública
federal/privada

Fonte: Elaboração própria.

O Quadro 12, comprova que os colaboradores estão engajados no processo

de ensino e aprendizagem dos estudantes surdos e da Libras. Alguns com mais

tempo de experiência profissional, como é o caso de CTILS, outros com menos,

como CPS2. Todavia, todos estão diretamente envolvidos na missão de difundir a

Libras e as particularidades dos surdos nos espaços de ensino.

A partir dos dados gerados por meio da entrevista inicial (Quadro 3) e da RCI

realizada com a turma, começamos a construir o PE. Para tal empreendimento,

fizemos uso do GDD, que de acordo com Schuytema citado por Leite e Mendonça

(2013. p. 135) “é o coração e a alma de todos os documentos que giram em torno de

um game em desenvolvimento”. O GDD foi criado pelos pesquisadores com a

colaboração externa de surdos e ouvintes envolvidos no ensino de surdos, e teve

como base de sua elaboração, as análises dos dados gerados na pesquisa. Este

documento foi disponibilizado para todos os envolvidos na criação do PDI, visto que

os elementos que um jogo instrucional precisa contemplar (KAPP, 2018), estão

registrados nele. O GDD apresenta todo o percurso trilhado na construção do jogo,

servindo como um manual de instruções do jogo em desenvolvimento. O GDD do

PDI está disponível na integrando dentro PE contido no Apêndice A. Reitera-se que

todos os colaboradores externos, assim como os profissionais de design gráfico e

profissional de Desenvolvimento Web Full Stack, tiveram acesso contínuo ao GDD

durante todo o processo de construção do PDI.

Visto que o PDI trata-se de um PE estruturado na Libras, português na
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modalidade escrita e escrita de sinais - Signwriting (QUIXABA, 2017), pensado na

sua difusão entre a comunidade surda, solicitamos ao CPS1 que criasse um sinal

específico para o PDI, a partir dos objetivos que lhe são inerentes. Esta decisão foi

tomada em consonância com a Lei 10.436, onde em seu artigo 1º, parágrafo único,

diz que a Libras consiste em um “sistema linguístico de natureza visual-motora, com

estrutura gramatical própria, constituem um sistema de transmissão de ideias e

fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil” (BRASIL, 2002).

Assim sendo, um material pedagógico voltado a promover a circulação da Libras

como o PDI, não poderia ficar sem um sinal na Libras que o pudesse representar de

modo visual. Este sinal, criado por CPS1, está demonstrado no link

https://youtu.be/vfI71VHDoRE , assim como na Figura 4 apresentada abaixo.

Figura 4 - Sinal em Libras do PDI

Fonte: Elaboração própria. Colaboração: CPS1. Foto: Lilian Pereira

De acordo com Felipe, a formação de sinais na Libras se dá

a partir da combinação do movimento das mãos com um determinado
formato em um determinado lugar, podendo este lugar ser uma parte do
corpo ou um espaço em frente ao corpo. Estas articulações das mãos, que
podem ser comparadas aos fonemas e às vezes aos morfemas, são
chamadas de parâmetros, portanto, nas línguas de sinais podem ser
encontrado os seguintes parâmetros: configuração das mãos, ponto de
articulação, movimento, orientação/direcionalidade e expressão facial e/ou
corporal (FELIPE, 2006, p.22 -23).
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A partir desses parâmetros apontados por Felipe (2006), foi construído o sinal em

Libras do PDI (Figura 4). CPS1 relata que, como o nome do jogo é Pegadas da

Inclusão: um jogo de tabuleiro digital em Libras, e o mesmo está comprometido com

o desenvolvimento de habilidades linguísticas relacionadas a Libras no contexto do

EMI, com vistas a inclusão de discentes surdos numa perspectiva omnilateral,

elaborou-se um sinal que retrata tais objetivos.

Analisando a Figura 4, temos o sinal em Libras do PDI, construído a partir do

sinal de inclusão, conforme o dicionário web da Libras do INES, versão 3 (LIRA;

FELIPE, 2011). Segue abaixo a Figura 5, mostrando as Configurações de Mãos

(CM), que juntamente com os demais parâmetros, formam os sinais (FELIPE, 2006).

Figura 5 - Configurações de Mãos - CM

Fonte: Pimenta; Quadros (2010)

Baseado nas numerações das CM apresentadas na Figura 5 , a realização do

sinal em Libras do PDI se deu a partir dos seguintes parâmetros: em um espaço

neutro a frente do corpo, na CM nº 64, a mão esquerda11 posicionada com a palma

para baixo, levemente inclinada, como mostra a direcionalidade da seta indicativa na

primeira parte da Figura 4, e a mão direita na CM nº 2, na mesma altura da mão

esquerda, porém com leve recuo, realizando o movimento para se sobrepor sobre a

mão esquerda. Na segunda parte da Figura 4, a mão esquerda passa a ficar plana,

11 Caso a pessoa seja canhoto, poderá fazer a troca, usando a mão predominante, sem prejuízos
para o sinal.
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sobreposta pela mão direita. Finalizando a execução do sinal, a terceira parte da

Figura 4 mostra o movimento que a mão sobreposta fará, simulando um clique de

mouse, atrelando o sinal ao movimento realizado pelo participante no momento do

jogo PDI, e relacionando ao sinal de inclusão (LIRA; FELIPE, 2011).

A participação dos colaboradores externos vai muito além do sinal criado para

o jogo PDI. Suas experiências no ensino de surdos, se tornaram diferencial para

compor esta pesquisa. CPS1 e CPS2 proporcionaram um olhar crítico a partir do

ponto de vista da comunidade surda, visto que ambos estão inseridos nela desde a

infância. Como se trata de um jogo que tem na sua estrutura principal a Libras,

ninguém melhor que os nativos da mesma para avaliar a viabilidade ou não do PE.

A respeito da mecânica do PDI (KAPP, 2018), CPS2 sugeriu que contenha

desafios em Libras, o que foi contemplado nas cartas de desafio, onde as opções

estão em Libras por meio de gifs. Sobre a estética (KAPP, 2018) CPS1 e CPS2,

propuseram que o PE fosse representado com cores primárias nas casas do

tabuleiro e que tivessem imagens relacionadas a Libras. Esta colaboração foi

efetivada com a representação iconográfica do alfabeto manual da Libras, dispostos

ao centro do tabuleiro (Figura 3). CPS2 destacou que o jogo na modalidade digital

tem possibilidade de alcance muito mais abrangente, podendo ser experimentado

em qualquer lugar que disponha de internet (QUIXABA, 2017). CPS2 destacou

também a importância do jogo contemplar o entretenimento e o aprendizado de

modo equilibrado, para que o mesmo não fique enfadonho ou que seja apenas

divertido. De acordo com CPS2 a diversão precisa está relacionada com a instrução,

o que se buscou fazer no PDI a partir dos preceitos de Ferreira e Nascimento

(2014).

No que diz respeito ao conteúdo do PDI, CPS1 e CPS2 propuseram que era

necessário evidenciar a diversidade linguística e cultural dos surdos nas perguntas e

desafios. Segundo eles, muitas pessoas erram por falta de conhecimento da

realidade histórico-social dos surdos, o que gera preconceitos e práticas

homogeneizantes (QUADROS, 2003; QUADROS 2005). Neste sentido,o PDI buscou

contemplar conceitos básicos necessários para um conhecimento mínimo da

realidade dos surdos, como sua língua e algumas especificidades. As contribuições

de CPS1 e CPS2, estão em consonância com a perspectiva omnilateral defendida

nesta pesquisa, pois viabilizam um olhar integral sobre os surdos, levando em

consideração sua realidade social e linguística (GRAMSCI, 1999; MANACORDA,



81

2003; VYGOTSKY, 1993; VYGOTSKY, 1997).

Seguindo nas contribuições para a construção do PDI, contamos com a vasta

experiência de CTILS, que atua como TILS, além de professora e pesquisadora em

ensino. Ao longo dos seus 13 anos de prática nos ambientes escolarizados com

pessoas surdas, esta profissional vivenciou inúmeras realidades e contextos no

processo de ensino e aprendizagem, o que lhe proporcionou apresentar valiosas

sugestões para o PE proposto nesta pesquisa. CTILS, sugeriu que fossem

realizados encontros prévios com a turma, antes da execução do PDI. Essa

sugestão está em acordo com Kapp (2018) que fala da importância de se ter um

norteamento ou contexto prévio do assunto a ser ensinado no jogo. Seguimos essa

sugestão através da sequência metodológica apresentada no Quadro 2. Esses

encontros que antecederam a execução do jogo PDI, foram de grande contribuição

para contextualizar os discentes no objetivo instrucional do PE.

CTILS também propôs que fosse contemplado no PDI, um espaço para

interação entre os participantes, onde as experiências de aprendizado pudessem ser

compartilhadas com os demais. Essa sugestão foi contemplada por meio do Fórum,

presente no site que antecede o jogo (https://pegadasdainclusao.com.br/). Mesmo

com a limitação do distanciamento social causada pelo Covid-19, percebemos que

através deste Fórum, seria possível desenvolver, mesmo que de maneira limitada, o

sócio interacionismo vygotskiano (VYGOTSKY, 1993; MOREIRA, 1999).

Além das contribuições e avaliações dos professores surdos, da profissional

TILS, tivemos também a participação colaborativa do professor ouvinte CPO, que

tem experiência em desenvolvimento de jogos para o ensino de química voltado aos

estudantes surdos. O CPO alertou para a construção de um PE que não seja

apenas acessível em Libras, e sim totalmente estruturado a partir dela. Como já foi

dito acima, a versão física tinha apenas a acessibilidade em Libras por meio de

código QR. Já na versão digital o jogo contempla o triplo-semântico de Quixaba

(2017), tendo a Libras como língua principal.

Outra sugestão de CPO foi de se construir um jogo a partir do ponto de vista

da comunidade surda, e foi pensando nisso que priorizamos as entrevistas com os

discentes surdos, assim como a colaboração de 2 professores surdos externos ao

IFTO. Todo conteúdo do PDI foi construído a partir dos dados gerados pelos

participantes desta pesquisa, dando-se destaque para os relatos e contribuições dos

surdos. Neste sentido, podemos dizer que os surdos foram protagonistas na
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construção deste material pedagógico. Reconhecemos que, para que esse

protagonismo se consolide na sociedade, ainda há um longo caminho a ser

percorrido, mas seguimos na esperança de dias mais inclusivos e que percebam os

surdos a partir da diversidade linguística e cultural, e não sob o ponto de vista

patológico (VYGOTSKY, 2011). Abaixo, apresentamos o momento da aplicação do

PDI na turma do EMI.

4.5 Aplicação do pegadas da inclusão: um jogo de tabuleiro digital em libras -
PDI

Todo caminho percorrido até aqui, consolida-se nesta etapa essencial para

verificar a viabilidade ou não do PE. Kaplún (2003), designa esse momento de eixo

comunicacional, comparando-o como um veículo no qual será percorrido a

concretização do material pedagógico, sendo este o meio que os alunos aprenderam

o que se propõe a ensinar o PE.

A aplicação do PDI deu-se por meio da aula da disciplina de filosofia, cedida

para este fim no dia 07 de dezembro de 2020, através do Google Meet. Os

participantes da pesquisa, dentre eles, DS, DO e TILS, estavam presentes no

momento da aplicação do PDI, conforme Figura 6 abaixo.

Figura 6 - Aplicação do PDI

Fonte: Elaboração própria. Print da aplicação do PDI via Google Meet
A Figura 6 apresenta o momento de abertura da aula por meio do Google

Meet. As fotos e nomes dos participantes foram ocultadas por questões éticas e

respeito aos colaboradores. Durante todos os momentos da aplicação do PDI, houve
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a interpretação para Libras e português por meio dos TILS do IFTO, campus

Palmas-TO. Como este foi o segundo contato ao vivo com a turma, reiteramos o

objetivo do PE, assim como a liberdade de cada um em participar ou não da

pesquisa. Todos que decidiram participar, registraram aceite por meio dos TCLEs e

TALEs (Apêndice C).

No primeiro momento foi feita a reapresentação do site que contém todas as

informações necessárias para a experiência do PDI, conforme Figura 7 abaixo.

Figura 7 - Site do PDI

Fonte: Elaboração própria.  Design gráfico: Thiago de Castro Dantas. Desenvolvedor Web Full Stack:
Maxuel Rangel Santos

A Figura 7, mostra o momento da reapresentação do site

https://pegadasdainclusao.com.br/, em que, de modo sucinto, falou-se sobre cada

menu e submenu que compõe o sítio eletrônico, expostos com detalhes no PE na

íntegra, presente no Apêndice A.

Durante a apresentação do site, destacou-se a presença da Libras em todos
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os menus e submenus, conforme mostra a Figura 8.

Figura 8 - A presença da Libras no site do PDI

Fonte: elaboração própria.  Design gráfico: Thiago de Castro Dantas. Desenvolvedor Web Full Stack:
Maxuel Rangel Santos

Todo conteúdo presente no site do PDI, abrange a Libras e o português na

sua modalidade escrita, conforme expõe a Figura 8 acima. No momento da

apresentação do site, foi dado destaque ao menu regras do jogo, que contém todas

as informações necessárias para o desenvolvimento do jogo PDI (KAPP, 2018).

Após a apresentação das regras, apresentamos o submenu que contém o link do

dicionário web da Libras, desenvolvido pelo INES, versão 3 (LIRA; FELIPE, 2011),

que poderia ser acessado a qualquer momento pelos participantes do jogo.

Reiteramos que todo material previamente disponibilizado na plataforma Moodle do

IFTO, poderia ser acessado durante o jogo para auxiliá-los em qualquer dificuldade.

Em seguida, orientamos os participantes a clicarem no ícone “Jogar”,
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localizado no canto superior direito da tela, onde os mesmos seriam direcionados

para o site da execução do PDI. Visando facilitar o acesso dos estudantes, enviamos

por meio do chat do Google Meet, o link de acesso direto ao jogo

(https://jogo.pegadasdainclusao.com.br/) , caso alguém tivesse alguma dificuldade.

Sincronicamente, foi compartilhado a tela com os estudantes reproduzindo o passo a

passo para ter acesso ao jogo.

Os alunos foram orientados a fazerem o cadastro clicando na opção “Não

possuo Cadastro? Clique aqui para se registrar”. As informações solicitadas para o

cadastro são: Nome completo, E-mail, sexo, idade, estado que reside, instituição de

ensino, sendo está última opcional. Essas informações são coletadas pelo banco de

dados, sendo registradas e expostas no menu “Ranking”, apresentando a colocação

de cada participante ao final do jogo, conforme a Figura 9 abaixo.

Figura 9 - Ranking

Fonte: Elaboração própria. Design gráfico: Thiago de Castro Dantas. Desenvolvedor Web Full Stack:
Maxuel Rangel Santos

No momento do jogo, que tem duração de 15 minutos, permanecemos com a
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sala do Google Meet aberta para dar suporte aos participantes, aguardando a

finalização de cada estudante. No momento em que todos completaram o PDI,

apresentamos o Ranking (Figura 9), destacando que o importante é o aprendizado,

e não a colocação. O nome dos participantes no Ranking foi ocultado por uma

questão ética em pesquisa.

Após a experiência do jogo, pedimos aos alunos para interagirem entre si

através do submenu “Fórum”. Por meio deste espaço, pretendeu-se estabelecer o

socio-interacionismo proposto por Vygotsky (1993). Caso o participante quisesse

enviar uma mensagem em Libras, poderia fazê-lo por meio do seguinte email:

contato@pegadasdainclusao.com.br. No momento da aplicação do PDI, mesmo com

a orientação para que os estudantes interagissem por meio do Fórum, tal solicitação

não foi atendida. Os alunos optaram por compartilhar suas experiências do PDI

sincronicamente por meio do Google Meet. Entendemos que naquele momento da

aplicação, esta opção trilhada pelos estudantes foi a mais viável, mas que para uma

experiência individual do PE, o Fórum faz-se necessário para estabelecer a

interação entre os participantes.

4.6 Entrevista final com discentes surdos e TILS - avaliando o PDI.

A entrevista final (Apêndice B) foi realizada após a construção e aplicação do

PE, com vistas a obter um diagnóstico do PDI, por meio do qual identificou-se a

experiência de aprendizado que cada participante teve, na intenção de saber se, nos

moldes que se apresentou, o PDI é viável ou não para ser utilizado nos espaços de

ensino. Esta etapa da pesquisa, contemplou os mesmos participantes da entrevista

inicial, isto é: DS e TILS. Seguindo os parâmetros da primeira abordagem, as

entrevistas com os surdos foram feitas todas em L1 por meio de encontros pelo

Google Meet e Whatsapp. Foram realizadas 3 perguntas norteadoras para cada

grupo de participantes, sendo 2 de mesmo cunho tanto para os surdos como para

TILS, e 1 específica, dispostas nos excertos em tela abaixo.

Os quadros abaixo apresentam a transcrição das respostas da entrevista final

com os DS1, DS2, DS3, TILS1 e TILS2, onde as perguntas norteadoras estão

numeradas sucessivamente de P10 a P13, em que P10 e P13 são comuns aos DS e

TILS, P11 é específica para os DS e P12 é específica para os TILS.
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Quadro 13 - Pergunta 10 (P10)

P10

Na sua opinião, o jogo Pegadas da Inclusão: um jogo de tabuleiro digital em Libras - PDI,
contribuiu para o processo de  inclusão dos alunos(as) surdos(as)? porque?

DS1 - Sim, porque vai incentivar a interação entre os alunos surdos e ouvintes, ajudando
na inclusão.

DS2 - Sim, pois fez com que os ouvintes presentes tivessem conhecimento da vivência
dos surdos, e promoveu uma interação entre os surdos e ouvintes, e consequentemente
promoveu a inclusão.

DS3 - Oi, tudo bem? Eu penso que a linguagem deve ser sempre o principal para
qualquer pessoa, seja surdo ou ouvinte. E a inclusão de surdos só pode acontecer
através da Libras. Sobre o jogo PDI (Sinal do jogo PDI), achei muito legal, pois tem
muitas questões visuais, cores, personagens, dado em Libras. Tudo muito bom. Eu
penso que esse jogo pode sim ajudar os surdos a serem incluídos nas escolas, porque
ensina a Libras e todos vão conhecer um pouco sobre nossa língua e cultura. Quero
destacar as opções com gifs em Libras, muito bom. Também tem o português.

TILS1 - Sim, porque os ouvintes são estimulados a interagir com os surdos e descobrir
sobre sua cultura.

TILS2 - Sim, com certeza, desde o começo quando foi anunciado sobre o jogo, houve
um movimento e isso gerou curiosidade nos alunos em relação a Libras, e isso continuou
até o dia da experimentação do jogo onde envolveu alunos surdos, alunos ouvintes e
professores, trazendo inclusão ao surdo naquele momento e também gerando mais
vontade aos ouvintes de interagir com os surdos.

Fonte: Elaboração própria baseado em Manzine (2003) e Zanette (2017)

Defronte a P10, DS1, DS2, TILS1 e TILS2 relataram que o PDI, no formato que

está, tem condições de contribuir com a inclusão de surdos nos espaços

escolarizados, pois, segundo eles, o PDI gera conhecimento de algumas

características inerentes aos surdos, o que possibilita, conforme Quadros (2003),

evidenciar as diferenças destas comunidades. Estes mesmos participantes

destacam também a interação que o PDI busca promover, num primeiro momento

por meio do menu Fórum, mas que foi estendida, conforme TILS2, para as relações

diárias de contato entre os surdos e ouvintes que compõem a turma (VYGOTSKY,

1993). TILS2 acrescenta que quando foi anunciado sobre o jogo “houve um

movimento e isso gerou curiosidade nos alunos em relação a Libras” (TILS2),

mostrando que, de alguma forma o PDI mobilizou alguns estudantes a se inteirar

sobre a língua de sinais.

DS3, relatando sobre P10, apresentou mais detalhes sobre como o PDI pode

contribuir para a inclusão de surdos. A primeira ênfase que DS3 faz é sobre o lugar

de destaque que as línguas devem ocupar na vida das pessoas. Este relato está de

acordo com o que Gramsci (1999) defende a respeito das línguas, isto é, que devem
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ser “colocadas em primeiro plano” (GRAMSCI, 1999. p.398). Neste sentido, DS3

argumenta que a inclusão de surdos só pode se consolidar por meio da Libras.

Nessa perspectiva, a garantia da Libras nos espaços escolarizados, conforme

Santos (2005), faz-se necessária para que a efetiva inclusão ocorra, o que se

configura como objetivo desta pesquisa.

Outro aspecto que se destaca no relato de DS3 sobre P10 é sobre a estética

do PDI (KAPP, 2018), onde diz que: “sobre o jogo PDI (Sinal do jogo PDI), achei

muito legal, pois tem muitas questões visuais, cores, personagens, dado em Libras”

(DS3). Este relato mostra que as contribuições de CPS1 e CPS2 sobre as cores

primárias e imagens relacionadas a Libras (Figura 3), foram pertinentes,

consolidando-se em um aspecto visual atrativo tanto ao surdo assim quanto ao

ouvinte. DS3 relata também que o PE promove inclusão na medida que se estrutura

na Libras e na língua portuguesa em sua modalidade escrita, configurando-se nos

parâmetros do bilinguismo (BRASIL, 2005; FELIPE, 2006; MACHADO, 2006;

QUADROS, 2005).

Quadro 14 - Pergunta 11 (P11)

P11

Após os encontros que tivemos e a execução do jogo PDI, houve mudança na sua
comunicação e interação com os alunos(as) ouvintes ? Comente sobre sua resposta.

DS1 - Sim, eles passaram a ter interesse, mas por causa da pandemia, como estamos
tendo aulas remotas, não pude perceber essa mudança na prática. Estamos distantes,
por isso não consegui experimentar como esse jogo gerou mudança no dia a dia. Nos
encontros que teve sobre o jogo, eu percebi o interesse dos colegas ouvintes sobre a
realidade das pessoas surdas. Percebi também que aconteceu uma interação entre eu e
os colegas surdos nos momentos do jogo e da conversa, mas não sei ainda como será
nos encontros presenciais.

DS2 - Eu percebo que melhorou, pois já tinha uma boa relação com os colegas e agora
está melhor, mas na prática eu só vou conseguir saber quando estiver tendo aulas
presenciais.

DS3 - Sim, percebi que meus colegas começaram a ter interesse pela Libras e sobre a
surdez. Eu acho que seria muito melhor se eles já tivessem tido algum contato com a
Libras, mesmo que básico, o que tornaria o jogo mais interessante ainda. Mas como os
sinais apresentados no PDI (Sinal do jogo PDI), são iniciantes, qualquer pessoa pode
aprender. Confesso que a interação tem melhorado, espero que continue e que todos
possamos conviver bem, cada um respeitando as suas diferenças de língua e cultura.
Por causa da pandemia, só temos contato pelas aulas on-line, mas já tem sido bom, e
acho que quando voltar o presencial vai ser melhor.

Fonte: Elaboração própria baseado em Manzine (2003) e Zanette (2017)

A respeito de P11, Todos os DS relataram que perceberam maior interesse

sobre a Libras e particularidades dos surdos, especialmente por parte dos
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estudantes ouvintes, o que pôde ser constatado com mais ênfase no momento da

aplicação do PDI, visto que todos estavam focados nos objetivos instrucionais do

PE. Uma das dificuldades apontadas pelos DS, no que concerne a mudanças

práticas na comunicação e interação entre surdos e ouvintes, foi o formato remoto

que o ensino se encontrava no momento da pesquisa, ocasionado pelo período

pandêmico em que o contexto atual estava inserido. Esse formato de aula remota,

segundo DS1, DS2 e DS3, dificultou experimentar as mudanças geradas pelo PDI,

constatado, por exemplo, por meio do relato de DS1 dizendo que seus colegas

ouvintes “passaram a ter interesse, mas por causa da pandemia, como estamos

tendo aulas remotas, não pude perceber essa mudança na prática” (DS1). Sabemos

que é completamente possível haver interação através dos meios digitais, como

propomos no submenu Fórum, entretanto, segundo os relatos, percebemos que

faz-se necessário o contato presencial para que essa experiência se consolide

integralmente.

DS3, relatando sobre P11, sinaliza que a experiência dos participantes do

PDI, “seria muito melhor se eles já tivessem tido algum contato com a Libras” (DS3),

o que confirma a necessidade do cumprimento da obrigatoriedade do ensino da

Libras na grade curricular da educação básica (TOCANTINS, 2015; PALMAS-TO,

2016). Mesmo o PDI sendo composto por uma estrutura inicial tanto da Libras como

das especificidades dos surdos, todo conhecimento prévio ao jogo, contribuiria para

uma vivência mais relevante do PE. Neste sentido, seguindo os preceitos de Kapp

(2018), disponibilizamos material sobre a Libras em nível básico, entretanto

reconhecemos que um curso básico de Libras traria muito mais apropriação desta

língua.

Ainda sobre P11, DS3 expressa sua esperança de que a interação e

convivência entre surdos e ouvintes possa se estender para além do momento do

PDI, se tornando palpável nos momentos das aulas presenciais, havendo respeito

pelas “diferenças de língua e cultura” (DS3). Evidenciar as diferenças é o caminho

necessário a ser trilhado, para que o respeito se consolide nos espaços

escolarizados e para além deles (FELIPE, 2006; QUADROS, 2005).

Quadro 15 - Pergunta 12 (P12)

Como você acha que a sua função de intérprete de Libras pode contribuir para o
processo de inclusão dos alunos(as) surdos(as)?
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P12

TILS1 - Tendo um bom relacionamento com os professores e alunos, mostrando a eles
que as barreiras linguísticas precisam ser quebradas para que o surdo possa estar
realmente incluído no ambiente escolar e na sociedade em geral.

TILS2 - No geral o intérprete é o profissional dentro da instituição escolar que mais tem
conhecimento da língua e da cultura surda, então, deve participar de todo o processo que
envolve o ensino, estando sempre em parceria com o professor, deixando claro o papel
do professor e do profissional intérprete. O Intérprete também pode ser o canal de
incentivo a instituição na geração de momentos que tragam impacto quanto a inclusão,
incentivando e mostrando os caminhos para eventos de inclusão, tornando todos os
momentos/eventos da instituição inclusivos. O intérprete também pode aproveitar
pequenos intervalos entre as aulas para mobilizar a sala onde o surdo está inserido, no
aprendizado da Libras, podendo usar esses pequenos momentos, juntamente com os
surdos, para ensinar alguns sinais do dia a dia daquela turma, gerando mais
relacionamento entre surdos e ouvintes.

Fonte: Elaboração própria baseado em Manzine (2003) e Zanette (2017)

Diante de P12, TILS1 relata que é preciso que os profissionais TILS busquem

estabelecer “um bom relacionamento com os professores e alunos” (TILS1).

Entendemos que para que tal pretensão de TILS1 se consolide, faz-se necessário ir

além da integração (MANTOAN, 2003, SASSAKI, 1997), buscando-se um

conhecimento das atribuições de cada profissional, o que ainda não é uma realidade

como constata o relato de TILS1 e TILS2 a respeito de P8. Mais uma vez é preciso

voltar aos aportes vygotskyanos sobre a necessidade de reestruturar o sistema de

ensino, para que a efetiva inclusão ocorra (VYGOTSKY, 1993).

TILS2, relatando sobre P12, apresenta que, em muitos casos, o TILS é o

único profissional nos espaços da escola a ter conhecimento da língua e cultura

surda, e por este motivo, deveria fazer parte de todo o processo de ensino e

aprendizagem, visto que sua perspectiva técnica pode contribuir na construção de

ações pedagógicas em que os estudantes surdos estejam, não apenas inseridos

(MANTOAN, 2003, SASSAKI, 1997), mas efetivamente incluídos. Para tanto,

deve-se enfrentar, como aponta Santos (2005), a organização de um projeto político

pedagógico que garanta respostas educativas que considerem as especificidades

dos surdos, assim como dos demais alunos com necessidades especiais, e para

tanto, a presença e participação dos TILS nesse processo se faz indispensável.

Ainda sobre P12, TILS2 sugeriu que os TILS devam aproveitar alguns

períodos vagos entre as aulas para desenvolver com a turma o aprendizado da

Libras, solicitando o próprio estudante surdo a ser o condutor destes momentos,

ensinando sinais básicos de uso diário, o que certamente geraria mais interação e

melhor comunicação entre todos (VYGOSTKY, 1993). A sugestão de TILS2 é
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pertinente, entretanto denuncia a marginalização da Libras nos espaços de ensino,

visto que a mesma não tem a garantia de ser ensinada na grade curricular da

educação básica (BRASIL, 2018), precisando ser desenvolvida de modo proscrito

nos intervalos das aulas.

Quadro 16 - Pergunta 13 (P13)

P13

Você gostaria de sugerir algo para o aperfeiçoamento do jogo PDI?

DS1 - Não, eu acho que está muito legal o jogo, não precisa mais nada. Só continuar a
fazer o mesmo jogo na sala de aula.

DS2 - Não, eu achei bom o jogo para iniciar a comunicação entre surdos e ouvintes.
Importante é que continue e que todos possam também jogar e aprender o básico da
Libras.

DS3 - O jogo PDI (Sinal do jogo PDI) está perfeito, gostei muito mesmo, maravilhoso.
Acho que só precisava, antes de aplicar o jogo, ter um curso de Libras para os
participantes, isso ia ajudar mais ainda. Porém fiquei muito feliz em jogar um jogo
totalmente em Libras. Quero divulgar logo para meus colegas surdos, ouvintes e
intérpretes, para todo mundo. Parabéns para vocês que criaram o jogo.

TILS1 - Sim, fiz algumas anotações enquanto pratiquei, mas antes gostaria de dizer que
gostei muito do jogo, foi uma excelente ideia. Sobre o layout do jogo, a única coisa que
acredito que poderia melhorar é o tamanho dos vídeos das alternativas, poderia expandir
da mesma forma que o vídeo das opções, mas ficou tudo muito bem explicado. Enfim,
super gostei do jogo! Vincular o dicionário de Libras foi sensacional, a didática e dinâmica
do jogo, a variedade de perguntas, a sinalização clara, ficou excelente, está realmente de
parabéns! Aguardo ansiosa pela finalização da sua defesa do Mestrado para que possa
liberar o acesso do jogo à comunidade em geral.

TILS2 - Acredito que os vídeos nas opções do desafio poderiam ser maiores, pois do
modo que estar, inviabiliza uma boa visualização. Eu não sei se é viável, porém penso
que segmentar o jogo para tipos de participante e níveis seria bom, por exemplo,
participante professor e participante aluno. As perguntas seriam basicamente as
mesmas, porém teria uma abertura diferente e algumas perguntas específicas.

Fonte: Elaboração própria baseado em Manzine (2003) e Zanette (2017)

A P13, última pergunta norteadora da entrevista final, foi realizada com os DS

e os TILS. DS1 e DS2 não quiseram apresentar sugestões para aperfeiçoar o PDI,

relatando que o PE, do modo que está configurado, deve continuar a ser

reproduzido nas demais salas de aula, para que todos possam ter a experiência do

jogo, iniciando no aprendizado da Libras. DS2 destaca que o PDI serviu para

introduzir a comunicação entre surdos e ouvintes nos espaços de ensino.

Entendemos que a comunicabilidade por meio das línguas de sinais é um passo

crucial para a interação (VYGOTSKY, 1993) e consequentemente a efetiva inclusão

dos surdos nas escolas (MANTOAN, 2003, SASSAKI, 1997).

DS3, a respeito de P13, expressou sua satisfação com o PDI, registrando a
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necessidade dos alunos participarem, antes da experiência do PE, de um curso de

Libras. Tal contribuição já havia sido apresentada por DS3 a partir de P11, sendo

aqui reforçada. Mais uma vez reiteramos a necessidade não apenas de um curso de

Libras, e sim da sua presença efetiva na grade curricular da educação básica

(TOCANTINS, 2015; PALMAS-TO, 2016).

DS3 expressou seu contentamento em experimentar um jogo estruturado a

partir da Libras (QUIXABA, 2017), relatando seu interesse em compartilhar o PDI

com os seus colegas. Constatamos a partir deste relato feito por um estudante

surdo, que o PE alcançou o resultado esperado, visto que trata-se de um olhar de

alguém inserido diretamente na comunidade surda, inferindo positivamente sobre o

PDI.

TILS1 e TILS2, a respeito de P13, apresentaram significativas contribuições

para aperfeiçoar o PDI. Ambos os participantes sugeriram que os gifs presentes nas

opções dos desafios, deveriam ser ampliados, pois na atual configuração, inviabiliza

a compreensão dos sinais que estão sendo reproduzidos. A respeito desta sugestão,

os gifs estavam em um tamanho reduzido para que pudessem ser visualizados

todos ao mesmo tempo na tela. Entretanto, acatamos a sugestão, visto que o mais

importante é a compreensão do que está sendo sinalizado. Neste sentido, as

devidas alterações foram feitas pelo técnico desenvolvedor do PDI, buscando

atender esta contribuição.

TILS1 destacou a vinculação do site do PDI, com o dicionário web da Libras

(LIRA; FELIPE, 2011), o que serviu de suporte prévio para a experiência do PE.

Além deste realce, TILS1 diz que “a didática e dinâmica do jogo, a variedade de

perguntas, a sinalização clara ficou excelente” (TILS1). Este relato vem reforçar o

que DS3 disse acima sobre o PDI. Assim sendo, os dois relatos, o primeiro de um

surdo e o segundo de um profissional TILS, expressam que o material educativo que

esta pesquisa se propôs a desenvolver, possibilitou o desenvolvimento de

habilidades linguísticas relacionadas a Libras nos espaços escolarizados do EMI, em

uma perspectiva omnilateral.

TILS2, sobre P13, apresentou a sugestão de se estruturar o PDI com níveis

de dificuldade, construindo um banco de perguntas e desafios específicos para cada

grupo de participantes. Esta possibilidade foi cogitada no primeiro momento de

elaboração do PDI, pois segundo Kapp (2018), o nivelamento de jogos instrucionais

gera interesse do participante em seguir no aprendizado. Entretanto, devido a
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limitação do tempo, não foi possível construir esse nivelamento, sendo feito a

formatação em perguntas e desafios, que aparecem aleatoriamente, de acordo com

o dado, durante a execução do jogo. Posteriormente, pretendemos desenvolver

este nivelamento.

Por meio das análises e discussões apresentados nesta seção, desde a

entrevista inicial, passando pela RCI, reelaboração, colaborações externas e

aplicação, culminando a entrevista final, percebemos que o PDI, de alguma forma

contribuiu para promover a circulação da Libras nos espaços escolarizados do EMI,

assim como para evidenciar as diferenças linguísticas e culturais das comunidades

surdas, possibilitando iniciar uma efetiva inclusão dos estudantes surdos nas

escolas. A seguir, apreentamos as consideraçãoes finais da pequisa.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção desta pesquisa foi motivada pelo cenário de integração em

detrimento da efetiva inclusão em que se insere o estudante surdo nos espaços do

Ensino Médio Integrado. A análise teórico-conceitual, bem como os dados gerados

na pesquisa, comprovam que esta realidade persiste, levando os alunos surdos a

viverem à margem do processo de ensino-aprendizagem.

Ao realizar esta pesquisa, evidenciamos que existe um amplo marco legal

que visa garantir os direitos para os surdos. Entretanto, a existência deste marco

legal não tem sido suficiente para a implementação desses direitos, constatando-se

que não basta haver leis, decretos e mudanças de currículos, se não houver uma

construção didático-pedagógico que leve em consideração as especificidades dos

surdos valorizando sua cultura e seu bilinguismo. Neste sentido, inferimos que não

é satisfatório fazer algumas adaptações por meio de métodos de ensino, posto que

somente haverá mudança a partir de uma reestruturação total das escolas, mediante

engajamento de todos os envolvidos na educação do público estudantil surdo.

A base teórico-metodológica desta pesquisa possibilitou lançar olhares mais

amplos sobre a possibilidade da circulação da Libras e da cultura surda nos espaços

do ensino médio integrado dos IFs, uma vez que a EPT é um ambiente de múltiplas

relações, formando pessoas para o mundo da ciência, cultura e tecnologia, podendo

configurar-se como local de plena formação das habilidades linguísticas e culturais

dos surdos, mediante uma pedagogia interacionista e integrada com vistas ao

desenvolvimento das capacidades superiores destes estudantes.

Para tal empreendimento, todo material teórico-conceitual utilizado nesta

pesquisa, se configurou como base essencial para alcançar a perspectiva

omnilateral, ou seja, a formação humana integral. Assim sendo, defendemos uma

educação onde as línguas e a realidade histórico-social devam ocupar lugar de

destaque no momento da construção de saberes. Por este ângulo, acreditamos que

o ensino bilíngue para surdos faz-se necessário para alcançar a formação

omnilateral  proposta.

Na tentativa de desenvolver as habilidades linguísticas nos espaços de

ensino do EMI, visando a efetiva inclusão dos estudantes surdos na perspectiva do
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bilinguismo, foi construído o PDI, gerado a partir dos referenciais teóricos, bem como

por meio das entrevistas com os alunos surdos e TILS, e RCI com a turma. Este

material interativo foi aplicado no contexto do EMI, alcançando os objetivos

esperados, mesmo que a realidade pandêmica presente no momento, tenha

impossibilitado alguns aspectos como a interação direta entre surdos e ouvintes.

Evidenciamos que a formação humana integral presente no contexto da EPT,

viabilizou a efetiva inclusão dos estudantes surdos por meio do PDI, posto que

passou-se a observar estes alunos sob o ponto de vista histórico-social, buscando

conduzi-los a emancipação e construção de identidade dentro dos espaços

escolarizados, e para além deles, através da Libras e especificidades da

comunidade surda.

Diante da limitação temporal, não foi possível dar mais complexidade ao

conteúdo do PDI, como por exemplo criar níveis dentro do PE. Pretendemos

continuar aprimorando este material, para que o mesmo possa ser usado, não

apenas por pessoas que estão iniciando no contexto das línguas de sinais e

especificidades dos surdos, como o público alvo que se inseriu nesta pesquisa, mas

também por aquelas que queiram aprofundar seus conhecimentos.

Entendemos que o PDI, por estar configurado de modo digital, apresenta

grandes possibilidades de ser utilizado em diversos espaços de ensino, não sendo

possível limitar seu alcance. Esta pesquisa revelou que os materiais interativos

configuram-se como aliados para o ensino da Libras e especificidades das

comunidades surdas, servindo como mediadores para o processo de

ensino-aprendizagem tanto dos estudantes surdos como dos ouvintes.

Com base na realização da pesquisa, evidenciou-se uma grande carência de

materiais interativos estruturados por meio da Libras em formato digital. Esta

escassez é ainda maior no que se refere a materiais em Libras com vistas à

formação omnilateral. Neste sentido, faz-se necessário que mais estudos e

propostas de caráter didático-pedagógica voltadas para o público estudantil surdo

sejam empreendidas, de forma que este mesmo público seja contemplado com as

novas tecnologias que a ciência tem proporcionado, especialmente no contexto

vigente.
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APÊNDICE A – PRODUTO EDUCACIONAL

Nesta seção apresentamos o produto educacional (PE) na íntegra, construído

a partir da pesquisa Pegadas da inclusão: um jogo de tabuleiro digital em Libras

para o contexto do Ensino Médio Integrado, vinculada ao programa de Mestrado

Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), IFTO, campus

Palmas.

A partir de rigorosa pesquisa teórico-conceitual, especialmente de autores que

versam sobre a formação omnilateral e educação de surdos, assim como entrevistas

realizadas com estudantes surdos e Tradutores Intérpretes de Libras (TILS), Roda

de Conversa Interativa (RCI) realizada com a os estudantes ouvintes e surdos, bem

como colaboração externa de professores surdos e ouvintes e TILS, construiu-se o

Pegadas da Inclusão: um jogo de tabuleiro digital em Libras (PDI).

O PDI tem por finalidade desenvolver as habilidades linguísticas relacionadas

a Libras com fins a contribuir para a efetiva inclusão de estudantes surdos no ensino

médio integrado (EMI). Tal intento se deu, no primeiro momento, por meio do site em

que o PDI está depositado, entretanto, pretende-se estender os resultados

adquiridos para as relações de interação diárias entre os alunos nos espaços

escolarizados.

A aplicação do PDI deu-se na turma de 2º ano do curso técnico em eventos

do EMI, IFTO, campus Palmas, no 4º trimestre de 2020. A aplicação justifica-se

neste contexto da EPT, visto que, por meio da geração de dados, percebeu-se que

tem ocorrido uma integração em detrimento da efetiva inclusão dos estudantes

surdos do EMI, fazendo-se necessário a construção de materiais pedagógicos que

busquem minimizar ou até mesmo superar esse cenário que tem inviabilizado a

formação omnilateral destes discentes. Neste sentido se inscreve o PE aqui

apresentado.
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APRESENTAÇÃO

Este material interativo é resultado da
pesquisa Pegadas da inclusão: um jogo
de tabuleiro digital em Libras para o
contexto do ensino médio integrado,
desenvolvida durante o Curso de
Mestrado Profissional em Educação
Profissional e Tecnológica (ProfEPT), no
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Tocantins (IFTO), campus
Palmas. Tal empreendimento se
consolidou mediante análise teórico-
conceitual, especialmente de autores
que versam sobre a formação
omnilateral e educação de surdos, assim
como entrevistas realizadas com
estudantes surdos e Tradutores
Intérpretes de Libras (TILS), Roda de
Conversa Interativa (RCI) realizada com
os estudantes ouvintes e surdos, bem
como colaboração externa de
professores surdos e ouvintes e TILS. A
partir disso, construiu-se o Pegadas da
Inclusão: um jogo de tabuleiro digital em
Libras (PDI). O lócus da pesquisa se deu
na turma de 2º ano do curso técnico em
eventos do ensino médio integrado
(EMI), IFTO, campus Palmas, entre os
meses de novembro e dezembro de
2020. O PDI configura-se como um
material pedagógico que tem por objetivo
desenvolver habilidades linguísticas
relacionadas à Libras no contexto do
EMI, com vistas à inclusão de discentes
surdos numa perspectiva omnilateral. 
 

A formação omnilateral, de acordo com
Manacorda (2007), busca romper com a
dicotomização entre trabalho manual e
intelectual, percebendo o indivíduo de
modo integral, considerando a realidade
histórico social (VYGOTSKY, 1997), bem
como o destaque das línguas no ensino
(GRAMSCI, 1999). Manacorda
(2007.p.77) diz que “a onilateralidade é
considerada objetivamente como o fim
da educação”, isto é, para se construir
um ensino que rompa com a
dicotomização do ser humano, é preciso
tratar a omnilateralidade de modo
teleológico para o ensino. 
 Este produto educacional (PE) seguiu
os eixos estabelecidos por Kaplún
(2003), são eles: conceitual, pedagógico
e comunicacional. Como eixo central,
norteando todos os demais, está o
pedagógico, que conforme Ferreira, Silva
e Maynardes (2019), deve servir de
âncora para toda estrutura de um jogo
instrucional. Neste sentido, com vistas a
promover a circulação da Libras nos
espaços escolarizado, o PDI se
configurou a partir do triplo-semântico
proposto por Quixaba (2017), tendo a
Libras em sua estrutura principal,
seguido da língua portuguesa na
modalidade escrita e a escrita de sinais -
signwriting. 
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A justificativa para elaboração do PDI se
deu pelo fato dos referenciais teóricos,
assim como os dados gerados nas
entrevistas e RCI, apontarem uma
integração em detrimento da efetiva
inclusão dos discentes surdos nos
espaços escolarizados do EMI
(MANTOAN, 2003; MACHADO, 2006;
SASSAKI, 1997), produzindo uma visão
homogeneizante (QUADROS, 2005),
engendrando uma “inclusão genérica”
(SKLIAR, 2017. p.20) deste indivíduos. 
  Para superar tal perspectiva, Vygotsky
(1997) diz que não basta criar um novo
método de ensino, e sim reestruturar de
modo integral todo espaço escolar, com
base na formação omnilateral. Neste
sentido, Santos (2005. p.58) adverte que
uma escola só poderá ser considerada
verdadeiramente inclusiva, se enfrentar o
desafio de “organizar um projeto político-
pedagógico cuja proposta curricular
garante respostas educativas
vivenciando os conflitos provocados
pelas diferenças físicas, sociais, culturais
e étnicas”. 

 Assim sendo, o PDI se inscreve como
material pedagógico ensinável
(CHEVALLARD, 2000), levando em
consideração a realidade histórico-
cultural que seu público-alvo se
encontra, evidenciando as diferenças
linguísticas e sociais nos espaços de
ensino, propondo uma reestruturação
integral, visando superar o modo como
se tem configurado o ensino de surdos
nas escolas ditas inclusivas.   
 A experiência do PDI se dá por meio de
dois sites, onde o primeiro
(https://pegadasdainclusao.com.br/)
apresenta a estrutura do jogo, bem como
regras e demais informações
necessárias para um boa execução do
mesmo, e o segundo
(https://jogo.pegadasdainclusao.com.br/),
traz o jogo em si. A seguir apresentamos
os objetivos, bem como a estrutura,
seguida das atividades práticas do PDI. 
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DESENVOLVER AS HABILIDADES
LINGUÍSTICAS RELACIONADAS À

LIBRAS;

1 OBJETIVOS

PROMOVER O SÓCIO-
INTERACIONISMO ENTRE
ESTUDANTES SURDOS E

OUVINTES;

INCLUIR O ESTUDANTE SURDO
NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO

INTEGRADO;

FOMENTAR O ENSINO
BILINGUE NOS ESPAÇOS

ESCOLARIZADOS
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2 ESTRUTURA DO PEGADAS DA
INCLUSÃO - PDI

O Pegadas da inclusão: um jogo de tabuleiro digital em Libras (PDI), foi desenvolvido
baseado em vasto referencial teórico de autores que defendem a formação omnilateral,
bem como pesquisadores da educação de surdos e teóricos que versam sobre a
construção de jogos instrucionais no âmbito da Libras. Além das bases teórico-
conceituais, o PDI configurou-se a partir de entrevistas com alunos surdos e seus
respectivos tradutores intérpretes de Libras (TILS), assim como roda de conversa
interativa (RCI) com os estudantes surdos e ouvintes do ensino médio integrado (EMI),
além de colaboração externa de professores surdos, TILS e um professor ouvinte
envolvido no desenvolvimento de jogos pedagógicos para surdos.  

O jogo foi construído num viés triplo semântico, conforme diretrizes de Quixaba (2017),
tendo como estrutura principal a Libras, seguida do português na modalidade escrita e a
escrita de sinais - signwriting. Como na Libras não há desinência para gêneros, o sinal
representado por palavra na língua portuguesa, no conteúdo do PDI que se refere a
gênero, está terminado com o símbolo @ (FELIPE, 2006)

 A experiência do jogo se dá por meio do site: https://pegadasdainclusao.com.br/,
conforme Figura 1 abaixo. 

Figura 1 - Página principal do PDI com menus e submenus

Fonte: Elaboração própria. Design gráfico: Thiago de Castro Dantas. Desenvolvedor Web Full Stack: Maxuel Rangel Santos

11



O site https://pegadasdainclusao.com.br/ tem todas as informações necessárias para um
bom desenvolvimento do PDI. Assim como o jogo, o site está configurado em Libras e
português na modalidade escrita. Basta ao participante clicar nas caixas de vídeos
dispostas em todo o sítio eletrônico para ter acesso a todo conteúdo em Libras.
Conforme Figura 1, o site apresenta os seguintes menus: 

Menu Home - neste espaço é apresentado a proposta do site, dando um breve
resumo do percurso de criação do jogo PDI, assim como seu objetivo principal,
fazendo uma apresentação do programa ProfEPT - IFTO, campus Palmas; 
Menu Regras do jogo - detalhamento de todas as regras do jogo, apontando os
passos que devem ser seguidos para uma boa experiência no momento de jogar
(Quadro 2); 
Menu Projeto - este comando se diferencia dos demais, pois trata-se de um menu
suspenso, quando o mouse transpõe sobre ele, uma lista suspensa irá surgir
contendo os seguintes sub menus: Pesquisa - neste submenu encontra-se o link de
acesso a pesquisa de dissertação, bem como o link onde este produto educacional
estará depositado após aprovação da banca examinadora; O Game Design
Document (GDD), onde é apresentado todo o passo a passo que se seguiu para o
desenvolvimento do jogo (Quadro 1); O Fórum - local destinado a interação dos
participantes (VYGOTSKY, 1993), para se debater sobre assuntos pertinentes a
língua de sinais e particularidades das comunidades surdas, assim como
experiências que obtiveram no momento do PDI. Caso o participante queira enviar
uma mensagem em Libras, poderá fazê-lo por meio do seguinte e-
mail:contato@pegadasdainclusao.com.br; Dicionário - clicando aqui, o participante
será direcionado ao dicionário web de Libras (LIRA; FELIPE, 2011), onde a qualquer
momento, poderá fazer consultas de sinais da Libras; Créditos - apresentação de
todos os participantes envolvidos na construção do jogo, destacando a atribuição de
cada colaborador. Identifica também a trilha sonora utilizada no momento do jogo
(NSC, 2020). Vale destacar que optou-se em utilizar uma trilha sonora no momento
da execução do PDI, pois, segundo Quixaba (2017. p. 88) “O som pode ser
estimulante, uma vez que os surdos apresentam diferentes níveis de perda auditiva”.
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Menu Ranking - aqui ficaram expostos, em tempo real, a colocação, o nome, a
pontuação e o estado de cada participante que completar o PDI;
Menu Contato - espaço para entrar em contato com o administrador do site.

Reitera-se que todos vídeos presentes no PDI foram gravados e adicionados a playlists
do canal do youtube https://www.youtube.com/user/jurlilian/playlists (SANTOS JUNIOR,
2020), e o link de cada vídeo foi disposto dentro do banco de dados que alimenta todo o
conteúdo do site e do jogo. 
 
Ao lado do Menu Contato, no canto superior direito, encontra-se o botão JOGAR , em
caixa alta e cor em destaque. Ao clicar neste botão, o participante será direcionado para
o jogo PDI, a partir do link: https://jogo.pegadasdainclusao.com.br/.
 O PDI é um tabuleiro em forma geométrica retangular de 30 casas, conforme Figura 2,
contendo perguntas e desafios relacionados à Libras e especificidades dos sujeitos
surdos.

Figura 2. Layout do jogo PDI

Fonte: Elaboração própria. Design gráfico: Thiago de Castro Dantas. Desenvolvedor Web Full Stack: Maxuel Rangel Santos
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 Para entrar no jogo, o participante precisará fazer um cadastro para login. Os dados
solicitados serão: Nome completo, instituição de ensino, idade, sexo e e-mail. Após o
cadastro e login, o jogador deverá escolher um dos 4 personagens para representá-lo
como meeple (CARRETA, 2018). Os personagens aparecem dispostos em uma janela
modal.                                                                                                                                         
 Após a escolha do personagem, o cronômetro será disparado com contagem regressiva
de 15 minutos, havendo possibilidade de jogar novamente caso o tempo termine. O
personagem estará posicionado na casa GO, aguardando o participante clicar na figura
do dado em Libras disposto no centro do tabuleiro. Após o clique, o dado irá girar
aleatoriamente. O personagem irá andar o número de passos referente ao número
gerado pelo dado. Com exceção da casa Jogue Novamente, todas as demais irão gerar
uma janela modal relacionada a ela, que surgirá ao centro do tabuleiro. O conteúdo
destas janelas modais, assim como todo jogo, estão estruturados na proposta triplo
semântica - Libras, português na modalidade escrita e escrita de sinais - signwriting
(QUIXABA, 2017). Caso o personagem se posicione nas casas de perguntas ou de
desafios, o participante deverá responder para seguir no jogo. As perguntas e desafios
terão entre 2 e 4 opções de resposta, conforme a Figura 3 e Figura 4 abaixo. Esta 1º
edição conta com 40 desafios e 20 perguntas, que surgem coforme o desenvolvimento
do jogo.

Fonte: Elaboração própria. Design gráfico: Thiago de Castro Dantas. Desenvolvedor Web Full Stack: Maxuel Rangel Santos

Figura 3 - Janela modal: perguntas

1Trata-se de uma janela secundária dentro da janela principal do sítio eletrônico.
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 Caso a resposta esteja errada, uma janela modal de ajuda, apresentando feedback da
pergunta ou desafio irá surgir, explicando o conteúdo, possibilitando ao participante tentar
realizar a mesma pergunta ou desafio novamente, conduzindo a uma melhor compreensão
da Libras e especificidades das comunidades surdas, assim como estimulando o mesmo a
seguir no aprendizado (KAPP, 2018), conforme Figura 5 e Figura 6.

Fonte: Elaboração própria. Design gráfico: Thiago de Castro Dantas. Desenvolvedor Web Full Stack: Maxuel Rangel Santos

Figura 4 - Janela modal: desafios

Fonte: Elaboração própria. Design gráfico: Thiago de Castro Dantas. Desenvolvedor Web Full Stack: Maxuel Rangel Santos

Figura 5 - Janela modal de ajuda: perguntas
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  A meta do jogo é obter o maior número de pontos no tempo de 15 minutos, percorrendo
as casas dispostas no tabuleiro. Apresentamos todas as etapas do jogo de modo mais
detalhado no GDD, disposto no Quadro 1.
 No Quadro 1, apresentamos o GDD que se configura como documento principal para a
elaboração do jogo instrucional (SCHUYTEMA apud LEITE; MENDONÇA, 2013). Nele,
estão contidas todas as informações pertinentes ao jogo, mostrando passo a passo seu
processo de criação.

Fonte: Elaboração própria. Design gráfico: Thiago de Castro Dantas. Desenvolvedor Web Full Stack: Maxuel Rangel Santos

Figura 6 - Janela modal ajuda: desafios

Quadro 1. Documento de design do game educacional - GDD

Documento de design do game educacional - GDD (Game Design Document)
 

Nome do jogo: Pegadas da inclusão - PDI - um jogo de tabuleiro digital em Libras.

Objetivo Principal: contribuir para uma maior circulação da Libras e conhecimento da cultura
surda nos ambientes escolarizados do ensino médio integrado
. 
Público-alvo: Alunos do 2º ano do curso de Eventos do Ensino Médio Integrado - IFTO,
campus Palmas -TO

Tecnologia: Trata-se de um jogo de tabuleiro digital, disposto na forma geométrica retangular,
com 30 casas, e 6 tipos de janelas modais relacionadas as casas. o jogo será experimentado
através do website https://jogo.pegadasdainclusao.com.br/ , onde todo o conteúdo será
construido a partir de triplos semânticos - Libras, Português na modalidade escrita e ilustrações
(QUIXABA, 2017). Um dado em Libras estará disposto ao centro do tabuleiro, com mecanismo
de rotação ao clique. 
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Para entrar no jogo, o participante precisará fazer um cadastro para login. Os dados
solicitados serão: Nome completo, instituição de ensino, idade, sexo, e-mail e Estado. 
Após o cadastro e login, o aluno deverá escolher um dos 4 personagens para representá-
lo como meeple (CARRETA, 2018). Os personagens aparecerão dispostos na tela;
Após a escolha do personagem, o cronômetro será disparado com contagem regressiva
de 15 minutos, havendo possibilidade de jogar novamente caso o tempo termine;
O personagem estará posicionado na casa GO, aguardando o participante clicar na figura
do dado em Libras ao centro do tabuleiro. Após o clique, o dado irá girar aleatoriamente.
O personagem irá movimentar a quantidade de passos referente ao número gerado pelo
dado;
Todas as casas irão gerar uma janela modal relacionada a elas, que surgirão ao centro do
tabuleiro. O conteúdo destas janelas seguirão, assim como todo jogo, a proposta triplos
semânticos - Libras, português na modalidade escrita de sinais - signwriting (QUIXABA,
2017); 
Caso o personagem se posicione nas casas de perguntas ou de desafios, o participante
deverá responder para seguir no jogo. As perguntas e desafios terão entre 2 e 4 opções
de respostas;
Caso a resposta esteja errada, uma janela modal surgirá apresentando feedback da
pergunta ou desafio, explicando o conteúdo, possibilitando ao participante tentar realizar a
mesma pergunta ou desafio novamente, conduzindo a uma melhor compreensão da
Libras e especificidades das comunidades surdas, assim como estimulando o mesmo a
seguir no aprendizado (KAPP, 2018). 
Cada resposta e desafio executado, equivale a 100 pontos.
As perguntas e desafios executados, vão para o banco de dados gerando pontos
automaticamente ao participante.
A pontuação final surgirá ao término do jogo, sendo registrada no banco de dados,
ficando sempre a maior pontuação;
O participante poderá ter acesso às regras do jogo, assim como todo material de apoio,
sempre que achar necessário, por meio do site: https://pegadasdainclusao.com.br/regras-
do-jogo/. 

Meta do jogo: Obter o maior número de pontos dentro do tempo de 15 minutos.

Dinâmica do jogo: Percorrer as casas do tabuleiro, dentro do tempo determinado,
respondendo as perguntas e desafios. A Dinâmica segue a disposição de deslocamento e
acúmulo de pontos.
Mecânica do jogo: 
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Toda vez que o grupo cruzar o ponto de partida (GO), receberá 200 pontos;
Casas especiais com bônus de 100 pontos. 
Casas especiais para avançar 3 casas.
Casas especiais para jogar o dado novamente.

Tabuleiro: O tabuleiro digital se configura em forma geométrica retangular, contendo 30
casas, disposto nas extremidades da tela. Aparelhado no espaço interno do tabuleiro,
constam imagens da datilologia em Libras. No canto superior esquerdo, dentro do
tabuleiro, há uma janela contendo a pontuação do participante. No canto superior direito,
dentro do tabuleiro, encontra-se o cronômetro decrescente marcando o tempo do jogo. Ao
centro, aparelhado de cima para baixo constam nesta ordem: Acima - logotipo do jogo
Pegadas da Inclusão; Centralizado - dado em Libras. No canto inferior esquerdo: logotipo
do IFTO, campus Palmas. No canto inferior direito - logotipo do ProfEPT e ao lado deste,
o símbolo da Acessibilidade em Libras.
Casas: As casas da trilha terão cores específicas, relacionadas a ações que deverão ser
desenvolvidas pelo participante. São elas: Azul - início da partida e bônus de percurso;
Verde - perguntas; Laranja - desafio; Roxo - bônus de 100 pontos; Vermelha - Avançar 3
casas. Amarelo - jogar o dado novamente
Janelas modais: Cada janela modal está relacionada com a casa do tabuleiro que ela
representa, e isto se dá por meio da cor disposta na borda superior da janela. As janelas
relacionadas às perguntas, configuram-se da seguinte forma: caixa de vídeo em Libras no
canto superior esquerdo; abaixo do vídeo há a representação gráfica da escrita de sinais -
signwriting; o canto superior direito apresenta a pergunta em língua portuguesa na
modalidade escrita; abaixo, as opções de respostas; centralizado na parte inferior, consta
o botão de confirmar. As janelas relacionadas aos desafios, apresentam a mesma
dinâmica que as janelas das perguntas, porém com a diferença nas opções de respostas,
que nesta janela se apresentam com gifs, levando o participante a identificar o sinal que
está sendo reproduzido.
Regras: As regras estão dispostas no Menu Regras do Jogo.

Recompensas:

Estética: O tabuleiro digital tem como proposta temática a maior circulação da Libras nos
espaços do ensino médio integrado, com vistas à inclusão efetiva dos discentes surdos.

Participante: O jogo será experimentado de modo individual , através do website, devendo
haver interação com os demais participantes através do Fórum e por meio de contato com o
administrador do jogo. Os participantes devem escolher seus personagens para atuarem
como Meeples (uma junção da frase em inglês my people), baseado em (CARRETTA, 2018).

18



Charles Michel L`Epée - abade francês, fundador da primeira escola para ensino de
surdos em 1755, utilizando sinais combinados com a língua francesa (SACKS, 2005).
William Stokoe - Primeiro linguista a se dedicar aos estudos das línguas de sinais, lhes
atribuindo critérios de uma língua genuína (SACKS, 2005).
E. Huet - Professor surdo de Paris, que veio para o Brasil criar o primeiro instituto de
educação de surdos do Brasil (INES), fundado em 1857 (ROCHA, 2007).
Lenita de Oliveira Viana - Foi uma importante diretora do Instituto Nacional de Educação
de Surdos (INES) entre os anos de 1985 a 1990, promovendo os primeiros cursos de
língua de sinais do instituto (ROCHA, 2007).

Necessidade organizacional: Interação entre surdos e ouvintes, conhecer as
especificidades do indivíduo surdo, evidenciando suas diferenças linguísticas e culturais.
Objetivo instrucional: Boa interação entre surdos e ouvintes através da Libras, superação
de preconceitos e estigmas sobre a surdez.
Objetivos de aprendizagem: Sinais básicos da Libras, conhecer aspectos históricos e
culturais dos surdos, viver a diversidade, romper com a homogeneização e visão
patológica do surdo. 

Personagens/histórias: Cada participante deverá escolher, antes de começar a jogar, um
personagem relevante da história da educação de surdos. No momento da escolha, todos os 4
personagens estarão dispostos na tela, São esses os personagens do jogo:

Aprendizagem: Este é o eixo central e norteador de todo o jogo, onde a mecânica, estética,
narrativa e tecnologia precisam nele se ancorar (FERREIRA, SILVA, MAYNARDES, 2019;
KAPLÚN, 2003). 

Trilha Sonora: O jogo PDI apresenta uma trilha sonora (NSC, 2020) que inicia após a escolha
do personagem. Vale destacar que optou-se em utilizar uma trilha sonora no momento da
execução do PDI, pois, segundo Quixaba (2017. p. 88) “O som pode ser estimulante, uma vez
que os surdos apresentam diferentes níveis de perda auditiva”.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Carreta (2018); Ferreira, silva e Maynardes (2019); Kapp (2018); Kaplún
(2003); Quixaba (2017); Rocha (2007); Sacks (2005); Schell, citado por Ferreira, Silva e Maynardes (2019); NSC

(2020).
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O GDD apresentado no Quadro 1 acima, conforme Schuytema citado por Leite e
Mendonça (2013. p. 135) “é o coração e a alma de todos os documentos que giram em
torno de um game em desenvolvimento”. Neste sentido, todos os envolvidos na
elaboração do PDI, tiveram acesso contínuo ao GDD, servindo como direcionamento das
ações a serem executadas na construção do produto educacional, servindo de base,
inclusive, para a elaboração das regras do jogo, parte essencial para que o jogador tenha
condições de executar o jogo. No Quadro 2, apresentamos as regras que norteiam a
execução do PDI. Cada participante tem acesso a estas regras clicando no menu: Regras
do Jogo. De modo didático e sintético, este documento apresenta o passo a passo para
que se tenha êxito no momento da partida. 

Quadro 2. Regras do jogo

PEGADAS DA INCLUSÃO.
REGRAS

Olá, você está prestes a participar de um jogo que vai lhe colocar no mundo dos surdos, sua
língua de sinais e cultura. Essa aventura de aprendizado será especial, e vai te apontar
caminhos para uma nova realidade. Vamos conhecer as regras?

Faixa etária: Livre.
Participante: Individual, devendo haver interação através do Menu Fórum e contato
Objetivo do Jogo:  contribuir para uma maior circulação da Libras e conhecimento da cultura
surda nos ambientes escolarizados do ensino médio integrado. 
Meta do jogo: Obter o maior número de pontos dentro do tempo de 15 minutos.
O que devo fazer: Percorrer as casas do tabuleiro, dentro do tempo determinado, respondendo
as perguntas e desafios. A dinâmica segue a disposição de deslocamento e acúmulo de pontos.
Recurso linguístico - O jogo está estruturado a partir do triplo semântico - Libras, Português na
modalidade escrita e imagens da signwriting (escrita de sinais) (QUIXABA, 2017).
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Casa Azul: Início do jogo (GO);  
Casa Vermelha: Avançar 3 casas; 
Casa Verde: Responder a Pergunta contida em uma janela modal correspondente valendo
100 pontos; 
Casa Amarela: Jogar novamente; 
Casa Laranja: Realizar um desafio em Libras contida em uma janela modal correspondente
valendo 100 pontos; 
Casa Roxa: Bônus de 100 pontos.

Passos para jogar: 

1 - Acesse o site - https://jogo.pegadasdainclusao.com.br/, em seguida faça seu cadastro e
login.
2 - Escolha seu personagem. Neste momento o cronômetro irá disparar em contagem regressiva
de 15 minutos. 
3 - Clique no dado em Libras centralizado no tabuleiro para movimentar seu personagem pelas
casas. O dado irá girar aleatoriamente, e o número gerado será a quantidade de passos que seu
personagem irá percorrer.
4 - Quando seu personagem parar na casa de perguntas ou desafios, surgirão janelas modais
para que você responda à questão solicitada. Não é possível seguir no jogo sem executar o que
se pede.
5 - Se responder errado, não se preocupe, uma janela modal irá surgir para te dar um feedback
do conteúdo, lhe conduzindo a tentar novamente.
6 - Cada resposta e desafio executado, equivale a 100 pontos, computados automaticamente
pelo banco de dados.
7 - A pontuação final surgirá ao término do jogo, sendo registrada no banco de dados, ficando
sempre a maior pontuação. O participante poderá consultar sua colocação no menu Ranking, no
site: https://pegadasdainclusao.com.br/ranking/ 
8 - Quando o tempo expirar, o jogo terminará instantaneamente, podendo o participante jogar
novamente, com novas perguntas e desafios.

As casas, janelas modais e suas cores: Cada casa do tabuleiro tem uma cor, juntamente com
as janelas modais correspondentes. 
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Toda vez que o participante cruzar o ponto de partida (GO), receberá 200 pontos;

Charles Michel L`Epée - abade francês, fundador da primeira escola para ensino de surdos
em 1755, utilizando sinais combinados com a língua francesa (SACKS, 2005);
William Stokoe - Primeiro linguista a se dedicar aos estudos das línguas de sinais, lhes
atribuindo critérios de uma língua genuína (SACKS, 2005);
E. Huet - Professor surdo de Paris, que veio para o Brasil criar o primeiro instituto de
educação de surdos do Brasil, fundado em 1857 (ROCHA, 2007);
Lenita de Oliveira Viana - Foi uma importante diretora do Instituto Nacional de educação de
Surdos entre os anos de 1985 a 1990, promovendo os primeiros cursos de língua de sinais
do instituto (ROCHA, 2007).

Necessidade organizacional: Interação entre surdos e ouvintes, conhecer as especificidades
do indivíduo surdo, evidenciando suas diferenças linguísticas e culturais.
Objetivo instrucional: Boa interação entre surdos e ouvintes através da Libras, superação de
preconceitos e estigmas sobre a surdez.
Objetivos de aprendizagem: Sinais básicos da Libras, conhecer aspectos históricos e
culturais dos surdos, viver a diversidade, romper com a homogeneização e visão patológica
do surdo. 

Bônus extras: 

Personagens/histórias: Cada participante deverá escolher, antes de começar a jogar, um
personagem relevante da história da educação de surdos. No momento da escolha, todos os 4
personagens estarão disposto na tela. São esses os personagens do jogo:

Objetivos de aprendizagem: 
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3.1 Etapa 1
Tema: Recursos Prévios

3 ATIVIDADES PRÁTICAS

Figura  7 - Recursos prévios

Fonte: Silva, et al. (2008); Aguiar (2020)

Procedimento

- Disponibilizar para os estudantes, por meio de plataforma Moodle,
Whatsapp, Telegram, Google Class, entre outros, apostila produzida pelo
IFSC, campus Palhoça - SC, Aprendendo Libras como segunda língua - nível
básico (SILVA, et al. 2008);
 - Disponibilizar o link do canal do youtube - Libras em 1 minuto e meio 
 (AGUIAR, 2020).
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Desenvolvimento

 Orientar a leitura e realização das atividades propostas na apostila, de modo
sincrônico com os recursos online a ela atrelada (SILVA, et al. 2008) , assim como
incentivar os estudantes a assistirem os vídeos do canal Libras em 1 minuto e
meio  (AGUIAR, 2020). Entende-se que esta disponibilização de recursos prévios,
conforme Kapp (2018), faz-se necessário pois apresenta o contexto do assunto a
ser ensinado no jogo. 

Feedback

 Após os estudantes realizarem a leitura e atividades da apostila (SILVA, et al.
2008), assim como assistirem aos vídeos (AGUIAR, 2020), agradecer o empenho
e participação de todos, incentivando-se a seguirem no aprendizado da Libras.

Demonstração do momento

 O pesquisador disponibilizou a apostila (SILVA, et al. 2008) e o link do canal do
youtube (AGUIAR,2020), na plataforma Moodle da turma, através do professor da
disciplina de filosofia, conforme Figura 8. 

Figura 8 - Disponibilização de recursos prévios

Fonte: Elaboração própria. Baseado em Aguiar (2020); Silva, et al.( 2008) 
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A partir deste momento, os estudantes puderam ter acesso contínuo ao material
prévio do PE que apresenta uma formação básica na Libras e especificidades das
comunidades surdas. 



3.2 Etapa 2
Tema: Roda de Conversa Interativa -RCI

Figura 9 - Coleção: Meu corpo surdo que se comunica

Fonte: Soares (2020)

Procedimento

 - Dispor os alunos em um círculo (caso seja um encontro presencial);
 - Apresentar a proposta da RCI sobre a inclusão de estudantes surdos;
 - Reproduzir o vídeo Coleção: Meu corpo surdo que se comunica, Vídeo 4:
Eu existo (SOARES, 2020);
 - Apresentar o site: https://pegadasdainclusao.com.br/. 
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Desenvolvimento

 Explicar o que se pretende com a realização da RCI nos moldes de Freire (1987),
ou seja, aprender por meio do diálogo e cosmovisão de cada participante.
Apresenta a inclusão de estudantes surdos como eixo central do debate. Após essa
apresentação, reproduzir o vídeo elaborado por Soares (2020), como recurso
motivador para a RCI. Intermediar o diálogo entre os estudantes, levando-os a
exporem suas opiniões sobre o tema, a partir dos relatos dos surdos no vídeo
(SOARES, 2020). Por meio dos TILS, incentivar que os estudantes surdos
apresentem algumas de suas experiências nos espaços de ensino, dando destaque
sobre como tem ocorrido a interação entre surdos e ouvintes (VYGOTSKY, 1993). É
importante fazer um registro das participações dos estudantes. Ao final da RCI,
apresentar o site https://pegadasdainclusao.com.br/, mostrando os menus e
submenus, destacando o menu Regras do Jogo, preparando os participantes para a
próxima etapa que é a execução do jogo PDI.

Feedback

 Elogiar os estudantes que apresentarem suas contribuições para o diálogo da RCI,
incentivando a todos a buscarem a interação social por meio da Libras, com vistas a
efetiva inclusão dos estudantes surdos. 

Demonstração do momento

 Devido ao afastamento social causado pelo Covid-19, o pesquisador, em uma aula
da disciplina de filosofia realizada através do Google Meet, realizou a RCI. Foi
apresentado o tema: inclusão de surdos, assim como o objetivo de uma RCI,
incentivando a todos a se posicionarem sobre o assunto, mesmo que considerem
não terem conhecimento sobre a temática. Foi reproduzido o vídeo elaborado por
Soares (2020), através de compartilhamento de tela. Ao final do vídeo, os
estudantes foram convidados a apresentarem suas perspectivas sobre a inclusão
de surdos baseados no contexto em que estão inseridos, assim como os relatos
expostos no vídeo (SOARES, 2020), conforme Figura 10. 
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Cada contribuição no momento da RCI, foi arquivada por meio de gravação
previamente autorizada para fins de compor a pesquisa. Ao final do encontro, foi
apresentado por meio de compartilhamento de tela, o site
https://pegadasdainclusao.com.br/, mostrando sua estrutura na Libras e português
na modalidade escrita (BRASIL, 2005). Neste momento, o pesquisador mostrou
todos os menus e submenus do sítio eletrônico, destacando o menu Regras do
Jogo, visando preparar os estudantes para o momento da execução do PDI.  

Figura 10 - RCI com a turma do 2º ano de eventos do EMI - IFTO 

Fonte: Elaboração própria. Print da RCI via Google Meet
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3.3 Etapa 3
Tema: Execução do PDI

Procedimento
 - Ler as Regras do jogo com os participantes;
 - Disponibilizar o link do PDI - https://jogo.pegadasdainclusao.com.br/jogo;
 - Orientar sobre o cadastro e login;
 - Falar sobre a relevância de cada personagem;
 - Oferecer suporte durante a execução do PDI;
 - Motivar os estudantes a interagirem por meio do Fórum.

Desenvolvimento

 Orientar os estudantes sobre as regras do jogo, que já foram apresentadas na
etapa anterior. Após essa orientação, perguntar se há dúvidas, caso tenha, busque
saná-las para depois seguir para o próximo passo. Não havendo mais dúvidas, será
disponibilizado o link de acesso ao PDI. Antes de começar a jogar, orientar sobre
cadastro e login. Em seguida, apresentar um breve resumo histórico dos
personagens - meeple (CARRETA, 2018), no que se refere a relevância de cada
para as línguas de sinais e comunidades surdas, presentes nas regras do jogo.
Alertar os estudantes sobre o tempo decrescente de 15 minutos, bem como sobre a
possibilidade de acessar como suporte durante a execução do PDI, tanto o
dicionário web da Libras (LIRA; FELIPE, 2011), assim como os recursos prévios
disponibilizados na primeira etapa (AGUIAR, 2020; SILVA, et al. 2008). Durante a
experiência do PDI, proporcionar assistência em tempo real aos participantes.
Orientar que, para cada resposta errada, no intuito de promover o ensino, surgirá
uma janela modal de ajuda, explicando o conteúdo e orientando o participante a
tentar novamente (KAPP, 2018). Ao final do jogo, solicitar que os estudantes
interajam através do Fórum (https://pegadasdainclusao.com.br/forum/),
compartilhando suas experiências de aprendizado durante o jogo, bem como
apresentar suas dúvidas e sugestões. 
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 Feedback

 Agradecer a todos que participaram do PDI, e enfatizar que esse PE da qual eles
participaram, contribui para a efetiva inclusão dos surdos nos espaços
escolarizados através da circulação da Libras, proporcionando uma formação
omnilateral de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.
Apresentar a pontuação dos participantes por meio do menu Ranking
(https://pegadasdainclusao.com.br/ranking/), dando ênfase que o importante não é
a pontuação e colocação no ranking, e sim o aprendizado adquirido durante o jogo. 

Demonstração do momento

 Em uma aula da disciplina de filosofia realizada pelo Google Meet, o pesquisador
reapresentou o objetivo do jogo PDI no que se refere a circulação da Libras nos
espaços escolarizados, bem como conhecimento básico sobre a realidade histórico-
cultural das comunidades surdas. Em seguida, repassou-se as regras do jogo,
explicando cada passo para se ter uma boa experiência do PDI. Ao final da
explicação, foi perguntado se alguém tinha alguma dúvida. Alguns estudantes
apresentaram algumas perguntas, que foram respondidas. Em seguida, o
pesquisador orientou aos estudantes a acessarem a página principal do site
(https://pegadasdainclusao.com.br/), e clicarem no ícone JOGAR , localizado no
canto superior direito da tela. Ao mesmo tempo, foi enviado o link
(https://jogo.pegadasdainclusao.com.br/jogo) por meio do chat do Google Meet,
caso alguém tivesse dificuldade de encontrar o ícone. 
 Em seguida, foi compartilhado a tela para mostrar como realizar o cadastro e login,
conforme Figura 11.
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Figura 11 - Cadastro e Login

Fonte: Elaboração própria. Design gráfico: Thiago de Castro Dantas. Desenvolvedor Web Full Stack: Maxuel Rangel
Santos.
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Após o cadastro de todos, o pesquisador compartilhou a tela apresentando os
personagens - meeple (CARRETA, 2018), conforme Figura 12.

Figura 12 - Personagens - Meeple

Fonte: Elaboração própria. Design gráfico: Thiago de Castro Dantas. Desenvolvedor Web Full Stack: Maxuel Rangel
Santos.

Foi feito um breve resumo da relevância histórica de cada um destes personagens,
destacando-se suas contribuições para a formação das línguas de sinais, bem
como ensino de surdos.
 Antes dos estudantes começarem a jogar, o pesquisador enfatizou sobre o tempo
de 15 minutos, destacando a possibilidade de acessar os recursos prévios
disponibilizados na plataforma Moodle, bem como o dicionário web da Libras (LIRA;
FELIPE, 2011) com link direto pelo site do PDI, no submenu Dicionário. Foi
compartilhado a tela do dicionário para orientar como utilizá-lo, como mostra a
Figura 13.
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Após a apresentação do dicionário (Figura 13), os estudantes foram orientados a
escolher seus personagens e iniciarem o jogo. Durante o período que os alunos
estavam jogando, o pesquisador permaneceu à disposição oferecendo suporte aos
participantes, como mostra a Figura 14 abaixo.

Figura 13 - Dicionário web da Libras

Fonte: Lira e Felipe (2011)

Figura 14 - Suporte durante a execução do PDI

Fonte: Elaboração própria.
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Ao término do jogo, o pesquisador motivou os alunos a interagirem por meio do
submenu Fórum, entretanto, os estudantes preferiram apresentar suas sugestões,
dúvidas e experiência de jogo de modo síncrono por meio do Google Meet. A
despeito disso, o pesquisador reiterou a importância do Fórum como um dos meios
de interação entre os participantes do PDI, podendo ser acessado a qualquer
momento após a execução do jogo. Os alunos foram incentivados a permanecer na
busca do desenvolvimento das habilidades linguísticas a respeito da Libras,
orientado a viver a interação entre surdos e ouvintes.

 Diante do aprendizado da Libras, assim como das especificidades das
comunidades surdas adquiridos pelos participantes do PDI, percebeu-se que o PE
alcançou o resultado esperado no que se refere a contribuir com a formação
omnilateral dos estudantes, colocando as línguas de sinais em primeiro plano
(GRAMSCI, 1999), apresentando como ferramenta didática (CHEVALLARD, 2000;
KAPLÚN, 2003), um material interativo que propõe a reestruturação do processo de
ensino-aprendizagem dos estudantes surdos (VYGOTSKY, 1997).

 
 
   

Fonte: Elaboração própria.
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APÊNDICE B - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS

Roteiro para entrevista semiestruturada com alunos surdos (entrevista inicial).

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins - Campus Palmas - TO
Turma:____________________________________________
Idade:________ Sexo:  M (   )  F (  )
Data: ___/___/2020

1 - Na sua opinião, a inclusão de alunos surdos têm ocorrido na prática? porque?

2- Você acha que a Libras deveria fazer parte do currículo obrigatório do EMI?
Comente sobre sua resposta.

3 - Você consegue se comunicar com seus colegas ouvintes e professores? Comente
sobre sua resposta.

4- Na sua opinião, seus professores têm feito reestruturações nas aulas, pensando na
diversidade da educação de surdos? Discorra sobre isso.

5 - Quais sugestões você daria para se ter um ensino de qualidade para os surdos no
EMI?

6 - Na sua opinião, um jogo digital em Libras deve apresentar quais elementos?

7 - Você acha que um jogo digital em Libras, onde seus colegas de turma irão jogar
para aprender sobre a Libras e sobre as particularidades dos surdos, pode contribuir
para um ambiente melhor na escola? Discorra sobre isso.

Roteiro para entrevista semiestruturada com intérpretes de Libras (entrevista
inicial).

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins - Campus Palmas - TO
Turmas que atua:_____________________________________
Idade:________ Sexo:  M (   )  F (  )
Data: ___/___/2020

1 - Na sua opinião, a inclusão de alunos surdos têm ocorrido na prática? porque?

2- Você acha que a Libras deveria fazer parte do currículo obrigatório do EMI?
Comente sobre sua resposta.
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3 - Você considera que o papel de sua profissão é compreendido pelos alunos,
professores e equipe pedagógica de modo geral? Comente sua resposta.

4- Na sua opinião, os professores das disciplinas que você interpreta, tem feito
reestruturações pensando na diversidade da educação de surdos? Discorra sobre
isso.

5 - Quais sugestões você daria para se ter um ensino de qualidade para os surdos no
EMI?

6 - Na sua opinião, um jogo digital em Libras deve apresentar quais elementos?

7 - Você acha que um jogo digital em Libras, onde todos os alunos da turma irão jogar
com fins ao aprendizado inicial da Libras e particularidades dos surdos, pode
contribuir para um ambiente mais inclusivo nos espaços educacionais? Discorra sobre
isso.

Roteiro para entrevista semiestruturada com alunos surdos (entrevista final).

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins - Campus Palmas - TO
Turmas que atua:_____________________________________
Idade:________ Sexo:  M (   )  F (  )
Data: ___/___/2020

1 - Na sua opinião, o Pegadas da Inclusão: um jogo de tabuleiro digital em Libras -
PDI, contribuiu para o processo de  inclusão dos alunos(as) surdos(as)? porque?

2 - Após os encontros que tivemos e a execução do jogo PDI, houve mudança na sua
comunicação e interação com os alunos(as) ouvintes ? Comente sobre sua resposta.

3 -  Você gostaria de sugerir algo para o aperfeiçoamento do jogo PDI?

Roteiro para entrevista semiestruturada com intérpretes de Libras (entrevista
final).

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins - Campus Palmas - TO
Turmas que atua:_____________________________________
Idade:________ Sexo:  M (   )  F (  )
Data: ___/___/2020

1 - Na sua opinião, o Pegadas da Inclusão: um jogo de tabuleiro digital em Libras -
PDI, contribuiu para o processo de  inclusão dos alunos(as) surdos(as)? porque?
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2 - Como você acha que a sua função de intérprete de Libras pode contribuir para o
processo de inclusão dos alunos(as) surdos(as)?

3 -  Você gostaria de sugerir algo para o aperfeiçoamento do jogo de tabuleiro PDI?
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APÊNDICE C - TCLE E TALE
TCLE - responsáveis

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Prezado/a Senhor/a Responsável,
O/a aluno/a_______________________________________ (nome) no/na qual você é
responsável está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa:
PEGADAS DA INCLUSÃO: UM JOGO DE TABULEIRO DIGITAL EM LIBRAS PARA O
CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO Após receber os esclarecimentos e as
informações a seguir, no caso de aceitar que ele/ela faça parte do estudo, este documento,
a ser enviado por meios digitais, deverá ser assinado, de forma digital, em duas vias, sendo
a primeira de guarda e confidencialidade do pesquisador responsável e a segunda ficará
sob sua responsabilidade para quaisquer fins. Em caso de recusa, o (a) aluno (a) não será
penalizado (a) de forma alguma.

Se tiver dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador
responsável: Edivaldo dos Santos Junior através do telefone: (63) 99237-8699, e-mail:
junior.antropos@gmail.com ou com o Comitê de Ética em Pesquisa, informações no rodapé
deste documento.

Finalidade, justificativa, objetivo e procedimentos:
Esta pesquisa tem a seguinte motivação: Os alunos surdos estão presentes nas

salas de aula das unidades escolares, mas, na maioria dos casos, não tem ocorrido uma
efetiva inclusão dos tais. Tem-se percebido uma integração, onde o ambiente escolar tem
forçado os alunos surdos a se adaptarem aos seus espaços, deixando de olhar pela
perspectiva das diferenças linguísticas e culturais.
Pretende-se investigar as causas de tal exclusão desses alunos no ambiente da sala de
aula. Para tanto, esta pesquisa tem o seguinte objetivo: Criar um jogo digital que possibilite
o desenvolvimento de habilidades linguísticas relacionadas à língua brasileira de sinais no
contexto do ensino médio integrado com vistas a inclusão de discentes surdos numa
perspectiva omnilateral. Para a geração de dados serão realizadas entrevistas
semiestruturadas com os alunos surdos. Serão realizadas duas entrevistas ao todo, uma
para identificar os problemas e hipóteses, e outra para avaliação, após a aplicação do jogo
PDI.

Riscos:
A presente pesquisa não expõe seus participantes a riscos significativos, mas

algumas possíveis situações podem ocorrer, das quais já se prever possíveis ações para
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solucioná-las, são elas: Os registros em vídeo das entrevistas em Libras a serem realizadas
com os alunos surdos, pode gerar desconfiança e constrangido pelas gravações e
divulgação das mesmas. Como ação preventiva, reitera-se que haverá total sigilo dos
participantes, e que todos os arquivos em vídeos, só serão acessados pelo pesquisador,
colhendo apenas os resultados e os transcrevendo para a pesquisa. Pode haver, durante a
execução do jogo PDI, constrangimento público pelo fato do participante não saber as
respostas corretas. Como ação preventiva, será, a priori, apresentado a todos os
participantes, que a relevância está em participar na construção de ambientes de inclusão
para alunos surdos, e não apenas ganhar ou responder sempre certo.

Benefícios:
São muitos os possíveis benefícios dos participantes da pesquisa, dentre os quais

destacam-se: A possibilidade de iniciar o aprendizado da Libras, onde para alguns será o
primeiro contato com a mesma, apontando caminhos que conduzam a um conhecimento
mais profundo desta língua; Conhecer as especificidades dos seus colegas surdos,
podendo interagir e promover uma verdadeira inclusão dentro e fora do ambiente escolar;
para os professores, servirá como ferramenta para desenvolver suas aulas sob a
perspectiva da diferença, pensando a realidade do sujeito surdo; Para o intérprete de Libras,
cria um espaço que viabilize sua atuação como profissional, sua valorização e destaca seu
papel como intermediário na educação dos surdos; Entende-se que os maiores beneficiados
são os alunos surdos, que serão conduzidos a atuarem protagonistas nas ações de
inclusão, onde os mesmos passarão a experimentar o respeito a partir das suas
diversidades, em especial, a diversidade linguística e cultural, promovendo assim, a sua
formação de modo integral.

Garantias:
Informo que lhe será assegurada a garantia de assistência integral em qualquer

etapa do estudo. Devido a pandemia causada pelo COVID-19, todas etapas da pesquisa
serão realizadas através de meios digitais, entre eles: E-mail, Whatsapp, Telegram, moodle
IFTO e  Google Meet.

Em caso de denúncias ou irregularidades o aluno ou seu responsável poderão
buscar informações junto a Comissão de Ética em Pesquisa - CEP criada para defender os
interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir
no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Endereço: Avenida Joaquim
Teotônio Segurado, Quadra 202 sul, ACSU-SE 20, Conjunto 01, Lote 08 - Plano Diretor Sul,
CEP 77.020-450, Palmas – TO. Telefone: (63) 3229-2237

Reforço que o senhor(a) é livre para recusar a participação do aluno/a, retirar seu
consentimento ou interromper a participação a qualquer momento, sendo a participação do
aluno/a, de modo voluntário e a recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade.
Para participar deste estudo garante-se que o aluno/a não terá despesas nem remuneração,
também garantimos indenizá-lo e ressarci-lo por todo e qualquer gasto ou prejuízo caso seja
comprovada a causa e esteja relacionada a algum dano decorrente dessa pesquisa. Ciente
e de acordo com o que foi exposto neste documento, eu
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_________________________________________ CPF _____________________ estou
de acordo permitir que o/a aluno sob minha responsabilidade participe da referida pesquisa
de forma livre e espontânea, podendo retirar meu consentimento a qualquer momento.

Palmas,     de                         de 2020.

___________________________           _____________________________
Assinatura do pesquisador Assinatura do Colaborador(a)

Informações Gerais da pesquisa:
Título do projeto: PEGADAS DA INCLUSÃO: UM JOGO DE TABULEIRO DIGITAL EM
LIBRAS PARA O CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO
Pesquisadora responsável:  Edivaldo dos Santos Junior.
Cargo/Função: Pós-graduando do curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional
e Tecnológica (ProfEPT) - IFTO/Campus Palmas.
Endereço: Rua Santo Amaro, nº 1 - Setor Leste - Conceição do Tocantins - TO - CEP:
77305-000.
Contato: (63) 99237-8699.
Orientador: Professor Dr. José Jair Maldaner
Coorientador: Professor Dr. Rivadavia Porto Cavalcante
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, IFTO –
Campus Palmas/TO Endereço: Quadra 310 Sul, Lo 5, s/n - Plano Diretor Sul, Palmas – TO.
Contato: 3236 4000.

TCLE - Intérprete de Libras

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Prezado/a tradutor intérprete de Libras,
Você está sendo convidado (a) como voluntário(a) a participar da pesquisa:

PEGADAS DA INCLUSÃO: UM JOGO DE TABULEIRO DIGITAL EM LIBRAS PARA O
CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO. Após receber os esclarecimentos e as
informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, este documento, a ser
enviado por meios digitais, deverá ser assinado, de forma digital, em duas vias, sendo a
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primeira de guarda e confidencialidade do pesquisador responsável e a segunda ficará sob
sua responsabilidade para quaisquer fins. Caso não queira, você não será penalizado (a) de
forma alguma.

Se tiver dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador
responsável: Edivaldo dos Santos Junior através do telefone: (63) 99237-8699, e-mail:
junior.antropos@gmail,com ou com o Comitê de Ética em Pesquisa, informações no final
deste documento.

Finalidade, justificativa, objetivo e procedimentos:
Os alunos surdos estão presentes nas salas de aula das unidades escolares, mas,

na maioria dos casos, não tem ocorrido uma efetiva inclusão dos tais. Tem-se percebido
uma integração, onde o ambiente escolar tem forçado os alunos surdos a se adaptarem aos
seus espaços, deixando de olhar pela perspectiva das diferenças linguísticas e culturais.

Pretende-se investigar as causas de tal exclusão desses alunos no ambiente da sala de
aula. Para tanto, esta pesquisa tem o seguinte objetivo: Criar um jogo digital que possibilite
o desenvolvimento de habilidades linguísticas relacionadas à língua brasileira de sinais no
contexto do ensino médio integrado com vistas a inclusão de discentes surdos numa
perspectiva omnilateral..

Para a geração de dados serão realizadas entrevistas semiestruturadas, com alunos
surdos. Serão realizadas duas entrevistas ao todo, uma para identificar os problemas, e
outra para avaliação, após a aplicação do jogo PDI.

Riscos:
A presente pesquisa não expõe seus participantes a riscos significativos, mas

algumas possíveis situações podem ocorrer, das quais já se prever possíveis ações para
solucioná-las, são elas: Os registros em vídeo das entrevistas em Libras a serem realizadas
com os alunos surdos, pode gerar desconfiança e constrangido pelas gravações e
divulgação das mesmas. Como ação preventiva, reitera-se que haverá total sigilo dos
participantes, e que todos os arquivos em vídeos, só serão acessados pelo pesquisador,
colhendo apenas os resultados e os transcrevendo para a pesquisa. Pode haver, durante a
execução do jogo PDI, constrangimento público pelo fato do grupo não saber as respostas
corretas. Como ação preventiva, será, a priori, apresentado a todos os participantes, que a
relevância está em participar na construção de ambientes de inclusão para alunos surdos, e
não apenas ganhar ou responder sempre certo.

Benefícios:
São muitos os possíveis benefícios dos participantes da pesquisa, dentre os quais

destacam-se: A possibilidade de iniciar o aprendizado da Libras, onde para alguns
será o primeiro contato com a mesma, apontando caminhos que conduzam a um
conhecimento mais profundo desta língua; Conhecer as especificidades dos seus colegas
surdos, podendo interagir e promover uma verdadeira inclusão dentro e fora do ambiente
escolar; para os professores, servirá como ferramenta para desenvolver suas aulas sob a
perspectiva da diferença, pensando a realidade do sujeito surdo; Para o intérprete de Libras,
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cria um espaço que viabilize sua atuação como profissional, sua valorização e destaca seu
papel como intermediário na educação dos surdos; Entende-se que os maiores beneficiados
serão os alunos surdos, que serão conduzidos a serem protagonistas nas ações de
inclusão, onde os mesmos passarão a serem respeitados a partir das suas diversidades, em
especial, a diversidade linguística e cultural, promovendo assim, a sua formação de modo
integral.

Garantias:
Informo que lhe será assegurada a garantia de assistência integral em qualquer

etapa do estudo. Devido a pandemia causada pelo COVID-19, todas etapas da pesquisa
serão realizadas através de meios digitais, entre eles: E-mail, Whatsapp, Telegram, moodle
IFTO e Google Meet.

Em caso de denúncias ou irregularidades o participante da pesquisa poderá buscar
informações junto a Comissão de Ética em Pesquisa - CEP criada para defender os
interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir
no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Endereço: Avenida Joaquim
Teotônio Segurado, Quadra 202 sul, ACSU-SE 20, Conjunto 01, Lote 08 - Plano Diretor Sul,
CEP 77.020-450, Palmas – TO. Telefone: (63) 3229-2237

Reforço que você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou
interromper a participação a qualquer momento, sendo sua participação voluntária e a
recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade. Para participar deste estudo
garante-se que você não terá despesas nem remuneração, também garantimos indenizá-lo
e ressarci-lo por todo e qualquer gasto ou prejuízo caso seja comprovada a causa e esteja
relacionada a algum dano decorrente dessa pesquisa. Ciente e de acordo com o que foi
exposto neste documento, eu ________________________________________ CPF
_____________________ estou de acordo em participar da referida pesquisa de forma livre
e espontânea, podendo retirar meu consentimento a qualquer momento.

Palmas,     de                         de 2020.

___________________________           _____________________________
Assinatura do pesquisador Assinatura do Colaborador(a)

Informações Gerais da pesquisa:
Título do projeto: PEGADAS DA INCLUSÃO: UM JOGO DE TABULEIRO DIGITAL EM
LIBRAS PARA O CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO
Pesquisadora responsável:  Edivaldo dos Santos Junior.
Cargo/Função: Pós-graduando do curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional
e Tecnológica (ProfEPT) - IFTO/Campus Palmas.
Endereço: Rua Santo Amaro, nº 1 - Setor Leste - Conceição do Tocantins - TO - CEP:
77305-000.
Contato: (63) 99237-8699.
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Orientador: Professor Dr. José Jair Maldaner
Coorientador: Professor Dr. Rivadavia Porto Cavalcante
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, IFTO –
Campus Palmas/TO Endereço: Quadra 310 Sul, Lo 5, s/n - Plano Diretor Sul, Palmas – TO.
Contato: 3236 4000.

TCLE - Colaboradores externos

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Prezado/a Colaborador/a,
Você está sendo convidado (a) como voluntário(a) a participar da pesquisa:

PEGADAS DA INCLUSÃO: UM JOGO DE TABULEIRO DIGITAL EM LIBRAS PARA O
CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO. Após receber os esclarecimentos e as
informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, este documento, a ser
enviado por meios digitais, deverá ser assinado, de forma digital, em duas vias, sendo a
primeira de guarda e confidencialidade do pesquisador responsável e a segunda ficará sob
sua responsabilidade para quaisquer fins. Caso não queira, você não será penalizado (a) de
forma alguma.

Se tiver dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador
responsável: Edivaldo dos Santos Junior através do telefone: (63) 99237-8699, e-mail:
junior.antropos@gmail,com ou com o Comitê de Ética em Pesquisa, informações no final
deste documento.

Finalidade, justificativa, objetivo e procedimentos:
Os alunos surdos estão presentes nas salas de aula das unidades escolares, mas,

na maioria dos casos, não tem ocorrido uma efetiva inclusão dos tais. Tem-se percebido
uma integração, onde o ambiente escolar tem forçado os alunos surdos a se adaptarem aos
seus espaços, deixando de olhar pela perspectiva das diferenças linguísticas e culturais.

Pretende-se investigar as causas de tal exclusão desses alunos no ambiente da sala de
aula. Para tanto, esta pesquisa tem o seguinte objetivo: Criar um jogo digital que possibilite
o desenvolvimento de habilidades linguísticas relacionadas à língua brasileira de sinais no
contexto do ensino médio integrado com vistas a inclusão de discentes surdos numa
perspectiva omnilateral..
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Para a geração de dados serão realizadas entrevistas semiestruturadas, com alunos
surdos. Serão realizadas duas entrevistas ao todo, uma para identificar os problemas, e
outra para avaliação, após a aplicação do jogo PDI.

Riscos:
A presente pesquisa não expõe seus participantes a riscos significativos, mas

algumas possíveis situações podem ocorrer, das quais já se prever possíveis ações para
solucioná-las, são elas: Os registros em vídeo das entrevistas em Libras a serem realizadas
com os alunos surdos, pode gerar desconfiança e constrangido pelas gravações e
divulgação das mesmas. Como ação preventiva, reitera-se que haverá total sigilo dos
participantes, e que todos os arquivos em vídeos, só serão acessados pelo pesquisador,
colhendo apenas os resultados e os transcrevendo para a pesquisa. Pode haver, durante a
execução do jogo PDI, constrangimento público pelo fato do grupo não saber as respostas
corretas. Como ação preventiva, será, a priori, apresentado a todos os participantes, que a
relevância está em participar na construção de ambientes de inclusão para alunos surdos, e
não apenas ganhar ou responder sempre certo.

Benefícios:
São muitos os possíveis benefícios dos participantes da pesquisa, dentre os quais

destacam-se: A possibilidade de iniciar o aprendizado da Libras, onde para alguns
será o primeiro contato com a mesma, apontando caminhos que conduzam a um
conhecimento mais profundo desta língua; Conhecer as especificidades dos seus colegas
surdos, podendo interagir e promover uma verdadeira inclusão dentro e fora do ambiente
escolar; para os professores, servirá como ferramenta para desenvolver suas aulas sob a
perspectiva da diferença, pensando a realidade do sujeito surdo; Para o intérprete de Libras,
cria um espaço que viabilize sua atuação como profissional, sua valorização e destaca seu
papel como intermediário na educação dos surdos; Entende-se que os maiores beneficiados
serão os alunos surdos, que serão conduzidos a serem protagonistas nas ações de
inclusão, onde os mesmos passarão a serem respeitados a partir das suas diversidades, em
especial, a diversidade linguística e cultural, promovendo assim, a sua formação de modo
integral.

Garantias:
Informo que lhe será assegurada a garantia de assistência integral em qualquer

etapa do estudo. Devido a pandemia causada pelo COVID-19, todas etapas da pesquisa
serão realizadas através de meios digitais, entre eles: E-mail, Whatsapp, Telegram, moodle
IFTO e Google Meet.

Em caso de denúncias ou irregularidades o participante da pesquisa poderá buscar
informações junto a Comissão de Ética em Pesquisa - CEP criada para defender os
interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir
no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Endereço: Avenida Joaquim
Teotônio Segurado, Quadra 202 sul, ACSU-SE 20, Conjunto 01, Lote 08 - Plano Diretor Sul,
CEP 77.020-450, Palmas – TO. Telefone: (63) 3229-2237
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Reforço que você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou
interromper a participação a qualquer momento, sendo sua participação voluntária e a
recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade. Para participar deste estudo
garante-se que você não terá despesas nem remuneração, também garantimos indenizá-lo
e ressarci-lo por todo e qualquer gasto ou prejuízo caso seja comprovada a causa e esteja
relacionada a algum dano decorrente dessa pesquisa. Ciente e de acordo com o que foi
exposto neste documento, eu ________________________________________ CPF
_____________________ estou de acordo em participar da referida pesquisa de forma livre
e espontânea, podendo retirar meu consentimento a qualquer momento.

Palmas,     de                         de 2020.

___________________________           _____________________________
Assinatura do pesquisador Assinatura do Colaborador(a)

Informações Gerais da pesquisa:
Título do projeto: PEGADAS DA INCLUSÃO: UM JOGO DE TABULEIRO DIGITAL EM
LIBRAS PARA O CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO
Pesquisadora responsável:  Edivaldo dos Santos Junior.
Cargo/Função: Pós-graduando do curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional
e Tecnológica (ProfEPT) - IFTO/Campus Palmas.
Endereço: Rua Santo Amaro, nº 1 - Setor Leste - Conceição do Tocantins - TO - CEP:
77305-000.
Contato: (63) 99237-8699.
Orientador: Professor Dr. José Jair Maldaner
Coorientador: Professor Dr. Rivadavia Porto Cavalcante
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, IFTO –
Campus Palmas/TO Endereço: Quadra 310 Sul, Lo 5, s/n - Plano Diretor Sul, Palmas – TO.
Contato: 3236 4000.

TCLE - Alunos maiores de idade

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE
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Prezado/a aluno/a,
Você está sendo convidado (a) como voluntário(a) a participar da pesquisa:

PEGADAS DA INCLUSÃO: UM JOGO DE TABULEIRO DIGITAL EM LIBRAS PARA O
CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO. Após receber os esclarecimentos e as
informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, este documento, a ser
enviado por meios digitais, deverá ser assinado, de forma digital, em duas vias, sendo a
primeira de guarda e confidencialidade do pesquisador responsável e a segunda ficará sob
sua responsabilidade para quaisquer fins. Caso não queira, você não será penalizado (a) de
forma alguma.

Se tiver dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador
responsável: Edivaldo dos Santos Junior através do telefone: (63) 99237-8699, e-mail:
junior.antropos@gmail,com ou com o Comitê de Ética em Pesquisa, informações no final
deste documento.

Finalidade, justificativa, objetivo e procedimentos:
Os alunos surdos estão presentes nas salas de aula das unidades escolares, mas,

na maioria dos casos, não tem ocorrido uma efetiva inclusão dos tais. Tem-se percebido
uma integração, onde o ambiente escolar tem forçado os alunos surdos a se adaptarem aos
seus espaços, deixando de olhar pela perspectiva das diferenças linguísticas e culturais.

Pretende-se investigar as causas de tal exclusão desses alunos no ambiente da sala de
aula. Para tanto, esta pesquisa tem o seguinte objetivo: Criar um jogo digital que possibilite
o desenvolvimento de habilidades linguísticas relacionadas à língua brasileira de sinais no
contexto do ensino médio integrado com vistas a inclusão de discentes surdos numa
perspectiva omnilateral..

Para a geração de dados serão realizadas entrevistas semiestruturadas, com alunos
surdos. Serão realizadas duas entrevistas ao todo, uma para identificar os problemas, e
outra para avaliação, após a aplicação do jogo PDI.

Riscos:
A presente pesquisa não expõe seus participantes a riscos significativos, mas

algumas possíveis situações podem ocorrer, das quais já se prever possíveis ações para
solucioná-las, são elas: Os registros em vídeo das entrevistas em Libras a serem realizadas
com os alunos surdos, pode gerar desconfiança e constrangido pelas gravações e
divulgação das mesmas. Como ação preventiva, reitera-se que haverá total sigilo dos
participantes, e que todos os arquivos em vídeos, só serão acessados pelo pesquisador,
colhendo apenas os resultados e os transcrevendo para a pesquisa. Pode haver, durante a
execução do jogo PDI, constrangimento público pelo fato do grupo não saber as respostas
corretas. Como ação preventiva, será, a priori, apresentado a todos os participantes, que a
relevância está em participar na construção de ambientes de inclusão para alunos surdos, e
não apenas ganhar ou responder sempre certo.

Benefícios:
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São muitos os possíveis benefícios dos participantes da pesquisa, dentre os quais
destacam-se: A possibilidade de iniciar o aprendizado da Libras, onde para alguns
será o primeiro contato com a mesma, apontando caminhos que conduzam a um
conhecimento mais profundo desta língua; Conhecer as especificidades dos seus colegas
surdos, podendo interagir e promover uma verdadeira inclusão dentro e fora do ambiente
escolar; para os professores, servirá como ferramenta para desenvolver suas aulas sob a
perspectiva da diferença, pensando a realidade do sujeito surdo; Para o intérprete de Libras,
cria um espaço que viabilize sua atuação como profissional, sua valorização e destaca seu
papel como intermediário na educação dos surdos; Entende-se que os maiores beneficiados
serão os alunos surdos, que serão conduzidos a serem protagonistas nas ações de
inclusão, onde os mesmos passarão a serem respeitados a partir das suas diversidades, em
especial, a diversidade linguística e cultural, promovendo assim, a sua formação de modo
integral.

Garantias:
Informo que lhe será assegurada a garantia de assistência integral em qualquer

etapa do estudo. Devido a pandemia causada pelo COVID-19, todas etapas da pesquisa
serão realizadas através de meios digitais, entre eles: E-mail, Whatsapp, Telegram, moodle
IFTO e Google Meet.

Em caso de denúncias ou irregularidades o aluno ou seu responsável poderão
buscar informações junto a Comissão de Ética em Pesquisa - CEP criada para defender os
interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir
no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Endereço: Avenida Joaquim
Teotônio Segurado, Quadra 202 sul, ACSU-SE 20, Conjunto 01, Lote 08 - Plano Diretor Sul,
CEP 77.020-450, Palmas – TO. Telefone: (63) 3229-2237

Reforço que você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou
interromper a participação a qualquer momento, sendo sua participação voluntária e a
recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade. Para participar deste estudo
garante-se que você não terá despesas nem remuneração, também garantimos indenizá-lo
e ressarci-lo por todo e qualquer gasto ou prejuízo caso seja comprovada a causa e esteja
relacionada a algum dano decorrente dessa pesquisa. Ciente e de acordo com o que foi
exposto neste documento, eu ________________________________________ CPF
_____________________ estou de acordo em participar da referida pesquisa de forma livre
e espontânea, podendo retirar meu consentimento a qualquer momento.

Palmas,     de                         de 2020.

___________________________           _____________________________
Assinatura do pesquisador Assinatura do Colaborador(a)

Informações Gerais da pesquisa:
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Título do projeto: PEGADAS DA INCLUSÃO: UM JOGO DE TABULEIRO DIGITAL EM
LIBRAS PARA O CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO
Pesquisadora responsável:  Edivaldo dos Santos Junior.
Cargo/Função: Pós-graduando do curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional
e Tecnológica (ProfEPT) - IFTO/Campus Palmas.
Endereço: Rua Santo Amaro, nº 1 - Setor Leste - Conceição do Tocantins - TO - CEP:
77305-000.
Contato: (63) 99237-8699.
Orientador: Professor Dr. José Jair Maldaner
Coorientador: Professor Dr. Rivadavia Porto Cavalcante
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, IFTO –
Campus Palmas/TO Endereço: Quadra 310 Sul, Lo 5, s/n - Plano Diretor Sul, Palmas – TO.
Contato: 3236 4000.

TALE - Alunos menores de idade

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE

Prezado/a aluno/a,
Você está sendo convidado (a) como voluntário(a) a participar da pesquisa:

PEGADAS DA INCLUSÃO: UM JOGO DE TABULEIRO DIGITAL EM LIBRAS PARA O
CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO. Após receber os esclarecimentos e as
informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, este documento, a ser
enviado por meios digitais, deverá ser assinado, de forma digital, em duas vias, sendo a
primeira de guarda e confidencialidade do pesquisador responsável e a segunda ficará sob
sua responsabilidade para quaisquer fins. Caso não queira, você não será penalizado (a) de
forma alguma.

Se tiver dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador
responsável: Edivaldo dos Santos Junior através do telefone: (63) 99237-8699, e-mail:
junior.antropos@gmail,com ou com o Comitê de Ética em Pesquisa, informações no final
deste documento.

Finalidade, justificativa, objetivo e procedimentos:
Os alunos surdos estão presentes nas salas de aula das unidades escolares, mas,

na maioria dos casos, não tem ocorrido uma efetiva inclusão dos tais. Tem-se percebido
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uma integração, onde o ambiente escolar tem forçado os alunos surdos a se adaptarem aos
seus espaços, deixando de olhar pela perspectiva das diferenças linguísticas e culturais.

Pretende-se investigar as causas de tal exclusão desses alunos no ambiente da sala de
aula. Para tanto, esta pesquisa tem o seguinte objetivo: Criar um jogo digital que possibilite
o desenvolvimento de habilidades linguísticas relacionadas à língua brasileira de sinais no
contexto do ensino médio integrado com vistas a inclusão de discentes surdos numa
perspectiva omnilateral..

Para a geração de dados serão realizadas entrevistas semiestruturadas, com alunos
surdos. Serão realizadas duas entrevistas ao todo, uma para identificar os problemas, e
outra para avaliação, após a aplicação do jogo PDI.

Riscos:
A presente pesquisa não expõe seus participantes a riscos significativos, mas

algumas possíveis situações podem ocorrer, das quais já se prever possíveis ações para
solucioná-las, são elas: Os registros em vídeo das entrevistas em Libras a serem realizadas
com os alunos surdos, pode gerar desconfiança e constrangido pelas gravações e
divulgação das mesmas. Como ação preventiva, reitera-se que haverá total sigilo dos
participantes, e que todos os arquivos em vídeos, só serão acessados pelo pesquisador,
colhendo apenas os resultados e os transcrevendo para a pesquisa. Pode haver, durante a
execução do jogo PDI, constrangimento público pelo fato do grupo não saber as respostas
corretas. Como ação preventiva, será, a priori, apresentado a todos os participantes, que a
relevância está em participar na construção de ambientes de inclusão para alunos surdos, e
não apenas ganhar ou responder sempre certo.

Benefícios:
São muitos os possíveis benefícios dos participantes da pesquisa, dentre os quais

destacam-se: A possibilidade de iniciar o aprendizado da Libras, onde para alguns
será o primeiro contato com a mesma, apontando caminhos que conduzam a um
conhecimento mais profundo desta língua; Conhecer as especificidades dos seus colegas
surdos, podendo interagir e promover uma verdadeira inclusão dentro e fora do ambiente
escolar; para os professores, servirá como ferramenta para desenvolver suas aulas sob a
perspectiva da diferença, pensando a realidade do sujeito surdo; Para o intérprete de Libras,
cria um espaço que viabilize sua atuação como profissional, sua valorização e destaca seu
papel como intermediário na educação dos surdos; Entende-se que os maiores beneficiados
serão os alunos surdos, que serão conduzidos a serem protagonistas nas ações de
inclusão, onde os mesmos passarão a serem respeitados a partir das suas diversidades, em
especial, a diversidade linguística e cultural, promovendo assim, a sua formação de modo
integral.

Garantias:
Informo que lhe será assegurada a garantia de assistência integral em qualquer

etapa do estudo. Devido a pandemia causada pelo COVID-19, todas etapas da pesquisa
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serão realizadas através de meios digitais, entre eles: E-mail, Whatsapp, Telegram, moodle
IFTO e Google Meet.

Em caso de denúncias ou irregularidades o aluno ou seu responsável poderão
buscar informações junto a Comissão de Ética em Pesquisa - CEP criada para defender os
interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir
no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Endereço: Avenida Joaquim
Teotônio Segurado, Quadra 202 sul, ACSU-SE 20, Conjunto 01, Lote 08 - Plano Diretor Sul,
CEP 77.020-450, Palmas – TO. Telefone: (63) 3229-2237

Reforço que você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou
interromper a participação a qualquer momento, sendo sua participação voluntária e a
recusa em participar não acarretará qualquer penalidade. Para participar deste estudo
garante-se que você não terá despesas nem remuneração, também garantimos indenizá-lo
e ressarci-lo por todo e qualquer gasto ou prejuízo caso seja comprovada a causa e esteja
relacionada a algum dano decorrente dessa pesquisa. Ciente e de acordo com o que foi
exposto neste documento, eu ________________________________________ CPF
_____________________ estou de acordo em participar da referida pesquisa de forma livre
e espontânea, podendo retirar meu consentimento a qualquer momento.

Palmas,     de                         de 2020.

___________________________           _____________________________
Assinatura do pesquisador Assinatura do Colaborador(a)

Informações Gerais da pesquisa:
Título do projeto: PEGADAS DA INCLUSÃO: UM JOGO DE TABULEIRO DIGITAL EM
LIBRAS PARA O CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO
Pesquisadora responsável:  Edivaldo dos Santos Junior.
Cargo/Função: Pós-graduando do curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional
e Tecnológica (ProfEPT) - IFTO/Campus Palmas.
Endereço: Rua Santo Amaro, nº 1 - Setor Leste - Conceição do Tocantins - TO - CEP:
77305-000.
Contato: (63) 99237-8699.
Orientador: Professor Dr. José Jair Maldaner
Coorientador: Professor Dr. Rivadavia Porto Cavalcante
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, IFTO –
Campus Palmas/TO Endereço: Quadra 310 Sul, Lo 5, s/n - Plano Diretor Sul, Palmas – TO.
Contato: 3236 4000.


