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RESUMO

O  presente  produto  educacional,  uma  demanda  do  Programa  de  Mestrado
Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), insere-se na linha
de pesquisa Práticas Educativas em Educação Profissional, e sua tipologia na área
de Ensino enquadra-se como Proposta de Ensino, de acordo com o documento da
Área de Ensino (2013) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior.  Este  produto  educacional  destina-se  a  professores  de  cursos  técnicos
integrados ao Ensino Médio de Institutos Federais,  mais especificamente aos do
Curso  Técnico  em  Informática  Integrado  ao  Ensino  Médio  voltado  ao  ensino-
aprendizagem de um conteúdo específico de Matemática - Matriz - para estudantes
Surdos do Câmpus Gaspar do Instituto Federal de Santa Catarina. O produto, uma
sequência  de atividades de ensino  a partir  do  tema gerador  -  Matriz  -  parte  da
premissa  de  que  o  estudante  Surdo  tem  condições  de  aprender  conceitos
complexos desde que respeitadas suas especificidades, ou seja, que o professor
aborde conceitos a partir da L1 (LIBRAS) do estudante, use materiais manipuláveis
e recursos imagéticos variados, use a L2 (português escrito)  do estudante como
estratégia de apoio ao ensino e envolva o estudante em seu processo de aprender.
Após a implementação e avaliação deste produto educacional em contexto real de
ensino sugerimos aos professores:  i) iniciar o planejamento de aulas a partir de um
diagnóstico sobre o tema/conhecimento  a ser  aprendido ou habilidades a serem
desenvolvidas; ii) interagir com o estudante Surdo em LIBRAS pessoalmente ou por
meio  de  um  intérprete  de  LIBRAS;  iii)  usar  imagens  para  a  compreensão  de
conceitos simples ou complexos, além de palavras-chave, de pesquisa no site de
busca do google e de suas ferramentas, de vídeos no Youtube, de programas da TV
INES;  iv)  planejar  atividade  de  aprendizagem que envolvam ação  do  estudante:
aprender  fazendo;  e  v)  trabalhar  simultaneamente  o  português  escrito  em
enunciados  de  atividades,  marcando  palavras-chave  para  a  compreensão  em
maiúscula.  Por  fim,  argumentamos  que  desconsiderar  as  especificidades  do
estudante  Surdo  é  valorizar  as  barreiras  que  o  impedem  de  avançar  em  seu
desenvolvimento  cognitivo,  de  aprender  e  de  ter  mais  e  melhores  condições  de
interagir com a realidade que o cerca, inclusive com o mundo do trabalho.

Palavras-chave:  Educação  Profissional  e  Tecnológica.  Ensino  de  Conceitos.
Estudantes Surdos. 
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1 PRODUTO EDUCACIONAL: CONTEXTUALIZAÇÃO

Caro(a) professor(a),

Apresento a você o produto educacional gerado a partir da demanda do Programa

de Mestrado Profissional em Educação Profissional Tecnológica em Rede Nacional

ofertado pelo Centro de Referência em Formação e EAD, do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), instituição associada ao

referido programa.

O Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede

Nacional (PROFEPT) concentra-se na área de Educação Profissional e Tecnológica

(EPT).  Essa  área  compreende  os  processos  educativos,  formais  e  não  formais

relacionados  ao  mundo  do  trabalho  e  à  produção  de  conhecimento,  numa

perspectiva interdisciplinar,  com vistas à integração dos campos do Trabalho, da

Ciência,  da  Cultura  e  da  Tecnologia.  Compreende  ainda  a  gestão  em  suas

dimensões  de  organização  e  implementação  com  um  enfoque  de  atuação  que

objetiva promover a mobilização e a articulação de todas as condições materiais e

humanas necessárias para garantir essa formação.

O  PROFEPT  tem  como  objetivo  proporcionar  formação  em  educação

profissional  e  tecnológica  aos  profissionais  da  Rede  Federal  de  Educação

Profissional,  Científica  e  Tecnológica  (RFEPCT),  visando  tanto  a  produção  de

conhecimento  como  o  desenvolvimento  de  produtos  educacionais,  por  meio  da

realização de pesquisas que integrem os saberes inerentes ao mundo do trabalho e

ao conhecimento sistematizado. Nesse sentido, se propõe a alcançar os seguintes

objetivos específicos:

a) atender à necessidade de formação continuada, numa perspectiva interdisciplinar

e em nível de mestrado, voltada para profissionais da Rede Federal de Educação

Profissional e Tecnológica a fim de desenvolverem atividades de ensino, gestão e

pesquisa  relacionados  à  educação  profissional  e  tecnológica,  na  perspectiva  de

elaboração de produtos educacionais e materiais técnico-científicos com vistas à

inovação tecnológica;
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b)  atender  à  necessidade  de  desenvolvimento  de  trabalhos  de  investigação

interdisciplinar,  constituído  pela  interface  entre  Trabalho,  Ciência,  Cultura  e

Tecnologia, na perspectiva de melhoria dos processos educativos e de gestão em

espaços formais ou não-formais; e

c) atender à demanda nacional por formação de recursos humanos em cursos de

pós-graduação  stricto  sensu,  com  vistas  ao  desenvolvimento  de  pesquisas  que

integrem os  saberes  práticos  inerentes  ao  mundo  do  trabalho  ao  conhecimento

sistematizado e interdisciplinar, na perspectiva de contribuir com o desenvolvimento

socioeconômico, científico e cultural nas diversas regiões do Brasil.

O profissional  egresso deverá estar habilitado a desenvolver atividades de

pesquisas  e  relacionadas  ao  ensino,  voltadas  para  a  educação  profissional  e

tecnológica,  em espaços formais  e  não formais,  capaz de desenvolver  soluções

tecnológicas que possam contribuir para a melhoria do ensino.

O produto  educacional  aqui  apresentado foi  desenvolvido  a partir  de  uma

pesquisa inserida na linha Práticas Educativas em EPT, que trata dos fundamentos

das práticas educativas e do desenvolvimento curricular na Educação Profissional e

Tecnológica,  em  suas  diversas  formas  de  oferta,  a  partir  de  uma  abordagem

inclusiva, interdisciplinar, em espaços formais e não formais, em conformidade com

a perspectiva do trabalho como princípio educativo e do currículo integrado. 

A pesquisa que gerou este produto educacional está inserida no macroprojeto

2 do programa: inclusão e diversidade em espaços formais e não formais de ensino

na EPT. Tais projetos trabalham as principais questões de ensino e aprendizagem

na EPT, no que se refere a questões relacionadas à Educação de Jovens e Adultos,

Educação  Indígena,  Educação  e  relações  étnico-raciais,  Educação  quilombola,

Educação  do  Campo,  Questões  de  Gênero  e  Educação  para  Pessoas  com

Deficiências (PCDs), e sua relação com as diversas práticas do mundo do trabalho e

com  os  processos  educacionais  na  EPT.  No  entanto,  o  escopo  deste  produto

educacional limitou-se à pesquisa sobre ensino-aprendizagem de estudantes Surdos

na EPT.

Devido à amplitude do tema e à limitação do tempo para o desenvolvimento

da pesquisa,  que ocorre simultaneamente ao desenvolvimento,  implementação e

avaliação do produto educacional, houve necessidade de um recorte no universo e
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na amostra no sentido de viabilizar ambos, pesquisa e produto educacional. Como

critério  para  o  recorte,  o  campus  a  ser  selecionado  deveria  atender  estudantes

Surdos na perspectiva do conceito de inclusão e viabilizar tanto a pesquisa quanto o

desenvolvimento, implementação e avaliação do produto educacional pretendido. O

Campus  Gaspar/IFSC  e  um  estudante  Surdo  do  Curso  Técnico  de  Informática

Integrado ao Ensino Médio voluntariaram-se a participar.  Para isso, o projeto de

pesquisa foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) via Plataforma Brasil, e

obteve autorização para sua condução sob o número 3.011.224.

O produto educacional – Aprendendo para Ensinar Matrizes: atividades de

ensino  de  estudante  Surdo  para  estudante  Surdo  –  que  ora  apresentamos  foi

motivado por minhas experiências pessoais e profissionais em escolas de Educação

Básica que recebem estudantes Surdos, por meu interesse em contribuir, de alguma

forma, com a aprendizagem desses estudantes, pela minha crença de que esses

sujeitos  são  capazes  de  aprender  desde  que  sejam  respeitadas  suas

especificidades  e  pela  dificuldade  encontrada  por  estudantes  Surdos  e  seus

professores em relação a conceitos de Matemática tido como difíceis de ensinar e

aprender, a exemplo de Matrizes.

Tendo em mente  esse cenário, o presente produto educacional foi pensado

de tal forma que, a partir da compreensão do conceito, elementos e uso de Matriz na

vida profissional, o estudante Surdo participante da pesquisa tivesse condições de

ensinar o que aprendeu a outros estudantes Surdos por meio de estratégias que

respeitassem as especificidades da cultura desses estudantes.

Subjazem à construção do produto educacional as premissas guiadas pela

compreensão  vigotskiana dos conceitos  de linguagem,  aprendizagem,  mediação,

níveis de desenvolvimento/aprendizagem e autonomia no contexto selecionado para

o  desenvolvimento  da  pesquisa  e  do  produto  educacional,  além  das  leis,

regulamentos  e  diretrizes  nacionais  sobre  a  inclusão  de  Surdos  na  Educação

Básica, que serão desenvolvidas ao longo deste texto.

As atividades de ensino-aprendizagem que compõem o produto educacional

foram  construídas  a  muitas  mãos:  por  mim,  guiada  pela  minha  orientadora  no

Programa  de  Mestrado,  pelos  professores  de  Matemática  e  de  Informática  do

Campus Gaspar/IFSC, que avaliaram e validaram as atividades de aprendizagem
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propostas,  pelo  intérprete  de  LIBRAS,  que  esteve  ao  meu  lado  interpretando  e

mediando minhas interações com o estudante participante, pelo próprio estudante

participante  da  pesquisa  e  de  sua  família,  entre  outros  docentes  e  técnicos

administrativos em educação do Campus Gaspar, que não mediram esforços para

que todo o processo se efetivasse da melhor maneira possível.

A intenção com a socialização deste produto educacional é convidá-lo(la) a

criar os seus. Cabe ressaltar que não se pretende, com essas atividades, prescrever

o passo a passo de procedimentos, mas provocar ideias e estimulá-lo(la) a tentar

outras  práticas  pedagógicas  com  outros  conceitos  tidos  como  complexos,  não

apenas na Matemática, mas em outras áreas do conhecimento.

Hagar de Lara Tibúrcio de Oliveira

Marimar da Silva (Orientadora)

Gaspar, primavera de 2019. 



8

2 O SUJEITO SURDO: COMPREENSÕES BÁSICAS

O tema relacionado à educação inclusiva é o mais polêmico e inquietante para nós, comunidade
surda (alunos surdos, seus familiares, professores surdos, professores bilíngues e intérpretes), bem

como para professores que não têm domínio da língua e coordenadores, devido às condições
culturais históricas, educativas e linguísticas que estão em jogo. (CAMPOS, 2014, p. 37)

De acordo com o Decreto 5.626 de 2005, Surdo é todo sujeito que, “por ter

perda  auditiva,  compreende  e  interage  com o  mundo  por  meio  de  experiências

visuais,  manifestando  sua  cultura  principalmente  pelo  uso  da  Libras”.  (BRASIL,

2005).  No  entanto,  essa  compreensão  sobre  como  o  sujeito  Surdo  aprende  e

interage com o mundo ao seu redor está distante do que se entende e se faz na

prática, principalmente nas instituições de ensino.

Segundo Carvalho (2010, p.45), no Brasil, “adotou-se a expressão educação

inclusiva  para  traduzir  a  orientação  política  proposta,  o  que  acarreta  inúmeras

mudanças nas atitudes das pessoas e nas práticas educacionais das organizações

de ensino-aprendizagem”. Caminhamos a passos lentos nesse sentido apesar de

não ser a desejada pela Comunidade Surda, que clama por uma Educação Bilíngue

para os seus.

A partir das discussões teóricas, políticas e sociais várias leis vêm norteando

a inclusão de pessoas Surdas em instituições de ensino e têm contribuído para os

avanços na área educacional. Entre elas temos:

 a Lei 10.436 de 2002, que reconhece a Libras como segunda língua

oficial do Brasil;

 o Decreto 5.626 de 2005, que regulamenta a referida lei  e obriga a

inserção da Libras nos cursos de licenciatura;

 a Lei 12.319 de 1º de Setembro de 2010, que regulamenta o exercício

da profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais -

LIBRAS;

 a Lei  Brasileira  de  Inclusão nº  13.146 de 2015,  também conhecida

como Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das

liberdades fundamentais  por  pessoa com deficiência,  visando à sua

inclusão social e cidadania; e o mais recente,
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 o Decreto 9.465 de 2 de Janeiro de 2019, que traz as competências da

Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos no Artigo 35,

diretoria esta que até então não existia.

Há  ainda  a  legislação  da  Educação  Especial,  que  não  é  bem-vista  pela

Comunidade Surda,  porque essa modalidade de ensino,  “[...]  cujos componentes

ideológicos,  políticos,  teóricos,  etc.  são,  no  geral,  de  natureza  discriminatória,

descontínua  e  anacrônica,  conduzem a  uma  prática  permanente  de  exclusão  e

inclusão.” (SKLIAR, 2016, p. 11). No entanto, embora considerada ultrapassada para

a Comunidade Surda, é a legislação da Educação Especial na perspectiva inclusiva

que tem contribuído para políticas de inclusão escolar e que obriga minimamente a

contratação de intérprete de Libras e Atendimento Educacional Especializado (AEE)

nas instituições de ensino.

Na  legislação  da  educação  especial  na  perspectiva  inclusiva,  que  trouxe

alguns avanços na inclusão educacional de surdos, podemos citar:

 a Política da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva,

que  aborda  a  educação  bilíngue  Libras/Português  para  surdos  e  o

AEE, que pode ser ofertado na modalidade oral,  escrita e/ou Libras

(BRASIL, 2008);

 a Resolução nº4 de 2009, que institui as diretrizes operacionais para o

Atendimento Educacional Especializado (BRASIL, 2009); e

 a publicação do Ministério da Educação e Cultura sobre o Atendimento

Educacional  Especializado  –  pessoas  com  surdez,  que  trata

especificamente das abordagens educacionais com alunos surdos que

frequentam o AEE (BRASIL, 2007).

Considerando o contexto legal e o esforço das instituições educacionais, que

buscam, há anos, implementar a legislação vigente; considerando também que há

um movimento  político  encabeçado pela  Comunidade Surda,  que demanda uma

educação bilíngue para sujeitos Surdos, o Produto Educacional aqui descrito busca

respeitar tanto a legislação brasileira específica quanto as leis da educação especial

na  perspectiva  inclusiva,  já  que o  Campus Gaspar,  contexto  onde  este  Produto

Educacional foi  desenvolvido, não oferta educação bilíngue, mas inclusiva, assim

como as especificidades que caracterizam a aprendizagem desses estudantes. 
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Assim,  o  Produto  Educacional  aqui  apresentado  respeita  a  identidade

linguística do Surdo, ou seja, entende que a primeira língua (L1) desse estudante é a

língua brasileira  de sinais  (LIBRAS) e que a segunda língua (L2)  é  o português

escrito. O Produto Educacional ainda tem como suporte teórico alguns dos conceitos

da teoria vygotskyana, a citar: linguagem, aprendizagem/desenvolvimento, zona de

desenvolvimento real e proximal, que serão desenvolvidos na próxima seção.
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3 COMO APRENDE UM ESTUDANTE SURDO?

Tomemos como ponto de partida o fato de que a aprendizagem da criança começa muito

antes da aprendizagem escolar. A aprendizagem escolar nunca parte do zero. Toda a aprendizagem

da criança na escola tem uma pré-história. (VIGOTSKII, 1988, p. 109)

Para  entendermos  como  aprende  um  estudante  Surdo  é  necessário

primeiramente  compreender  a  importância  que  a  linguagem  exerce  sobre  esse

sujeito  e  as  interações  mediadas,  que  são  primordiais  para  o  desenvolvimento

cognitivo desse indivíduo, conforme os estudos vygotskyanos que veremos a seguir.

Vygotsky trouxe amplas contribuições aos estudos acerca de linguagem e

desenvolvimento, estudando as funções psicológicas superiores nas crianças. Além

disso, colaborou com teorias sobre a criança com deficiência,  concentrando “sua

atenção  nas  habilidades  que  tais  crianças  possuíam,  habilidades  estas  que

poderiam formar a base para o desenvolvimento de suas capacidades integrais”.

(LURIA, 1988, p. 34)

No entanto, para que haja o desenvolvimento dessas capacidades integrais

mencionadas, em se tratando de estudantes Surdos, é imprescindível que as ações

educativas sejam mediadas por  práticas  experientes.  Vigotskii  (1988)  denominou

zona  de  desenvolvimento  potencial  (ZDP)  essa  mediação  que  possibilita  ao

educando fazer algo com auxílio de alguém experiente, ou seja,

a área de desenvolvimento potencial permite-nos, pois, determinar os futuros
passos da criança e a dinâmica do seu desenvolvimento e examinar não só o
que  o  desenvolvimento  já  produziu,  mas  também  o  que  produzirá  no
processo de maturação. (VIGOTSKII, 1988, p. 113).

Diante  dessa  premissa,  compreendemos  que  a  criança  inicia  a  sua

aprendizagem  mediada  primeiramente  pela  linguagem,  que  na  abordagem

interacionista  de  Vygotsky,  conforme  aponta  Quadros  (1997),  a  linguagem  é

consequência do desenvolvimento cognitivo.

Consequentemente,  de  modo igual,  a  aprendizagem da linguagem para  a

criança  Surda,  mesmo  sendo  visoespacial,  a  literatura  vem  apontando  que  é

imprescindível que ela tenha acesso à linguagem desde a mais tenra idade, além de



12

todas  as  experiências  visuais  possíveis  para  a  plena  fluência  na  língua  e

conhecimento de mundo (QUADROS, 1997; SALLES, 2007; SACKS, 2010)

Em outras  palavras,  por  meio  da  Língua  Brasileira  de  Sinais  (LIBRAS)  e

utilizando  imagens  e  materiais  concretos,  o  Surdo  terá  mais  chances  de  se

desenvolver cognitivamente, aprender e interagir com o mundo ao seu redor com

mais eficácia, conforme se deseja demonstrar com este Produto Educacional.
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4 APRENDER PARA ENSINAR: ATIVIDADES DE ENSINO DE ESTUDANTE 
SURDO PARA ESTUDANTE SURDO NA EPT

O visual, isso atinge o coração do surdo! Parece que a imagem já responde pelo surdo, ela é um

meio muito importante! (FIGUEIREDO, 2015, p. 40-41)

O produto educacional  aqui  proposto - Atividades de Ensino de Estudante

Surdo para Estudante Surdo na EPT - visa a sugerir procedimentos de ensino para

estudantes Surdos matriculados em Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio

de Institutos Federais,  este especificamente para o Curso Técnico de Informática

Integrado  ao  Ensino  Médio,  que  contribuam  para  promover  a  igualdade  de

oportunidades e  condições de acesso ao conhecimento  formal  por  parte  desses

estudantes nessa modalidade de ensino.

Este  produto  constitui-se  de  quatro  etapas  organizadas  em  atividades

diversificadas com objetivos de ensino e de aprendizagem específicos.  A primeira

etapa: fase de diagnóstico, constitui-se de atividades que buscam identificar o nível

de desenvolvimento real / aprendizagem (VIGOTSKII, 1988) que o estudante Surdo

participante da pesquisa tem sobre o conceito de Matriz, seus elementos e uso na

vida  real.  Tais  atividades  são  mediadas  pela  professora-pesquisadora  e  pelo

intérprete  por  meio  de  estratégias  imagéticas  relacionadas  ao  que  se  pretende

diagnosticar, além da LIBRAS (L1 desses estudantes) e do português escrito (L2

desses estudantes).

A segunda etapa: fase de intervenção, constitui-se de atividades desenhadas

a partir do diagnóstico realizado, que buscam promover a compreensão do conceito

de Matriz, seus elementos e uso no mundo do trabalho pelo estudante Surdo. As

atividades são planejadas de tal forma que pretendem criar uma ZDP (VIGOTSKII,

1988), mediada pela professora-pesquisadora e pelo intérprete de LIBRAS, por meio

de materiais concretos, imagens e vídeos, de atividades impressas em português

escrito,  e  da LIBRAS, língua de comunicação do participante.  Acredita-se que a

criação  da  ZDP  pode  levar  o  estudante  a  ampliar  seu  nível  de

desenvolvimento/aprendizagem sobre o conceito pretendido e produzir videoaulas

para outros estudantes Surdos na terceira etapa de desenvolvimento do produto.

Partindo  da  premissa  de  que  o  estudante  Surdo  aprendeu  o  conceito  de

Matriz e consegue identificar seu uso no mundo do trabalho na segunda etapa, a
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terceira  etapa:  fase  de  elaboração  de  roteiro  para  videoaula,  constitui-se  de

atividades que buscam criar condições para que o estudante Surdo elabore uma

videoaula sobre Matriz para ensinar o conceito, os elementos e o uso para outros

estudantes  Surdos,  na  quarta  e  última  etapa do  produto  educacional:  fase  de

produção da videoaula sobre Matriz.

Acredita-se  que  a  repetição  diversificada  de  atividades  de  ensino-

aprendizagem sobre o mesmo conceito pode levar o estudante Surdo participante da

pesquisa a atingir  o nível  de desenvolvimento real  no que tange ao conceito  de

Matriz, aprender mais e melhor a partir do momento em que ensina outros, e a se

sentir valorizado tendo em vista o desafio da tarefa a ele proposto e a finalidade das

videoaulas.

A sequência de aulas videogravadas, que tem como protagonista o estudante

Surdo, visa explicar em Libras o conceito de Matriz, sua aplicação na vida real e na

informática para outros estudantes Surdos. A escolha pelo conceito de Matriz deu-se

pelo  fato  de  ele  ser  abordado  simultaneamente  no  Componente  Curricular

Matemática e Informática,  do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino

Médio, do Campus Gaspar/IFSC, no qual o participante estava matriculado momento

da  pesquisa,  de  ser  um  conceito  que  permeia  o  componente  curricular  de

Programação e de ser percebido como um conceito de difícil compreensão por parte

dos estudantes e professores conforme o estudo de (ZWAN, 2016).

Ainda, as atividades de ensino-aprendizagem das videoaulas partem da L1

(LIBRAS) do estudante para a L2 (português escrito)  e se apoiam em imagens,

tendo em vista que os Surdos usam recursos visuais para interagir socialmente e

aprender  nos  contextos  onde  transitam,  conforme  argumenta  os  estudos  de

Figueiredo (2015) e Skliar (2016).

Na  sequência,  as  quatro  etapas  constituintes  do  produto  educacional,  no

formato  de  plano  de  aula,  tendo  em  vista  o  contexto  onde  foi  desenvolvido  e

avaliado: Campus Gaspar/IFSC, são apresentadas.

4.1 1ª Etapa: Fase de Diagnóstico

Como mencionado anteriormente, essa etapa tem como objetivo diagnosticar

o nível de desenvolvimento real/aprendizagem do estudante Surdo no que tange ao
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conceito a ser trabalhado na segunda, terceira e quarta etapas - Matriz: conceito,

elementos  e  uso  no  mundo  do  trabalho  -,  além  de  identificar  informações

pertinentes, como o uso de tecnologias digitais na vida do estudante participante da

pesquisa. Para atingir esse objetivo, foi usada a estrutura de plano de aula como

estratégia  de  sistematização  do  passo  a  passo  da  etapa  de  diagnóstico.  Tal

estrutura, devido ao seu detalhamento, permite a identificação precisa dos pontos

positivos  e  problemáticos  de  quaisquer  elementos  e/ou  passos  constituintes  do

plano e, assim, seu replanejamento pode ser potencializado.

Essa  etapa  foi  planejada  no  formato  de  entrevista,  conduzida  pela

pesquisadora com apoio do intérprete de LIBRAS do campus e tem dois momentos:

i) a coleta de informações sobre o uso de tecnologias digitais pelo participante, com

base no estudo de Oechsler (2018), e sobre conteúdos estudados pelo participante

no Ensino Médio;  e  ii)  a  identificação do desenvolvimento  real/aprendizagem do

participante em relação ao conceito foco deste produto educacional.

Devido  à  especificidade  do  contexto  e  dos  participantes,  as  falas  dos

participantes em letra maiúscula no texto marcam a interação da pesquisadora em

LIBRAS com o  participante  e  o  intérprete.  Além disso,  as  perguntas  feitas  pela

pesquisadora  são  traduzidas  para  LIBRAS  pelo  intérprete  ao  participante  e  as

respostas  deste  são  traduzidas  para  o  português  oral  pelo  intérprete  para  a

pesquisadora. Por fim, o encontro foi filmado para análise posterior.

Na sequência, o passo a passo do plano desenhado para a implementação

da 1ª etapa: fase de diagnóstico, é apresentado de forma detalhada no Quadro 1.

Quadro 1 – Fase Diagnóstico
(continua)

Identificação Data: 11/02/19 || Horário: 10h25min
Participantes: estudante Surdo, sujeito do estudo; intérprete de LIBRAS e 
professora-pesquisadora, condutores do processo

Tema Diagnóstico do nível de desenvolvimento real/aprendizagem do estudante

Conteúdo Matemática: conceito, elementos e uso de Matriz
Informática: uso de aplicativos
Libras: sinais correspondentes ao conteúdo selecionado
Português: termos relacionados ao conteúdo selecionado
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Quadro 1 - Fase Diagnóstico
(continuação)

Objetivos Identificar  o  nível  de  desenvolvimento  real/aprendizagem do  participante  sobre
tecnologias digitais;
Identificar o nível de desenvolvimento real/aprendizagem do participante sobre o
conteúdo selecionado; e
Identificar  o  nível  de  desenvolvimento  real/aprendizagem do  participante  sobre
sinais do conteúdo selecionado em LIBRAS.

Procedimentos 
metodológicos

1º momento: diagnóstico sobre o uso de tecnologias digitais (Tempo estimado
20 minutos)
Cumprimento o aluno e o intérprete em LIBRAS e explico a eles o objetivo do
encontro: BOM DIA! ESTOU AQUI PARA INICIAR A MINHA PESQUISA. Direciono
o olhar para o estudante e falo: DESDE JÁ AGRADEÇO A SUA PARTICIPAÇÃO.
ESSE  ENCONTRO  É  MUITO  IMPORTANTE  PARA  A  MINHA  PESQUISA
PORQUE  É  A  PARTIR  DO  QUE  VOCÊ  VAI  ME  INFORMAR  QUE  EU
PREPARAREI  OS  PRÓXIMOS  ENCONTROS.  VOU  FAZER  ALGUMAS
PERGUNTAS E GOSTARIA QUE VOCÊ RESPONDESSE COM SINCERIDADE.
SE VOCÊ NÃO SE SENTIR CONFORTÁVEL COM ALGUMA PERGUNTA, VOCÊ
DEVE ME INFORMAR.  VOCÊ NÃO É OBRIGADO A RESPONDER.  ALGUMA
DÚVIDA? PODEMOS COMEÇAR? PRIMEIRO. Neste momento, dirijo meu olhar
ao intérprete, que fará a sinalização das perguntas e a tradução das respostas,
enquanto eu anoto as respostas.
1) Você costuma assistir vídeos?
2) Que tipo de vídeos?
3) Vocês assiste vídeos para estudar?
4) Onde busca esses vídeos?
5) Há vídeos em Libras para estudar? Se sim, em qual site?
6) Você já assistiu alguma vídeo aula em Libras?
7) Você gostaria que tivesse vídeo aula em Libras de conteúdos mais complexos?
8) De quais disciplinas você gostaria que tivesse vídeo aulas?
9) De que forma você acha que deveria ser as vídeo aulas para Surdos? 
10) Você já produziu algum vídeo? Sobre que tema? Como foi? Se não produziu,
você faria algum vídeo para a Comunidade Surda?
Informo  que  a  entrevista  terminou  e  agradeço:  TERMINAMOS  ESSA  PARTE.
MUITO OBRIGADA.
Em seguida,  peço  ao participante que assinale  com um (X)  os conteúdos que
recorda  ter  estudado  no  Ensino  Médio:  AGORA,  GOSTARIA  QUE  VOCÊ
ASSINALASSE  O  QUE  LEMBRA  DE  TER  ESTUDADO  NO  ENSINO  MÉDIO.
Então entrego a folha impressa com algumas imagens de conteúdos.
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Quadro 1 - Fase Diagnóstico
(continuação)

Procedimentos 
metodológicos

Figura 1 - Conteúdos do Ensino Médio

Fonte: Dante (2016).

Após o participante marcar o que recorda ter estudado no Ensino Médio, informo
que irei prosseguir com mais algumas perguntas de conhecimentos escolares.

2º momento: diagnóstico do desenvolvimento real sobre Matrizes
(Tempo estimado 20 minutos)
Nesse momento, reforço ao participante que não é obrigado a responder, mas se o
fizer, ajudará a minha pesquisa. VAMOS PROSSEGUIR COM MAIS ALGUMAS
PERGUNTAS,  MAS  ELAS  SÃO  SOBRE  CONHECIMENTO  TRABALHADO  NA
ESCOLA. É IMPORTANTE QUE VOCÊ RESPONDA COM SINCERIDADE O QUE
VOU  PERGUNTAR.  SE  VOCÊ  NÃO  SOUBER  A  RESPOSTA  DE  ALGUMA
PERGUNTA, NÃO TEM PROBLEMA. BASTA INFORMAR QUE NÃO SABE. ISSO
SERÁ  SUFICIENTE  PARA  A  MINHA  PESQUISA.  TUDO  BEM?  ALGUMA
DÚVIDA?  Espero  a  resposta  do  participante  e  informo:  AGORA,  VOU  LHE
MOSTRAR ALGUMAS IMAGENS E PERGUNTAR SE VOCÊ SABE ME DIZER O
QUE  ELAS  SIGNIFICAM.  POSSO  COMEÇAR  A  PROJETAR  AS  IMAGENS?
Espero a resposta do participante e agradeço: OBRIGADA.
Projeto o slide com imagens de alimentos e pergunto em Libras: VOCÊ PODE ME
EXPLICAR  O  QUE  VÊ?  VOCÊ  CONHECE  O  SINAL  EM  LIBRAS  QUE
REPRESENTA ESSA IMAGEM? COMO AS IMAGENS FORAM ORGANIZADAS
NESSA IMAGEM?
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Quadro 1 - Fase Diagnóstico
(continuação)

Procedimentos 
metodológicos

Figura 2 - Primeiro slide da aula diagnóstica

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Aguardo a resposta e, em seguida, projeto a mesma imagem com os elementos
organizados de forma diferente e pergunto, apontando para o chocolate, sanduíche
e suco: E COMO AS IMAGENS FORAM ORGANIZADAS NESSA IMAGEM?

Figura 3 - Segundo slide da aula diagnóstica

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Aponto para as linhas e depois para as colunas e pergunto se conhece os sinais de
ambas. VOCÊ CONHECE O SINAL DE LINHA E DE COLUNA? Com auxílio do
intérprete, pergunto se sabe sinalizar os elementos de cada linha.
Projeto  o  próximo  slide  e  pergunto  em  Libras:  VOCÊ  RECONHECE  ESTA
IMAGEM?,  apontando  para  a  imagem.  Espero  a  resposta  do  aluno  e  depois
pergunto:  CONHECE O SINAL? SABE O NOME PARA SE REFERIR A ESTA
IMAGEM?
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Quadro 1 - Fase Diagnóstico
(continuação)

Procedimentos 
metodológicos

Figura 4 - Terceiro slide da aula diagnóstica

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Projeto outro slide e pergunto ao aluno se poderia resolver a tarefa que propõe
encontrar os números que estão dispostos na matriz: elemento da 1ª COLUNA,
com a 3ª LINHA e o elemento da 3ª COLUNA com a 4ª LINHA. Abaixo da imagem
da matriz, há as opções A, B e C para assinalar. Peço que ele observe e depois
marque um X no próprio  slide.  VOCÊ PODERIA RESOLVER ESSA TAREFA?
Reforço que se não souber, basta dizer que não sabe. SE VOCÊ NÃO SOUBER,
NÃO TEM PROBLEMA. USE O TEMPO QUE PRECISAR.

Figura 5 - Quarto slide da aula diagnóstica

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Por fim, projeto o próximo slide perguntando ao aluno se ele sabe para que servem
as matrizes. VOCÊ SABE ALGUM USO DE MATRIZ NA INFORMÁTICA?
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Quadro 1 - Fase Diagnóstico
(continuação)

Procedimentos 
metodológicos

Figura 4 - Terceiro slide da aula diagnóstica

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Projeto outro slide e pergunto ao aluno se poderia resolver a tarefa que propõe
encontrar os números que estão dispostos na matriz: elemento da 1ª COLUNA,
com a 3ª LINHA e o elemento da 3ª COLUNA com a 4ª LINHA. Abaixo da imagem
da matriz, há as opções A, B e C para assinalar. Peço que ele observe e depois
marque um X no próprio  slide.  VOCÊ PODERIA RESOLVER ESSA TAREFA?
Reforço que se não souber, basta dizer que não sabe. SE VOCÊ NÃO SOUBER,
NÃO TEM PROBLEMA. USE O TEMPO QUE PRECISAR.

Figura 5 - Quarto slide da aula diagnóstica

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Por fim, projeto o próximo slide perguntando ao aluno se ele sabe para que servem
as matrizes. VOCÊ SABE ALGUM USO DE MATRIZ NA INFORMÁTICA?
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Quadro 1 - Fase Diagnóstico
(continuação)

Procedimentos 
metodológicos

Figura 6 - Quinto slide da aula diagnóstica

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Informo ao aluno que o encontro terminou, agradeço a contribuição e reforço a data
do próximo encontro.
POR  HOJE  TERMINAMOS.  MUITO  OBRIGADA  PELA  CONTRIBUIÇÃO.
TEREMOS UM PRÓXIMO ENCONTRO NO DIA 18 DE FEVEREIRO. Projeto o
último slide da aula diagnóstica com agradecimento em Libras.

Figura 7 - Último slide da aula diagnóstica

Fonte: Escolibras (2019).

Recursos Intérprete de Libras, profª de Matemática, aluno, computador, internet, caderno, 
caneta, imagens, questionário em Libras apresentação em Powerpoint com 
imagens de tabela e matrizes.

Avaliação da 
fase

Respostas dadas aos estímulos visuais sobre o conteúdo selecionado para o 
diagnóstico.
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Quadro 1 - Fase Diagnóstico
(conclusão)

Referências DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. 3. ed. São Paulo: Ática, 
2016. v. 2.

MATRIZES: definição e conceitos. 1 vídeo (10min). Publicado pelo canal Stoodi – 
Enem 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2dO6Zquwp30. 
Acesso em: 14 jan. 2019.

STOODI. Matrizes: 55 exercícios. [S.l.], 2019. Disponível em: 
http://bit.ly/questoesMatrizes. Acesso em: 14 jan. 2019.

OECHSLER, Vanessa. Comunicação multimodal: produção de vídeos em aulas 
de Matemática. 2018. 311 p. Tese (Doutorado) - Universidade Estadual Paulista, 
Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Rio Claro, 2018.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

4.2 2ª Etapa: Fase de Intervenção

Com  base  no  resultado  da  fase  de  diagnóstico,  que  sinalizou  que  o

participante não tem nenhum conhecimento armazenado sobre o conceito de Matriz,

seus elementos ou uso profissional, nem noção de linha, coluna ou da sinalização

desses termos, ou destreza no uso de diferentes plataformas e ferramentas digitais

para estudo ou entretenimento, esta etapa visa fazer uma intervenção no nível de

desenvolvimento  real/aprendizagem  do  participante  no  que  tange  a  esses

conhecimentos. Mais especificamente, na 2ª etapa pretende-se levar o participante a

aprender o conceito de Matriz, seus elementos base (linha e coluna) e uso e a usar

algumas plataformas, ferramentas e recursos digitais para, assim, ter condições de

elaborar um roteiro de videoaula sobre Matriz para estudantes Surdos na 3ª etapa

do produto educacional e de fazer uma videoaula sobre esse conceito na 4ª etapa

do produto.

Na  sequência,  o  passo  a  passo  dos  planos  de  aula  desenhados  para  a

implementação da 2ª etapa: fase de intervenção, é apresentado de forma detalhada

nos Quadros 2 e 3. Cabe salientar ainda que, por questões práticas, os planos de

aula foram construídos para formar uma unidade de sentido com começo, meio e

fim. Isso não significa dizer que cada plano de aula tenha sido desenvolvido em um

encontro  mas  em  vários,  levando  em  consideração  o  estado  emocional  do

participante  e  o  nível  de  desafio  cognitivo  proposto  em  cada  atividade  de

aprendizagem.
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Quadro 2 - Fase de Intervenção / Plano de Aula 1
(continua)

Identificação Data: 18/02/19 - Horário: 10h25min
Participantes da fase: estudante Surdo, intérprete de LIBRAS e professora-
pesquisadora

Tema Tabela e Matriz

Conteúdo por 
área de 
conhecimento

Matemática: Linha, Coluna, Tabela, Matriz e seus elementos
Libras: sinais correspondentes à Matriz e aos seus elementos
Português: termos relacionados à Matriz e aos seus elementos

Objetivos de 
aprendizagem 
por área de 
conhecimento

Matemática: Conceituar Tabela e Matriz e identificar os elementos de uma Tabela
e de Matriz;
Libras: Explicar e sinalizar os conceitos e elementos constituintes de uma Tabela e
de Matriz; e
Português:  Relacionar  os  conceitos  trabalhados  na  LIBRAS  com  o  português
escrito.

Procedimentos 
metodológicos

Cumprimento o aluno em Libras e apresento o objetivo do encontro: “BOA TARDE!
TUDO  BEM  COM  VOCÊ?  HOJE  VAMOS  FAZER  ALGUMAS  ATIVIDADES
PRÁTICAS  BEM  IMPORTANTES  PARA  A  MINHA  PESQUISA.  POSSO
COMEÇAR? Coloco sobre a mesa uma cartolina com uma tabela desenhada com
4 colunas e 3 linhas. Também coloco sobre a mesa uma sacola com materiais
concretos: balas, tampinhas de garrafa PET, lacres de latinha e outro objetos.

À medida que abro a cartolina e a sacola com os objetos, digo para o participante:
VAMOS BRINCAR UM POUCO HOJE! PODE SER? E solicito que pegue somente
um tipo de objeto e os coloque dentro dos quadros em sequência, um do lado do
outro:  PEGUE  UM  TIPO  DE  OBJETO  E  COLOQUE-OS  DENTRO  DOS
QUADROS  EM  SEQUÊNCIA,  UM  DO  LADO  DO  OUTRO.  Aguardo  o  tempo
necessário para ele dispor os objetos sobre a cartolina e pergunto: QUE NOME
VOCÊ DÁ A ESSA ORGANIZAÇÃO DE OBJETOS UM DO LADO DO OUTRO?
Espera-se que o participante responda/sinalize “em linha”, “organizado em linha”,
“alinhado”  ou  “na  horizontal”  ou  “um do  lado  do  outro”.  Caso  a resposta  seja
“linha”,  confirmo  a  resposta:  MUITO  BEM,  L-I-N-H-A.  Se  a  resposta  for  “na
horizontal”,  mostro um fio de linha e estico o fio de linha na sequência que o
participante organizou e enfatizo: OK, HORIZONTAL OU EM L-I-N-H-A. E explico:
QUANDO VOCÊ COLOCA OS OBJETOS UM DO LADO DO OUTRO, VOCÊ TEM
OS  OBJETOS  ORGANIZADOS  EM LINHA.  CONCORDA?  E  continuo:  COMO
VOCÊ  SINALIZA  A  PALAVRA  LINHA?  Se  o  participante  souber,  confirmo  a
resposta; caso contrário, eu sinalizo e peço para ele repetir fazendo novamente a
pergunta: COMO VOCÊ SINALIZA ESSA ORGANIZAÇÃO DE OBJETOS UM DO
LADO DO OUTRO? Confirmo o sinal feito e prossigo: ISSO MESMO! E AGORA,
COMO  VOCÊ  ORGANIZARIA  ESSES  MESMOS  OBJETOS  DE  FORMA
DIFERENTE? Espera-se que o participante organize os objetos em coluna, se não
o fez na primeira vez, e repito os procedimentos: QUE NOME VOCÊ DÁ A ESSA
ORGANIZAÇÃO DE OBJETOS UM EM CIMA DO OUTRO? Espera-se  que  o
participante responda/sinalize “em coluna”, “organizado em bloco” ou “na vertical”
ou “um em cima do outro”. Caso a resposta seja “coluna”, confirmo a resposta:
MUITO BEM, C-O-L-U-N-A. E continuo: COMO VOCÊ SINALIZA A PALAVRA C-
O-L-U-N-A?  Se  o  participante  souber,  confirmo  a  resposta;  caso  contrário,  eu
sinalizo  e peço para ele  repetir  fazendo novamente a pergunta:  COMO VOCÊ
SINALIZA ESSA ORGANIZAÇÃO DE OBJETOS EM C-O-L-U-N-A? Confirmo o
sinal feito e prossigo: ISSO MESMO!



24

Quadro 2 - Fase de Intervenção / Plano de Aula 1
(continuação)

Procedimentos 
metodológicos

Em seguida, peço para ele organizar as tampas de garrafa em linha e os lacres de
latinha em coluna: AGORA GOSTARIA QUE VOCÊ ORGANIZASSE AS TAMPAS
DE GARRAFA EM LINHA E OS LACRES DE LATINHA EM COLUNAS. Ao término
pergunto:  COMO  VOCÊ  SINALIZA  A  ORGANIZAÇÃO  DAS  TAMPAS  DE
GARRAFA? E A ORGANIZAÇÃO DOS LACRES? Confirmo o sinal dado: MUITO
BEM, TAMPAS EM LINHA E LACRES EM COLUNA.
Após  esse  procedimento,  solicito  ao  participante  que  coloque  objetos
aleatoriamente  dentro  dos  quadros,  completando  todos  eles.  Então  pergunto:
QUAIS SÃO OS OBJETOS QUE ESTÃO NA 1ª LINHA? Aguardo a resposta e
confirmo: PARABÉNS. E reforço o nome dos objetos colocados pelo participante
em  LIBRAS.  E  continuo:  QUAIS  SÃO  OS  OBJETOS  QUE  ESTÃO  NA  1ª
COLUNA? Aguardo a resposta e confirmo: ISSO MESMO! E reforço o nome dos
objetos colocados pelo participante em LIBRAS. Ainda pergunto: QUE OBJETO
ESTÁ NA 1ª LINHA E 1ª COLUNA AO MESMO TEMPO? Aguardo a resposta,
confirmo e concluo: ISSO MESMO! O OBJETO BALA ESTÁ NA 1ª LINHA E 1ª
COLUNA AO MESMO TEMPO. Em seguida pergunto sobre o objeto na 1ª linha e
2ª  coluna:  E  AGORA,  QUE OBJETO ESTÁ NA 1ª  LINHA E  2ª  COLUNA AO
MESMO  TEMPO?  Confirmo  a  resposta:  PARABÉNS!  Faço  o  mesmo
procedimento com todos os objetos da 1ª linha, salteando as colunas para que o
participante perceba que há um objeto na união da linha com a coluna. Se houver
necessidade, faço o mesmo procedimento com as diferentes linhas também.

Depois disso,  retiro  todos os objetos da cartolina e solicito  ao participante que
coloque  objetos  específicos  em  locais  específicos  na  cartolina.  COLOCA  A
TAMPINHA NO PONTO EM QUE A 3ª COLUNA SE UNE COM A 1ª LINHA. Faço
isso várias vezes com outros objetos e outras situações. Após, guiar o aluno para
posicionar de várias formas os objetos na cartolina, pergunto se ainda tem alguma
dúvida sobre o que é linha e coluna: VOCÊ TEM ALGUMA DÚVIDA SOBRE O
QUE É UMA LINHA OU COLUNA? Caso  não  haja  dúvidas,  concluo  dizendo:
MUITO BEM. A CARTOLINA COM ESSAS LINHAS E COLUNAS REPRESENTA
UMA TABELA.  VOCÊ SABE O SINAL  DE TABELA?  Caso  o  participante  não
saiba, sinalizo e peço para ele repetir. E continuo: UMA TABELA SERVE PARA
ORGANIZAR COISAS. POR EXEMPLO, MEU HORÁRIO DE TRABALHO É UMA
TABELA. EU ORGANIZO MINHAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS POR DIA E
POR HORÁRIO.  COLOCO OS DIAS  DA SEMANA EM COLUNA:  SEGUNDA,
TERÇA, QUARTA, QUINTA, SEXTA, E OS HORÁRIOS NAS LINHAS. ASSIM EU
SEI QUE NA SEGUNDA, ÀS 10H25MIN, EU TENHO ENCONTRO CONTIGO NO
CAMPUS.  UMA TABELA É UM RECURSO QUE AS PESSOAS USAM PARA
COLOCAR MUITA INFORMAÇÃO DE FORMA RESUMIDA. Em seguida, pergunto
ao  participante  se  ele  tem uma tabela  de horário,  horário  de aula,  horário  de
atividades que ele precisa fazer  durante a semana etc.  e aguardo a resposta:
VOCÊ TEM UMA TABELA DE HORÁRIO DE AULA, POR EXEMPLO? Caso o
participante  tenha  uma  tabela  de  horário,  peço  para  me  dizer  o  que  faz  na
segunda às 8h, etc., caso contrário, fazemos uma tabela de horário de aula juntos.

Terminados os procedimentos de aprendizagem dos conceitos de linha, coluna e
tabela e o uso desta na vida pessoal ou profissional, pego a cartolina novamente e
troco os materiais concretos por números e repito o procedimento feito com os
materiais concretos. Dessa forma, busca-se levar o participante a compreender
que Matriz é uma Tabela com números, que uma Matriz também se constitui por
linhas e colunas e tem o mesmo propósito:  colocar muitas informações justas.
Esse processo de associação e relação é guiado pelas seguintes perguntas:
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Quadro 2 - Fase de Intervenção / Plano de Aula 1
(continuação)

Procedimentos 
metodológicos

MUITO BEM.  E  AGORA SE EU TROCAR OS OBJETOS POR NÚMEROS,  A
TABELA DEIXA DE SER TABELA? Espera-se que o participante diga que não. E
continuo: EM QUE LINHA E QUE COLUNA ESTÁ O NÚMERO 6? Pergunto isso
com outros números.  Depois  vou dando orientações para que ele  distribua os
números na tabela: COLOQUE O NÚMERO 10 NO PONTO EM QUE A 1ª LINHA
SE ENCONTRA COM A 2ª COLUNA. Faço isso até terminar os números e ele
preencher todos os quadros da cartolina.

Ao perceber que o participante desenvolve o que lhe é solicitado sem dificuldade,
pergunto: O QUE VOCÊ FEZ COM OS NÚMEROS É DIFERENTE DO QUE O
QUE VOCÊ FEZ COM OS OBJETOS? Espera-se que o participante diga que foi a
mesma coisa. Reforço a resposta dizendo: ISSO MESMO. FOI A MESMA COISA.
E  continuo:  COMO  CHAMAMOS  ESSE  QUADRO  ONDE  ORGANIZAMOS
COISAS? Confirmo a resposta dada: PERFEITO! TABELA.

Após,  projeto  o  slide  com uma  tabela  retirada  da  internet  contendo  notas  de
algumas disciplinas e pergunto: ISSO É UMA TABELA? O QUE ELA TEM NAS
LINHAS E NAS COLUNAS? Espera-se que o participante diga que é uma tabela
com  notas  de  alguns  alunos  (colocados  nas  linhas)  em  algumas  disciplinas
(colocadas nas colunas).  Feita  essa identificação,  pergunto:  AGORA DIGA AS
NOTAS DO ALUNO “B”. E continuo fazendo perguntas salteadas: QUE NOTA O
ALUNO  “C”  TIROU  EM  INGLÊS?  QUE  NOTA  O  ALUNO  “A”  TIROU  EM
ESPANHOL? etc.

Figura 8 - Tabela de notas

Fonte: Só matemática (2019).

Então, pergunto qual a finalidade dessa tabela para os alunos ou para a escola:
VOCÊ SABE ME DIZER PARA QUE SERVE ESSA TABELA? Espera-se que o
participante diga que é para mostrar as notas dos alunos, para dar uma ideia de
como  está  o  aprendizado  dos  alunos  nessas  disciplinas  ou  para  resumir  as
informações das notas dos alunos, etc.

Projeto o próximo slide com a matriz referente à tabela anterior e abaixo uma outra
matriz explicitando a organização das linhas e das colunas. Explico ao participante
que coloquei  as notas dos alunos A, B e C de outra forma e pergunto:  ESSA
IMAGEM TRAZ AS NOTAS DOS ALUNOS A, B e C SÓ QUE DE OUTRA FORMA.
VOCÊ RECONHECE ESSA IMAGEM? JÁ VIU EM ALGUM LUGAR? VOCÊ SABE
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Quadro 2 - Fase de Intervenção / Plano de Aula 1
(continuação)

Procedimentos 
metodológicos

 EXPLICAR O QUE É? Espera-se que o participante identifique as características
da tabela - linha e coluna - , mas não saiba nominá-la. Informo ao aluno que essa
é a imagem de uma Matriz com as notas dos alunos A, B e C. Então pergunto: O
QUE É UMA MATRIZ? Espera-se que o aluno responda que uma Matriz é uma
tabela  com  números.  Em  seguida  pergunto:  QUANTAS  LINHAS  TEM  ESSA
MATRIZ? e QUANTAS COLUNAS? Confirmo a resposta: MUITO BEM, 3 LINHAS
E 3 COLUNA. Na imagem de baixo, aponto e mostro que as linhas começam de
cima para baixo e que as colunas da esquerda para a direita.

Figura 9 - Matrizes

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

O slide seguinte contém uma ilustração colorida de linhas e colunas, onde N são
as colunas e M são as linhas. Explico isso ao aluno apontando para a imagem e
fazendo os respectivos sinais em LIBRAS. ESTÁ VENDO ESTA IMAGEM? AQUI
ESTÁ MOSTRANDO  ONDE  SÃO AS  LINHAS E  AS  COLUNAS.  ENTÃO,  EM
MATRIZES A LETRA “N” INDICA A COLUNA E A LETRA “M” A LINHA. Abaixo a
Figura 10 mostra uma imagem especificando as linhas e as colunas da matriz.

Figura 10 - Identificação das linhas e colunas

Fonte: Zwan (2016, p. 68).
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Quadro 2 - Fase de Intervenção / Plano de Aula 1
(continuação)

Procedimentos 
metodológicos

Na sequência,  concluo:  ESSA É A IMAGEM DE UMA MATRIZ SÓ QUE SEM
NÚMEROS. E pergunto: VOCÊ SABE O SINAL DE MATRIZ? Caso não saiba,
apresento o sinal e solicito que repita.

Por  fim,  projeto  o  último  slide  com  a  frase  “Vamos  praticar?”  e  convido  o
participante a fazer algumas atividades impressas sobre os assuntos abordados
na  aula.  Foram planejadas  05  atividades  que  serão  entregues  uma  a  uma  e
corrigidas ao final de cada uma delas.

Entrego  a  folha  impressa  com  a  primeira  atividade  (Figura  10)  e  convido  o
participante  a  praticar:  VAMOS PRATICAR? Em seguida  leio  o  enunciado  da
atividade 1, que é traduzido pelo intérprete para o participante, e verifico se há
alguma dúvida,  dizendo:  ESSA É UMA ATIVIDADE QUE EU GOSTARIA QUE
VOCÊ FIZESSE.  ELA  FAZ PARTE DA MINHA PESQUISA TAMBÉM.  NESSA
ATIVIDADE VOCÊ VAI LIGAR OS SINAIS ÀS PALAVRAS. ALGUMA DÚVIDA?
Caso não haja  dúvida,  estabeleço o tempo para a  Atividade 1:  VOCÊ TEM 5
MINUTOS PARA FAZER A ATIVIDADE 1.

Figura 11 - Atividade impressa 1 - Aula 1

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Ao  término  do  tempo,  informo  ao  participante  que  vamos  corrigir:  TEMPO
ESGOTADO. VAMOS CORRIGIR? Caso haja necessidade, dou mais tempo para
o desenvolvimento da atividade. Após o estudante terminar a Atividade 1, corrijo e
faço comentários se necessário.
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Quadro 2 - Fase de Intervenção / Plano de Aula 1
(continuação)

Procedimentos 
metodológicos

Na  sequência,  entrego  a  Atividade  2  (representação  de  uma  Matriz)  e  digo:
AGORA VOCÊ VAI FAZER A ATIVIDADE 2. OK? Entrego a atividade e explico:
VOCÊ  VAI  PROCURAR  O  NÚMERO  QUE  ESTÁ  NA  LINHA  E  COLUNA,
CONFORME A LETRA “A”, “B” E “C”. O intérprete traduz os enunciados e então
pergunto:  ALGUMA  DÚVIDA?  Depois  informo  o  tempo  da  atividade  dizendo:
VOCÊ TAMBÉM TEM ATÉ 5 MINUTOS PARA FAZER A ATIVIDADE 2.

Figura 12 - Atividade impressa 2 - Aula 1

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Após o estudante terminar, faço os mesmos procedimentos de correção. Então,
entrego  a  Atividade  3  (tabela  de  notas  já  apresentada  ao  aluno  na  fase
diagnóstica) e digo: LEMBRA DAQUELA TABELA DE NOTAS DE ESTUDANTES
QUE APRESENTEI NA AULA DIAGNÓSTICA? AGORA VOCÊ VAI RESOLVER
AS ATIVIDADES QUE ESTÃO ESCRITAS NAQUELA TABELA. OK? O intérprete
traduz os  enunciados e então  pergunto:  ALGUMA DÚVIDA? Depois  informo o
tempo  da  atividade  dizendo:  VOCÊ  TAMBÉM  TEM  ATÉ  5  MINUTOS  PARA
FAZER A ATIVIDADE 3.

Figura 13 - Atividade impressa 3 - Aula 1

Fonte: Dados da pesquisa (2019).
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Quadro 2 - Fase de Intervenção / Plano de Aula 1
(conclusão)

Procedimentos 
metodológicos

Ao término tempo, faço os mesmos procedimentos de correção. Então, solicito ao
participante e  ao intérprete  que avaliem o encontro  respondendo as  seguintes
perguntas:
Participante:

1. O que você aprendeu na aula de hoje?
2. Você sentiu alguma dificuldade? De que tipo?
3. Você tem alguma sugestão, dica ou comentário sobre a aula de hoje?

Intérprete:
1. O que você observou de relevante na aprendizagem do participante na

aula de hoje?
2. Você sentiu que ele teve alguma dificuldade específica que precisa ser

melhor trabalhada? De que tipo?
3. Você tem alguma sugestão, dica ou comentário sobre a aula de hoje?

Registro  as  respostas  dadas  e,  ao  final,  agradeço  a  participação  e  marco  o
próximo encontro:  TERMINAMOS POR HOJE.  MUITO OBRIGADA PELA SUA
PARTICIPAÇÃO. ATÉ O PRÓXIMO ENCONTRO NO DIA 15 de MARÇO.

Recursos Intérprete para tradução em Libras, apresentação de slides em powerpoint, 
atividades impressas sobre matrizes, caneta e lápis, computador, materiais 
concretos do tipo tampa de garrafa, lacre de latinha, balas, etc.

Avaliação Observação da participação e do engajamento do estudante ao longo da aula e 
análise das respostas das atividades propostas

Referências SÓ MATEMÁTICA. Matrizes. [S.l.], 2019. Disponível em: 
https://www.somatematica.com.br/emedio/matrizes/matrizes.php. Acesso em: 06 
jan. 2019.

ZWAN, Liciara Daiane. Ambiente virtual inclusivo para o ensino de matemática
para alunos surdos da educação básica. 2016. 115 p. Dissertação (Mestrado 
em Ensino Científico e Tecnológico) - Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões, Santo Ângelo, 2016.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Quadro 3 - Fase de Intervenção / Plano de Aula 2
(continua)

Identificação Data: 15/03/19 (sexta-feira- 8h40min ) e 20/03 (quarta-feira)
Participantes da fase: estudante Surdo e intérprete de LIBRAS e professora-
pesquisadora

Tema: Matriz na área de Informática

Conteúdos por 
área de 
conhecimento

Matemática: Revisão sobre Matriz (conceito e elementos) e uso de Matriz na área
de Informática
Informática: Ferramentas digitais de busca e armazenamento de informações em
nuvem; Sites de aprendizagem
Libras: Pesquisa de videoaulas em Libras na plataforma INES; Formas de sinalizar
algumas mídias sociais em LIBRAS.
Português:  Uso de palavras-chave para a  busca de informação na plataforma
Google e Youtube
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Quadro 3 - Fase de Intervenção / Plano de Aula 2
(continuação)

Objetivos de 
aprendizagem 
por área de 
conhecimento

Matemática: Explicar o que aprendeu sobre matrizes na Aula 1; Identificar alguns
usos de Matriz na área de Informática
Informática: Compreender que Matriz também é aplicada na área de Informática;
Usar ferramentas de busca na plataforma Google e Youtube;
Libras: Perceber que existem videoaulas e programas próprios para Surdos no site
da TV INES; Usar sinais de algumas mídias sociais em Libras;
Português: Utilizar  palavras-chave  para  a  busca  de  informação  na  plataforma
Google e Youtube.

Procedimentos 
Metodológicos

1. Revisão de aprendizagem: (5 min.)

Cumprimento o aluno em Libras e inicio uma breve revisão da aula 1: BOM DIA!
NA  AULA  PASSADA  CONVERSAMOS  UM  POUCO  SOBRE  MATRIZES.
LEMBRA? Espero que o participante diga que sim. Então, solicito que explique o
que  lembra.  VOCÊ  PODE  EXPLICAR  O  QUE  LEMBRA?  Aguardo  o  tempo
necessário para que o participante informe o que consegue lembrar e parabenizo-
o. MUITO BEM. FICO FELIZ QUE VOCÊ LEMBRA. ESSES CONHECIMENTOS
SÃO  IMPORTANTES  PARA  SUA  FUTURA  PROFISSÃO:  TÉCNICO  EM
INFORMÁTICA.

2. Busca na Internet sobre aplicação de matrizes na área de informática (30 min.)

BEM, HOJE NÓS VAMOS CONVERSAR SOBRE UM ASSUNTO RELACIONADO
À  MATRIZES,  QUE  TEM  A  VER  COM  A  ÁREA  DA  INFORMÁTICA:
FERRAMENTAS DE BUSCA NA INTERNET OU RECURSOS QUE AS PESSOAS
USAM  PARA  PROCURAR  ASSUNTOS  QUE  LHES  INTERESSAM.  POR
EXEMPLO, O QUE VOCÊ FAZ QUANDO QUER SABER SOBRE PROGRAMAS
DE  HUMOR?  Espero  que  o  participante  traga  para  a  conversa  diferentes
plataformas,  ferramentas,  recursos  ou  mesmo  navegadores.  Caso  contrário,
apresento o que eu faço quando quero obter informação sobre algum assunto e
faço  algumas  perguntas:  VOCÊ  CONHECE  O  GOOGLE?  Caso  não  saiba,
apresento essa plataforma e suas ferramentas, enfatizando as de busca.
Caso o participante tenha familiaridade com a plataforma Google, pergunto: COMO
SÃO  FEITAS  AS  PESQUISAS  NO  GOOGLE?  Espero  que  responda  que  as
pesquisas são feitas por palavras-chave e confirmo: SIM, AS PESQUISAS SÃO
FEITAS POR PALAVRAS-CHAVE.
Feito isso, convido o participante a experimentar a ferramenta de busca “Imagem
do  Google”  e  direciono  os  procedimentos  caso  o  participante  não  conheça  a
ferramenta:  ENTÃO,  AGORA,  VAMOS  BUSCAR  IMAGENS  USANDO  ESSA
FERRAMENTA: “ IMAGENS DO GOOGLE”.
DIGITE  UMA  PALAVRA  REFERENTE  AO  QUE  VOCÊ  GOSTARIA  DE
PESQUISAR. MUITO BEM! AGORA CLIQUE EM GOOGLE IMAGENS. Mostro a
palavra “imagens” com o cursor e digo: MUITO BEM! VEJA QUANTAS OPÇÕES
APARECEM?  AS  IMAGENS  SÃO  MUITO  IMPORTANTES  PARA  O  SURDO
COMPREENDER CONCEITOS, PRINCIPALMENTE O DE MATRIZ. E continuo: O
PROFESSOR  DE  PROGRAMAÇÃO  II  ME  DISSE  QUE  A  INFORMÁTICA
TAMBÉM USA MATRIZ E ME ENSINOU A BUSCAR IMAGENS DE MATRIZ NA
INTERNET. VAMOS FAZER ISSO NO GOOGLE. PODE ABRIR. Então, entrego
um papel  escrito  “matriz  aplicada  à informática”  e  digo:  DIGITE O QUE ESTÁ
ESCRITO NESSE PAPEL. Se o participante encontrar outros sites, começamos a
leitura e depois direciono para o site Prezi, para chegar aos exemplos de utilização
de  matrizes  na  informática,  mencionadas  pelo  professor  de  Programação  II.
Convido o participante para ler, com auxílio do intérprete, os exemplos da
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Quadro 3 - Fase de Intervenção / Plano de Aula 2
(continuação)

Procedimentos 
Metodológicos

aplicação de matriz na área de informática: MUITO BEM. VAMOS LER O QUE
ESTÁ ESCRITO NESTE SITE. No site, na página 2 do slide, há uma lista com as
aplicações de Matriz na área de informática, conforme ilustrado na Figura 14.

Figura 14 - Matriz aplicada à informática

Fonte: Prezi (2013).

Depois da leitura,  solicito ao participante que tire  uma foto  da página:  AGORA
COM O SEU CELULAR TIRE UMA FOTO DESSA PÁGINA, ISSO IRÁ FACILITAR
A BUSCA DAS IMAGENS. Cabe lembrar que, como o participante não tem fluência
na língua portuguesa escrita, tirar uma foto do slide com as palavras-chave que ele
deverá digitar na barra de busca do Google dá suporte para que ele digite, dentro
do seu tempo e estratégia de escrita, a sequência das letras para desenvolver a
atividade  proposta.  O  Surdo  lê  letra  por  letra  e  copia  letra  por  letra,  um
procedimento lento que, se não for bem executado, pode levar o participante para
outros sites, desviando o foco da atividade. Por isso, fotografar o que está escrito
na tela do computador para posterior consulta pode ser uma estratégia eficiente
nesse caso, pois pode garantir que a atividade se desenvolva dentro do tempo e do
objetivo pretendido, além de dar a segurança necessária para que o participante
cumpra a tarefa que lhe é solicitada.

Então peço para o participante digitar a segunda palavra da lista que está na tela,
conforme mostra a Figura 14: DIGITE A SEGUNDA PALAVRA DA LISTA: EXCEL.
CLIQUE EM IMAGENS PARA VERMOS O QUE ACONTECE. Apontando para
uma tabela do Excel, pergunto: SABE O QUE É ISSO? Espero que responda que é
uma tabela. Caso acerte, confirmo. ISSO MESMO, VOCÊ LEMBROU O QUE É
TABELA E ESSE APLICATIVO “EXCEL” É UM PROCESSADOR DE PLANILHAS,
PARECIDO COM TABELA, QUE UTILIZA FÓRMULAS PARA FAZER CÁLCULOS.
A  MATRIZ  DA  MATEMÁTICA  TAMBÉM  ESTÁ  NA  PLANILHA  EXCEL,  NA
INFORMÁTICA.  ELA  PERMITE  REUNIR  MUITAS  INFORMAÇÕES  EM  UM
MESMO LOCAL E FAZER CÁLCULOS MATEMÁTICOS.

Continuo e aponto para a imagem do símbolo de Excel e pergunto. CONHECE O
SINAL DE EXCEL? Caso não conheça, solicito ao intérprete: QUE SINAL VOCÊ
USA PARA EXCEL? Espero ele mostrar o sinal que conhece e depois mostro o
que  eu  pesquisei.  SEGUNDO  O  DICIONÁRIO  TRILÍNGUE  DO  CAPOVILLA
EXISTEM DOIS SINAIS, O DE SOLETRAÇÃO DAS LETRAS E-X-L OU O QUE É
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Quadro 3 - Fase de Intervenção / Plano de Aula 2
(continuação)

Procedimentos 
Metodológicos

USADO TAMBÉM NO CEARÁ e mostro  o sinal  para o participante retirado de
Capovilla (2015, p.1191).
A Figura 15 mostra a soletração da palavra excel: E-X-L, e a Figura 16 o print da
tela de busca da palavra “EXCEL”.

Figura 15 - Sinal de excel em Libras

Fonte: Capovilla (2015, p. 1191).

Figura 16 - Print da tela da pesquisa pela palavra-chave Excel no Google Imagens

Fonte: Pesquisa no Google (2019).

Em seguida solicito ao participante que busque as outras palavras que apareceram
no site e foram fotografadas por ele para agilizar a digitação: teclados, imagens
animadas (GIFs). Feito isso, digo: ESSES SÃO SÓ ALGUNS EXEMPLOS DE USO
DE  MATRIZES  NA  INFORMÁTICA.  O  PROFESSOR  DE  PROGRAMAÇÃO  II
TAMBÉM DISSE QUE OS FILTROS DO INSTAGRAM (mostro no meu celular o
símbolo do Instragram) USAM MATRIZES PARA EDITAR FOTOS, ESCURECER,
CLAREAR OU OUTRAS MODIFICAÇÕES POSSÍVEIS EM FOTOS. A MATRIZ DA
MATEMÁTICA TAMBÉM É USADA PARA FAZER FUNCIONAR A REDE SOCIAL.
ELA  PERMITE  REUNIR  MUITAS  INFORMAÇÕES  EM UM MESMO LOCAL  E
DEIXAR FOTOS MAIS BONITAS.
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Quadro 3 - Fase de Intervenção / Plano de Aula 2
(continuação)

Procedimentos 
Metodológicos

VOCÊ TEM  INSTAGRAM? VOCÊ SABE QUAL É O SINAL EM LIBRAS PARA
INSTAGRAM?  Caso  o  participante  não  conheça,  mostro  para  ele  e  explico:
INSTAGRAM TAMBÉM É UMA REDE SOCIAL COMO O FACEBOOK E SERVE
PARA COMPARTILHAR FOTOS E VÍDEOS.

VAMOS  CONTINUAR  A  PESQUISA  SUGERIDA  PELO  PROFESSOR  DE
PROGRAMAÇÃO  II  NO  GOOGLE  IMAGENS.  AGORA  DIGITE  O  QUE  ESTÁ
ESCRITO  NO  PAPEL.  Entrego  um  papel  com  as  palavras:  “GRÁFICOS  3D
GIRATÓRIO”. E guio o processo: DIGITE AS PALAVRAS-CHAVE E CLIQUE EM
IMAGENS. VAMOS VER O QUE APARECE. Feito isso, digo: AGORA CLIQUE NA
4ª IMAGEM, A QUE TEM O GLOBO AZUL, como mostra a Figura 17.

Figura 17 - Print de tela das palavras-chave Gráficos 3D Giratório no Google 
Imagens

Fonte: Pesquisa no Google (2019).

Quando o participante clica na imagem do globo, ele é direcionado para o site
Deposiphotos. Ao entrar no site, solicito que clique em cima da imagem do globo.
O globo vai começar a girar. Após o aluno ver a imagem do globo girando, continuo
explicando:  O  PROFESSOR  DE  PROGRAMAÇÃO  II  DISSE  QUE  ESSAS
IMAGENS SÓ SE MOVIMENTAM PORQUE USAM UMA MATRIZ DE ROTAÇÃO.
A MATRIZ DA MATEMÁTICA TAMBÉM ESTÁ NA ANIMAÇÃO DE IMAGENS. É
ELA QUE PERMITE QUE AS IMAGENS RODEM.  VOCÊ PERCEBEU QUANTOS
USOS TÊM A  MATRIZ  NA  VIDA  DAS PESSOAS?  Espero  que  o  participante
sinalize  que sim.  Então  pergunto:  QUANTOS USOS DE MATRIZ NÓS VIMOS
HOJE? Aguardo a resposta e parabenizo-o: MUITO BEM! VIMOS QUE MATRIZES
SÃO USADAS NA PLANILHA EXCEL, NO INSTAGRAM E EM IMAGENS 3D.

Em seguida, mostro um papel escrito com as palavras em português “ MATRIZ DE
ROTAÇÃO”  e  peço  ao  intérprete  que  sinalize-as  em datilologia  (ou  soletração
manual) M-A-T-R-I-Z D-E R-O-T-A-Ç-Ã-O. E continuo: AGORA VOU MOSTRAR
UMA OUTRA SITUAÇÃO DE MATRIZ DE ROTAÇÃO. Então acesso o link  “pymol
rotation”, sugerido pelo professor de programação II, que mostra várias opções de
animação de gráficos 3D com matrizes de rotação. Direciono o estudante para
clicar somente nas opções de animação que têm poucos segundos de duração no
endereço: 
https://www.google.com.br/search?
q=pymol+rotation&client=opera&hs=Ty7&tbm=vid&ei=iMZqXNmnE7WW0Aasq4uQ
Bw&start=10&sa=N&ved=0ahUKEwjZi_aexMXgAhU1C9QKHazVAnIQ8tMDCG8&b
iw=1880&bih=970&dpr=1

https://www.google.com.br/search?q=pymol+rotation&client=opera&hs=Ty7&tbm=vid&ei=iMZqXNmnE7WW0Aasq4uQBw&start=10&sa=N&ved=0ahUKEwjZi_aexMXgAhU1C9QKHazVAnIQ8tMDCG8&biw=1880&bih=970&dpr=1
https://www.google.com.br/search?q=pymol+rotation&client=opera&hs=Ty7&tbm=vid&ei=iMZqXNmnE7WW0Aasq4uQBw&start=10&sa=N&ved=0ahUKEwjZi_aexMXgAhU1C9QKHazVAnIQ8tMDCG8&biw=1880&bih=970&dpr=1
https://www.google.com.br/search?q=pymol+rotation&client=opera&hs=Ty7&tbm=vid&ei=iMZqXNmnE7WW0Aasq4uQBw&start=10&sa=N&ved=0ahUKEwjZi_aexMXgAhU1C9QKHazVAnIQ8tMDCG8&biw=1880&bih=970&dpr=1
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Quadro 3 - Fase de Intervenção / Plano de Aula 2
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pois os vídeos maiores são tutoriais em inglês de como fazer os gráficos 3D, e
sugiro que escolha um para entrar, dizendo: ESCOLHA UM DESSES GRÁFICOS
PARA ENTRAR, VAMOS VER O QUE ACONTECE. VAMOS PEGAR SÓ OS QUE
TÊM POUCOS SEGUNDOS DE DURAÇÃO, OK? COMO ESTE (o primeiro*), OU
ESTE (o sétimo*), como mostra a Figura 18.
Obs: Como a pesquisa é feita no Google,  passado alguns dias,  pesquisei  com
essas mesmas palavras-chave e a sequência apareceu diferente, pois é um site de
busca que está constantemente se atualizando.

Figura 18 - Print de tela das palavras-chave Pymol Rotation no Google Vídeos

Fonte: Oppenheimer (2016).

Após o aluno ter observado as imagens, sugiro que escolha algumas para salvar.
ESCOLHA  UMA  DESSAS  IMAGENS  PARA  SALVAR.  USAREMOS  ESSAS
IMAGENS NO VÍDEO QUE VOCÊ VAI FAZER. TEMOS QUE SALVÁ-LAS NUM
AMBIENTE SEGURO PARA NÃO PERDER, COMO O GOOGLE. ASSIM VOCÊ
PODE ACESSAR AS IMAGENS EM CASA OU EM OUTRO LUGAR. VOCÊ SABE
COMO SALVAR IMAGENS NO GOOGLE? Espero que o participante diga que sim,
que salva coisas no drive. Confirmo a resposta. ISSO MESMO NO DRIVE. ENTÃO
FAÇA O PROCEDIMENTO QUE EU QUERO APRENDER TAMBÉM.
Caso o participante não conheça o Google Drive, pergunto: VOCÊ TEM EMAIL DO
GMAIL? Caso o aluno use o Gmail, peço para abrir o email dele e mostro o drive,
dizendo:  ENTÃO ABRA O SEU EMAIL.  VOU LHE MOSTRAR COMO SALVAR
IMAGENS E OS LINKS QUE USAMOS. Após abrir o email mostro onde está o
drive.  ESTÁ  VENDO  ESSES  QUADRADINHOS?  CLICA  ALI.  Aponto  para  os
quadradinhos do lado direito do email. CLICA NO DRIVE. O intérprete faz o sinal
de  drive  e  eu  mostro  o  símbolo  também.  VAMOS  ABRIR  UM  DOCUMENTO
NOVO. Peço para clicar onde está escrito “novo” e tem um sinal de mais. Como
iremos  salvar  links  e  prints  de  tela.  Peço  para  clicar  e  abrir  em “Documentos
Google”.  CLICA  ALI  EM  DOCUMENTOS  GOOGLE.  Espero.  AGORA  VAMOS
SALVAR UMA IMAGEM NO DRIVE. Salvo uma das imagens no drive e depois
deixo  que  ele  faça  o  mesmo  com as  outras  figuras.  Oriento-o  se  necessário.
AGORA QUE VOCÊ JÁ SABE SALVAR COISAS NO DRIVE, PODERÁ SALVAR
TUDO  QUE  ACHAR  IMPORTANTE  PARA  A  VÍDEO  AULA  QUE  VOCÊ  VAI
FAZER. ENTÃO VAMOS COMEÇAR SALVANDO OS LINKS DOS SITES QUE
NÓS ACESSAMOS HOJE NA AULA, POIS ELES TÊM VÁRIAS IMAGENS QUE
PODEREMOS USAR DEPOIS.
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Após  salvar  as  figuras  e  os  links  no  documento  Google  do  drive,  informo  ao
participante  que  fará  algumas  tarefas  em  casa,  dizendo:  VOCÊ  VAI  FAZER
ALGUMAS  TAREFAS  EM  CASA.  VOU  APRESENTÁ-LAS.  SE  VOCÊ  TIVER
ALGUMA  DÚVIDA,  PERGUNTE.  OK?  NA  PRÓXIMA  SEMANA  CORRIGIMOS.
TUDO BEM?
Optei por salvar os links de acesso no  Documentos Google, pois para salvar os
vídeos teria que baixá-los primeiro.
Obs: Nessa etapa, como o estudante questionou sobre essa ferramenta, aproveitei
para informar sobre suas funções, entre elas o compartilhamento e a construção
colaborativa de documentos de texto.  Assim, decidimos por salvar os links dos
vídeos e imagens no drive. Também ensinei o participante a fazer prints de tela e
salvar as imagens no drive. Ou seja, como o planejamento sempre é flexível, essas
últimas atividades não estavam planejadas, mas houve necessidade de realizá-las
pelo interesse do participante e também por verificar que alguns conhecimentos
sobre  print  de  tela,  compartilhamento  de  documentos,  o  mesmo  não  possuía.
Assim,  destaco  as  falas  realizadas  posteriormente,  já  no  momento  de  aula.
VAMOS COLOCAR UM NOME NO DOCUMENTO.  Após o  aluno  escolher  um
nome para o documento, proponho que comecemos a salvar. Como o participante
questionou  que  o  documento  parecia  um  documento  de  texto,  concordei  e
acrescentei: ESSE DOCUMENTO É SIM UM APLICATIVO DE TEXTO QUE VOCÊ
CONSEGUE COMPARTILHAR COM VÁRIAS PESSOAS AO MESMO TEMPO.
VOU MOSTRAR DEPOIS COMO VOCÊ FAZ PARA COMPARTILHAR COMIGO.
Após  salvarmos  alguns  links  copiando  e  colando,  explico  como  que  faz  para
captura  tela.  AGORA  VAMOS  SALVAR UMA  IMAGEM,  FAZENDO  PRINT  DE
TELA. Mostro para o participante a tecla no computador e depois as teclas Ctrl+v.
AGORA VOCÊ APERTA ALI NA TECLA PRINT E DEPOIS AQUI NO CONTROL V
PARA COLAR. Após o participante fazer isso, explico como compartilhar. AGORA
QUE JÁ TEMOS OS LINKS SALVOS E TAMBÉM AS CAPTURAS DE TELAS NO
DOCUMENTO  VAMOS  COMPARTILHAR.  VOCÊ  COMPARTILHA  COMIGO  E
TAMBÉM COM O INTÉRPRETE, ASSIM, QUANDO PRECISAR FAZER VOCÊ JÁ
SABE.  Mostro  o  botão  azul  no  canto  superior  direito  onde  está  escrito
“Compartilhar”, peço para ele clicar e em seguida dou um papel escrito com o meu
endereço de email e com o do intérprete. CLICA ALI NO BOTÃO AZUL. AGORA
COPIA O MEU ENDEREÇO DE EMAIL E DEPOIS DO INTÉRPRETE. AGORA É
SÓ CLICAR NO BOTÃO AZUL. Peço para clicar onde está escrito “concluído” e
acrescento:  DESSA  FORMA  VOCÊ  PODE  COMPARTILHAR  COM  QUANTAS
PESSOAS  VOCÊ  QUISER.  PODE  ATÉ  FAZER  TRABALHOS  EM  GRUPOS,
ONDE TODOS PODEM EDITAR AO MESMO TEMPO, LEGAL NÉ? Após concluir
essa etapa, sigo para a outra etapa que é a explicação de atividades.

3. Apresentação de videoaulas em Libras (15 min.)

Terminada a explicação da tarefa, informo ao participante que vou mostrar algumas
videoaulas em LIBRAS que podem servir de modelo para ele preparar as dele,
dizendo: LEMBRA QUE EM NOSSO PRIMEIRO ENCONTRO VOCÊ DISSE QUE
NÃO CONHECIA VÍDEO AULAS EM LIBRAS? ENTÃO, PARA VOCÊ FAZER UMA
VÍDEO AULA É NECESSÁRIO SABER COMO FAZER, CERTO? ENTÃO, VOU
LHE MOSTRAR ALGUNS VÍDEOS EM LIBRAS FEITOS POR SURDOS,  OK?
VOCÊ CONHECE A TV INES? Caso a resposta seja positiva, peço para entrar no
site da TV INES com a palavra-chave e visitamos o site focando diretamente nas
videoaulas.
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Caso  a  resposta  seja  negativa,  convido  o  participante  a  acessar  o  site  com
palavras-chave, dizendo: ENTÃO VAMOS ENTRAR NO SITE DA TV.  ABRA O
GOOGLE. VOCÊ PREFERE QUE EU SOLETRE O ENDEREÇO ELETRÔNICO
OU QUE ESCREVA EM PORTUGUÊS NO PAPEL? Aguardo a resposta. Caso ele
queira ler o endereço, entrego uma folha de papel com o endereço para digitação.
Aguardo ele mostrar onde está escrito o resultado da busca para entrar no site.
Automaticamente, o google traz como 1ª opção o site do INES.
Feita a busca, digo: ANOTE ESSE ENDEREÇO NO SEU CADERNO. VOCÊ VAI
PRECISAR DELE PARA FAZER A TAREFA DE CASA. AGORA PODE ACESSAR
O SITE. Aguardo o acesso e convido o participante para navegar no site para
conhecê-lo, dizendo: VAMOS NAVEGAR PELO SITE PARA CONHECER O QUE
TEM? A Figura 19 traz a imagem do site da TV INES.

Figura 19 - Print de tela da TV INES

Fonte: TV INES (2019).

Enquanto o participante acessa o site da TV INES, informo: ESTE SITE É MUITO
IMPORTANTE PORQUE É O PRIMEIRO CANAL DE TV DA AMÉRICA LATINA A
TER PROGRAMAS  BILÍNGUES  PARA  SURDOS E  OUVINTES.  E  acrescento:
VAMOS NAVEGAR PELO SITE PARA CONHECER O QUE TEM? Aponto para as
opções de navegação e vou explicando: AQUI NO “ASSISTA AGORA”, SÃO OS
PROGRAMAS AO VIVO. AQUI EM “PROGRAMAÇÃO”, APARECE TODOS OS
HORÁRIOS DOS PROGRAMAS DE HOJE.
Depois, convido o participante a entrar em “Programação”: AGORA ENTRE EM
PROGRAMAÇÃO  e,  apontando  para  os  horários,  digo:  AGORA,  NESSE
MOMENTO, ESTÁ PASSANDO ESSE PROGRAMA, e pergunto: DEPOIS DESSE
VAI PASSAR O QUÊ? Espero o participante responder e confirmo a resposta. 
VOCÊ TAMBÉM PODE ASSISTIR PROGRAMAS QUE JÁ PASSARAM. Mostro a
opção “Programas” e conduzo o participante para as aulas que ele precisa assistir:
ENTRE  EM PROGRAMAS.  DEPOIS,  CLIQUE  EM  EDUCAÇÃO.  VAMOS  VER
PRIMEIRO  AULA  DE  LIBRAS  DESSE  PROFESSOR,  O  NOME  DELE  É
HEVERALDO. EU ACHO BEM LEGAL OS VÍDEOS DELE. Então peço para ele
abrir vídeo do professor Heveraldo do INES, com o título “Novas Profissões”. ABRA
ESTE VÍDEO PARA VOCÊ TER UMA IDEIA DO QUE SE TRATA, MAS COMO É
LONGO, VOCÊ ASSISTIRÁ EM CASA COMO TAREFA. ESCOLHI ESTE VÍDEO
PORQUE TRATA DE PROFISSÕES NA ÁREA DA INFORMÁTICA QUE TAMBÉM
É A SUA ÁREA. PRESTE ATENÇÃO EM COMO O PROFESSOR EXPLICA O
ASSUNTO  PARA  O  SURDO  APRENDER.  ESSES  VÍDEOS  SERVIRÃO  DE
MODELO PARA DEPOIS VOCÊ FAZER O SEU, OK?
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Após assistir o vídeo, falo: ATÉ AQUI, O QUE VOCÊ APRENDEU ASSISTINDO O
VÍDEO?  Aguardo  a  resposta  e  reforço:  MUITO  BEM.  QUAIS  SINAIS  VOCÊ
APRENDEU?  Dou  continuidade::  NA  SUA  OPINIÃO,  O  PROFESSOR
CONSEGUIU SE FAZER ENTENDER? Espero que o participante diga que sim e
pergunto:  O  QUE  FOI  QUE  O  PROFESSOR  FEZ  QUE  FACILITOU  A
COMPREENSÃO? Aguardo a resposta e reforço: MUITO BEM. Caso o participante
diga que não, pergunto:  O QUE O PROFESSOR DEVERIA TER FEITO PARA
FACILITAR A COMPREENSÃO NA SUA OPINIÃO?

Obs: Como não foi possível concluir em uma aula, devido ao pouco tempo com o
aluno e também por respeitar o tempo de aprendizagem deste, tive que retornar
outro dia para retomar a aula, mas sempre fazendo uma retrospectiva dos pontos
mais importantes da aula anterior.  Dessa forma, a escrita abaixo corresponde à
retomada da aula no dia 22 de março.
Depois, peço para o participante entrar na aba “educação”, no programa “A História
das coisas - o Arroba”. AGORA ENTRE NA ABA EDUCAÇÃO, NO PROGRAMA “A
HISTÓRIA DAS COISAS - O ARROBA” E DEPOIS VOCÊ VAI ME EXPLICAR O
QUE ENTENDEU, OK? Por limitação de tempo, mostro apenas os  primeiros 4
minutos  do  primeiro  vídeo  e  os  primeiros  minutos  do  segundo,  que  trata  do
significado do Arroba (@).

Após o participante assistir o início do vídeo, digo: ACHOU INTERESSANTE? JÁ
CONHECIA  A  HISTÓRIA  CONTADA?  Aguardo  a  resposta  e  depois  continuo:
ENTÃO ME CONTE O QUE MAIS VOCÊ APRENDEU NESSE VÍDEO? Caso o
participante não explique para que serve o arroba, pergunto: PARA QUE SERVE O
ARROBA MESMO? Aguardo a resposta e continuo: VOCÊ GOSTOU DA FORMA
COMO ELA CONTA A HISTÓRIA? ALÉM DA EXPLICAÇÃO O QUE MAIS ELA
USOU NO VÍDEO PARA AJUDAR A COMPREENSÃO? Aguardo a resposta e
reforço: MUITO BEM. CONCORDO.

Continuo  o  comentário  sobre  o  vídeo  dizendo:  ESSE  SITE  TRAZ  MUITA
INFORMAÇÃO PARA OS SURDOS, POR ISSO É MUITO IMPORTANTE QUE
TODOS CONHEÇAM. Então pergunto: O QUE VOCÊ CONSEGUIU ENTENDER
DOS DOIS VÍDEOS MOSTRADOS? POR QUE VOCÊ ACHA QUE CONSEGUIU
ENTENDER? Espero que o participante responda que entendeu os vídeos porque
foram feitos por surdos fluentes na língua, e que além disso utilizaram estratégias
visuais, isto é, imagens. Aguardo a resposta e reforço: MUITO BEM. CONCORDO
COM VOCÊ.

Caso o participante não consiga responder, digo que não tem problema pois vamos
assistir  outros  vídeos  e  compará-los:  NÃO  TEM  PROBLEMA.  DEPOIS  VOCÊ
ASSISTIRÁ OUTRAS VÍDEO AULAS E VAMOS COMPARÁ-LAS. ASSIM VOCÊ
PODE PEGAR APENAS AS COISAS BACANAS PARA SERVIR DE MODELO
PARA VOCÊ FAZER O SEU VÍDEO.

Enfatizo a importância de o estudante acessar os programas da TV INES, dizendo:
HÁ MUITAS OPÇÕES DE LAZER EM LIBRAS: INFORMAÇÃO, JORNALISMO,
COMO ESSES PROGRAMAS AQUI. E mostro a última aba da opção “programas”
onde está escrito “jornalismo”, uma aba com várias opções e digo: ABRA A ABA
ONDE ESTÁ ESCRITO PRIMEIRA MÃO, e aponto para a 7ª opção.

Após  verificar  as  opções  que  têm,  deixo  a  página  aberta  e  solicito  que  o
participante  entre  no  Youtube.  OK,  AGORA  QUE  VOCÊ  JÁ  CONHECE  UM
POUCO DA TV INES, ENTRE NO YOUTUBE. Espero que consiga entrar sem 
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auxílio,  pois  o  intérprete  faz  o  sinal  de Youtube  que  é muito  comum entre  os
Surdos. Caso não consiga, o auxilio a fazer: DIGITE Y-O-U-T-U-B-E NO GOOGLE.
Após  acessar,  digo:  ESCREVA  VÍDEO  AULAS  EM  LIBRAS.  Neste  momento,
entrego a ele um papel escrito com as palavras “vídeo aulas em Libras”, além de o
intérprete  sinalizá-las  em  datilologia.  Então  explico:  AGORA  VOCÊ  VAI
PESQUISAR NO  YOUTUBE  AULAS  DE LIBRAS  POR PESSOAS OUVINTES,
COM OS SEGUINTES DADOS DE PESQUISA: VIDEOAULAS EM LIBRAS. VOCÊ
VAI ASSISTIR ESSES VÍDEOS E DEPOIS ME DIZER O QUE ENTENDEU, OK?
Aguardo  que  faça  a  escolha  do  vídeo.  Em  seguida,  digo:  PODE  CLICAR  E
COMEÇAR A ASSISTIR DURANTE 1 MINUTO.

Depois  de assistir  um minuto do vídeo, o participante já  tem ideia do assunto,
então,  solicito  que  faça  outra  escolha  de  vídeo  para  fazer  uma  comparação.
PRONTO! AGORA ESCOLHA OUTRO VÍDEO E ASSISTA.

Depois de um minuto informo que pode parar o vídeo: MUITO BEM, PODE PARAR
DE  ASSISTIR  O  VÍDEO.  Em  seguida  pergunto:  O  QUE  VOCÊ  ENTENDEU
DESSES VÍDEOS? Aguardo a resposta e então digo: EM SUA OPINIÃO, SURDOS
QUE  TÊM  POUCO  CONHECIMENTO  DE  PORTUGUÊS  CONSEGUEM
ENTENDER  ESSES  VÍDEOS?  Acredito  que  o  participante  vai  dizer  que  não.
Nesse caso pergunto: O QUE VOCÊ ACHA QUE PODERIA TER SIDO FEITO NO
VÍDEO PARA FICAR MAIS FÁCIL  PARA O SURDO ENTENDER? Se ele  não
conseguir responder, busco fazer uma comparação entre os vídeos assistidos: os
da TV INES para Surdos e os para ouvintes. DOS VÍDEOS QUE VOCÊ ASSISTIU,
QUAIS FORAM MAIS FÁCEIS PARA VOCÊ ENTENDER O QUE ESTAVA SENDO
ENSINADO? OS DO YOUTUBE, FEITOS POR PROFESSORES OUVINTES, OU
OS DA TV INES, FEITOS POR SURDOS? Aguardo a resposta e enfatizo: SIM. OS
DA  TV  INES  SÃO  MELHORES,  TANTO  PARA  SURDOS  QUANTO  PARA
OUVINTES QUE ESTÃO APRENDENDO LIBRAS, POIS TRAZEM IMAGENS E
ÁUDIO PARA OS OUVINTES. JÁ OS VÍDEOS QUE VOCÊ VIU NO YOUTUBE
SÃO AULAS DE LIBRAS PRINCIPALMENTE PARA OUVINTES.  VOCÊ ACHA
QUE O SURDO CONSEGUIRIA APRENDER OUTROS SINAIS DE LIBRAS, POR
EXEMPLO, ASSISTINDO ESSES VÍDEOS? Espero a resposta. Se ele disser que
sim, pergunto. QUAIS SURDOS? Espero que responda que somente pessoas com
deficiência auditiva que tem um resquício de audição e Surdos que tenham fluência
em português,  já que os vídeos são legendados.  E confirmo a resposta:  ISSO
MESMO. SURDOS QUE TÊM FLUÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA, PORQUE
O INSTRUTOR FAZ O SINAL E APARECE A LEGENDA EMBAIXO. E concluo:
ENTÃO,  PARA  QUEM  ESTÁ  APRENDENDO  AQUELES  SINAIS,  SURDO  OU
OUVINTE, PRECISA SABER LER A LEGENDA, NÃO É MESMO?

Feitas  essas  relações,  digo:  AGORA  PENSE  NA  SEGUINTE  SITUAÇÃO:  UM
SURDO TEM DE APRENDER UM ASSUNTO,  MATRIZ POR EXEMPLO, MAS
NÃO CONHECE TODOS OS SINAIS.

Construída  a  situação,  pergunto:  QUE  RECURSOS  UM  VÍDEO  EM  LIBRAS
DEVERIA USAR COM ESSE SURDO QUE NÃO CONHECE TODOS OS SINAIS,
MAS QUE PRECISA APRENDER UM ASSUNTO COMO O DE MATRIZ? Caso o
participante não se manifeste, menciono os vídeos do professor Heveraldo para
que  possa  ter  algum  suporte  para  reflexão:  LEMBRA  DOS  VÍDEOS  DO
PROFESSOR  HEVERALDO?  QUE  RECURSOS  ELE  USOU  PARA  AS  SUAS
AULAS? Aguardo a resposta.

Caso o participante não lembre, retomo os vídeos e ressalto a importância das 
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imagens  nos  vídeos.  Caso  o  participante  responda  que  as  aulas  precisam ter
imagens nos vídeos, digo: ISSO MESMO! PRECISA TER IMAGENS, POIS ELAS
FACILITAM  MUITO  A  APRENDIZAGEM  PARA  SURDOS.  E  continuo:  MAS
QUANDO  O  SURDO  NÃO  TEM  FLUÊNCIA  EM  PORTUGUÊS  OU  NÃO
CONSEGUE LER AS PALAVRAS DE UM VÍDEO OU PROGRAMA, COMO ELE
FAZ PARA SABER O ASSUNTO? Acredito que o participante traga como resposta
alguma ferramenta de busca da Internet, como a de busca de imagens palavras no
Google Imagens, mas se não o fizer, convido-o a retornar ao site do INES.

Obs: Como não foi possível concluir em uma aula, devido ao pouco tempo com o
aluno e também por respeitar o tempo de aprendizagem deste, tive que retornar
outro dia para retomar a aula, mas sempre fazendo uma retrospectiva dos pontos
mais importantes da aula anterior.  Dessa forma, a escrita abaixo corresponde à
retomada da aula no dia 28 de março.

VAMOS VOLTAR AO SITE DO INES. VAMOS PEGAR UMA AULA DE LIBRAS DO
PROFESSOR HEVERALDO.

No site,  aponto para a  primeira  opção:  “maternidade”.  VOCÊ SABE O QUE É
ESTA PALAVRA? SABE O SEU SIGNIFICADO? Caso  não  saiba,  solicito  que
digite-a no Google: DIGITE “MATERNIDADE” NO GOOGLE, VOU ESCREVER EM
UM PAPEL PARA VOCÊ COPIAR. Entrego o papel escrito para o estudante, pois
agiliza  o  trabalho  do  estudante  Surdo,  já  que  a  leitura  é  feita  letra  por  letra.
Aguardo-o entrar no site do Google e solicito: COPIE ESTA PALAVRA NO LOCAL
QUE VOCÊ APRENDEU E CLIQUE EM IMAGENS PARA VOCÊ VERIFICAR O
SIGNIFICADO DE “MATERNIDADE”. OLHE AS IMAGENS. Aguardo e questiono:
O QUE SIGNIFICA A PALAVRA “MATERNIDADE”? Mostro o papel que entreguei
para o estudante. Espero que ele responda que a palavra “Maternidade” remete à
“mãe” e digo: AGORA VOLTE PARA O SITE DO INES. O site ainda está aberto na
aba do programa “Aula  de  Libras”.  Então  pergunto:  ENTÃO,  DO QUE TRATA
ESSE PROGRAMA? Pergunto apontando para a imagem do programa e espero a
resposta.  ISSO  MESMO!  ESSE  PROGRAMA  FALA  VÁRIAS  COISAS  SOBRE
MATERNIDADE. Começo a ler com auxílio da tradução do intérprete a descrição
abaixo do programa. Na sequência, pergunto: ENTENDEU COMO VOCÊ DEVE
FAZER  QUANDO  NÃO  SABE  O  SIGNIFICADO  DE  UMA  PALAVRA?  AS
IMAGENS PODEM AJUDAR.
Ainda  no  site  da  TV INES,  lanço  mais  um desafio  ao  participante:  EXPLIQUE
NOVAMENTE COMO VOCÊ FAZ, POR EXEMPLO, PARA SABER O ASSUNTO
DESSE SEGUNDO PROGRAMA? QUE TEMA É? Aponto a 2ª imagem e aguardo
a explicação do participante. Caso o participante não saiba, pergunto: SE VOCÊ
NÃO SABE O TEMA OU O SIGNIFICADO DA PALAVRA, O QUE VOCÊ PODE
FAZER PARA DESCOBRIR? Aguardo a explicação e confirmo a resposta dada:
SIM. DIGITAR AS PALAVRAS NO GOOGLE E BUSCAR UMA IMAGEM PARA
ELAS É UMA DAS ESTRATÉGIAS QUE VOCÊ PODE USAR. E continuo: VOCÊ
TAMBÉM  PODE  ASSISTIR  VÍDEOS  NO  YOUTUBE.  MAS  PARA  APRENDER
SOBRE  CONTEÚDOS  ESCOLARES,  NADA  SUBSTITUI  O  PAPEL  DO
PROFESSOR COMO MEDIADOR DO CONHECIMENTO. A Figura 20 mostra o
print da tela do programa AULA DE LIBRAS da TV INES com a opção do vídeo
sobre maternidade.
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Figura 20 - Print de tela Aula de Libras da TV INES-Maternidade

Fonte: TV INES (2019).

Concluída essa etapa da aula,  preparo o participante para as tarefas de casa,
dizendo: AGORA VOU PROPOR ALGUMAS ATIVIDADES PARA VOCÊ FAZER
EM CASA. ESSAS ATIVIDADES VÃO AJUDAR VOCÊ A PREPARAR O ROTEIRO
PARA OS VÍDEOS QUE VOCÊ VAI FAZER. OK? VAMOS COMEÇAR? EM CASA
VOCÊ VAI:

1. ACESSAR O SITE DO INES PARA APRENDER A NAVEGAR NO SITE; E
2. ASSISTIR ALGUNS VÍDEOS PARA VERIFICAR OS RECURSOS VISUAIS

QUE OS PROFESSORES SURDOS USAM.
Nesse momento, entrego a folha com as atividades impressas. A folha traz o print
da página principal do site da TV INES (Figura 21) com as abas do passo a passo
da navegação abertas para o participante chegar ao programa que precisa assistir
em casa no site da TV INES, além das atividades para o participante desenvolver.
Então inicio a explicação dizendo: ESTÁ VENDO ESTA IMAGEM? É UM PRINT
DE TELA COM A NAVEGAÇÃO DO SITE  DA TV  INES.  ESSA NAVEGAÇÃO
VOCÊ FEZ HOJE, LEMBRA? Aguardo a confirmação do participante e continuo:
ENTÃO,  ESTA  IMAGEM  É  PARA  VOCÊ  USAR  PARA  LEMBRAR  COMO
NAVEGAR NO SITE DA TV INES EM SUA CASA.
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Quadro 3 - Fase de Intervenção / Plano de Aula 2
(continuação)

Procedimentos 
Metodológicos

Figura 21 - Atividade impressa 1 - Aula 2

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Então leio o enunciado da Atividade 1 em português e o intérprete faz a tradução:
ATIVIDADE 1:  A  IMAGEM MOSTRA OS PASSOS PARA A NAVEGAÇÃO NO
SITE DA TV INES. OS NÚMEROS MOSTRAM A SEQUÊNCIA DOS PASSOS.
Nesse momento, aponto para a imagem na folha e sinalizo os números que foram
escritos com caneta preta nas abas da imagem da folha impressa. ENTÃO SUA
TAREFA É ORDENAR A SEQUÊNCIA DO PASSO A PASSO PARA ASSISTIR O
PROGRAMA A VIDA EM LIBRAS COM O TEMA NOVAS PROFISSÕES.  É O
MESMO VÍDEO QUE VOCÊ JÁ ASSISTIU.  A FIGURA TRAZ A NAVEGAÇÃO
NOS PROGRAMAS.  ENTÃO O 1º  PASSO É:  ENTRAR NO GOOGLE,  MAS A
FIGURA NÃO MOSTRA ESSE PRIMEIRO PASSO, OK? DEPOIS O 2º PASSO É
DIGITAR TV  INES  NA  BARRA  DE  PESQUISA.  O  3º  PASSO  É:  ESCOLHER
MENU PROGRAMAS; O 4º PASSO É: ENTRAR EM EDUCAÇÃO; O 5º PASSO É:
ABRIR A VIDA EM LIBRAS; O 6º PASSO É: IR PARA O FINAL DA PÁGINA; O 7º
PASSO É: ESCOLHER A OPÇÃO 2 PARA ABRIR O 2º MENU DE PROGRAMAS;
O 8º PASSO É: CLICAR NO PENÚLTIMO PROGRAMA COM O TÍTULO: A VIDA
EM  LIBRAS,  NOVAS  PROFISSÕES;  E  DEPOIS  VOCÊ  PODE  ASSISTIR  O
RESTO DO PROGRAMA, OK?
Ao final, peço para o participante explicar o que entendeu da Atividade 1. Confirmo
a compreensão do participante e esclareço alguma dúvida. ENTENDEU? QUER
REPETIR?  TEM  ALGUMA  DÚVIDA?  ENTÃO  EXPLIQUE  O  QUE  VOCÊ
ENTENDEU. Confirmo a compreensão do participante ou esclareço alguma dúvida.
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Quadro 3 - Fase de Intervenção / Plano de Aula 2
(continuação)

Procedimentos 
Metodológicos

Figura 22 - Atividade 1 - Aula 2

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Em seguida entrego a Atividade 2 e faço os mesmos procedimentos: leitura da
atividade e verificação da compreensão.

Então leio o enunciado da Atividade 2 em português e o intérprete faz a tradução:
AGORA VOU LER A ATIVIDADE 2 A SEQUÊNCIA 1, 2 E 3 SÃO O PASSO A
PASSO DE NAVEGAÇÃO PARA ASSISTIR VÍDEOS NO SITE DA TV INES. A
SUA TAREFA VAI SER OBSERVAR COM ATENÇÃO O PASSO A PASSO DE
NAVEGAÇÃO  DE  CADA  SEQUÊNCIA,  ENCONTRAR  O  VÍDEO  INDICADO  E
ASSISTIR. AQUI NA PARTE B VOCÊ VAI FAZER UM VÍDEO EXPLICANDO O
QUE ENTENDEU DE CADA VÍDEO. USE O CELULAR PARA FAZER O VÍDEO.
NA PARTE C :VOCÊ VAI ME ENVIAR O VÍDEO PELO WHATS, OK? ENTENDEU 
O QUE É PARA FAZER? ENTÃO ME EXPLIQUE. Confirmo a compreensão do 
participante ou esclareço alguma dúvida. Na Figura 23 está a imagem da atividade 
2.
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Quadro 3 - Fase de Intervenção / Plano de Aula 2
(continuação)

Procedimentos 
Metodológicos

Figura 23 - Atividade 2- Aula 2

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Por fim, leio o enunciado da Atividade 3 em português e o intérprete faz a tradução:
AGORA VOU LER A ATIVIDADE 3 QUE É A BUSCA DE VÍDEOS NO SITE DA TV
INES. PARTE A: BUSQUE UM VÍDEO DE SUA PREFERÊNCIA NO SITE DA TV
INES. PARTE B: ESCREVA O PASSO A PASSO DA NAVEGAÇÃO QUE FEZ NO
SITE.  VOCÊ VAI  ESCREVER 1º  PASSO, 2º  PASSO, E ASSIM POR DIANTE.
EXPLIQUE COMO VOCÊ CONSEGUIU ENTRAR NO SITE. Ao final, peço para o
participante explicar o que entendeu da Atividade 4. Confirmo a compreensão do
participante ou esclareço alguma dúvida. A Figura 24 representa a Atividade 4.
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Quadro 3 - Fase de Intervenção / Plano de Aula 2
(continuação)

Procedimentos 
Metodológicos

Figura 24 - Atividade 3- Aula 2

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Ao final do encontro, peço ao participante e ao intérprete que avaliem a aula, 
agradeço a participação, marco o próximo encontro e me despeço do aluno.
Participante:

1. O que você aprendeu na aula de hoje?
2. Você sentiu alguma dificuldade? De que tipo?
3. Você tem alguma sugestão, dica ou comentário sobre a aula de

hoje?

Intérprete:
1. O que você observou de relevante na aprendizagem do participante na

aula de hoje?
2. Você sentiu que ele teve alguma dificuldade específica que precisa ser

melhor trabalhada? De que tipo?
3. Você tem alguma sugestão, dica ou comentário sobre a aula de hoje?

Registro as respostas dadas e, ao final, agradeço a participação e marco o próximo
encontro:  TERMINAMOS  POR  HOJE.  MUITO  OBRIGADA  PELA  SUA
PARTICIPAÇÃO. ATÉ O PRÓXIMO ENCONTRO NO DIA 01/04

Recursos Intérprete de Libras, tradução em Libras, computador com acesso à Internet, 
Google, Google Drive, caderno, caneta, atividades impressas e filmadas, celular, 
aplicativo de mensagem WhatsApp.

Avaliação A avaliação será feita a partir da participação e envolvimento do aluno nas 
atividades propostas, além da avaliação escrita, oral e sinalizada pelos 
participantes.
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Quadro 3 - Fase de Intervenção / Plano de Aula 2
(conclusão)
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Fonte: Dados da pesquisa (2019).

4.3 3ª Etapa: Fase de elaboração de Roteiro

Esta etapa visa a identificar a eficácia do processo de intervenção realizado

na etapa 2 e avançar,  em alguma medida, no desenvolvimento/aprendizagem do

participante no que tange ao conceito de Matriz, seus elementos e uso na vida real.

Para tanto, propôs-se ao participante a elaboração de um roteiro para as videoaulas

que ele mesmo vai protagonizar. Para que o participante consiga pensar e executar

os elementos do roteiro de vídeos, serão utilizados dois folders: um adaptado de

Oechsler (2018) com ilustrações, e o segundo, também adaptado da mesma autora,

com palavras  em português,  para  que  o  participante  desenhe  os  elementos  do

roteiro. O desenho é mais uma estratégia que os professores de estudantes Surdos
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podem  lançar  mão  ao  planejarem  suas  atividades  de  aprendizagem:  materiais

ilustrados construídos pelos próprios estudantes.

Como  mencionado  anteriormente,  as  videoaulas  são  protagonizadas  pelo

estudante surdo participante da pesquisa e estão voltadas para estudantes Surdos.

Acredita-se  que  o  fato  de  o  participante  repensar  o  conceito  de  matriz,  seus

elementos  e  uso  na  vida  real  pode  criar  um contexto  real  para  reforçar  o  que

aprendeu, além de desenvolver seu nível cognitivo, criativo e emocional, tendo em

vista que deverá pensar em estratégias para ensinar outros estudantes Surdos. 

Para a produção de um vídeo, é imprescindível a criação de um roteiro. É

nessa etapa que o produtor decidirá como produzir o vídeo, desde a mensagem que

pretende passar até os personagens, ação, tipo de vídeo, entre outros. 

Segundo Vargas, Rocha, Freire (2007), o roteiro é:

[...] o detalhamento de tudo o que vai acontecer no vídeo. O roteiro tem uma
linguagem própria -  que se destina a orientar a equipe de produção nas
filmagens  –  e  divide  o  vídeo  em  cenas  com  o  objetivo  de  informar  –
textualmente - o leitor a respeito daquilo que o espectador verá/ouvirá no
vídeo. (VARGAS; ROCHA; FREIRE, 2007, p.3 apud OECHSLER, 2018, p.
105-106)

Com  base  no  conceito  de  roteiro  proposto  por  Vargas  et  al.  (2007),  na

sequência, o passo a passo do plano de aula desenhado para a implementação da

3ª etapa: fase de elaboração de roteiro para vídeo aula sobre Matriz, é apresentado

de forma detalhada no Quadro 4. 

Quadro 4 - Fase de elaboração de Roteiro / Plano de Aula 3
(continua)

Identificação Data: 01/04   - Horário: 7:30
Participantes da fase: estudante Surdo, intérprete de LIBRAS e professora-
pesquisadora

Tema Roteiro de videoaula

Conteúdo Elaboração de roteiro para videoaulas para Surdos

Objetivos de 
aprendizagem

Compreender as etapas e elementos de um roteiro visando a posterior elaboração
de roteiro para videoaula em Libras sobre matrizes considerando a especificidade
da Comunidade Surda.

Procedimentos 
metodológicos

1.Correção das tarefas de casa e revisão (10 MIN) 01/04

Ao iniciar a aula, cumprimento o aluno e corrijo as tarefas de casa. BOM DIA! NA
AULA ANTERIOR NÓS APRENDEMOS UM POUCO SOBRE A NAVEGAÇÃO DA
TV INES, LEMBRA? Espero a resposta do participante e continuo: E SOBRE OS
VÍDEOS QUE VOCÊ ASSISTIU, O QUE VOCÊ MAIS GOSTOU? CONSEGUIU
ENTRAR EM TODOS OS VÍDEOS? OK! ENTÃO VAMOS CORRIGIR A TAREFA
1.



47

Quadro 4 - Fase de elaboração de Roteiro / Plano de Aula 3
(continuação)

Procedimentos 
metodológicos

Como o participante não fez todas as tarefas de casa, tive de ajudá-lo.
Na Tarefa 1, que tinha como objetivo identificar se o participante sabia navegar no
site do INES, o participante errou a sequência das 3 últimas, mas disse que foi
fácil.

Sobre  a  Tarefa  2,  que  solicitava  a  gravação  de  um  vídeo  explicando  sua
compreensão sobre os vídeos propostos na tarefa, o participante também não fez.
Então pedi para entrar novamente nos vídeos para relembrar do que eles tratavam,
para fazer o vídeo que tinha de me mandar, só que dessa vez o vídeo foi feito
presencialmente.
Como  a  Tarefa  3  também  tinha  como  objetivo  identificar  se  o  participante
conseguia  navegar  em outros  programas  do  mesmo site,  pergunto:  SOBRE A
TAREFA  3,  CONSEGUIU  ACESSAR  FÁCIL  ALGUM  PROGRAMA  E  DEPOIS
COLOCAR O PASSO A PASSO NA TAREFA? QUAL VÍDEO VOCÊ ESCOLHEU?
Espero o aluno responder e digo:  LEGAL! ESSE PROGRAMA É MUITO BOM!
AGORA  VAMOS  PROSSEGUIR  COM  A  2ª  ETAPA  DA  AULA  QUE  É  A
ELABORAÇÃO DO ROTEIRO PARA A VÍDEO AULA.

2. Elaboração do roteiro para a vídeo aula
BEM, AGORA QUE VOCÊ JÁ ASSISTIU VÁRIOS VÍDEOS MINISTRADOS POR
PROFESSORES  SURDOS,  CHEGOU  A  HORA  DE  PENSARMOS  EM  COMO
SERÁ O SEU VÍDEO SOBRE MATRIZES. PARA ISSO, TEREMOS QUE FAZER
ALGUMAS AÇÕES.  Nesse  momento  pergunto:  VOCÊ TEM IDEIA DO QUE É
NECESSÁRIO PARA PRODUZIR  UMA VÍDEO AULA?  Sobre  essa  pergunta  o
participante informa:  preciso falar  o que é matriz,  explicar  cada coisa,  o que é
coluna, linha, m, n, quantas linhas quantas colunas. Qual é o elemento correto,
vários exemplos que ele deu. Tenho que decorar o nome e explicar.

E sobre o roteiro pergunto: UM ROTEIRO. SABE O QUE É ROTEIRO? Aguardo a
resposta do participante, e confirmo: SIM, UM. ROTEIRO É O PASSO A PASSO
DAS AÇÕES PARA VOCÊ FAZER O VÍDEO. E NESSE ROTEIRO DEVE TER AS
INFORMAÇÕES DE COMO SERÁ O TEU VÍDEO. Após essa resposta, entrego o
folder de Oechsler (2018) para o aluno e complemento: VAMOS PRIMEIRAMENTE
ANALISAR  O  FOLDER  DE  ROTEIRO  DE  VÍDEOS  ELABORADOS  PELA
PROFESSORA DE MATEMÁTICA. COM ESSE MATERIAL, VOCÊ CONSEGUIRÁ
TER UMA IDEIA DE COMO FAZER O SEU ROTEIRO.

Então pergunto: CONSEGUIU ENTENDER ALGUMA COISA? Aguardo a resposta
do aluno. Entrego o meu folder adaptado da profª Vanessa para o participante ter
um parâmetro e com isso, enfatizo a importância do material visual para Surdos.
ESTE É O FOLDER DA PROFª VANESSA, EM PORTUGUÊS E ESSE É O MEU
FEITO A PARTIR DO DELA, MAS COM IMAGENS. QUAL VOCÊ PREFERE PARA
EMBASAR  O  SEU  ROTEIRO?  Espero  que  o  participante  escolha  o  que  tem
imagens  por  facilitar  a  compreensão.  MUITO  BEM!  O  MATERIAL  DA  PROFª
VANESSA  ESTÁ  MUITO  BEM  ORGANIZADO,  PORÉM  TODOS  OS  ALUNOS
COM QUEM ELA TRABALHOU ERAM OUVINTES, ENTÃO DA FORMA COMO
ELA  COLOCOU  OS  ELEMENTOS  DO  ROTEIRO  FICOU  COMPREENSÍVEL
PARA  ELES.  POR  ISSO  NESSE  MEU  MATERIAL,  UTILIZEI  OS  MESMOS
ELEMENTOS DO FOLDER DELA, MAS BUSQUEI IMAGENS NO GOOGLE PARA
FICAR MAIS COMPREENSÍVEL PARA SURDOS, OK?
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Quadro 4 - Fase de elaboração de Roteiro / Plano de Aula 3
(continuação)

Procedimentos 
metodológicos

Como o participante não fez todas as tarefas de casa, tive de ajudá-lo.
Na Tarefa 1, que tinha como objetivo identificar se o participante sabia navegar no
site do INES, o participante errou a sequência das 3 últimas, mas disse que foi
fácil.

Sobre  a  Tarefa  2,  que  solicitava  a  gravação  de  um  vídeo  explicando  sua
compreensão sobre os vídeos propostos na tarefa, o participante também não fez.
Então pedi para entrar novamente nos vídeos para relembrar do que eles tratavam,
para fazer o vídeo que tinha de me mandar, só que dessa vez o vídeo foi feito
presencialmente.
Como  a  Tarefa  3  também  tinha  como  objetivo  identificar  se  o  participante
conseguia  navegar  em outros  programas  do  mesmo site,  pergunto:  SOBRE A
TAREFA  3,  CONSEGUIU  ACESSAR  FÁCIL  ALGUM  PROGRAMA  E  DEPOIS
COLOCAR O PASSO A PASSO NA TAREFA? QUAL VÍDEO VOCÊ ESCOLHEU?
Espero o aluno responder e digo:  LEGAL! ESSE PROGRAMA É MUITO BOM!
AGORA  VAMOS  PROSSEGUIR  COM  A  2ª  ETAPA  DA  AULA  QUE  É  A
ELABORAÇÃO DO ROTEIRO PARA A VÍDEO AULA.

2. Elaboração do roteiro para a videoaula
BEM, AGORA QUE VOCÊ JÁ ASSISTIU VÁRIOS VÍDEOS MINISTRADOS POR
PROFESSORES  SURDOS,  CHEGOU  A  HORA  DE  PENSARMOS  EM  COMO
SERÁ O SEU VÍDEO SOBRE MATRIZES. PARA ISSO, TEREMOS QUE FAZER
ALGUMAS AÇÕES.  Nesse  momento  pergunto:  VOCÊ TEM IDEIA DO QUE É
NECESSÁRIO PARA PRODUZIR  UMA VÍDEO AULA?  Sobre  essa  pergunta  o
participante informa:  preciso falar  o que é matriz,  explicar  cada coisa,  o que é
coluna, linha, m, n, quantas linhas quantas colunas. Qual é o elemento correto,
vários exemplos que ele deu. Tenho que decorar o nome e explicar.

E sobre o roteiro pergunto: UM ROTEIRO. SABE O QUE É ROTEIRO? Aguardo a
resposta do participante, e confirmo: SIM, UM. ROTEIRO É O PASSO A PASSO
DAS AÇÕES PARA VOCÊ FAZER O VÍDEO. E NESSE ROTEIRO DEVE TER AS
INFORMAÇÕES DE COMO SERÁ O TEU VÍDEO. Após essa resposta, entrego o
folder de Oechsler (2018) para o aluno e complemento: VAMOS PRIMEIRAMENTE
ANALISAR  O  FOLDER  DE  ROTEIRO  DE  VÍDEOS  ELABORADOS  PELA
PROFESSORA DE MATEMÁTICA. COM ESSE MATERIAL, VOCÊ CONSEGUIRÁ
TER UMA IDEIA DE COMO FAZER O SEU ROTEIRO.

Então pergunto: CONSEGUIU ENTENDER ALGUMA COISA? Aguardo a resposta
do aluno. Entrego o meu folder adaptado da profª Vanessa para o participante ter
um parâmetro e com isso, enfatizo a importância do material visual para Surdos.
ESTE É O FOLDER DA PROFª VANESSA, EM PORTUGUÊS E ESSE É O MEU
FEITO A PARTIR DO DELA, MAS COM IMAGENS. QUAL VOCÊ PREFERE PARA
EMBASAR  O  SEU  ROTEIRO?  Espero  que  o  participante  escolha  o  que  tem
imagens  por  facilitar  a  compreensão.  MUITO  BEM!  O  MATERIAL  DA  PROFª
VANESSA  ESTÁ  MUITO  BEM  ORGANIZADO,  PORÉM  TODOS  OS  ALUNOS
COM QUEM ELA TRABALHOU ERAM OUVINTES, ENTÃO DA FORMA COMO
ELA  COLOCOU  OS  ELEMENTOS  DO  ROTEIRO  FICOU  COMPREENSÍVEL
PARA  ELES.  POR  ISSO  NESSE  MEU  MATERIAL,  UTILIZEI  OS  MESMOS
ELEMENTOS DO FOLDER DELA, MAS BUSQUEI IMAGENS NO GOOGLE PARA
FICAR MAIS COMPREENSÍVEL PARA SURDOS, OK?
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Quadro 4 - Fase de elaboração de Roteiro / Plano de Aula 3
(continuação)

Procedimentos 
metodológicos

Coloco o folder adaptado na frente do aluno, aponto para a folha toda e
em  seguida,  leio  e  explico  algumas  informações  do  folder  para  o  aluno  e  o
intérprete faz a tradução. UM ROTEIRO DEVE TER TODAS AS INFORMAÇÕES
PARA A FILMAGEM. ENTÃO AQUI ESTÁ DESCRITO O QUE DEVE TER NUM
ROTEIRO  DE  VÍDEO.  Aponto  para  cada  imagem,  leio  e  espero  o  intérprete
sinalizar.  Depois  volto  explorando  cada  um  dos  tópicos:.EQUIPAMENTOS,
ATORES/PERSONAGENS, LOCAL, OBJETOS DE CENA. TAMBÉM É PRECISO
TER UM OBJETIVO PARA O VÍDEO E DECIDIR O TEMPO DO VÍDEO.

A Figura 25 corresponde ao folder explicativo da profª Vanessa e a Figura 26, a
seguir,  é  o  material  visual  adaptado  com  imagens  retiradas  da  internet  e
organizada em tabela do Word, com as respectivas palavras em português escrito
em letras maiúsculas para facilitar a leitura ou o conhecimento da palavra pelo
participante Surdo. Chamarei esse material de “folder ilustrado”.

Figura 25 - Folder explicativo - roteiro

Fonte: Oechsler (2018, p. 305).
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Quadro 4 - Fase de elaboração de Roteiro / Plano de Aula 3
(continuação)

Procedimentos 
metodológicos

Figura 26 - Folder ilustrado - adaptado de Oechsler (2018)

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Aponto  para  a  palavra  “equipamentos”  do  folder  ilustrado  e  digo:  PRIMEIRO
VAMOS PENSAR NOS EQUIPAMENTOS. QUE EQUIPAMENTOS VAMOS USAR
PARA A FILMAGEM DA SUA AULA? Espera-se que o participante cite objetos
como câmera, iluminação, som etc. Aguardo a resposta e enfatizo: MUITO BEM,
UTILIZAREMOS OS EQUIPAMENTOS DO CAMPUS. VAMOS ANOTAR DIRETO
AQUI  NO  FOLDER  PRIMEIRO  PARA  FICAR  MAIS  VISUAL  PARA  VOCÊ  E
DEPOIS  ANOTO  ESSAS  INFORMAÇÕES  EM  UMA  TABELA  NAQUELE
DOCUMENTO  QUE  ABRIMOS  NO  DRIVE  PARA  GUARDAR  AS  IMAGENS,
ASSIM FICA MAIS FÁCIL PARA CONSULTARMOS. Faço esse procedimento de
escriba do aluno para anotar os elementos no papel e no drive, por ser uma forma
muito trabalhada em alfabetização (professor como escriba das falas dos alunos) e
também para viabilizar o tempo, já que houve muitos imprevistos nos encontros
marcados e o participante está instável quanto à permanência de prosseguir com
os estudos no IFSC.
Faço o mesmo procedimento e aponto para a palavra em português e em seguida
na imagem do meu material.  E assim sucessivamente  em todos os  elementos
escritos do folder ilustrado imagéticos do material adaptado.
Aponto para a imagem “personagens” e pergunto: QUER PENSAR EM ALGUM
PERSONAGEM PARA VOCÊ INTERPRETAR NA AULA QUE VOCÊ VAI FAZER
OU QUER QUE SEJA VOCÊ MESMO? E acrescento: SE FOR PERSONAGEM
PRECISA  PENSAR  NO  FIGURINO.  Aguardo  o  participante  responder  para
continuar com as orientações do roteiro descritas no folder.

Então continuo: E EM QUAL LUGAR VOCÊ PENSA QUE PODEMOS MONTAR O
CENÁRIO? Aguardo a resposta e continuo. PARA ISSO PODEMOS VERIFICAR A
DISPONIBILIDADE DESSE AMBIENTE OU PENSAR EM OUTRO LUGAR PARA
GRAVARMOS. Após o aluno ter respondido todos os passos do roteiro e eu ter 
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anotado no papel, sigo com o segundo folder ilustrado, entrego para ele e explico: 
ESSE  MATERIAL  TAMBÉM  ADAPTEI  DO  FOLDER  DA  PROFESSORA
VANESSA, MAS VOU COMEÇAR COM O DELA. Mostro o folder da professora e
leio o primeiro quadro.

Figura 27 - Segundo folder explicativo

Fonte: Oechsler (2018, p. 306).

“INICIALMENTE VAMOS DEFINIR O OBJETIVO DO VÍDEO: QUE MENSAGEM
QUEREMOS PASSAR”. VOCÊ LEMBRA O QUE IREMOS ABORDAR NO VÍDEO?
Espero que o participante lembre e responda que é um vídeo sobre o uso de
matrizes na informática. SIM, ISSO MESMO! FALAREMOS SOBRE MATRIZES.
Então aponto para o meu folder e mostro o primeiro quadro.

BEM, AQUI,  EM “O QUE GRAVAR”,  JÁ TEMOS EM MENTE O QUE IREMOS
GRAVAR NÉ? ENTÃO AQUI NESSE ESPAÇO VOCÊ TERÁ QUE DESENHAR
ALGO  QUE  LEMBRE  SOBRE  O  QUE  SERÁ  O  VÍDEO.  SE  LEMBRAR  A
PALAVRA PODE ESCREVER TAMBÉM. Espero que o participante desenhe no
primeiro quadro uma matriz ou algo semelhante que dê a ideia do tema do vídeo.
Caso  não  consiga,  vou  instigando:  SOBRE  O  QUE  NÓS  ESTUDAMOS  ATÉ
AGORA? Se o  participante  responder  apenas  sobre  os  últimos  encontros  que
foram  sobre  os  vídeos  do  INES,  pergunto:  MAS  ANTES  DISSO,  LÁ  NAS
PRIMEIRAS  AULAS,  LEMBRA?  Aguardo  a  resposta.  ISSO  MESMO,  SOBRE
MATRIZES. ENTÃO DESENHA ISSO.

Aguardo o término do desenho e acrescento: E DEPOIS, O QUE MAIS? Espero
que responda que é a aplicação de matrizes na informática. ENTÃO DESENHE
ALGO QUE VAI FAZER VOCÊ LEMBRAR QUE É SOBRE O USO DE MATRIZES
NA INFORMÁTICA. PODE DESENHAR ATRÁS DA FOLHA, CASO PRECISE DE
MAIS ESPAÇO. A Figura 28 apresenta o segundo folder adaptado com a proposta
de desenho pelo participante:
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Figura 28 - Folder com proposta de ilustração

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Leio  e  aponto  para  o  segundo  quadro.  POR  QUE  VOCÊ  ACHA  QUE  É
IMPORTANTE TRATAR DESSE  TEMA?  QUAL  É  A  MENSAGEM QUE VOCÊ
DESEJA PASSAR? E acrescento: DESENHE ALGO SOBRE ISSO.

Espero o participante desenhar e sigo para o 3º tópico: Explicar matemática para o
Surdo, como se usa matriz “QUAL É O PÚBLICO” PARA QUEM VOCÊ IRÁ FAZER
ESSE VÍDEO? O participante respondeu que é para pessoas que usam libras, mas
preferiu escrever em português em vez de desenhar.

Aguardo a resposta do participante e confirmo. ISSO MESMO! ESSE VÍDEO É
DESTINADO PRINCIPALMENTE  A  SURDOS  QUE QUEIRAM SABER SOBRE
MATRIZES NA INFORMÁTICA,  MAS TAMBÉM PODE SER PARA OUVINTES,
PRINCIPALMENTE OS TEUS COLEGAS DO ENSINO TÉCNICO.

Faço uma sugestão de desenho para o aluno. AQUI VOCÊ PODE FAZER SÓ UM
SÍMBOLO QUE REPRESENTA O SUJEITO SURDO, É BEM FÁCIL! A Figura 29
apresenta o símbolo utilizado para identificação de Surdos.
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Figura 29 - Símbolo utilizado para sujeitos surdos

Fonte: Wikipedia (2019).

Aponto  para  a  palavra  “POR  QUÊ”  e  acrescento  a  pergunta:  POR  QUE  É
IMPORTANTE QUE TENHA UM VÍDEO DESSE TIPO PARA SURDOS? Aguardo
a resposta do participante, registro a opinião dele para utilização futura e completo:
ENTÃO REPRESENTE COM DESENHO OU ALGUMA PALAVRA CHAVE A SUA
RESPOSTA. Aguardo a conclusão da representação imagética do aluno.

Aponto para o próximo tópico e falo: AGORA VAMOS PARA UMA PARTE BEM
IMPORTANTE QUE É “COMO GRAVAR” VOCÊ TEM IDEIA DE COMO IREMOS
FAZER? Então  leio  as  possíveis  opções  para  o  aluno:  AQUI  TEM ALGUMAS
OPÇÕES: SLIDE, ANIMAÇÃO, GRAVAÇÃO DE CENAS, GRAVAÇÃO DE TELAS.
TEMOS QUE PENSAR NA ORGANIZAÇÃO DESSE VÍDEO TAMBÉM. Peço que
desenhe: PENSE E DEPOIS DESENHE. Caso o participante fale que não sabe
como fazer, enfatizo: LEMBRA DAS AULAS DO PROFESSOR HEVERALDO DA
TV INES? PENSE NO QUE O PROFESSOR FEZ PARA A AULA FICAR MAIS
FÁCIL  PARA  OS  SURDOS  APRENDEREM.  VOCÊ  JÁ  RESPONDEU  VÁRIAS
VEZES NAS OUTRAS AULAS, LEMBRA? PODE DESENHAR ENTÃO.
Dou uns três minutos mais ou menos para o participante pensar e desenhar sobre
a organização do vídeo. Espero que o participante, depois de alguns vídeos vistos
na TV INES, consiga pensar num formato com estratégias visuais que dê conta de
passar a mensagem para a Comunidade Surda.
Após  finalizar  essa  etapa,  solicito  ao  participante  organizar  os  desenhos  e  as
ideias. Proponho que, conforme eu for falando, ele vai olhando no material visual e
respondendo.
Como não foi possível concluir as atividades com o participante pois tinha outras
aulas, tivemos que continuar em outro encontro.

AGORA VAMOS ORGANIZAR ESSAS INFORMAÇÕES DE FORMA ESCRITA,
OK? VOCÊ VAI FALANDO O QUE VOCÊ FEZ E EU SEREI A ESCRIBA. Aproveito
também para complementar a fala do aluno caso ele tenha esquecido de algum
aspecto importante  que deve ter  no vídeo.  Utilizo  como base para organizar  a
sequência da filmagem a tabela de Santiveri (2014) apud Oechsler (2018, p. 306).
No entanto, como o aluno teve conhecimento antecipadamente de algumas partes
do  roteiro  de  forma  visual  (nos  folders  ilustrados),  vou  apenas  organizar  as
informações ilustradas de forma sequencial da gravação e aproveito para instigar o
aluno a acrescentar os elementos que faltarem.

Abaixo na Figura 30 apresento a tabela de modelos de roteiro que iremos utilizar
retirado do 2º folder da professora Vanessa e apresentado anteriormente como
Figura 27 .
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Figura 30 - Modelos de roteiro

Fonte: Santiveri (2014 apud OECHSLER, 2018, p. 306).

Mostro para o participante no folder 2 a tabela que está escrito “modelos de roteiro”
e  determino:  AQUI  HÁ  VÁRIOS  MODELOS  DE  ROTEIRO,  MAS  IREMOS
UTILIZAR ESTE PORQUE TEM VÁRIOS ELEMENTOS. Abro o drive e aproveito
para mostrar a tabela adaptada do folder ao aluno. ESTÁ VENDO AQUI NO DRIVE
AQUELE  DOCUMENTO  QUE  COMPARTILHEI  COM  VOCÊ  PARA
GUARDARMOS AS IMAGENS? AQUI  TAMBÉM VOU DEIXAR ESTA TABELA
QUE VOCÊ VAI ME AJUDAR A PREENCHER. É importante informar o leitor que
antes da adaptação da tabela  entrevistei  a  professora de matemática sobre as
videoaulas de matemática. Perguntei à professora sobre cada elemento, por isso
decidi retirar da tabela o elemento “plano” que, segundo ela, trata de como será
filmado o plano do rosto do ator. Decidi que para o vídeo pretendido não era um
elemento tão significante. Tirei também o elemento “aspectos visuais” porque trata
de como será o cenário, já que as informações poderiam se repetir nas imagens.
Além disso a palavra “imagem” é mais relevante para o participante surdo. Ou seja,
quanto mais informações resumidas e diretas houver na tabela, mais fácil será a
compreensão.

A Figura 31 mostra a tabela criada no drive para inserir a sequência e informações
do vídeo a ser produzido pelo participante.
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Figura 31 - Tabela de roteiro do vídeo

SEQUENCIA IMAGEM MÚSICA E EFEITOS OBSERVAÇÕES DURAÇÃO

1

Fonte: Tabela adaptada de Santiveri (2014) apud Oechsler (2018, p. 306).

AQUI NO ITEM SEQUÊNCIA, TEMOS DE PENSAR DO COMEÇO AO FIM DO
VÍDEO.  Peço  para  o  aluno  fazer  uma  imagem mental  de  como será  o  vídeo.
AGORA QUERO QUE VOCÊ FECHE OS OLHOS E IMAGINE COMO SERÁ O
INÍCIO DO VÍDEO. JÁ VAMOS ANOTAR A SEQUÊNCIA, OK?

Vou fazendo as perguntas de acordo com a sequência das colunas: “sequência,
imagem,  música  e  efeitos,  observações  e  duração”.  Após  o  aluno  responder,
pergunto:  COMO VAMOS NOMEAR A PRIMEIRA SEQUÊNCIA,  A CENA UM?
Espero que o participante responda “entrada” ou algo similar.

Então sigo para o próximo item: COMO SERÁ A IMAGEM DESSA ENTRADA?
Caso  o  participante  não  entenda  com a  interpretação  em Libras,  mostro  dois
vídeos da TV INES de programas diferentes e digo que ele tem que pensar numa
entrada  parecida com elementos  visuais  e  música,  se ele  assim quiser.  OLHA
ESTE VÍDEO, OBSERVE O INÍCIO. Abro um vídeo do programa “Aula de Libras”.
Espero terminar a vinheta e abro o outro de outro programa.

AGORA OLHA ESTE. Aguardo terminar e complemento. VIU O INÍCIO DOS DOIS
PROGRAMAS? A ENTRADA OU VINHETA DE CADA UM DELES É SEMPRE A
MESMA COISA, SÓ MUDA O TEMA. DA MESMA FORMA VOCÊ VAI PENSAR
NUMA ENTRADA PARA O SEU VÍDEO, QUE TEM DE ESTAR RELACIONADO
COM O TEMA QUE NÓS IREMOS GRAVAR. TODOS OS VÍDEOS DO INES TEM
UMA ENTRADA QUE APARECE IMAGENS E MÚSICA ANTES DE COMEÇAR O
PROGRAMA.

Após ele responder, pergunto: PENSOU EM UMA IMAGEM PARA A ENTRADA
DO SEU VÍDEO? Peço  mais  detalhes  da  imagem em que ele  pensou para  a
vinheta.  É  ALGUMA  IMAGEM  JÁ  EXISTENTE  OU  TERÁ  QUE  CRIAR  UMA
ANIMAÇÃO? Pergunto sobre a possibilidade de criar uma animação porque já sei
de antemão que no momento de edição do vídeo, os bolsistas da professora de
matemática poderão me auxiliar.

Continuo explorando os elementos do roteiro e preenchendo as informações no
drive. TERÁ MÚSICAS E EFEITOS? QUAIS? Caso o aluno não saiba responder o
que vai querer de música, sugiro que ele peça a sugestão de algum amigo ouvinte,
caso queira colocar música e me fale depois.

Na tabela eu preencho “verificar depois” para saber que o participante ainda irá
confirmar essa opção. Quanto aos efeitos, explico melhor: SOBRE OS EFEITOS É
EM  RELAÇÃO  AO  INÍCIO,  SE  AS  LETRAS  DO  TÍTULO  APARECERÃO  SE
MEXENDO, DANÇANDO. Caso ache necessário  mais  informações escrevo em
observações.  Ainda  explorando  a  vinheta  pergunto  sobre  o  elemento  duração.
QUANTO TEMPO VOCÊ ACHA QUE SERÁ ESSA ENTRADA? Caso  ele  não
saiba, abro novamente um vídeo do INES e verificamos a contagem dos segundos 
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para termos uma noção. VAMOS VERIFICAR QUANTOS SEGUNDOS TEM ESSE
VÍDEO. Abro o mesmo vídeo anterior que está em uma janela do computador. VIU
QUANTOS SEGUNDOS TEM? Espero ele responder e acrescento: ENTÃO ESSA
É A MÉDIA DE DURAÇÃO DA ENTRADA DO TEU VÍDEO: ATÉ 15 SEGUNDOS.

Finalizo  a  primeira  sequência  e  prossigo  com  as  perguntas:  POIS  BEM,
FINALIZAMOS  A  SEQUÊNCIA  UM,  QUE  É  A  ENTRADA,  E  DEPOIS  DA
ENTRADA,  O  QUE  ACONTECE?  Espero  que  o  participante  fale  que  vai  se
apresentar  VOCÊ VAI  SE APRESENTAR E FALAR SOBRE O OBJETIVO DO
VÍDEO, COMO VAI SER? Aguardo a resposta do aluno e começo novamente os
passos sobre os elementos de roteiro do vídeo.

ENQUANTO VOCÊ SE APRESENTA, TEM ALGUMA IMAGEM? QUAL IMAGEM?
Anoto na tabela a resposta do aluno e pergunto sobre o efeito: ESSA IMAGEM VAI
FICAR PARADA OU VAI SER ANIMADA? (Uso a palavra animada para perguntar
se a imagem vai ficar se mexendo e a expressão facial e corporal do intérprete dá
conta  desse  conceito).  Após  anotar  na  tabela  na  coluna  “música  e  efeitos”,
pergunto sobre qual será a fala e anoto em observações: E COMO SERÁ A SUA
FALA DA APRESENTAÇÃO? Espero que o estudante responda que falará seu
nome, onde estuda e porque está fazendo o vídeo. ENTÃO VOU ANOTAR ISSO
AQUI NA TABELA. DEPOIS QUE VOCÊ SE APRESENTAR, COMO VOCÊ VAI
FALAR SOBRE O TEMA OU TÍTULO DO VÍDEO? Espero a resposta do aluno e
sugiro:  QUE  TAL  DIZER  QUE  VOCÊ  VAI  FALAR  DE  UM  ASSUNTO
IMPORTANTE E NÃO DAR A RESPOSTA PARA DEIXAR ESPECTADOR COM
CURIOSIDADE, O QUE VOCÊ ACHA? Caso ele não entenda a sugestão, faço a
fala: HOJE NÓS VAMOS FALAR DE UM ASSUNTO MUITO IMPORTANTE PARA
A ÁREA DA INFORMÁTICA: DEPOIS DE UNS SEGUNDOS VOCÊ REVELA A
RESPOSTA: O USO DE MATRIZES NA INFORMÁTICA. QUE TAL? ASSIM VOCÊ
FAZ  DE  CONTA  QUE  ESTÁ  CONVERSANDO  COM  O  ESPECTADOR  DO
OUTRO LADO ENTENDEU? ENTÃO VOU ANOTAR A FALA.

Após finalizar as anotações na coluna de observações, sigo para a próxima coluna
que é a da duração. QUANTO TEMPO MAIS OU MENOS VOCÊ IMAGINA QUE
SERÁ ESSA APRESENTAÇÃO? Caso o aluno fique em dúvida eu peço para ele
sinalizar  e  cronometramos  o  tempo  aproximado:  VAMOS  SIMULAR  A  TUA
APRESENTAÇÃO E EU VOU CRONOMETRAR O TEMPO APROXIMADO. Falo
isso e mostro o cronômetro para ele. PODE COMEÇAR. Finalizado essa etapa,
mostro para o aluno e anoto o tempo aproximado na tabela, então sigo para a
próxima etapa: AGORA QUE VOCÊ DEIXOU O ESPECTADOR CURIOSO E JÁ
FALOU  SOBRE  O  TEMA,  O  QUE  VEM  AGORA?  Espero  que  o  participante
responda que é a explicação sobre matrizes. Se ele responder isso, falo: ENTÃO
ISSO VAI  SER A PRÓXIMA SEQUÊNCIA.  Escrevo na tabela  o  número 3  e  a
palavra “explicação”. VAI INICIAR A EXPLICAÇÃO? COMO VAI SER? Caso ele
fique com dúvidas de como iniciar, pergunto: COMO FOI A FALA NO FINAL DA
TUA APRESENTAÇÃO? Espero a resposta. Como o aluno apresentou o assunto
falando que iria falar sobre matrizes na informática, sugiro que faça uma pergunta
ao espectador: SERÁ QUE TODOS SABEM O QUE SÃO MATRIZES? E SE VOCÊ
PERGUNTAR AO ESPECTADOR? LEMBRA QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO DE
CONTA QUE ESTÁ CONVERSANDO COM QUEM VAI ASSISTIR TEU VÍDEO?
QUE PERGUNTA FARÁ? Espero que pergunte se o espectador sabe o que são
matrizes. Se ele não responder, faço a fala e explico: VOCÊ PODE PERGUNTAR
PARA O ESPECTADOR, MAS VOCÊ SABE O QUE SÃO MATRIZES? AÍ VOCÊ
ESPERA UNS SEGUNDOS E LOGO EM SEGUIDA COMEÇA A RESPOSTA, OK?
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 QUAL SERÁ A RESPOSTA PARA A PERGUNTA? Espero que responda o que
aprendeu, que matrizes são tabelas. Continuo questionando o participante sobre
como será a explicação do tema: DE QUE FORMA VOCÊ VAI EXPLICAR QUE
MATRIZES SÃO TABELAS? VAI EXPLICAR SOBRE TABELAS TAMBÉM? VAI
FALAR O QUE? Espero que o participante responda que irá abordar o uso de
tabelas no cotidiano. Então vou para o próximo tópico do roteiro. QUANDO VOCÊ
DEPOIS  EXPLICAR  SOBRE  O  CONCEITO  DE  MATRIZES  E  FALAR  DE
TABELAS, VAI VIR ALGUMA IMAGEM POR TRAZ PARA O SURDO ENTENDER?
QUAL  IMAGEM?  Caso  o  aluno  não  saiba  responder,  pergunto:  PARA  QUE
USAMOS  TABELAS?  Aguardo  a  resposta.  ENTÃO  É  ISSO  QUE  VOCÊ  VAI
FALAR E DEPOIS TRAZER AS IMAGENS. Registro a resposta na tabela do drive
para depois irmos buscar a imagem caso não esteja no drive. ESSAS IMAGENS
TERÃO EFEITOS? COMO? Novamente  faço  o  registro  e  sigo  para  o  próximo
tópico. VAMOS ORGANIZAR A SUA FALA? Espero o aluno fazer a fala e anoto no
tópico  “observações”.  QUANTO  TEMPO  VOCÊ  ACHA  NECESSÁRIO  PARA  A
FALA  E  AS  IMAGENS  QUE  IRÃO  APARECER  SOBRE  TABELA?  VAMOS
SIMULAR PARA VER O TEMPO? Simulamos o tempo com o cronômetro e depois
marco  na  tabela.  Fazendo  isso,  vou  para  a  próxima  sequência,  mas  instigo  o
participante a chegar na próxima etapa. DEPOIS QUE VOCÊ EXPLICA SOBRE
TABELAS O QUE MAIS VOCÊ EXPLICA? Imagino que responda que vai explicar
sobre  matrizes.  MUITO  BEM!  EXPLICA  MATRIZES,  ENTÃO  ESSA  É  A
SEQUÊNCIA 4.  VAI  TER IMAGEM PARA ESSA ETAPA? QUAIS? Preencho a
tabela com as informações e sigo para o outro tópico. VAI TER ALGUM EFEITO
PARA ESSAS IMAGENS? Aguardo a resposta do participante e anoto na tabela.
COMO SERÁ A SUA FALA? Caso o participante não saiba o que falar, acrescento.
AQUI  SERÁ  QUE  VOCÊ  NÃO  DEVERIA  EXPLICAR  O  CONCEITO  DE
MATRIZES? EXPLICAR QUE AS LINHAS SÃO M E AS COLUNAS N? Feito isso,
organizamos a  fala.  ENTÃO VAMOS ORGANIZAR A SUA FALA PARA VOCÊ
TREINAR  DEPOIS.  Anoto  na  tabela  e  questiono  sobre  a  duração.  QUANTO
TEMPO VOCÊ IMAGINA QUE LEVARÁ PARA FALAR ISSO? QUER SIMULAR?
Espero o aluno fazer a simulação e faço a contagem dos segundos no cronômetro.
Informo  o  aluno  e  anoto  na  tabela.  OLHA  DEU  TANTOS  SEGUNDOS.  VOU
ANOTAR  UM  NÚMERO  APROXIMADO,  OK?  E  assim  faço  com  todas  as
sequências da filmagem.
Ao final do encontro, peço ao participante e ao intérprete que avaliem a aula, 
agradeço a participação, marco o próximo encontro e me despeço do aluno.
Participante:

1. O que você aprendeu na aula de hoje?
2. Você sentiu alguma dificuldade? De que tipo?
3. Você tem alguma sugestão, dica ou comentário sobre a aula de hoje?

Intérprete:
1. O que você observou de relevante na aprendizagem do participante na

aula de hoje?
2. Você sentiu que ele teve alguma dificuldade específica que precisa ser

melhor trabalhada? De que tipo?
3. Você tem alguma sugestão, dica ou comentário sobre a aula de hoje?

Recursos Pesquisadora, Intérprete de Libras, tradução em Libras, computador com acesso à
internet, Google drive, cronômetro do celular, gravador de voz do celular

Avaliação A  avaliação  será  feita  a  partir  da  participação  e  envolvimento  do  aluno  nas
atividades  propostas,  além  da  avaliação  feita  pelos  participantes  (estudante  e
intérprete).
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Após o processo de intervenção realizado com o aluno, chegamos à etapa

final que é a filmagem do vídeo, seguindo a sequência planejada no roteiro.

É  importante  salientar  que  alguns  ruídos  ou  erros  de  gravação  serão

posteriormente corrigidos no momento da edição do vídeo, realizados por pessoas

experientes em edição de filmes do Campus Gaspar. Por isso, não nos ateremos a

pequenas falhas. Além disso, foi planejado para a filmagem apenas o que estava

previsto no roteiro.

Cabe ainda salientar que o planejamento da videoaula dada pelo participante

tem um layout diferenciado por entendermos que se trata da atividade final de um

processo de aprendizado desenhado para corroborar ou refutar a premissa inicial do

estudo  que  motivou  o  presente  produto  educacional:  todo  sujeito  surdo  tem

condições  de  aprender  mais  e  melhor  se  atendidas  as  especificidades  do  seu

processo de aprendizagem.

A 4ª  etapa  está  descrita  no  quadro  5,  que  corresponde  à  etapa  final  do

produto  educacional:  uma  videoaula  dada  pelo  participante  Surdo  conceituando

matriz e sua aplicação na informática. 

Quadro 5 - Fase de gravação do vídeo / Plano de Aula 4
(continua)

Identificação

Data:  10/04 - Horário: 9:00
Data:  12/04 - Horário: 8:00
Participantes da fase: estudante Surdo, intérprete de LIBRAS e professora-
pesquisadora

Tema Matrizes: conceito e uso na informática

Objetivos
Elaborar uma vídeo aula para estudantes surdos;
Colocar em prática os conhecimentos trabalhados nas etapas 2 e 3 do produto 
educacional.
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Quadro 5 - Fase de gravação do vídeo / Plano de Aula 4

(continuação)

Procedimentos 
metodológicos Contextualização:

Chegamos  no  horário  e  local  combinados  para  fazermos  a  filmagem  da
videoaula. A primeira parte do vídeo, gravada no laboratório de informática, é
feita a apresentação do tema. O intérprete é o operador da câmera, porque já
tem experiência em filmagens e eu faço a mediação/direção do vídeo.

Converso com o participante sobre as primeiras falas, seguindo a sequência 2
da tabela do roteiro para a filmagem, conforme a Figura 32. As interações são
apresentadas a seguir:

BOM  DIA!  ENTÃO  FINALMENTE  CHEGAMOS  À  ETAPA  FINAL  DA
PESQUISA QUE É A FILMAGEM DA VIDEOAULA. PREPARADO? VAMOS
SEGUIR  AS  SEQUÊNCIAS  DAQUELA  TABELA  DE  ROTEIRO  QUE  NÓS
PREENCHEMOS NA AULA PASSADA.  Ok?  Após  ligarmos  o  equipamento
espero o ok do participante e começo a leitura da fala dele para lembrá-lo do
que deve ser falado: ENTÃO VOU LER A SUA APRESENTAÇÃO. “Meu nome
é Samuel, sinal. Sou aluno do IFSC no curso de informática e estudo no I3.
(pensar) hoje eu vou falar de um assunto muito importante na informática…”.

Nesse momento lembro que o participante deve esperar um pouco antes de
dar  a  resposta  sobre  o  assunto  que  vai  falar:  DEPOIS  QUE VOCÊ FALA
ASSUNTO IMPORTANTE NA INFORMÁTICA, VOCÊ ESPERA UM POUCO
ANTES DE DAR A RESPOSTA AO TELESPECTADOR, OK? AGORA VOCÊ
CONTINUA. Então o participante continua a fala conforme descrito na tabela
na sequência 2. “O uso de matrizes na informática. Você conhece sinal? Então
manda para mim. Eu uso esse.”

Após terminarmos essa primeira fala seguimos para o cenário montado para as
próximas sequências de filmagem.

Já em outro ambiente na sala ao lado da Coordenadoria Pedagógica, onde há
um espaço para estudo, montamos um estúdio de gravação com equipamentos
de iluminação e câmera com tripé e também o chroma key emprestado da
professora de matemática, que também pesquisa videoaulas. Continuamos as
gravações  e  converso  com o  participante  sobre  a  filmagem.  MUITO  BEM,
AGORA  COM  O  CENÁRIO  MONTADO  VAMOS  CONTINUAR  AS
FILMAGENS.  Vou lendo  a  sequência  e  o  intérprete  vai  sinalizando para  o
participante relembrar as falas.

Nas sequências, foram divididas as falas em frases menores para facilitar a
memória  da sinalização do participante,  sendo que no quadro essa divisão
aparece  entre  chaves  cada  trecho  sinalizado.  Além  disso,  há  a  palavra
“imagem” escrita dentro de parênteses no final de algumas frases, para facilitar
a edição onde serão inseridas cada imagem após a fala do ator.

Para todas as sequências, repetimos o mesmo procedimento: leio as frases, o
intérprete sinaliza para o participante, que tenta fazer o que foi planejado com a
mediação  do  intérprete.  Após  esse  repasse  da  fala,  ligamos  a  câmera  e
filmamos, conforme a Tabela 1.
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Quadro 5 - Fase de gravação do vídeo / Plano de Aula 4
(continuação)

Procedimentos 
metodológicos

Tabela 1 - Roteiro do vídeo para a filmagem
(continua)

SEQUÊNCIA IMAGEM
MÚSICA E 
EFEITOS

OBSERVAÇÕES DUR.

1 COMEÇO 
DO VÍDEO 
(VINHETA)

Título: 
Matrizes na 
Informática

1 
IMAGEM
Alguns 
números 
e tabelas, 
matrizes

imagem 
do título

Pode ter 
música e 
legenda.
Aparecer 
um 
computador
e na tela as 
coisas (com
animação)

Aparece na 
tela do 
computador

Nessa sequência não
há fala do 
participante. Trata-se 
da vinheta ou início 
do vídeo.

10 a 15 
seg.

5 seg.

2 logo do 
IFSC ator
entra andando
e começa a se
apresentar

Cenário: 
Lab. de 
inform. c/ 
computad
ores ao 
fundo
começa o 
vídeo c/ a 
logo do 
IFSC,
muda o 
fundo

pega depois
logo fica 
parada

Fala: Meu nome é 
Samuel, sinal.
Sou aluno do IFSC 
no curso de 
informática e estudo 
no I3.(pensar)
hoje eu vou falar de 
um assunto muito 
importante na 
informática…
O uso de matrizes na 
informática. Você 
conhece sinal? Então
manda pra mim. Eu 
uso esse.

andando
: +/- 5 
seg

10/04 
LAB 1 - 
filmagem
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Quadro 5 - Fase de gravação do vídeo / Plano de Aula 4
(continuação)

Procedimentos 
metodológicos

Tabela 1 - Roteiro do vídeo para a filmagem
(continuação)

SEQUÊNCIA IMAGEM
MÚSICA E 
EFEITOS

OBSERVAÇÕES DUR.

3 explicação 
que matriz é 
uma tabela

uso de 
chroma 
key
IMAGEM 
DE tabela 
de 
horários 
de aula, 
tabela de 
produtos 
e valores, 
tabela de 
notas 
escolares.

as tabelas 
vão 
aparecendo
conforme 
vai falando

Fala:  [MAS  O  QUE
SÃO  MATRIZES?
RESUMIDAMENTE,
MATRIZES  SÃO
TABELAS.  VOCÊ
LEMBRA  O  QUE
SÃO TABELAS?]
[AS  TABELAS  TÊM
LINHAS  E
COLUNAS,  ONDE
SÃO ORGANIZADAS
AS  INFORMAÇÕES]
(imagem  simples  de
tabela)..  [EXISTEM
MUITAS  TABELAS
QUE  AJUDAM
ORGANIZAR  A
NOSSA  VIDA.
EXEMPLOS:
AGENDAS (imagem),
TABELAS  DE
HORÁRIOS  DE
ÔNIBUS  (imagem),
HORÁRIOS  DE
AULAS(imagem),  A
TABELA PERIÓDICA
(imagem),
CARDÁPIO  DE
ALIMENTOS]
(imagem)…  [ENFIM,
SÃO  MUITOS
EXEMPLOS  DE
TABELAS  QUE
ENCONTRAMOS NO
NOSSO DIA A DIA. E
VOCÊ,  QUAIS
TABELAS  MAIS
USA?]
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Tabela 1 - Roteiro do vídeo para a filmagem
(continuação)

SEQUÊNCIA IMAGEM
MÚSICA E 
EFEITOS

OBSERVAÇÕES DUR.

3 definição 
matrizes é a 
mesma coisa

imagens 
de 
matrizes 
OK

[AGORA QUE JÁ 
FALAMOS SOBRE 
TABELAS, VAMOS 
VOLTAR PARA 
MATRIZES .
(matrizes)
MATRIZ É A MESMA 
COISA DE TABELA,]
(imagem 
matriz=tabela) 
[PORÉM NA 
MATEMÁTICA 
MATRIZ É UMA 
TABELA 
RETANGULAR COM 
NÚMEROS 
FORMADA POR 
LINHAS E 
COLUNAS].
[ONDE “M” 
SIGNIFICA LINHAS E
“N” COLUNAS. OU 
SEJA, M x N - M POR
N. LINHAS POR 
COLUNAS.
COMO ESSAS QUE 
VOCÊS ESTÃO 
VENDO] (Ator aponta
onde aparecerá as 
imagens de matriz)

7 pergunta
e onde 
utilizamos 
matrizes na 
informática?

Imagem 1
pergunta
imagem 2 
informátic
a 
(procurar 
imagem)

[MAS  NA
INFORMÁTICA,
VOCÊ  SABE  ONDE
UTILIZAMOS
MATRIZES?](imagem
de computador)
[SÃO  INÚMERAS
APLICAÇÕES  NA
INFORMÁTICA.  VOU
DAR EXEMPLOS:]
[NAS PLANILHAS DE
EXCEL, (imagem)
NOS GIFS.] (imagem)
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Tabela 1 - Roteiro do vídeo para a filmagem
(continuação)

SEQUÊNCIA IMAGEM
MÚSICA E 
EFEITOS

OBSERVAÇÕES DUR.

8 Resposta e 
exemplos

LOGO DO
Instagram

[OUTRO  EXEMPLO
É  O  INSTAGRAM
(logo  do  Instagram)
QUANDO  USAMOS
PARA  EDITAR
FOTOS  E  IMAGENS
AO  ESCURECER  E
CLAREAR  AS
FOTOS.] (imagem de
foto quando termina)

Pergunta 
Matrizes de 
rotação

globo 
girando

aparece 
outros 
gráficos 
girando

[VOCÊ JÁ VIU UM 
GLOBO GIRANDO? 
SABE PORQUE 
GIRA?] (imagem)
[ISSO SÓ É 
POSSÍVEL PORQUE 
TEM UMA MATRIZ 
DE ROTAÇÃO POR 
TRÁS DA IMAGEM.]

final todas as 
imagens

[ENFIM, TODAS AS 
IMAGENS 
UTILIZADAS NA 
INFORMÁTICA TEM 
UMA MATRIZ POR 
TRÁS.]
[VOCÊ PERCEBEU 
QUANTA COISA DA 
INFORMÁTICA 
UTILIZAMOS 
MATRIZES?]

despedida

[ESPERO QUE 
TENHAM GOSTADO,
OBRIGADO A 
TOD@!]

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Recursos Aluno Surdo participante, intérprete de Libras e pesquisadora, Cenário do 
laboratório de Informática; Cenário com fundo verde; chroma key; filmadora 
com tripé, equipamentos de luz; notebook; roteiro escrito.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Ao término da gravação, cumprimento o participante, agradeço seu esforço e

participação no estudo e na produção do produto educacional, sem o qual não teria

acontecido,  e  faço o mesmo com o intérprete,  figura indispensável  ao processo,
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assim como a professora de matemática, que contribuiu com ideias e conhecimentos

sobre a produção de vídeos.

Na sequência, teço alguns comentários sobre a experiência de elaboração e

implementação do produto educacional.
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5 COMENTÁRIOS GERAIS

Quando  comecei  a  elaborar  esse  produto  educacional,  uma  demanda  do

Programa de Mestrado Profissional,  pensei inicialmente em um objetivo amplo: a

inclusão  de  Surdos.  Apesar  da  amplitude  desse  objetivo,  há  poucos  estudos

relacionados à inclusão desses sujeitos na educação profissional e tecnológica. Por

isso,  conforme  a  pesquisa  foi  se  desenrolando  e  os  estudos  avançando,  tive

convicção da importância social e educacional desse tema.

Na minha perspectiva, pesquisar sobre a educação profissional de Surdos de

forma geral  pressupõe fazer  uma análise histórica da luta  por  direitos  que essa

comunidade tem registrada na história da inclusão. Ademais, desenvolver um estudo

de  caso  com  um  estudante  Surdo  pressupõe  entender  processos  de  ensinar  e

aprender e, inclusive, a morosidade das conquistas de inclusão educacional, que

vem deixando não só o participante mas acredito que muitos outros sujeitos Surdos

apartados de direitos constitucionais.

Apesar da lentidão nos avanços da legislação inclusiva e de pesquisas no

que tange à educação de Surdos no país, ainda assim, a elaboração deste produto

educacional e a pesquisa que o motivou só foi possível graças ao que já se produziu

com muita luta e também ao que precisa ser melhorado ou ainda conquistado.

Como exemplo do que ainda precisa ser conquistado, sugiro à inclusão de

Surdos  na  EPT  em  relação  ao  processo  seletivo  para  o  ingresso  da  formação

profissional, pois as provas de admissão na rede IFSC ainda não são pensadas para

a inclusão de Surdos, isto é, não são realizadas em Libras, apenas em Português.

Outra questão que precisa ser  abordada é a relação estudo/trabalho,  que

afetou o desenvolvimento do produto educacional e, consequentemente, a pesquisa.

Ou seja, como o participante já tinha idade acima da faixa etária dos colegas de

classe,  sentia-se  desconfortável  com  o  fato  de  não  trabalhar  e  ainda  estar

estudando. Por conta disso, dependia do pai financeiramente e a relação parental

tinha momentos de crise, que gerava falta de ânimo para frequentar as aulas e os

encontros  marcados  para  a  realização  do  produto  educacional.  Nesse  período,

percebi  que  durante  o  tempo em que  estava  recebendo bolsa  estudantil,  a  sua

assiduidade melhorou. Essa, a meu ver, também é uma questão institucional que
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precisa  ser  pensada  quando  se  trata  de  estudantes  com vulnerabilidade  social,

apesar dos recursos financeiros repassados pelo governo federal.

Já em relação ao papel pedagógico do produto educacional e da pesquisa, o

estudante mostrou-se  receptivo  e entusiasmado em  relação  à  possibilidade  de

gravar um vídeo para os outros colegas de Curso entenderem o conceito de matriz e

seu  uso  na  informática.  Pois,  como  defende  Oechsler  (2018),  videoaula  é  uma

possibilidade de trabalho pedagógico que deve ser aproveitada já que os jovens são

motivados constantemente ao acesso às mídias audiovisuais e isso faz parte da

realidade deles. 

No  entanto,  o  desenvolvimento  do  produto  educacional,  até  chegar  à

filmagem  da  vídeo  aula  propriamente  dita,  um  longo  caminho  foi  percorrido:

começou com o diagnóstico do conhecimento/desenvolvimento real do participante

acerca do tema a ser abordado, passou por processos de ensino e de aprendizagem

sobre o que é uma tabela e seus elementos para, depois, abordar o conceito de

matriz  e  seu  uso  na  informática,  que  gerou a  videoaula,  finalizando  o  processo

proposto para o produto educacional. 

Assim, a partir dos resultados da aula diagnóstica e com base na premissa de

que os Surdos aprendem de forma visual dei início à elaboração dos planos de aula,

lançando mão dos pressupostos de mediação de Vigotskii (1988) e das concepções

imagéticas defendidas por Lacerda, Santos e Caetano (2014) e Figueiredo (2015),

incluindo as perspectivas de material didático manipulável de Lorenzato (2012, p. 18

apud REZENDE, 2017); portanto, fazendo uso de estratégias visuais, isto é, usando

imagens além da língua visuoespacial.

Ao término do processo, considero que as estratégias visuais elencadas nos

planos de aula impactaram positivamente a aprendizagem do participante Surdo. O

resultado dessa percepção pode ser comprovada pela avaliação que o participante

fez posteriormente no componente curricular matemática: ele conseguiu alcançar os

objetivos tirando uma nota bem acima da média. 

Outra questão que considero fundamental para o impacto positivo do produto

educacional são as avaliações que o próprio participante fez  ao término de cada

aula  planejada:  ele  sinalizava  suas  dificuldades  em  relação  às  atividades  de

aprendizagens propostas e à sua limitação na segunda língua (português escrito),
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dando  pistas  sobre  como  eu  deveria  proceder  nas  aulas  subsequentes.  Nesse

sentido, o produto educacional traz um alerta sobre a importância da avaliação do

processo de ensino-aprendizagem sob a  perspectiva  de quem aprende o  que é

proposto pelo professor. 

Ainda, em algumas aulas percebi que o participante ficava apreensivo e ao

mesmo tempo ansioso em relação ao português escrito, situação emocional que não

contribui  para  o  aprendizado.  Assim,  apesar  de  o  objetivo  maior  do  produto

educacional ter sido trabalhar o conceito de Matriz e seu uso a partir da primeira

língua  do  participante,  procurei  abordar  o  português  escrito  nas  aulas.  Porém,

devido à limitação de tempo para o desenvolvimento do produto educacional e da

pesquisa,  penso  que  essa  questão  precisa  ser  melhor  abordada  em  estudos

educacionais futuros. 

A partir  da experiência de criação,  implementação e avaliação do produto

educacional  gerado  pela  pesquisa,  sustento,  juntamente  com  Lacerda  e  Kotaki

(2014, p. 206), que a participação do intérprete em sala de aula é fundamental para

viabilizar 

uma contribuição significativa na melhoria do atendimento escolar pelo fato
de  estabelecer  um  respeito  com  o  surdo  em  sua  condição  linguística  e
sociocultural,  propiciando  seu  desenvolvimento  e  aquisição  de  novos
conhecimentos de maneira adequada. 

Além da participação vital do intérprete, conforme destacam Lacerda, Santos

e Caetano (2014), o que garante a aprendizagem do estudante Surdo é o emprego

de  materiais  e  metodologias  adequadas  e  uma  boa  relação  dialógica  entre

professor,  intérprete  e  estudante  para  pensarem  juntos  estratégias  pedagógicas

capazes de interferir na ZDP deste aprendiz.

Em  suma,  partindo  dos  resultados  do  desenvolvimento  do  produto

educacional, deixo como sugestões aos professores: i) iniciar o planejamento das

aulas a partir  de um diagnóstico sobre o tema/conhecimento a ser aprendido ou

habilidades a serem desenvolvidas; ii) interagir com o estudante Surdo em LIBRAS

pessoalmente ou por meio de um intérprete de LIBRAS; iii)  usar imagens para a

compreensão  de  conceitos  simples  ou  complexos,  além  de  palavras-chave,  de

pesquisa no site de busca do google e de suas ferramentas, de vídeos no Youtube,

de programas da TV INES; iv) planejar atividade de aprendizagem que envolvam
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ação do estudante:  aprender  fazendo;  v)  trabalhar  simultaneamente  o  português

escrito de forma objetiva e clara, respeitando as especificidades de aprendizagem

desse estudante. Desconsiderar essas especificidades é valorizar as barreiras que

impedem  o  estudante  Surdo  de  avançar  em seu  desenvolvimento  cognitivo,  de

aprender e de ter mais e melhores condições de interagir com a realidade que o

cerca, inclusive com o mundo do trabalho.

Por  fim,  mas  não  menos  importante,  entendo  que  o  presente  produto

educacional deixa contribuição para a formação de professores, para a inclusão de

estudantes  Surdos  na  EPT,  mas  que  podem  ser  usadas  em  outros  contextos

educacionais, e para estudantes ouvintes também, já que o professor ampliará seu

escopo reflexivo ao planejar para alunos diferentes. No entanto, alerto que o recorte

para  o  desenho  do  produto  educacional  limitou-se  a  um  único  participante  e

contexto.  Nesse  sentido,  sugiro  que  trabalhos  futuros  ampliem  o  número  de

participantes e o contexto para corroborar, refutar e/ou aperfeiçoar o próprio produto

educacional e futuras pesquisas na área da surdez.  
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