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RESUMO 

 

SILVA, Flávia da Hora. UNOBOL, Um jogo na Educação Física Escolar que integra 

alunos com deficiência auditiva. 2018. 36 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em 

Docência da Educação Básica na Disciplina Educação Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de 

Janeiro, 2017. 

 

 

Este trabalho é o resultado final da análise de dois estudos de caso, com interpretação dos 

resultados em uma abordagem qualitativa, produzida no âmbito do Programa de Residência 

Docente (PRD) do Colégio Pedro II. Possui objetivo de criar e executar partidas do Jogo 

UNOBOL, inspirado e adaptado do Jogo de Cartas UNO® como uma alternativa de atividade 

dentro da ação pedagógica das aulas de Educação Física Escolar, para integrar alunos com 

Deficiência Auditiva de maneira efetiva nestas aulas em escolas públicas regulares. Ao longo 

do processo, foram observadas duas realidades distintas dentro da deficiência auditiva, no 

primeiro caso abordado o aluno menor de idade, possui baixa audição e não recebeu nenhuma 

informação e orientação médica sobre sua condição. Ainda neste caso, a negligência familiar 

também ficou evidente na recusa de ajuda para encaminhamento específico junto a 

profissionais de saúde que trabalham em parceria com a unidade escolar. No segundo estudo 

de caso, a aluna maior de idade, possuía Surdez Severa Bilateral confirmada através de 

atestados e exames médicos atualizados. Fazia uso de aparelho Auditivo e da Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS, de maneira independente e com apoio de uma intérprete. Em 

ambos os casos, a participação na criação e desenvolvimento do Jogo UNOBOL indicou 

integração real junto aos demais alunos ouvintes das respectivas turmas, com resultados 

positivos dentro de uma ação prática visando aprendizagens propostas pela professora de 

Educação Física.  

 

 

Palavras-chave: Educação Física Escolar. Deficiência Auditiva. Integração. Jogo Adaptado. 

UNOBOL. 
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1 INTRODUÇÃO 

A motivação para desenvolver alguma atividade que gerasse a integração de alunos 

com Deficiência Auditiva com alunos ouvintes, surgiu do convívio com um aluno que 

possuía baixa audição, não usava aparelho auditivo e também não fazia uso da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), matriculado no início do ano letivo de 2017 em uma 

turma do 1° ano do ensino médio regular. Este aluno era obrigado a lidar com a falta de 

informação sobre sua dificuldade em ouvir, pois a família negava esta condição e 

evitava buscar orientações e atendimento médico especializado, mesmo com ajuda da 

comunidade escolar. Ele recebia atenção e auxílio dos próprios colegas de classe. 

Quando percebi sua dificuldade, suas necessidades educativas especiais e o mais 

importante: suas potencialidades, decidi fazer algo para que aquela sobrevivência se 

tornasse uma vivência com acolhimento, acompanhamento e aprendizagens. 

Este projeto apresenta um jogo chamado UNOBOL, inspirado e adaptado do jogo 

de cartas UNO®
1
, que foi utilizado para incluir pessoas com Deficiência Auditiva nas 

aulas de Educação Física do Ensino Médio regular e Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) em uma unidade escolar da rede estadual na cidade do Rio de Janeiro.  

De acordo com os estudos citados a seguir sobre os conceitos da Deficiência 

Auditiva, a pessoa Surda é considerada aquela que possui falta de audição e que está 

inserida na mesma língua das pessoas que são consideradas Ouvintes. Conforme 

Campbell (2009, p.96) “o Deficiente Auditivo é classificado como Surdo, quando sua 

audição não é funcional na vida comum. Hipoacústico é aquele cuja audição, ainda que 

deficiente, é funcional com ou sem prótese auditiva”. Um indivíduo pode ficar Surdo 

por motivos hereditários, por doenças adquiridas e caso sofra algum acidente. “Dentre 

as causas congênitas, o contato do embrião ou feto com os vírus da rubéola, sífilis, 

toxoplasmose, citomegalovírus e herpes são as causas mais recorrentes”. (GESSER, 

2009, p.72).  

O tipo de surdez pode ser condutiva, neurossensorial ou mista. A condutiva 

ocorre por uma “alteração na orelha externa (meato acústico) e/ou média 

(membrana timpânica, cadeia ossicular, janelas oval e redonda e tuba 

auditiva)”. Já o tipo neurossensorial afeta a cóclea e/ou o nervo auditivo. As 
perdas auditivas mistas, por sua vez, englobam alterações condutivas e 

neurossensoriais. (SANTOS; LIMA; ROSSI. 2003, p.19-20). 

                                                
1 Jogo de cartas que utiliza comandos com cores, números e ações com o objetivo descartar todas as peças 

que estão na mão. 
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Uma pessoa Surda é aquela que, por ter um déficit de audição, apresenta uma 

diferença com respeito ao padrão esperado e, portanto, deve construir uma identidade 

em termos dessa diferença para integrar-se na sociedade e na cultura em que nasceu. 

(SANTANA. 2007, p.34). 

Nas últimas duas décadas, muito se discutiu sobre a inclusão de pessoas com algum 

tipo de deficiência nas escolas regulares e hoje com a presença desses indivíduos 

devidamente matriculados o enfoque das discussões atuais está voltado para falta de 

capacitação de todos os profissionais que atuam na escola regular para lidar com alunos 

com necessidades educativas especiais (NEE) incluindo muitas vezes a falta de 

acessibilidade.    

Políticas Educacionais deveriam levar em total consideração as diferenças e 

situações individuais. A importância da linguagem de signos como meio de 
comunicação entre os Surdos, por exemplo, deveria ser reconhecida e 

provisão deveria ser feita no sentido de garantir que todas as pessoas surdas 

tenham acesso à educação em sua língua nacional de signos. 

(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994) 

 

De acordo com esta realidade, o papel do professor de Educação Física é muito 

importante, pois nesta disciplina, as aulas são marcadas por momentos e espaços 

privilegiados que proporcionam diversas experiências envolvendo capacidades físicas, 

motoras e cognitivas oferecendo assim uma grande fonte de aprendizagem, adaptando-

se aos diferentes tipos de deficiências apresentadas pelos alunos.  

No primeiro estudo de caso que inspirou a criação do Jogo UNOBOL, o aluno que 

neste estudo será chamado de José, fazia parte de uma classe do 1° ano do ensino médio 

regular com alunos ouvintes. Ele era obrigado a lidar com a falta de informação sobre 

sua perda auditiva, pois a mãe negava esta condição e raramente atendia os chamados 

feitos pela coordenação escolar através da professora responsável pelo Atendimento 

Educacional Especializado (AEE). Fato que ocasionava problemas como tratamentos 

médicos não adequados, ausência de laudos objetivos, não utilização de aparelho 

auditivo e a adaptação forçada deste aluno com baixa audição à leitura labial rudimentar 

entre familiares, amigos e profissionais que envolviam toda a comunidade escolar 

devido a não utilização do método em LIBRAS. O estudante recebia auxílio da 

professora do AEE principalmente para fazer avalições bimestrais de várias disciplinas 

como Língua Portuguesa e Matemática, em um formato adaptado.  Já no segundo estudo 

de caso apresentado, Júlia era maior de idade e possuía laudo médico atualizado que 

informava seu tipo de deficiência auditiva: Surdez Severa Bilateral. Esta aluna também 

fazia parte de uma classe com alunos ouvintes, matriculados no ensino noturno no 
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formato NEJA (nova educação de jovens e adultos) na mesma unidade escolar que o 

aluno José. Ela utilizava aparelho auditivo e fazia uso de LIBRAS. Conforme 

contratação terceirizada feita pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de janeiro 

(SEEDUC/RJ), Julia ainda possuía a mediação de uma intérprete de LIBRAS em todas 

as aulas, obtendo assim um auxílio coerente no desenvolvimento dos conteúdos 

oferecidos pelos professores das disciplinas integrantes do módulo cursado.
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Criar um jogo de aprendizagem e integração para alunos com Deficiência Auditiva, 

a partir de dois estudos de caso, aplicando-o nas atividades práticas pedagógicas 

pertencentes ao planejamento de Ensino de Educação Física Escolar.  

2.2 Objetivos Específicos 

1- Identificar as necessidades educativas especiais e as potencialidades, dos 

alunos estudos de caso, dentro do contexto da Educação Física Escolar; 

2- Criar o jogo, UNOBOL; 

3- Realizar partidas do UNOBOL, promovendo uma interação dos alunos 

ouvintes com os alunos que possuem Deficiência Auditiva, visando uma 

integração efetiva desses estudantes nas aulas de Educação Física Escolar. 
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3 JUSTIFICATIVA 

Embora a Educação Inclusiva seja obrigatória (Lei de Inclusão) a adaptação dos 

currículos, conteúdos e planejamentos não ocorre de maneira a atender as necessidades 

educativas especiais dos alunos que possuem algum tipo de deficiência. A Lei de 

Diretrizes e Bases da educação Nacional (LDB 96) deixa claro que o ensino especial é 

uma modalidade e, como tal, deve perpassar o ensino comum em todos os seus níveis, 

da escola básica ao ensino superior. Há que assegurar não apenas o acesso, mas a 

permanência e o prosseguimento do estudo desses alunos e não retirar do estado, por 

nenhum motivo, essa obrigação , exigindo, postulando o cumprimento das leis, para 

atender às necessidades educacionais de todos. (MANTOAN, 2006, p.25). 

Vale sempre enfatizar que a inclusão de indivíduos com necessidades educacionais 

especiais na rede regular de ensino não consiste apenas na sua permanência juntos aos 

demais alunos, nem na negação dos serviços especializados àqueles que deles 

necessitem. Ao contrário, implica uma reorganização do sistema educacional, o que 

acarreta a revisão de antigas concepções e paradigmas educacionais na busca de se 

possibilitar o desenvolvimento cognitivo, cultural e social desses alunos, respeitando 

suas diferenças e atendendo às suas necessidades. (GLAT; NOGUEIRA, 2002, p.26). 

A expansão do acesso de alunos com NEE às classes comuns, constatável 

principalmente desde a última década do século XX, demanda investimentos de diversas 

naturezas para também assegurar sua permanência, compreendida como aprendizagem e 

desenvolvimento. Nesse sentido, Xavier (2002, p.19) considera que: 

A construção da competência do professor para responder com qualidade às 
necessidades educacionais especiais de seus alunos em uma escola inclusiva, 

pela mediação da ética, responde à necessidade social e histórica de 

superação das práticas pedagógicas que discriminam segregam e excluem, e, 

ao mesmo tempo, configura, na ação educativa, o vetor de transformação 

social para a equidade, a solidariedade, a cidadania. 

 

 A formação continuada do professor deve ser um compromisso dos sistemas de 

ensino comprometidos com a qualidade do ensino que, nessa perspectiva, devem 

assegurar que sejam aptos a elaborar e a implantar novas propostas e práticas de ensino 

para responder às características de seus alunos, incluindo aquelas evidenciadas pelos 

alunos com necessidades educativas especiais. Assim os professores devem ser capazes 

de analisar os domínios de conhecimentos atuais dos alunos, as diferentes necessidades 

demandadas nos seus processos de aprendizagem, bem como, com base pelo menos 

nessas duas referências, elaborar atividades, criar ou adaptar materiais, além de prever 
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formas de avaliar os alunos para que as informações sirvam para retroalimentar seu 

planejamento e aprimorar o atendimento dos alunos. 

Este projeto é importante e necessário, pois a criação e o desenvolvimento do jogo 

UNOBOL, passará a ser uma alternativa dentro da ação pedagógica do professor de 

Educação Física Escolar para minimizar as dificuldades deste profissional referentes aos 

problemas de aprendizagem enfrentados especialmente pelos alunos com Deficiência 

Auditiva, bem como discutir o processo de inclusão destes alunos em escolas regulares, 

buscando argumentos para obter melhores resultados nas aulas com conteúdos 

adaptados. Com a utilização deste jogo, poderemos efetivamente observar os benefícios 

oferecidos aos alunos Surdos e sua integração com alunos ouvintes, que não possuem 

necessidades educativas especiais. Os profissionais que fazem parte daquela 

comunidade escolar poderão conhecer melhor a Deficiência Auditiva, suas variedades 

no âmbito da Surdez, os aspectos de desenvolvimento psicossocial e comportamentais. 

Promovendo assim uma integração funcional, melhorando a qualidade do ensino, 

igualando a circunstância de aprendizagem oferecendo aos alunos Surdos e ouvintes 

métodos e ações educacionais similares. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 O sistema educacional atual nos oferece uma proposta de ensino e 

aprendizagem, que prioriza a diversidade e a inclusão, hoje já encontramos muitos 

estudantes com necessidades educativas especiais (NEE), matriculados em escolas 

regulares. Porém este sistema requer conhecimentos, ideias e ações que promovam uma 

inclusão real, de acordo com objetivos e resultados em um atendimento educacional 

especializado. 

 Na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, acompanhamos este processo de mudança, visto que as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB número 2/2001, no 

artigo 2°, determinam que: “Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, 

cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades 

educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de 

qualidade para todos”. (BRASIL, 2011). 

 No documento do MEC, Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, 

princípios e programas, é reafirmada a visão que busca superar a oposição entre 

educação regular e educação especial. Para implementação do PDE é publicado o 

decreto número 6.094/2007, que estabelece nas diretrizes do Compromisso Todos pela 

Educação, a garantia do acesso e permanência no ensino regular e o atendimento às 

necessidades educacionais especiais dos alunos, fortalecendo seu ingresso nas escolas 

públicas. 

 Dentro deste contexto escolar, devemos analisar os itens que formam o processo 

de aprendizagem dos alunos Surdos. A Surdez é perda total ou parcial, congênita ou 

adquirida, da capacidade de compreender a fala por intermédio do ouvido. A integração 

funcional consiste na utilização conjunta dos recursos educacionais, ou seja, iguala a 

circunstância de aprendizagem, expondo os alunos surdos e ouvintes aos mesmos 

métodos educacionais. (CAMPBELL, 2009, p.106). 
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Em primeiro lugar, deve-se verificar o tipo de comunicação que se 

estabelece com o professor e com os colegas. É preciso saber se o modo de 

comunicação utilizado favorece os intercâmbios comunicativos e se permite 

que a criança surda tenha fácil acesso às aprendizagens escolares. Também é 

importante levar em conta a necessidade de interação da criança surda com 

outros colegas ou com outras pessoas surdas. Em segundo lugar, é necessário 

avaliar o ritmo de aprendizagem da criança surda e verificar as mudanças que 

devem ser feitas nos diferentes componentes do currículo para adaptá-lo às 

possibilidades da criança. Finalmente, é preciso observar a influência de 
outros fatores, como a luminosidade, a acústica da sala de aula ou a posição 

do aluno em relação ao professor, à lousa ou qualquer outra fonte de 

informação. (COLL; MARCHESI; PALACIOS. 2004, p. 186). 

 

 Diante destas realidades, as aulas de Educação Física são essenciais para o 

desenvolvimento dos alunos com Deficiência Auditiva, pois contribuem para criação e 

aprimoramento dos movimentos corporais, refinando as capacidades físicas, motoras, 

cognitivas e afetivas através de ações pedagógicas que estimulam o convívio social.  

A Educação Física Escolar deve dar oportunidades a todos os alunos para que 

desenvolvam suas potencialidades, de forma democrática e não seletiva, 

visando seu aprimoramento como seres humanos. Nesse sentido, cabe 

assinalar que os alunos portadores de deficiências físicas não podem ser 

privados das aulas de Educação Física. (BRASIL, 1997, p. 27-28). 

 

 O planejamento pedagógico de Educação Física deve ser diversificado, 

utilizando os conhecimentos adquiridos pelo professor, oportunizando aos estudantes 

conhecer o máximo de conteúdos como os diferentes Desportos, Danças, Ginásticas, 

Lutas, Corpo e Saúde, Jogos e outros.  

 O Jogo é um conteúdo complexo e privilegiado da Educação Física 

principalmente no contexto da Ludicidade. Muitas vezes é difícil justificar a 

importância do Jogo Lúdico para as crianças, os adolescentes e até mesmo para os 

adultos. O ato de jogar é interessante, mas na maioria das práticas envolvendo Jogo, o 

valor dele não fica evidente.  

Pode ser que, para muita gente ligada à pedagogia, nem seja importante 

compreender o Jogo como fenômeno; basta conhecer alguns e aplicá-los nas 

aulas, para motivar os alunos a frequentar a escola, para embutir neles 

conteúdos de outras disciplinas, para diverti-los ou para ensinar coisas que 

sequer sabemos exatamente o que são. De nossa parte, entendemos que 

compreender o que quer que seja aperfeiçoa as práticas. A compreensão, o 

fazer mental que nasce da prática retorna a ela, corrigindo-a, reforçando-a, 

aperfeiçoando-a, avaliando-a. Portanto, ao nosso ver, é de fundamental 

importância que professores sejam capazes de compreender as práticas que 

dizem respeito ao seu trabalho. (FREIRE; SCAGLIA 2006, p.162). 

  

 Huizinga acredita que mesmo no mundo irracional ”o Jogo é mais do que 

puramente um evento fisiológico ou um reflexo psicológico. Ultrapassa os limites da 

atividade puramente física ou biológica.” (HUIZINGA, 2001, p.3). O Jogo supre mais 

do que uma necessidade imediata, mais do que um chamado “instinto”. O simples fato 
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de o jogo ter um sentido confere a ele uma essência própria. O Jogo funciona como 

alicerce para a cultura, pois ele possibilita o conflito, o seu enfrentamento, sua 

superação, o exercício da imaginação, reflexão, decisão, a tomada de consciência da sua 

situação no mundo, da realidade. O verdadeiro Jogo proporciona o exercício da 

autonomia e da descoberta da sua função social dentro do grupo, pois consideramos 

“que só pode realizar escolhas aquela pessoa que tem entre o que escolher”. (FREIRE, 

2005, p.104). 

 Os Jogos estimulam a criatividade, os interesses em aprender, poder de 

concentração, geram autoconfiança, criam desafios a ser superados, promovem 

autonomia e enriquecem a comunicação. Se considerarmos estes benefícios dentro de 

um contexto de aprendizagem sendo oferecidos a um aluno Surdo, promoveremos uma 

abertura para conquista de uma verdadeira integração deste estudante. Os alunos com 

Deficiência Auditiva necessitam de mais estímulos, de atividades repetitivas, de contato 

concreto com materiais com apelo visual, para servir de auxílio na aquisição de novos 

conhecimentos. A partir de experiências obtidas através de vivências espontâneas no 

relacionamento com indivíduos típicos nas unidades de ensino regular, os estudantes 

Surdos interagem com maior atenção estimulando sua forma individual de expressar-se, 

multiplicando gestos, sinais, desenvolvendo atitudes e movimentos corporais. Logo, “é 

necessário que o jogo deixe de ser visto apenas como um recurso de emergência no final 

de uma aula conturbada para ocupar o seu papel principal: ser o eixo do processo 

inclusivo”. (GIL, 2002, p.9). 

 Pesquisas realizadas por Marchesi (1994; 1995) comprovaram que o 

desenvolvimento sensório-motor das crianças Surdas é semelhante ao dos ouvintes. A 

única dimensão em que se manifesta um atraso maior é a imitação vocal. Uma das 

condutas mais importantes da etapa representativa e simbólica é o Jogo. Esse tipo de 

atividade, que não exige a presença de intercâmbios comunicativos, é particularmente 

relevante para analisar o desenvolvimento cognitivo das crianças surdas. A pesquisa de 

Marchesi e colaboradores, a que nos referimos antes, estudou a evolução do jogo 

simbólico nas crianças Surdas profundas. Considerou-se que o jogo não constitui uma 

conduta unitária, mas que é formado por várias dimensões, que apresentam ritmos 

diferentes de evolução. As dimensões estudadas foram as seguintes: 1.Descentração- A 

criança vai sendo progressivamente mais capaz de realizações simbólicas, assumindo o 

ponto de vista dos outros. 2.Identidade- A criança é capaz de atribuir um papel aos 

bonecos e de realizar com eles ações próprias do personagem designado. 3.Substituição- 
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A criança é capaz de utilizar objetos com uma função determinada para outra função 

distinta. 4.Integração de ações- A criança organiza suas ações em sequências. 

5.Planejamento- A criança realiza um planejamento prévio do jogo. (COLL; 

MARCHESI; PALACIOS. 2004, p. 182). 

 Com base nestes pressupostos, podemos perceber a importância da realização de 

ações para adaptar currículos e conteúdos visando integrar alunos com Deficiência 

Auditiva, conforme os estudos de caso que serão abordados neste projeto, bem como 

todos os estudantes que possuem necessidades educativas especiais. Devemos dar mais 

destaque aos processos de aprendizagem, ao invés da acumulação de informações.  
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

O presente produto acadêmico final analisa dois estudos de caso. Apresentamos a 

criação do jogo UNOBOL, inspirado e adaptado do Jogo de cartas UNO®, como uma 

atividade alternativa criada pela professora com auxílio dos alunos, visando integrar 

estudantes com deficiência auditiva nas aulas de Educação Física Escolar. Abordamos 

de forma qualitativa a interpretação e análise dos dados, superando contratempos que 

aconteceram ao longo desta pesquisa.  

Os estudos aconteceram em um Centro Integrado de Educação Pública (CIEP), 

unidade escolar da rede pública Estadual do Rio de Janeiro. Conforme informações 

oficiais do Censo Escolar/INEP 2017, a unidade onde foi realizado o estudo recebeu 

1068 alunos matriculados no Ensino Médio Regular, 255 matriculas para o NEJA. 

Deste total, 16 alunos possuem necessidades educativas especiais.  

A estrutura física segue o modelo projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, um 

amplo edifício de concreto com grandes janelas retangulares, mas com bordas 

arredondadas. A quadra poliesportiva fica no terraço do prédio, na área externa está o 

prédio anexo que abriga a Biblioteca e a sala de leitura.  A entrada, os acessos aos 

prédios, corredores e salas de aula receberam piso tátil para adequar-se as normas de 

acessibilidade, incluindo um elevador que liga a parte térrea ao primeiro, segundo e 

terceiro pavimentos.  

Infelizmente devido à falta de repasse de verbas para manutenção exclusiva destes 

aparelhos de acessibilidade, o piso tátil está bem deteriorado e causa dúvidas e 

estranheza aos alunos com deficiência visual que fazem uso de bengalas. O elevador 

não funciona e também apresenta estágio avançado de deterioração. A quadra que fica 

localizada no terceiro pavimento (terraço) não possui acessibilidade para alunos 

cadeirantes ou com mobilidade reduzida.  

Mesmo com todas estas dificuldades de acesso, o CIEP, continua sendo um polo 

de acolhimento para alunos com NEE encaminhados pelo Núcleo de Apoio Pedagógico 

Especializado (NAPES) da Regional Metropolitana IV. Em 27 de outubro de 2016, foi 

inaugurado o espaço da Sala de Recursos “Sara Rasori” (nome escolhido para 

homenagear a filha do professor de Educação Física, Alexandre Rasori que faz parte 

desta unidade, e possui NEE) sob responsabilidade da professora Débora Carmem. O 

espaço foi improvisado em uma das salas do CIEP e possui alguns recursos pedagógicos 

para promover um Atendimento Educacional Especializado (AEE).  
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As aulas de Educação Física acontecem na maioria das vezes em sala ou no pátio, 

pois a quadra que fica no último pavimento do prédio (terraço) está interditada devido 

vários problemas estruturais por falta de verba específica para manutenção deste espaço. 

Não há rede de proteção para conter bolas e outros acessórios que são lançados ou 

arremessados. A ligação de energia elétrica está deteriorada e oferece risco aos 

funcionários, professores e estudantes. Os vestiários possuem sistema hidráulico antigo 

(20 anos), e apresenta inúmeros vazamentos gerando alagamento no pavimento que fica 

no andar abaixo. Os materiais esportivos são escassos e os que existem para uso estão 

em péssimo estado de conservação. Os professores de Educação Física muitas vezes 

com auxílio da direção compram materiais com recursos próprios para que as aulas 

possuam mínimo de qualidade. Várias solicitações já foram feitas de maneira oficial 

para resolver estes problemas. Como não houve resposta positiva a comunidade escolar 

mobilizou-se e existem ações para captar doações de materiais esportivos e materiais de 

construção para reparo das estruturas deficientes da quadra. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

6.1 - Primeiro Estudo de Caso  

No primeiro estudo de caso, apresentamos o aluno aqui chamado de José, que 

tinha 16 anos e estava cursando o primeiro ano do ensino médio regular, na turma 

1014/2017.  

Em fevereiro de 2017 comecei a ministrar aulas de Educação Física para turma do 

estudante. Após um mês, comecei a me familiarizar com a turma, com os alunos de 

maneira individual, suas necessidades e perfis. Um deles chamou a minha atenção, José. 

Nas aulas em sala ele sempre procurava as primeiras cadeiras e durante minhas falas 

com explicações dos conteúdos ele focava o olhar no meu rosto, como se estivesse 

fazendo algum tipo de leitura labial. Nas aulas práticas ele raramente aparecia e quando 

estava presente, ficava sentado em lugares mais afastados da quadra na tentativa de se 

esconder ou passar despercebido, evitando participar de atividades práticas.  

Perguntei aos outros colegas professores, se alguém tinha percebido estes 

comportamentos, mas ninguém tinha observado ou percebido, alguns até comentaram 

que ele era um aluno tão tranquilo que não incomodava. Durante uma aula em sala com 

a turma, perguntei para um grupo de alunos próximos ao José sobre alguma possível 

dificuldade e alguns disseram que ele tinha sim algum problema auditivo, com tom de 

voz estranho, mas que não chegava a ser Surdo. Uma aluna deste grupo, contou que já 

tinha estudado com José no ensino fundamental em uma escola municipal e que ele 

também tinha dificuldades quando era mais novo, principalmente nas aulas de Língua 

Portuguesa, Matemática e Educação Física, o professor sempre dispensava ele após 

fazer chamada. Após estes relatos, resolvi conversar diretamente com José. Nesta 

mesma aula, quase no fim do horário, ele estava de costas no fundo da sala conversando 

com outros alunos e chamei seu nome fazendo um tom de voz baixo, ele não atendeu. 

Insisti com um tom de voz normal, me aproximando dele, mas ele não atendeu. Neste 

momento os alunos olharam para mim e eu logo toquei no ombro do José. Ele olhou, 

mas não disse nada. Perguntei se ele tinha ouvido meu chamado, ele olhou para meus 

lábios e disse que não. Perguntei se ele estava me ouvindo bem, ele respondeu que sim 

usando um tom de voz alto. Perguntei se ele tinha alguma dificuldade para ouvir e ele 

disse que às vezes sim, outras vezes não. Desculpei-me por fazer essas perguntas e 

insisti indagando se ele sabia sobre algum problema auditivo, se já tinha ido ao médico 
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e ele respondeu negativamente com a cabeça, em seguida pediu para ir ao banheiro. Não 

insisti, evitando algum constrangimento e fiz essas anotações na observação do meu 

diário.  

No conselho de classe do primeiro bimestre, relatei todas estas situações para a 

coordenação pedagógica e questionei sobre existência de algum documento médico, 

alguma anotação sobre esta dificuldade de ouvir, na ficha de matrícula da pasta de 

informações pessoais do aluno. Como nada foi encontrado ou informado pelos 

responsáveis dele, o caso foi encaminhado a professora Débora para avaliação de 

possível AEE. A partir do segundo bimestre comecei a tentar adaptar algumas 

atividades para José e ele começou a faltar em todas as minhas aulas. Entrei em contato 

com a sala de recursos e a professora Débora me passou as seguintes informações sobre 

o caso do José:  

De acordo com uma pequena entrevista, avaliações e atividades feitas com 

ele na sala de recursos, apurei que o José apresenta baixa audição e tem um 

histórico de não aceitação desta condição. Faz leitura labial por conta própria, 

estímulo orientado no convívio entre os familiares. A mãe, responsável 

direta, informou que ele tem uma pequena dificuldade, que conversava com 

ele sobre, para que ele sempre se esforçasse e que ele não era surdo, visto que 

tinha conseguido chegar ao ensino médio. A mãe informou ainda que não 

achou necessário ir ao médico por isso, até porque não possuía condições e 
tempo disponível, devido ao trabalho e rotina com outros filhos, irmãos do 

José. Solicitei que ela comparecesse na escola para tratarmos pessoalmente, 

mas ela ainda não atendeu meu chamado. Diante destas situações, inclui este 

aluno no AEE e farei o que for possível para que ele volte a participar de 

maneira efetiva das aulas. (Débora Carmem, professora do AEE, 

17/04/2017). 

A partir das atividades adaptadas com AEE, José passou a ser mais assíduo e 

participar das aulas. Porém observei que nas aulas práticas de Educação Física ele 

sempre se recusava a participar das atividades ou faltava. Em uma aula em sala, percebi 

que no tempo ocioso entre uma atividade e outra, a maioria dos alunos jogava UNO®, 

um jogo de cartas que utiliza comandos com cores, números e ações com o objetivo 

descartar todas as peças que estão na mão. Foi então que percebi um José totalmente 

diferente: participativo, interessado, com raciocínio rápido focado no apelo visual das 

cartas, com suas cores e números. Ele ficava alegre, interagindo de maneira confiante e 

ativa com os outros colegas. Neste momento entendi que estas eram as potencialidades 

dele, demonstradas de maneira real através daquele Jogo. Comecei então a tentar traçar 

alguma atividade que envolvesse o jogo UNO® no plano de aula da Educação Física. 
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Imagem 1 – Alunos da turma, jogando UNO® 

 

Fonte: O autor, 2017. 

Através deste exercício de observar e anotar percebi que José não conhecia 

Lateralidade e sempre fazia confusões entre direita e esquerda. Sua coordenação motora 

geral era limitada, assim como a amplitude de movimentos. Ele tinha dificuldades para 

agachar e levantar rapidamente, muitas vezes faltava equilíbrio. Devido à maneira 

constante como ele fazia leitura labial, sua coordenação óculo manual também estava 

comprometida, pois ele já estava acostumado a usar a visão para comunicação e não 

acompanhava movimentos que exigissem a saída desta condição, como os jogos com 

bola. 

Imagem 2 – Atividades com Bola 

 

Fonte: O autor, 2017. 
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Imagem 3 – Atividade paralela, Jogos utilizando coordenação motora, coordenação óculo 

manual, com apelo visual 

 

Fonte: O autor, 2017. 

 

6.1.1 – O Jogo UNOBOL 

 

Passei alguns dias refletindo sobre estas anotações e em um momento de lazer 

com meu filho Yuri de 3 anos, percebi que poderia usar o apelo visual das cores das 

cartas do UNO®: verde, amarelo, azul e vermelho, olhando para piscina de bolinhas 

coloridas do meu filho.  

A partir desta ideia de transferir o jogo de cartas para o jogo com bolas comecei a 

construir esta adaptação. Levei a proposta para a turma e a maioria dos alunos se 

interessou, incluindo José. Comprei o material, um pacote grande com bolinhas nas 

cores bases do jogo original, um tecido chamado TNT na cor preta para servir de 

tabuleiro, de maneira a limitar um espaço no chão ou qualquer outra superfície plana 

para desenvolver as jogadas.  

A partir da ideia, planejei quatro aulas para confecção e execução do jogo, a partir 

do terceiro bimestre incluindo esta atividade como conteúdo adaptado de Jogos 

Populares. 

No Jogo original, UNO®, temos o material e regras descritos a seguir: 
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Figura 4 – Regras do Jogo UNO®, parte 1 

  

Fonte: COPAG, Jogo UNO, 2018. 

Figura 5 – Regras do Jogo UNO®, parte 2 

  

Fonte: COPAG, Jogo UNO, 2018. 
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O UNOBOL é uma versão adaptada do jogo de cartas UNO®. 

Materiais utilizados:  

1- Um pacote com 100 Bolinhas plásticas para piscina, 25 unidades nas cores 

Verde, Azul, Vermelho e Amarelo conforme cores utilizadas no jogo original: 

Figura 6 – Bolinhas plásticas do tipo piscina, nas cores Verde, amarelo, azul e 

vermelho, para confecção do UNOBOL 

 

Fonte: O autor, 2017. 

 2 – Um metro de tecido tipo TNT na cor preta, para servir como base e delimitar 

espaço para jogar as bolinhas; 

 3 – Uma caneta cor preta para Retroprojetor, tipo marcador permanente, ideal 

para plásticos. Ela servirá para marcar nas bolinhas os números (0 a 9) e símbolos que 

representam ações feitas durante o jogo: +2 (O jogador da sequência, deverá comprar 

duas bolas na cor indicada e perde a vez), Ø Bloqueio (para bloquear o jogador da 

sequência pulando sua vez) e ↑↓ Inverter (para inverter o sentido da jogada, se estiver 

indo para direita muda para esquerda e vice-versa). 

 As regras são livres e a decisão foi inspirada nas cartas curingas do jogo original, 

pois no UNOBOL não há esta opção de comando. Os alunos que participaram da 

criação entenderam que o jogo adaptado UNOBOL já é um curinga. Ele será flexível de 

acordo com a aula, pois suas partidas vão depender do espaço disponível, da quantidade 

de jogadores e do objetivo para considerar um ganhador, sempre buscando integrar 

alunos típicos e alunos com NEE.  

 Neste primeiro estudo de caso, a primeira sugestão dada pelo José, foi desenhar 

um retângulo com giz branco em uma das pontas do tecido representando uma trave 

para gol. O início do jogo seria na outra ponta. O primeiro jogador retira uma bolinha da 

sacola e começa conforme o comando, cor e número a formar sua trilha em direção ao 

gol, o jogador da sequência segue o comando do jogador anterior e faz a sua trilha. 

Esgotada a quantidade de bolinhas, o jogador que chegar ao gol ou o que mais 

aproximar-se da trave, ganha. 
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 Perguntei ao José qual a inspiração para tal sugestão e ele explicou que 

raramente joga futebol, sente-se constrangido e fica um pouco nervoso com a dinâmica 

deste esporte, com corrida, contato, domínio da bola. E que devido à popularidade do 

esporte às vezes sente vontade de jogar e marcar um gol. 

 

Imagem 4 – Materiais para criação do jogo adaptado UNOBOL 

 

Fonte: O autor, 2017. 

Imagem 5 – Criação do jogo UNOBOL, bolinhas identificadas pelos alunos com números e 

comandos 

 

Fonte: O autor, 2017. 
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Imagem 6 – Criação do Jogo UNOBOL 

 

Fonte: O autor, 2017. 

Seguindo o planejamento, na terceira e quarta aulas, faríamos a execução de 

partidas do UNOBOL. Neste período aconteceu um contratempo, José ficou doente e 

não compareceu as aulas seguintes. Ficou afastado das atividades na sala de recursos e 

segundo a professora Débora, a mãe do José compareceu na escola, mas não colaborou 

muito. Foi orientada pelo diretor geral do CIEP para ir ao posto de saúde que fica no 

centro do bairro, para agendar consulta e exames auditivos para o José, com 

possibilidades de conseguir aparelho auditivo. Porém apurou-se que ela não compareceu 

naquela unidade de saúde.  

Como já estávamos nos dias finais do quarto bimestre, fim do ano letivo, não 

consegui reunir os alunos para fazer as partidas de UNOBOL, devido calendário de 

provas finais. Fiz um combinado com José e outras alunas do grupo que me auxiliaram 

a criar o jogo, de realizarmos a atividade como uma aula atrativa no primeiro bimestre 

do ano letivo de 2018. Porém, infelizmente, devido a normas vigentes pela secretaria 

estadual de educação (SEEDUC/RJ) para alocação de professores, não fui selecionada 

como professora de Educação Física para a turma de segundo ano do ensino médio ao 

qual José e seu grupo ficaram matriculados para ano letivo de 2018. Não consegui 

contato nos primeiros dias de aula com estes alunos e não obtive autorização para 

lecionar na turma deles com a justificativa de concluir este trabalho sendo assim 

obrigada a fazer uma pausa no desenvolvimento deste produto. 

Já no segundo bimestre de 2018, consegui contato com José e com Fernanda 

(nome fictício), outra aluna que participou do processo de criação do jogo UNOBOL. 

Conversamos bastante e ela contou que José estava novamente com dificuldades nas 

aulas e que em Educação Física especialmente, o professor responsável praticamente 

dispensava o José das atividades mais complexas. Eles contaram também que as aulas 



29 

 

 

na Sala de Recursos estavam paradas, pois a professora Débora havia entrado de licença 

especial devido gravidez de risco, situação confirmada pela Coordenação pedagógica.  

Tentei convencê-lo sem sucesso a tentar executar o jogo, como convidado nas minhas 

aulas em uma turma diferente da dele.  

 

6.2 - Segundo Estudo de Caso 

Neste mesmo período, entre agosto e setembro de 2018, iniciei as aulas de 

Educação Física para duas turmas da Nova Educação para Jovens e Adultos (NEJA), no 

turno da noite no módulo III/01 e módulo III/02. Para minha surpresa e alegria, na 

turma de Módulo III/01 recebi uma aluna chamada Julia (nome fictício), que possui 

Surdez Severa Bilateral, que será o segundo estudo de caso apresentado a seguir. 

Na primeira aula em sala, não percebi que Julia era surda. Ela estava sentada na 

primeira fileira, sorria bastante e acompanhava atenta minha fala sobre como 

trabalharíamos as aulas de Educação Física Escolar em uma turma noturna. Já no fim do 

primeiro tempo de aula, quando eu já iniciava um conteúdo dentro do contexto de 

Corpo e Saúde, chegou uma moça e pediu licença para entrar na sala e desculpou-se 

pelo atraso. Seu nome era Daniele, a intérprete de LIBRAS para aluna Julia. Fiquei 

surpresa com a saudação da mediadora e a condição daquela aluna tão atenciosa. Parei a 

aula e de maneira alegre e extrovertida chamei atenção dos outros alunos por não terem 

me avisado sobre o fato de Julia ser surda, ao mesmo tempo em que me aproximei dela 

e estendi minha mão direita. Ela abriu um sorriso, balbuciou um Poxa, tudo bem! e 

promovemos de maneira muito carinhosa um acolhimento mútuo.  

Preciso confessar que nestes quase 10 anos de experiência como Professora de 

Educação Física Escolar, sempre tive um olhar voltado para alunos com NEE. Algo que 

foi plantado em meu coração desde a adolescência em atividades voluntárias na igreja 

que eu frequentava. Eu já achava maravilhosa a forma como os surdos, em especial, se 

comunicavam com as mãos através da linguagem de sinais.  

Voltando para o segundo estudo de caso, a aluna Julia mesmo sem saber ou 

entender de imediato, me ofertou uma nova chance para concluir o presente projeto. 

Segui com o planejamento das aulas adaptando os meios de aprendizagem para Julia e 

desde primeiro momento tivemos um bom entendimento. Diferente do primeiro estudo 

de caso (José), Julia é maior de idade e possui laudos médicos com exame, atualizados 

informando sobre sua Surdez Severa Bilateral, documentos encontrados na sua pasta 
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individual de informações pessoais arquivada no CIEP. Ela faz uso de aparelho auditivo 

e domina LIBRAS. Sua relação com os demais alunos da turma é boa e mesmo na 

ausência da intérprete ela consegue comunicar-se com todos. Podemos dizer, com apoio 

da literatura com estudos específicos, que Julia é Bilíngue, isto é, ela faz uso da 

linguagem de sinais e da linguagem oral. Ela balbucia palavras com gestual da face 

maduro e firme. Na maioria das vezes a comunicação também acontece pelo apelo 

visual. Como ainda não dominava a LIBRAS, sou uma estudante autônoma buscando 

esta formação, utilizei um sistema chamado de Comunicação Bimodal para interagir 

com Julia. Este sistema ocorre em torno da linguagem oral (frases e sintaxes) junto com 

sinais criados artificialmente e expressados ao mesmo tempo. Percebendo meu interesse 

e vontade em comunicar-me diretamente com ela, em uma das aulas com ajuda da 

intérprete, Julia perguntou qual era “meu sinal” na comunidade Surda. Fiquei surpresa e 

expliquei com auxílio da intérprete que eu não tinha recebido nenhum sinal, pois 

sempre era tratada como professora Flávia, com as letras do meu nome soletradas em 

LIBRAS. Ela ficou inconformada e disse que eu merecia um sinal, pois o meu esforço 

em querer me comunicar transmitia amor. Aquele momento merecia um registro, uma 

foto, um vídeo. Fiquei tão emocionada com aquele reconhecimento que só consegui 

estender os braços e pedir um abraço para agradecer. E logo em seguida, ela me batizou 

com meu sinal, que deverá ser usado em qualquer comunidade surda que utiliza 

LIBRAS, ela fez o sinal do F, letra inicial do meu nome, com a mão posicionada na 

frente do rosto e com a ponta do dedo indicador ela faz o desenho de um sorriso, 

contornando os lábios quando sorriem. Achei maravilhoso e perguntei à justificativa. 

Ela disse que sentia que eu passava alegria ao tentar me esforçar para comunicar-me 

com ela e isso era bom pra ela. 

No fim do primeiro bimestre do NEJA, 19/09/2018, ofereci o Jogo UNOBOL 

como atividade para o Lazer, conteúdo planejado para aquele momento do currículo. 

Julia estava presente na aula sem auxílio da intérprete e consegui explicar para turma e 

principalmente para ela, como e para que este jogo foi criado. Todos os alunos 

gostaram, fizeram perguntas e aceitaram fazer partidas para experimentar o UNOBOL. 

No início percebi que Julia ficou um pouco tensa e ao mesmo tempo perdida, pois ela 

não conhecia o jogo de cartas UNO®. Fiz uma pequena entrevista com ela ali, no 

momento que percebi seu estranhamento: 
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Julia, você já Jogou Cartas alguma vez? Ela sinalizou com as mãos que sim, 

que foi pouco e há muito tempo. Julia, você já jogou algum jogo com bola? 

Ela sinalizou que sim e que não gostou muito. Fez gesto de corrida, mostrou 

cansaço, levantou e sentou na cadeira fazendo expressão negativa. Fiz sinal 

indicando Direita e depois Esquerda, abri os braços mostrando equilíbrio e 

perguntei se ela sabia ir para os lados que demonstrei e se tinha equilíbrio. 

Ela sinalizou como mais ou menos. Continuei perguntando: Julia, você 

conhece o jogo de cartas UNO®? Ela sinalizou que não. Mostrei as cartas do 

jogo UNO® e sinalizei que cada carta tinha um pedido de jogada para ela 

fazer, conforme cor, ação e número. Ela sinalizou com sinal positivo e deu 

um sorriso. (O autor, 19/09/2018). 

 

Imagem 2 – Jogo de cartas UNO®, objetivo é ficar sem nenhuma carta na mão, conforme 

comandos com cores, ações e números: 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 Após período de avaliações do primeiro bimestre e conselho de classe, 

retornamos as aulas no dia 10/10/2018. Levei o jogo para aula com a turma da aluna 

Julia e propus partidas conforme regras definidas pelos próprios alunos ali no momento 

do jogo. Ela estava presente sem auxílio da intérprete e aceitou convite para jogar. 

 Seguindo a sugestão do aluno José, primeiro estudo de caso, coloquei o tecido de 

TNT preto no chão da sala de aula como um tabuleiro e eles misturaram as bolinhas em 

uma sacola. Fizeram uma partida com objetivo de “marcar um gol” ou chegar mais 

próximo da trave desenhada no TNT. O aluno da vez lia para todos (incluindo a Julia, 

atenta a este detalhe principal) os comandos de número, ação e cor escritos nas bolinhas 

e cada um na sua vez comprava as bolinhas com cor correspondente ao comando do 

colega anterior e fazia uma trilha até chegar ao gol desenhado. 

 Julia ficou atenta as cores, percebia os comandos de maneira rápida e conseguia 

traçar estratégias mentais para ir construindo sua trilha de bolas. A partida contou com a 

participação de Julia e mais três colegas. Eles imprimiram um ritmo acelerado, achavam 

graça enquanto Julia sorria e vibrava. Sentaram-se no chão, mas logo reclamaram sobre 
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desconforto e resolveram fazer jogo sobre mesas da sala antes que eu pudesse fazer uma 

foto.  

 Em seguida eles colocaram o tecido de TNT preto sobre algumas mesas e 

delimitaram o espaço para fazer o jogo. Nenhuma bola poderia cair da mesa. Ao invés 

de fazer uma trilha até chegar ao gol, desta vez, venceria quem conseguisse juntar o 

maior número possível de bolas da mesma cor, conforme os comandos das bolinhas 

similares às cartas. 

 

Imagem 8 – Jogo UNOBOL, turma NEJA III/01, segundo estudo de caso. 

 

Fonte: O autor, 2018. 

Imagem 9 - 2 ª Partida de UNOBOL na turma NEJA III 01, integrando aluna Surda, Julia - 

blusa branca, segundo estudo de caso. 

 

Fonte: O autor, 2018. 
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Imagem 10 - 3ª Partida de UNOBOL na turma NEJA III 01 

 

. Fonte: O autor, 2018. 

Imagem 113 - UNOBOL em sala de aula, turma NEJA III 01, integração da aluna Surda com 

alunos ouvintes. 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 

 



34 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este produto acadêmico final propôs integrar de maneira efetiva alunos com 

Deficiência Auditiva nas aulas práticas de Educação Física Escolar através do jogo 

UNOBOL, inspirado e adaptado do Jogo de Cartas UNO®.  

 Nos dois estudos de caso apresentados, os alunos citados possuíam realidades 

distintas dentro da Deficiência Auditiva. No primeiro caso, o aluno possui baixa 

audição e sofria com falta de informação, ausência de orientação médica e negligência 

familiar sobre sua situação. No segundo estudo de caso, a aluna possui Surdez Severa 

Bilateral, confirmada através de exames e laudos médicos atualizados. Ela fazia uso de 

aparelho auditivo e LIBRAS.  

 Nos dois casos ao experimentar o UNOBOL, as potencialidades destes alunos 

ficaram evidentes, no que diz respeito ao interesse, participação, prazer, socialização 

com os outros alunos típicos e ouvintes das respectivas turmas. A integração destes 

alunos ocorreu de maneira real. O apelo visual utilizado nos materiais para adaptação do 

jogo gerou uma comunicação objetiva entre os participantes independente das NEE de 

alguns. A criação e a execução de partidas do UNOBOL, como uma ação de 

aprendizagem na aula prática de Educação Física Escolar ofereceu desenvolvimento das 

capacidades mentais, físicas e motoras dos estudantes com Deficiência Auditiva. Ao se 

discutir as regras, utilizadas de maneira diferentes em cada partida, observamos o 

trabalho de conteúdos como Lateralidade, Equilíbrio, Coordenação Motora, 

Coordenação Óculo Manual, Raciocínio Lógico. 

 Ao longo deste projeto, percebemos que é fundamental buscar em todo tempo, 

alternativas variadas de ações pedagógicas que promovam um trabalho real de 

integração dos alunos que possuem NEE matriculados nas escolas públicas de ensino 

regular. Sabemos das dificuldades diárias, da falta de conhecimento e formação 

específica dos profissionais na maioria dos casos. Porém, precisamos valorizar e 

priorizar sempre os processos de aprendizagem dos conteúdos ao invés de tentar ofertar 

um acúmulo de informações. Nos casos dos alunos com Deficiência Auditiva, fica 

evidente que há um longo caminho para se explorar e descobrir meios de maneira 

positiva para a comunicação e educação através dos apelos visuais, conforme ofertamos 

na prática do UNOBOL.     
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