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RESUMO 

A utilização de jogos no processo educacional se tornou uma alternativa para o engajamento de 

alunos e aprendizado. Nesse contexto, a gamificação pode ser usada como mecanismo auxiliador 

no processo de aprendizagem. O objetivo desta dissertação é propor um método para 

desenvolvimento de ambientes de ensino de línguas de sinais gamificado por meio de uma 

investigação da utilização de jogos no ensino/aprendizado das línguas de sinais, a fim de facilitar o 

aprendizado e engajamento dos envolvidos. Esta pesquisa está dividida em cinco (5) etapas. Na 

primeira é realizada uma revisão de literatura do estado da arte em acessibilidade para deficientes 

auditivos e o uso de Gamification em plataformas de aprendizagem. A segunda apresenta os 

resultados de uma revisão sistemática composta por cinco (5) etapas que filtraram os estudos de 

acordo com o protocolo de pesquisa, resultando em 23 estudos selecionados para análise do 

método de desenvolvimento utilizado em cada um, bem como os elementos de jogos. Foram 

encontradas limitações ligadas ao uso de jogos como: falta de interação entre os alunos, poucos 

elementos de jogos, falta de controle na definição de metas, dificuldade no balanceamento de 

pontos. Na quarta etapa as quatro fases do método proposto são apresentados (Investigação do 

ambiente, Análise dos dados, Modelagem de uma proposta e Implementação), nas quais os 

requisitos elencados na terceira fase são incluídos. A quinta etapa apresenta o desenvolvimento de 

um protótipo, seguindo fielmente as fases do método proposto. Para verificar se a proposta é 

eficaz e apresenta alguma melhoria no ensino/aprendizagem, foram realizados experimentos com 

alunos (surdos e ouvintes) e professores de Letras/Libras (surdos), propondo a estes uma avaliação 

quantitativa e qualitativa do protótipo. O resultado final da pesquisa apresenta um método que 

descreve passos necessários para o desenvolvimento de jogos gamificados voltados para o 

ensino/aprendizagem das línguas de sinais. 

Palavras-chave: Jogos Digitais. Surdos. Aquisição da linguagem. Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The use of games in the educational process has become an alternative for engaging students and 

learning. In this context, gamification can be used as a supporting mechanism to the learning 

process. The purpose of this dissertation is to propose a method for the development of 

environments for teaching sign language by means of an  investigation of the use of games in the 

teaching / learning of sign languages in order to facilitate both learning and the engagement of 

those involved. This research is divided into 5 steps. In the first, a review of the state of the art 

literature on accessibility for the hearing impaired and the use of Gamification on learning 

platforms is carried out. The second presents the results of a systematic review composed of 5 

steps that filtered the studies according to the research protocol, resulting in 23 studies selected for 

analysis of the development method used in each as well as the elements of games. There were 

limitations related to the use of games such as lack of interaction among students, few elements of 

games, lack of control in setting goals, difficulty in balancing points. In the fourth step the four 

phases of the proposed method are presented (Environmental research, Data analysis, Proposal 

modeling and Implementation), where the requirements listed in the third phase are included. The 

fifth stage presents a prototype development  faithfully following the phases of the proposed 

method. To verify if the proposal is effective and has some improvement in teaching/learning, 

experiments were carried out with students (deaf and hearing) and teachers of Language / Libras 

(deaf), proposing to them a quantitative and qualitative evaluation of the prototype. The final 

result of the research presents a method that describes steps necessary for the development of 

games aimed at the sign languages teaching/learning processes. 

Keywords: Digital games. Deaf people. Acquisition of language. Virtual Learning Environments.  
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1 INTRODUÇÃO 

Com a evolução da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), a maneira como as 

pessoas interagem entre si tem passado por grandes transformações. O surgimento da Internet e 

das redes de computadores repercutiu no processo de educação e cultura, introduzindo novas 

formas de integração entre as pessoas nos cenários sociais, políticos e econômicos, dando início à 

chamada “Sociedade da Informação ou da Comunicação” (SOUZA, 2011). 

Essa evolução tecnológica é um meio para facilitar a comunicação, tornando-se uma 

alternativa no ensino e disseminação do conhecimento, quebrando barreiras culturais e 

geográficas. Dentro desse contexto está a Educação a Distância (EaD), tendo surgido no século 

XIX, desenvolve cursos com crescimento acelerado, utilizando-se de recursos multimídias e 

ferramentas de telecomunicações. A EaD alcançou um grande número de pessoas que não tinham 

facilidade de acesso a centros educacionais presenciais ou compatibilidade de horário (ALVES, 

2011). 

Os surdos estão inseridos nesses grupos e já estão conseguindo adentrar nas faculdades, 

das quais algumas possuem intérpretes, o que facilita a comunicação e a inclusão do surdo, mas 

ainda que os intérpretes auxiliem nesse processo, as disciplinas de exatas têm um nível de 

dificuldade maior devido às nomenclaturas e às palavras em inglês por não possuírem um sinal 

correspondente (COSTA, 2011). Se nos cursos presenciais, os quais contam com a ajuda de 

intérpretes e há uma comunicação direta com o aluno, existem essas dificuldades, surge uma 

questão importante: como as plataformas de EaD estão se preparando para receber o público 

surdo? Já existem ferramentas que eliminem essa problemática? Para responder a essas perguntas 

é necessário conhecer melhor o contexto das línguas de sinais. 

No Brasil a língua oficial da comunidade surda é a Língua Brasileira de Sinais (Libras
1
), 

que se caracteriza como um sistema linguístico advindo da cultura da comunidade brasileira de 

                                                 

 

1
 Reconhecimento como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10436.htm 



17 

 

 

 

surdos. As línguas de sinais utilizam-se de gestos, expressões corporais e movimentos com as 

mãos. 

No Brasil existem leis que regulamentam o atendimento adequado aos Portadores de 

Necessidades Especiais (PNE), porém no caso da comunidade surda, não há a obrigatoriedade de 

ter um intérprete nos locais que oferecem atendimento ao público. A lei é restrita ao ambiente 

educacional, deixando a desejar no que se refere ao atendimento nos demais setores, tanto 

públicos como privados. Os projetos políticos existentes não contemplam com rigor o assunto da 

educação bilíngue, pois hoje, grande parte da população não tem conhecimento de Libras, fazendo 

com que o surdo não tenha o seu direito de cidadania exercido em sua totalidade. Como exemplo, 

de problemas que persistem no desenvolvimento educacional do surdo, pode-se destacar a relação 

professor-aluno, que em maior parte é formada por professores ouvintes que não possuem 

formação na língua do surdo (ARAUJO et al.,  2015). 

Em um estudo realizado por Santos (2012) foi proposto um modelo de suporte à 

aprendizagem de Libras. A pesquisa foi direcionada ao público infantil. Nos testes realizados 

percebeu-se que faltava incentivo para os usuários, não havia sistemas de recompensas, nem 

colaboração entre os jogadores. O autor deixa claro que o protótipo “fazia uso de games, mas não 

era gamificado”, com isso tem-se o seguinte questionamento: Qual seriam os resultados se um 

sistema de pontuação fosse relacionado com o nível de aprendizagem do usuário? O autor deixa 

em aberto essa interrogação como uma abordagem a ser seguida em trabalhos futuros. 

Segundo Rocha et al.(2013) “quando um surdo é compreendido por intermédio de sua 

língua natural, este sente satisfação, ainda que seja um simples sinal executado pelo ouvinte para 

interagir com ele, demonstrando prestígio pela sua língua”. Fica, portanto, evidente a importância 

do aprendizado de Libras como meio de amplificar a inclusão do surdo na sociedade e que a 

inserção dos conceitos de Gamification nesse processo pode trazer novas experiências. 

1.1 Motivações 

A evolução das TIC colaborou para uma mudança na maneira de pensar e conviver das 

pessoas, auxiliando na reestruturação da comunicação e relações humanas. As TIC têm sido 
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usadas como meio para inclusão social, reduzindo a exclusão do público portador de necessidades 

especiais. O governo brasileiro vem implementando normas para gerenciar os processos de 

integração social, com o objetivo de que o acesso à informação possa ser compreendido e 

disponível a todos. 

A Constituição Federal no artigo 24, inciso XIV, aponta algumas competências e 

responsabilidades legislativas para garantir a proteção e integração social de portadores de 

deficiência (BRASIL, 2015).  Na Lei n° 10.098/2000 são estabelecidas normas para a promoção 

da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida (BRASIL, 2015). 

Apesar de o governo brasileiro se mostrar preocupado com as dificuldades de acesso enfrentadas 

pelos PNE, a lei não abrange assuntos como a acessibilidade à Internet (FALCÃO, 2014). 

No contexto de acessibilidade, entra o grupo dos deficientes auditivos, que em 2002 com a 

Lei n° 10.436, tiveram sua língua reconhecida, a Libras, como um meio legal de comunicação e 

expressão, com uma gramática própria e características dos comportamentos da comunidade 

surda. Nesta lei são destacadas as responsabilidades do poder público de expandir Libras, 

promover tratamento adequado ao deficiente auditivo e fornecer cursos de Libras para 

profissionais da educação (QUADROS, 2012). 

No Brasil, de acordo com o censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), 23,9% dos brasileiros declararam ter alguma deficiência, sendo 5,1% (9,7 

milhões) representados por deficientes auditivos. Dessa parcela 2,1 milhões possuem deficiência 

auditiva severa, 344,2 mil são surdas e 1,7 milhão tem dificuldade em ouvir (G1, 2012). 

Recentemente foi aprovada a Lei n° 13.146/2015, conhecida como Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência, com a finalidade de promover condições de igualdade, 

assegurando o exercício de igualdade por pessoa com deficiência, para alcançar sua inclusão 

social e cidadania: 

 
Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com 

deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à 

educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à 

reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao 

lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre 

outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das 
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Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas 

que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico (BRASIL, 2015). 

 

Como destaca a Lei n° 13.146/2015, a família exerce um papel de extrema importância na 

vida do indivíduo. Isso não é diferente para o surdo, porém uma barreira é criada se a família não 

consegue compreender a língua do surdo. A família terá o papel de cuidar das necessidades 

essenciais, bem como a aprendizagem da língua de sinais (ROCHA, et al., 2013). 

A aprendizagem começa dentro do ambiente familiar, como afirma Negrelli (2008) “sendo 

a família considerada, via de regra, a principal responsável pela formação do caráter de uma 

pessoa”. Para que isso aconteça, é necessário que haja integração entre os envolvidos. O 

aprendizado de Libras pela família é crucial para o desenvolvimento da criança surda (FILHO, 

2010). A Lei n° 13.146/2015 descreve que cabe ao poder público ofertar educação bilíngue, em 

Libras, como primeira língua e na modalidade escrita a língua portuguesa à comunidade surda. 

É necessário que a inclusão do aluno surdo na escola não aconteça apenas com sua 

inserção no ensino regular. As instituições devem dispor de recursos e pessoal capacitado para que 

o indivíduo possa crescer como cidadão, expondo suas opiniões e sendo ouvido. As diferenças 

devem ser respeitadas e atendidas para que o surdo tenha sua inclusão realizada no âmbito familiar 

e na sociedade. Para tanto, faz-se necessário que a sociedade conheça a língua utilizada pela 

comunidade surda. Nesse contexto, métodos, particularmente voltados para o uso de computação, 

que auxiliem no desenvolvimento da aprendizagem e compreensão de Libras são relevantes para 

minar a distância existente no processo de comunicação das partes (ARAUJO, et al., 2015). 

1.2 Objetivo Geral 

Conceber um método de desenvolvimento de jogos educativos para ambientes de 

aprendizagem de libras, visando auxiliar ouvintes e deficientes auditivos que não tenham domínio 

sobre a língua da comunidade surda a aprender Libras utilizando da abordagem de Gamification 

para promover a aprendizagem.  

Para isso, os objetivos específicos seguintes foram elencados. 
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1.3 Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, este trabalho pretende: 

1. Especificar um método para desenvolvimento de ambientes de aprendizagem para 

auxiliar no processo de ensino de Libras e os aspectos da comunicação por sinais, 

apoiada no conceito de gamification; 

2. Especificar um protótipo para implementar o método proposto; e 

3. Avaliar o modelo proposto por meio de um experimento e analisar a aplicabilidade 

do método proposto. 

1.4 Metodologia de Pesquisa Adotada 

Esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, por buscar conhecimento para a resolução de 

problemas concretos existentes no processo de aprendizagem de libras, propondo o uso de jogos 

gamificados como um mecanismo auxiliador. Para esse fim serão apresentados a fundamentação 

teórica, pesquisa de campo, questionários e análises de documentos. A metodologia utilizada para 

o desenvolvimento deste trabalho foi dividida em 06 (seis) fases: 

1. Revisão de literatura e levantamento do estado da arte em acessibilidade para 

deficientes auditivos e uso de gamification em plataformas e-learning; 

2. Revisão Sistemática; 

3. Levantamento dos requisitos; 

4. Criação do método: captar as necessidades dos usuários ouvintes (na parte de 

compreensão) e surdos (dificuldades de comunicação com o ouvinte), criando 

recomendações e propondo um método baseado no estado da arte do problema 

proposto; 

5. Desenvolvimento de um protótipo baseado no método proposto; e 

6. Aplicação do modelo proposto: realização de testes em públicos alvos da 

pesquisa e análise dos resultados. 
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1.4.1 Revisão de literatura 

Foi a fase inicial do trabalho para coletar documentos referentes ao tema da pesquisa, 

buscando eliminar áreas, técnicas e métodos já investigados, evitando selecionar trabalhos com 

mesmas características e abordagens de outros existentes. Essa tarefa foi necessária para 

fundamentar a pesquisa por meio de recursos utilizados, sucessos ou falhas em determinadas 

áreas, facilitando a investigação em lacunas não esclarecidas, ou com baixo aproveitamento a 

serem atacadas com a finalidade de propor melhorias aos recursos ou abordagens utilizadas. 

1.4.2 Análise dos competidores 

Após levantamento bibliográfico pode-se elencar as principais soluções ou modelos 

existentes na área de pesquisa de Libras, resultando em uma revisão sistemática com critérios 

qualitativos de avaliações. Com o conhecimento adquirido na fase anterior foi possível avaliar os 

pontos fortes e fracos dos competidores e suas limitações. Essa etapa foi de grande importância 

para a metodologia da pesquisa, pois mostrou as principais características e funcionalidades que 

uma abordagem na área de Libras precisa ter e também fornecer melhorias aos serviços dos 

competidores. 

1.4.3 Levantamento dos requisitos 

Etapa necessária para definir o que foi construído, desenvolvido ou proposto, para que o 

projeto esteja alinhado ao que se pretende alcançar, pois uma definição clara do que foi feito, é 

fundamental para evitar retrabalhos, aumento de custos e obedecer a prazos estabelecidos 

(FARIAS, 2010, apud KRUCHTEN, 2003). 

Como ferramenta para alcançar esses requisitos, foram utilizados questionários, entrevistas 

com profissionais da área, professores, alunos e servidores envolvidos na aprendizagem de alunos 

com deficiência auditiva na busca de esclarecer as principais dificuldades dos envolvidos e definir 

requisitos que atendam as suas necessidades, além da busca por recomendações de pesquisas já 
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realizadas. O método proposto levou em conta os requisitos aqui encontrados para que o protótipo 

contenha as características e funcionalidades descobertas nesta fase. 

1.4.4 Desenvolvimento 

Após definição dos requisitos e mapeamento dos processos, o protótipo foi desenvolvido 

baseado no método desta pesquisa. O desenvolvimento se deu em duas etapas: desenvolvimento 

do protótipo e aprimoramento pós-avaliação de especialistas (intérpretes, educadores de Libras, 

entre outros). 

1.4.5 Análise dos resultados 

Nesta fase foram realizados testes no protótipo com usuários reais ligados ao tema da 

pesquisa, os quais avaliaram o protótipo e o método empregado em relação à usabilidade, aos 

requisitos propostos e à avaliação geral do modelo. 

1.4.6 Implementação das melhorias 

Durante o processo de avaliação, os usuários além de validarem o método, poderão 

enfrentar dificuldades para desempenhar alguma tarefa na plataforma, com isso, novas sugestões 

de melhorias podem surgir. Essa etapa identificou modificações capazes de acrescentar valor ao 

método proposto. 

1.5 Organização da Dissertação 

Esta dissertação está organizada em sete capítulos. Este capítulo realiza uma introdução ao 

tema da pesquisa, apresentando as motivações, objetivos pretendidos e a metodologia de pesquisa, 

além da estrutura do trabalho. 
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No Capítulo 2 é apresentado um estudo sobre as línguas de sinais, processo evolutivo das 

línguas de sinais, Libras e a inclusão do surdo no processo educacional. Também é apresentado 

como os ambientes virtuais de aprendizagem estão preparados para receber o público surdo, além 

de recomendações de TIC para plataformas de ensino em ambientes virtuais de aprendizagem. 

O Capítulo 3 trata do assunto de jogos educativos como uma ferramenta auxiliadora na 

aprendizagem educacional. Também descreve a diferença entre as características de Games e 

Gamification com um exemplo real de jogos voltados para o aprendizado de línguas. Ao final têm-

se trabalhos relacionados ao tema da pesquisa e sua análise de acordo com os critérios 

estabelecidos. 

No Capítulo 4 é apresentado o método proposto para desenvolvimento de jogos, baseado 

em gamification, para ambientes de aprendizagem de Libras. Neste capítulo será apresentado o 

conceito do modelo, sua estrutura, modelo de interface e arquitetura. 

No Capítulo 5 é descrito o protótipo criado utilizando o método proposto, obedecendo aos 

requisitos, arquitetura, avaliações de critérios de gamificação e colaboração do método, e testes 

com especialistas. 

No Capítulo 6 serão abordados os processos de avaliação do protótipo, melhorias no 

método, aplicação de pesquisa quali/quantitativa de compreensão/aprendizagem de Libras, 

realizando um estudo comparativo entre indivíduos e seus graus de compreensão dos sinais. 

No Capítulo 7 são destacados os resultados obtidos com a pesquisa quali/quantitativa, 

apresentando as principais contribuições, as limitações do trabalho e propondo estudos futuros 

sobre o tema. 

Seguem-se as referências bibliográficas utilizadas. 
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2 PROCESSO EDUCACIONAL E ACESSIBILIDADE PARA O PÚBLICO 

SURDO 

Neste capítulo serão abordados os principais conceitos e processos relacionados às línguas 

de sinais, descrevendo sua evolução, características e parâmetros. O capítulo também destacará 

Libras e seu estado atual no ambiente escolar, além de como a sociedade tem se preparado para 

interagir com a comunidade surda. Nesse contexto de ensino, serão abordados ambientes virtuais 

de aprendizagem e recomendações voltadas para atender às demandas de acessibilidade em 

projetos de TIC. 

2.1 Línguas de Sinais 

Uma língua de sinais difere de língua oral em relação ao canal de comunicação, sendo o 

visual-espacial
2
 na primeira, e oral-auditivo

3
 na segunda. Mesmo com essa diferença, ambas são 

consideradas como línguas naturais, pois possuem características como: “léxico, isto é, um 

conjunto de símbolos convencionais, e uma gramática, ou seja, um sistema de regras que rege o 

uso e a combinação desses símbolos em unidades maiores” (PEREIRA et al., 2011). 

As línguas de sinais são consideradas como naturais, por nascerem naturalmente dentro das 

comunidades surdas. Assim como cada país tem sua língua e cultura, o mesmo ocorre com as 

línguas de sinais: cada país possui a sua. Pensar que a língua de sinais é universal e que essa é 

utilizada por toda a comunidade surda do mundo é algo comum. Alguns acreditam que as línguas 

de sinais na verdade são mímicas, de fácil interpretação e aprendizado, ou que os sinais são apenas 

gestos utilizando o corpo para definir algo (objetos, seres, entre outros), mas isso é uma 

                                                 

 

2
 As informações linguísticas são produzidas por meio de gestos criados com as mãos, movimento do corpo, 

e expressão facial, recebidos pela visão. 

3
 As informações linguísticas são produzidas por meio de sons articulados e perceptíveis pelo canal auditivo. 
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interpretação errada. Essas representações utilizando o corpo e expressões corporais são definidas 

como pantomima (PEREIRA et al., 2011). 

Mas como os surdos fazem para se comunicar entre si, se estes forem de diferentes países? 

Diferentemente dos ouvintes, Markowicz (1980) afirma que “os surdos têm mais facilidade na 

comunicação em um país estrangeiro que o ouvinte”, o surdo pode utilizar a pantomima para se 

comunicar com os ouvintes e o gestuno para se comunicar com outro surdo com língua de sinais 

diferente da sua. O gestuno não é uma língua natural, mas sim uma língua artificial
4
 criada para 

que os surdos possam comunicar-se entre si, sendo considerada como uma língua auxiliar 

internacional da comunidade surda. 

2.1.1 Processo evolutivo das línguas de sinais 

Os surdos passaram por diversas experiências de tratamento. No antigo Egito eles eram 

considerados como pessoas escolhidas e místicas devido ao seu comportamento e silêncio 

(PEREIRA et al., 2011, apud ERIKSSON, 1998). 

Na Grécia antiga, a bravura era considerada uma característica essencial devido aos 

conflitos e guerras constantes. Atrelado a esse fato, a sociedade grega tinha grande apreciação pela 

estética, assim aqueles que carregassem algum “defeito” eram considerados como um peso. Em 

Roma, maior parte dos filhos com deficiência era afogada no rio Tibre devido ao poder concedido 

ao chefe da família. 

No século VI, por meio do código de Justiniano, foi decretado que os surdos que não 

conseguissem falar não poderiam herdar propriedades ou fazer testamentos. Araújo (2015, p. 4-5) 

apresenta outro posicionamento quanto à época, afirmando que o surdo que embora não falasse, 

mas conseguisse escrever, também teria direito a administrar bens. Esse é o primeiro momento na 

história com relatos sobre a escrita do surdo. Esses fatos impulsionaram o processo de educação 

dos surdos, pois os pais passaram a buscar profissionais para educar seus filhos, afim de que 

                                                 

 

4
 Línguas Artificiais são idiomas construídos por um grupo de pessoas, mas que não evoluiu como parte de 

uma cultura de um povo. 
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pudessem herdar seus bens. Nesse momento dá-se início ao processo histórico de educação dos 

surdos com constatações históricas sobre esse período que ficou dividido em três fases. 

Na primeira fase, considerada até o ano de 1760, as famílias com mais recursos 

contratavam professores particulares, em sua maior parte, médicos ou padres, para educar seus 

filhos de forma individual. Pouco se sabe sobre os métodos utilizados pelos tutores, pois nesta 

época os professores usavam a fala, a escrita, o alfabeto manual e os sinais no ensino dos surdos 

(PEREIRA et al., 2011). Apesar da falta de registros sobre os métodos, houve um tutor de 

destaque chamado Pedro Ponce
5
, um monge beneditino que utilizava as duas mãos para combinar 

os sinais utilizados pelos monges que viviam sobre lei de silêncio e os sinais usados pela nobreza 

espanhola. 

A segunda fase começa ao final do século XVIII. Nesta etapa as crianças surdas passaram 

a ser escolarizadas em grupo. Na França, Charles-Michel de L´Epée, integrante de uma das mais 

poderosas famílias de Versailes, abriu as portas da educação dos surdos de forma coletiva, 

gerando oportunidade para as demais classes sociais. Também foi o fundador da primeira escola 

de surdos, e usava como método de ensino a Língua de Sinais Francesa (LSF) que aprendera na 

comunidade surda local. Soares (2014) afirma que a metodologia usada por L´Epée foi 

reconhecida e assumida como língua oficial dos surdos da França, e admitida pelo Instituto de 

Surdo-Mudos em Paris. Seus alunos tornaram-se seus multiplicadores, fundando novas escolas em 

vários países, até mesmo no Brasil. Este período ficou conhecido como a “Época do ouro da 

educação de surdos”, devido aos surdos formados em sua instituição alcançarem postos antes só 

ocupados por ouvintes. 

Na Inglaterra, Thomas Braidwood fundou uma escola de Surdos, mas diferente de L´Epée 

que usava a língua de sinais, Braidwood priorizava a modalidade oral
6
, passando por etapas 

como: uso da escrita e alfabeto digital, articulação das letras do alfabeto e posteriormente a 

pronúncia de palavras. 

                                                 

 

5
 Pedro Ponce de Leon (1520-1584): considerado um dos primeiros educadores surdos. Seu trabalho 

colaborou para quebrar os argumentos sobre a incapacidade dos surdos no desenvolvimento da linguagem, além de 

influenciar os métodos de ensino futuros. 

6
 Processo de leitura labial, amplificação do som e expressão por meio da fala. 
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Samuel Heinicke defensor do Oralismo
7
 e também conhecido como “Pai do Método 

alemão”, afirmava que o surdo só seria reconhecido se pudesse desenvolver a sua fala 

(ALMEIDA, 2014, p. 33). Heinicke acreditava que permitir o uso das línguas de sinais seria um 

atraso no processo da fala, o surdo poderia alcançar um lugar na sociedade ouvinte somente 

aprendendo a falar, dando início a um novo segmento na educação dos surdos, o Oralismo. 

Em 1880 aconteceu o II Congresso Internacional de Educação do Surdo, na cidade de 

Milão, na Itália, que definiu qual seria o método educacional a ser instituído como oficial, quando 

decidiram pelo método oral como exclusivo no processo educacional do surdo. Skliar (2010) 

relata que os diretores das escolas mais renomadas da Europa decidiram acabar com o 

gestualismo
8
, proibindo que professores usassem as línguas de sinais na comunicação com seus 

alunos. Esse acontecimento colaborou para o predomínio do oralismo no século XIX. Mesmo que 

os resultados de alunos educados no método visual mostrassem melhor desempenho, eles 

acreditavam que sendo a surdez incurável, o surdo deveria falar para se tornar uma pessoa normal 

(PEREIRA et al., 2011). 

Na terceira fase, depois de 1880, o método oral era predominante, e perdurou por mais de 

100 anos, espalhando-se por todo o mundo. Mesmo com a proibição do uso de sinais, os adultos 

surdos e estudantes de escolas especiais, continuavam a usá-los, havendo instituições que 

protegiam a comunicação por meio dos sinais. Esse período de 100 anos de proibição do uso da 

língua de sinais trouxe grandes prejuízos para o surdo, como baixo rendimento escolar, impedindo 

o avanço para os demais níveis da educação (médio e superior). Nesta fase houve avanços 

significativos na área da eletroacústica que desenvolveu aparelhos com maior capacidade de 

amplificação do som, o que gerou esperanças em uma nova maneira de ensinar o surdo, também 

conhecida como “métodos orais-aurais”. Mesmo com os avanços tecnológicos, a escola passou a 

ser uma espécie de sala de tratamento e não de educação, pois o tempo que era gasto ensinando o 

surdo a falar, era o tempo em que este deveria aprender sobre o mundo (PEREIRA et al., 2011). 

                                                 

 

7
 Oralismo: defende que a comunicação entre os surdos se dê apenas pela fala, excluindo os sinais e alfabeto 

manual do processo de comunicação e educacional. 

8
 Gestualismo ou método visual: defende o uso de gestos, sinais, alfabeto manual, e escrita no processo 

educacional do surdo. 
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Na década de 1960 estudos realizados por Stokoe (1960) apontavam que filhos de pais 

surdos obtinham um melhor êxito na vida acadêmica que filhos de pais ouvintes. Essa 

superioridade trouxe sérios questionamentos a respeito do oralismo. Os resultados das pesquisas 

de Stokoe sobre a Língua de Sinais Americana (ASL) mudaram o cenário da língua de sinais, pois 

mostraram que a ASL continha as mesmas características de uma linguagem natural, dando início 

a uma nova abordagem, a comunicação total9. O uso da comunicação total gerou o 

bimodalismo10, o qual se refere ao uso de uma só língua, porém com meios de comunicação 

diferentes, tornando a língua de sinais em uma língua ouvinte sinalizada. Lane (1992) destaca que 

a comunidade surda saiu do estado de passividade e começou reivindicar seus direitos para que a 

sua língua fosse decidida por eles e não pela comunidade ouvinte. A partir dessas manifestações 

surgiu uma nova abordagem reformulada, o bilinguismo11, a qual propôs que os alunos surdos 

fossem educados de duas maneiras: a primeira em sua língua materna, a língua de sinais, e a 

segunda, a língua ouvinte e de preferência na modalidade escrita. 

A descoberta de Stokoe ergueu as línguas de sinais ao mesmo nível das línguas faladas, 

fazendo perceber que as línguas de sinais continham parâmetros que davam sentido aos sinais, 

evitando confusão entre um sinal e outro (PIZZIO, 2011). 

A seguir serão descritos os parâmetros existentes nas línguas de sinais. 

2.1.2 Parâmetros das línguas de sinais 

As línguas de sinais, embora tenham diferenças no canal de comunicação, possuem um 

léxico, ou seja, um conjunto de símbolos que compõem a língua, e uma gramática particular, que 

são as regras que regem o uso desses símbolos. Stokoe (1960) foi o primeiro pesquisador a 

encontrar os primeiros parâmetros das línguas de sinais: configuração de mãos, localização (ou 

ponto de articulação) e movimento. 

                                                 

 

9
 Comunicação Total: defende que todas as formas de comunicação como: Leitura orofacial, uso de sinais e 

alfabetos manual, amplificação, são válidos. 

10
 O uso de uma só língua, mas em modalidades diferentes: oral e gestual. 

11
 Ensino de duas línguas para o surdo, sendo a primeira a língua de sinais e a segunda, a língua majoritária. 
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Mais tarde outros linguistas como Battison (1974 apud ANTUNES, 2011), Klima e Bellugi 

(1979 apud ANTUNES, 2011), descreveram um quarto parâmetro referente à orientação das 

palmas das mãos, revelando que com o uso dos três principais parâmetros encontrados por Stokoe 

(1960) era possível construir vários outros sinais de forma semelhante, sendo a única diferença a 

orientação da palma da mão (ANTUNES, 2011). Esta quarta característica já existia nos estudos 

de Stokoe (1960), porém com importância secundária. Battison (1974 apud ANTUNES, 2011) 

defendeu que a orientação da mão fosse considerada com a mesma importância que as primárias, 

pois seu estudo deixava claro que na ASL vários sinais só eram compreendidos devido a esse 

parâmetro (XAVIER, 2011). 

Segundo Baker e Padden (1978 apud ARAÚJO, 2013), os movimentos realizados com a 

face, os olhos, a cabeça e tronco do corpo, tornavam os sinais distintivos de outros ou davam um 

entendimento mais claro. Nasce então o quinto parâmetro - os traços não manuais ou expressões 

não manuais. 

Os estudos realizados na ASL foram importantes para que outras línguas de sinais fossem 

reconhecidas. Mesmo que cada uma tenha a sua particularidade, há semelhanças entre si, 

evidenciando que não é apenas uma linguagem. A seguir será abordada a Libras e exemplos de 

como esses cincos parâmetros funcionam dentro de suas características fonológicas, morfológicas 

e sintáticas. 

2.2 A Língua Brasileira de Sinais - Libras 

Libras é a língua oficial da comunidade surda brasileira, sendo reconhecida como tal por 

meio da Lei 10.436/2002, que a define como meio legal de comunicação e expressão. Apesar de 

sua aceitação como língua ser recente, a língua de sinais chegou ao Brasil no ano de 1857, quando 

Huet, professor surdo francês, trouxe consigo a LSF que com o passar do tempo acabou sendo 

mesclada aos sinais já executados pelas comunidades locais, surgindo a Libras (SCHIMIGUEL, 

2014). 

O poder público agora tem o dever de difundir a seus setores o conhecimento dessa língua 

para garantir um atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva. Cabe 
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ao sistema educacional federal garantir que o ensino de Libras seja implantado nas escolas, não 

substituindo a modalidade escrita da língua portuguesa (ALMEIDA, 2014). 

Posteriormente o Decreto n° 5.626/2005 foi aprovado a fim de regulamentar a educação 

bilíngue, inserindo Libras como disciplina obrigatória na formação de professores do magistério, 

na busca de que a comunicação entre professor ouvinte e o aluno surdo seja possível: 

 

Art. 14.  As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às 

pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos 

seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os 

níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até à 

superior. (BRASIL, 2005) 

 

Atualmente, o Brasil conta com um grande número de surdos graduados e cresce o número 

de mestres e doutores, o que mostra que o surdo, apesar das dificuldades no processo de 

comunicação, tem conseguido quebrar as barreiras e mostra-se capaz como qualquer outra pessoa. 

2.2.1 Os Parâmetros das línguas de sinais em Libras 

A Configuração de Mãos (CM) é um dos parâmetros das Línguas de Sinais e pode ser 

descrito como a forma que a mão assume para realizar um sinal, levando em consideração a 

disposição dos dedos das mãos, se estão unidos ou separados, flexionados ou estendidos. A Figura 

2.1 mostra que uma mesma configuração de mãos pode ser usada de forma distinta para apresentar 

outros sinais. 

Figura 2.1 - Sinais em Libras com mesma configuração de mãos e significados diferentes. 

 

Fonte: Silva (2013, p. 38) 
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A CM é a base morfológica de Libras. Muitos pensam que são internacionais, porém esse é 

um equívoco comum. Apesar de outras línguas de sinais usarem uma mesma configuração de 

mãos, cada uma pode usar de forma diferente. Isso fica claro quando se compara os totais de CM 

existentes em uma Língua de Sinais. 

As CM de Libras passaram por diversas mudanças no decorrer do tempo apresentando 

novas configurações catalogadas. Huet veio ao Brasil, no período imperial, e apresentou 46 

configurações, mostradas na Figura 2.2, as quais já eram usadas na ASF (língua de sinais 

francesa). Após este período, novas CM foram inseridas variando de cada pesquisador, alguns 

chegavam a ter 81 CM (TERTULIAS, 2016). 

 

Figura 2.2 – Catálogo com as 46 configurações de mãos. 

 

Fonte: Ferreira (2010, p. 220).  

Atualmente o catalogo mais aceito é o do pesquisador Nelson Pimenta, o qual reúne 61 

CM. Essa lista ganhou grande conceito e respeito na comunidade, pelo fato do próprio pesquisador 

ser surdo e ter realizado uma pesquisa bem detalhada. 

Atualmente, por questões pedagógicas, as CM catalogadas por Pimenta foram 

reorganizadas e houve o acréscimo de mais uma CM. Dessa forma, tem-se em Libras várias CM 



32 

 

 

 

que variam de 46 a 81, porém as CM oficiais, como mostra a Figura 2.3, são as 61 catalogadas por 

Pimenta e a última acrescida para facilitar a compreensão. 

 

Figura 2.3 – Catálogo com as 62 configuração de mãos. 

 

Fonte: Tertulia (2016) 

O uso das mãos pode variar de sinal a sinal. Por exemplo, se o sinal necessitar apenas de 

uma mão para executá-lo, ele poderá ser realizado com qualquer uma das mãos. No caso de sinais 

que requerem as duas mãos, uma das mãos pode servir de apoio ou as duas podem “apresentar 

papel ativo” (SANTOS, 2009). 

Já o parâmetro Ponto de articulação é quem define em que região do corpo ou no espaço 

que o sinal será articulado. Quadros (2004, apud SANTOS, 2009) afirma que o ponto de 

articulação é toda a área de alcance das mãos nas quatro regiões em que esse pode ser articulado, 

sendo a região da cabeça, mão, tronco, e espaço neutro (em frente ao corpo). 

A Figura 2.4 mostra que essas áreas ainda podem ser subdivididas em outras partes como 

olhos, nuca, pulso, palma da mão. 
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Figura 2.4 – Área de execução do ponto de articulação. 

 

Fonte: Quadros; Karnopp (2004, p.57) 

Soares (2014) descreve que há situações em que o local exato de realização do sinal não é 

importante, podendo este ser realizado em qualquer região do espaço neutro. 

A Figura 2.5 trás como exemplo os sinais BRINCAR e TRABALHAR que podem ser 

realizados em qualquer ponto do espaço neutro e os sinais PENSAR e DIFÍCIL que são realizados 

na região da cabeça. 

Figura 2.5 – Pontos de execução dos pontos de articulação. 

 

Fonte: Pereira et al. (2011, p.63) 
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Um sinal pode conter mais de uma locação principal, mas isso ocorre apenas em sinais 

compostos, os quais são a junção de dois ou mais sinais para apresentação de um, ou sinais 

derivados dos compostos. A Figura 2.6 apresenta a junção do sinal CASA e ESTUDAR que 

formam o sinal ESCOLA. 

Figura 2.6 – Exemplo de um sinal composto. 

 

Fonte: Santos (2009, p. 68) 

O parâmetro Movimento (M) é considerado complexo por envolver diferentes formas e 

direções a depender do sinal. Trata-se de como a mão ou os dedos irão se movimentar durante a 

realização do sinal. A Figura 2.7 apresenta alguns sinais com movimento e sem movimento. 

 

Figura 2.7 – Sinais com e sem movimentos. 

 

Fonte: Soares (2014) 
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Outra característica importante é a velocidade da operação, que pode indicar mudanças no 

tempo verbal, intensidade, ou necessidade de indicar o plural por meio da repetição do sinal. 

Quanto à orientação das palmas das mãos, o quarto parâmetro refere-se à direção que a 

palma da mão apontará no momento da realização do sinal: para cima, para baixo, esquerda, 

direita, frente, entre outros. A Figura 2.8 apresenta exemplos de sinais em que a orientação é 

fundamental para a correta interpretação do sinal. 

 

Figura 2.8 – Sinais em Libras com diferentes tipos de orientação. 

 

Fonte: Costa (2009) 

Assim como nas línguas orais em que a entonação, velocidade, ritmo, expressões faciais e 

hesitações são usadas no processo de comunicação, as Línguas de Sinais fazem uso do quinto 

parâmetro, os traços não manuais ou expressões não manuais (movimento de cabeça, olhos, boca, 

sobrancelha, por exemplo). O Quadro 2.1 apresenta o sinal APRENDER que recebe outra 

interpretação após a inclusão de algumas expressões não manuais. 

 

Quadro 2.1 - Demonstração dos processos não-manuais da Língua Gestual Portuguesa. 

 

FONTE: Araujo (2013, p. 38) 
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É possível que em um sinal possa ocorrer mais de uma expressão, como é o caso da 

negação e interrogação. Isso prova que as expressões não manuais trabalham em construções 

sintáticas para estabelecer concordância e lexicais quanto a negação, ou indicação de grau e 

aspectos (SANTOS, 2009). 

2.2.2 A inclusão do surdo no processo educacional no Brasil 

Vários modelos de ensino das Línguas de Sinais foram adotados, como o oralismo, a 

comunicação total, e atualmente vigora o modelo de educação bilíngue, que mesmo com o 

cumprimento do Decreto 5.626/2005 por parte das escolas, sofre a falta de material didático 

adequado que colabore para uma boa educação bilíngue (CANTERI, 2014).  

Lorenzini (2006) afirma que a partir do bilinguismo o surdo teve uma porta aberta para 

assumir sua identidade, acontecimento que levou outras pessoas a conhecerem e se interessarem 

pelo assunto, abrindo espaço para o surdo que não tem mais a obrigação, impostas pelos modelos 

anteriores, de ser igual ao ouvinte. 

A inclusão do surdo no ensino regular o valorizou como cidadão aumentando sua 

autoestima. Mesmo não sendo o suficiente para o seu total desenvolvimento, auxilia na abordagem 

de interação entre estudantes ouvintes e surdos. O cenário ideal seria no qual os profissionais 

estivessem aptos a se comunicar com o surdo e ter domínio do assunto abordado. A presença do 

intérprete de Libras facilitou a compreensão do surdo, porém são constantes as reclamações 

envolvendo falta de familiarização com o conteúdo. É necessário que além de ser um professor da 

área, o profissional seja também um intérprete (SAMPAIO 2006, apud ARAUJO, 2015). 

Araújo et al. (2015) em sua pesquisa de campo constataram que “o olhar da sociedade 

mudou em relação à pessoa surda”. O surdo antes tratado como incapaz ou com piedade, 

atualmente sente-se mais confiante, com a possibilidade de adquirir conhecimento acadêmico por 

meio de intérpretes, o que torna a educação mais acessível. 

É notória a importância da educação inclusiva frente às barreiras físicas e de comunicação 

existentes no processo educacional bilíngue, mas é evidente que embora exista a lei, sua execução 

não é realizada de forma adequada. É necessário que os pais de crianças surdas aprendam e use 

como meio de comunicação as línguas de sinais, pois a criança ao chegar à escola conseguirá 
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desenvolver uma comunicação com os intérpretes que ao traduzirem as aulas conseguirão 

transmitir o conhecimento. Afinal, como traduzir uma língua que o terceiro não a compreende ou 

não tem uma noção básica? 

A inserção de alunos surdos no ambiente escolar é um fato e os docentes devem estar 

preparados para atender a este público, pois cresce o número de estudantes surdos no ensino 

regular. O Gráfico 2.1 mostra que entre os anos de 2008 e 2010 houve um aumento de 30% nas 

matrículas de alunos surdos no ensino regular, que apesar do crescimento, quando comparado aos 

números de toda a população surda brasileira, percebe-se que a inclusão dos surdos no sistema 

escolar ainda tem que avançar. No período estudado, a somatória de matrículas de alunos surdos 

no ensino regular e especial chegou a apenas 6%, o equivalente a mais de 70 mil matriculados. 

 

Gráfico 2.1 - Minoria surda que estuda sai de sala especial para regular. 

 

Fonte: Adaptado de Rodrigues (2011) 

A dificuldade do surdo começa pelo próprio lar. É fato que para um bom desenvolvimento 

pessoal é necessário que o indivíduo trabalhe sua comunicação usando sua língua materna. Caso 

isso não ocorra, problemas relacionados a limitações intelectuais podem surgir com o tempo. 

Maior parte dos surdos são filhos de pais não surdos, e o não domínio da língua de sinas por parte 

dos pais  prejudica o aprendizado da criança e atrasa seu nível educacional. É necessário, portanto, 
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que tanto os pais quanto a criança surda tenham acesso às línguas de sinais desde cedo 

(CANTERI, 2014). 

Uma das abordagens adotadas para quebrar as barreiras existentes no processo educacional 

foi a modalidade de ensino a distância. Apesar de muitos acreditarem que seria grande o número 

de PNE que adentrariam  no ensino superior por meio desta modalidade, os resultados mostram 

que mesmo com uma boa margem de crescimento, o público portador de deficiência ainda não foi 

alcançado (BRITO et al., 2012, p. 90). 

2.3 Ensino a Distância e o aluno surdo 

A EaD pode ser definida como uma modalidade de ensino na qual professores e alunos 

estão separados fisicamente ou temporalmente, sendo facultados momentos presenciais. Isso 

possibilitou o atendimento de grande massa de alunos que antes não podiam frequentar aulas 

presenciais devido a questões como tempo, trabalho, orçamento, locomoção. As novas tecnologias 

possibilitaram o avanço dessa modalidade de ensino, garantindo a qualidade de ensino, que 

acabaria sendo prejudica no modelo presencial em questões de quantitativo de alunos (ALVES, 

2011). 

Padua (2008) destaca que apesar das vantagens como a flexibilidade com os horários para 

realização de atividades, facilidade de acesso ao conhecimento, economia com  a não necessidade 

da construção de toda uma estrutura física para comportar todos os alunos, e realização de cursos 

não disponíveis na região de residência do estudante, a maior desvantagem da modalidade de 

ensino a distância está relacionada à interação entre o professor e o aluno. Para sanar essa 

demanda a EaD passou por um processo evolucionário de etapas convergindo para a união do 

ensino com tecnologia, surgindo o termo conhecido como e-learning, nascendo os Learning 

Management Systems (LMS) como apresenta o Quadro 2.2. 
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Quadro 2.2 - Um novo modelo da educação a distância. 

 

Fonte: Padua (2008, p. 8) 

 

Ao analisar o contexto das duas modalidades de ensino, fica o questionamento: Ambos os 

modelos estão preparados para receber um público diferenciado e com necessidades como as do 

surdo? No Brasil existem leis que tratam da inclusão dos PNE na sociedade. O reconhecimento 

dos direitos básicos da comunidade surda trouxe melhorias na área da educação relacionadas à 

inclusão do surdo na sala de aula. Mesmo com a exigência da lei, os profissionais que atuam  

nesse ambiente educacional necessitam de capacitação para aprender essa nova língua (COSTA, 

2011). 

A EaD propõe que o aluno seja autodidata e faça o controle do seu tempo e atividades de 

estudo, mas para o aluno surdo é um desafio tentar compreender textos longos e com diferenças 

gramaticais como há entre a Língua Português e a Libras. Brito et al. (2012) defende a ideia de 

que as plataformas de EaD deveriam se adequar às necessidades individuais de cada estudante e 

não serem projetadas para um usuário letrado e sem necessidade especial. 

Com todos os recursos disponíveis na EaD, a busca por modelos que apoiem a 

amplificação do ensino de Libras é de vital importância para que os ouvintes, não somente no 

ambiente educacional, saibam e conheçam a língua utilizada por essa comunidade. 
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Canteri (2014) afirma que “existe insuficiência de artefatos tecnológicos de apoio ao 

ensino/aprendizagem em Libras para o próprio surdo, seus pais ou familiares e seus professores”, 

isso de modo geral, até mesmo a ASL, que possui um maior conjunto de ferramentas tecnológicas 

como apoio ao ensino/aprendizagem, sofre com carência de recursos para auxiliar no processo de 

ensino. 

2.4 Ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) no processo de 

ensino dos Surdos 

Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) podem ser definidos como sistemas 

capazes de auxiliar no gerenciamento de cursos ou programas de aprendizagem, possibilitando 

uma avaliação real do aluno e sua interação com o professor. Neto (2013, p.9) afirma que, “os 

AVA vieram com o foco no desenvolvimento da aprendizagem do aluno e não apenas no 

conteúdo” e cita algumas das vantagens existentes: 

 Redução de custos; 

 Rápida distribuição e alteração dos conteúdos; 

 Permite ao aprendiz fazer seu próprio percurso; 

 Disponibilização de recursos interativos, tais como e-mail, fórum, sala de 

discussão, e vídeo conferência para sistematizar as intervenções; e 

 Disponibilidade a qualquer hora e local (NETO, 2013, p. 10 apud GOMES 

et al. 2010). 

 

O modelo de ensino-aprendizagem deve permitir que os usuários criem conteúdos e 

discursões entre si, sendo este conteúdo apresentado em forma de texto, áudio, imagens, vídeo ou 

vídeo conferência. Um AVA pode quebrar barreiras existentes no modelo presencial de ensino, 

tornando possível que estudantes com algum tipo de deficiência possam adquirir uma formação 

acadêmica, abrindo espaço para todos que tenham acesso à Internet. Canal (2015, p.31) alerta que, 

apesar de facilitar o acesso ao conteúdo de aprendizagem, os designs dos AVA ainda deixam a 

desejar no quesito acessibilidade, tornando um curso ou capacitação inacessível para alguns, e 

destaca problemas encontrados: 

 

 Páginas da Web com mecanismos de navegação complexos (e.g., menus 
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que somente são visíveis quando o mouse está em determinada posição, 

grandes níveis de profundidade de navegação, uso combinado de teclas); 

 A apresentação de conteúdo textual relevante dentro de imagens gráficas, 

que pode impedir que um usuário que navegue somente por texto 

(comum entre pessoas com de deficiência visual) tenha acesso a ele; e 

 Palavras ditas em um arquivo de áudio são indisponíveis para alguém que é 

surdo (CANAL, 2015). 

 

Mota (2012, p.23) discorre que um AVA deve atender aos requisitos de acessibilidade, 

promovendo possibilidades para que os usuários possam alcançar todos os objetivos de um curso 

de forma satisfatória, sendo que o processo de aprendizado não é construído apenas utilizando a 

tecnologia. Para que o modelo de e-learning funcione, os princípios que norteiam o modelo 

educacional presencial devem estar contidos na ferramenta. 

O que se espera de uma sociedade inclusiva é que tanto seus serviços, como o pessoal 

envolvido estejam capacitados para receber a diversidade. Um ambiente AVA deve ser projetado 

para atender a demandas de acessibilidade desde o seu desenvolvimento, porém não é o que 

acontece na maioria dos casos: “a realidade encontrada é de que a maioria das instituições de 

ensino que utilizam AVA considera as questões de acessibilidade somente quando um estudante 

com deficiência se matricula em algum curso” (CANAL, 2015). 

Para o público surdo é necessário que as informações em áudio ou vídeo contenham 

legenda ou vídeo de tradução do conteúdo abordado, com uma fácil e amigável interface gráfica e 

organização de conteúdo de forma estruturada. Ao propor um ambiente de e-learning para atender 

a necessidades do público surdo é importante que cada bloco de texto apresente um vídeo de 

tradução e com fácil referência de preferência ao lado do bloco. São opções como essas que fazem 

com que o público surdo sinta sua identidade respeitada e ao mesmo tempo reforça as habilidades 

interpretativas e leitura, criando um espaço de aprendizagem autônoma. 

Para quem precisa desenvolver um produto para atender a um determinado público alvo 

precisa entender a necessidade desse público. Pensando nessa problemática, Abreu (2010) realizou 

um estudo em busca de recomendações para plataformas de apoio à aprendizagem de Libras. 

Depois de concluída a pesquisa, as recomendações foram divididas em três grupos: 

recomendações genéricas para surdos, recomendações específicas para sistemas de alfabetização 
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de crianças surdas e atividades úteis na alfabetização de crianças surdas. Abaixo estão algumas das 

recomendações: 

 
Recomendações genéricas para surdos 

 R1- Usar transcrição de texto para podcasts; 

 R2- Fornecer alternativas de textos equivalentes a conteúdo visual 

Explicação; 

 R3- Possibilitar várias maneiras de leitura de documento; 

 R4- Adaptar os recursos da interface para surdos; 

 R5- Fornecer uma descrição em vídeo da informação de áudio relevante 

em uma apresentação multimídia. Complementar o texto com 

apresentações gráficas ou visuais sempre que elas facilitarem a 

compreensão da página/interface; e 

 R6- Divida grandes blocos de informação em grupos menores quando 

apropriado. 

Recomendações específicas para sistemas de alfabetização de crianças surdas 

 R11- Sistemas desenvolvidos para apoiar o processo de alfabetização de 

crianças surdas devem utilizar uma linguagem compreensível pelas 

crianças; 

 R12- As atividades de alfabetização devem partir do conhecimento que as 

crianças já têm para então explorar novos conceitos; 

 R13- Proporcionar um feedback para a criança em relação a suas 

atividades. Este feedback deve ser em uma linguagem que a criança surda 

entenda; 

 R14- Oferecer informações da interface de forma redundante; 

 R15- Propor atividades que exploram cenários concretos conhecidos pela 

criança; e 

 R16- Oferecer sequências simples e consistentes de interação; 

 

Atividades úteis na alfabetização de crianças surdas 

 A1- Considerar a possibilidade de se propor situações nas quais seja 

possível realizar atividades em grupo ou em dupla; 

 A2- Propor atividades para aumentar o vocabulário do surdo; e 

 A3- Propor atividades que ensinem o significado de conceitos concretos e 

abstratos. 
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As recomendações encontradas nessa pesquisa têm como principal contribuição a melhoria 

na qualidade de desenvolvimento de interfaces focadas na qualidade do uso de sistemas de 

alfabetização de Libras. 

O método a ser desenvolvido nesta pesquisa terá como referência as recomendações 

geradas no trabalho de Abreu (2010), com o objetivo de estar mais próximo da realidade do 

público alvo, não deixando de realizar novas entrevistas e questionários para verificar se as 

exigências sofreram alterações ou surgiram outras. 

2.5  Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo foi abordado não apenas o contexto linguístico das Línguas de Sinais, mas 

também o seu valor histórico, ressaltando a luta da comunidade surda para garantir seus direitos na 

sociedade. Apesar do preconceito enfrentado desde os primórdios da humanidade, os surdos 

conseguiram provar o valor de sua língua, que se tornou oficial em vários países, favorecendo o 

seu direito de integração na sociedade. Mesmo com essas batalhas vencidas, atualmente a 

comunidade surda ainda luta para que seus direitos sejam garantidos, pois apesar da existência de 

leis que regulamentem alguns serviços prestados pelo poder público, este ainda não é o cenário 

ideal. 

Esta cena contribuiu para que pesquisas acadêmicas fossem fomentadas para atender às 

necessidades de acessibilidade. Prova deste fato é a evolução dos AVA que tiveram pesquisas 

realizadas de forma a preparar o ambiente educacional online para o público surdo. 

Apesar dos avanços concretos alcançados, a área de ensino/aprendizagem das Línguas de 

Sinais sofre com a carência de ferramentas para auxiliar no processo de ensino. 

O próximo capítulo irá abordar o assunto jogos educativos digitais e trabalhos relacionados 

com a área de acessibilidade voltados para o público surdo, categorizando-os em critérios de 

avaliação. A avaliação realizada servirá para descrever o método de desenvolvimento proposto, 

visando apresentar novas formas para contribuir com o processo de ensino/aprendizagem de 

Libras. 
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3 JOGOS EDUCATIVOS DIGITAIS E GAMIFICATION 

O universo dos jogos está mais presente na sociedade do que se imagina. Jane McGonigal, 

em uma conferência, apresentou estatísticas que apontam que o público dos jogos é dos mais 

diversificados. Em sua pesquisa Jane constatou que “69% dos chefes de família jogam vídeo 

games, 97% dos jovens jogam no computador, 40% dos jogadores são mulheres, e 1 em cada 4 

jogadores tem mais de 50 anos” (ALVES, 2015). 

 Um jogo pode mudar o comportamento de uma pessoa, e como seres sociais, tem-se a 

necessidade de comparar a vida que se leva, experiências e motivações para que se alcance algum 

objetivo. O uso de games traz um ambiente competitivo que pode mudar a maneira de pensar 

sobre determinada tarefa: o indivíduo passa a ter um acompanhamento de suas atividades e 

progressos. O aplicativo desenvolvido pela Nike chamado Nike+Run
12

 é um exemplo de um jogo 

que pode trazer mudanças de hábitos. Nele um GPS marca todo seu percurso, quanto tempo 

gastou e compartilha esses dados nas redes sociais (ALVES, 2015). 

O professor e historiador Johan Huizinga, em sua obra (Homo Ludens), realizou um estudo 

sobre a importância dos jogos no desenvolvimento dos seres humanos, evidenciando que os jogos 

estão presentes e ligados à natureza humana (MONSALVE, 2014, apud HUIZINGA, 1971). O uso 

de jogos como suporte no ensino-aprendizagem é uma ferramenta poderosa capaz de tornar a 

aprendizagem mais rápida, interativa, engajadora e divertida (MONSALVE, 2014). O modelo 

tradicional de ensino acaba não sendo tão atrativo. Os professores utilizam recursos como 

apresentação de slides, escrita de conteúdo em lousas, e essas atividades se tornam cansativas e às 

vezes acaba não atraindo a atenção do aluno. 

A aprendizagem baseada em jogos ou GBL (Games-Based Learning) apresenta um 

conceito de aprendizagem mais atrativa com a utilização de jogos. A aceitação dos jogos como 

uma abordagem auxiliar no processo educacional está cada vez mais difundida, devido aos 

avanços da tecnologia que possibilitaram ambientes cada vez mais realistas (MONSALVE, 2013). 

                                                 

 

12
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nike.plusgps&hl=pt_BR 
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Com a função de ferramenta de apoio às aulas, os jogos permitem que os alunos ampliem sua 

visão, sendo capazes de identificar elementos que não são constatados com os métodos 

tradicionais. 

O maior ganho nas plataformas de jogos é a possibilidade da cooperação e competitividade 

entre os envolvidos. Além dos aspectos recreativos, há um estímulo no aspecto intelectual. Essa 

capacidade de os jogos desenvolverem a aprendizagem despertou a busca pela inserção de 

Gamification ou Gamificação no ensino (LEFFA, 2014). Mas o que é Gamification? Em seu livro 

Alves (2015, p. 26) elenca algumas definições de estudiosos da área: 

 

“Gamification consiste no processo de utilização de pensamentos de jogos e 

dinâmicas de jogos para engajar audiências e resolver problemas”. (Gabe 

Zichermann) 

 

“A utilização de técnicas de games para tornar atividades mais divertidas e 

engajadoras”. (Amy Jo Kim) 

 

“Gamification é a utilização de mecânicas, estética e pensamento baseados em 

games para engajar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver 

problemas”. (Karl Kapp) 

 

 Gamification não está preso às áreas de tecnologias. É uma ferramenta que pode ser usada 

em diversos casos, mas para entender esse termo é necessário entender o que são games. São mais 

antigos que a própria sociedade no contexto histórico. Ao se observar os animais, percebe-se que 

eles brincam como se estivessem participando de um ritual. Essa é a origem dos games! “Uma 

atividade voluntária, que fazemos por que queremos” (ALVES, 2015). 

Outra definição de games é dada por Kapp (2012), o qual apresenta uma visão voltada para 

a aprendizagem, com a premissa de que o feedback é um dos fatores cruciais para o processo de 

evolução da aprendizagem. “Um game é um sistema no qual jogadores se engajam em um desafio 

abstrato, definido por regras, interatividade e feedback; e que gera um resultado quantificável”, 

afirma Kapp (2012). 
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3.1 Gamification 

Gamification (gamificação em Português) teve seu começo nos anos de 1912, quando uma 

empresa de biscoitos passou a inserir brinquedos surpresa na embalagem de seus produtos. Com o 

passar do tempo surgiram pesquisas que tentavam encontrar maneiras de tornar algo divertido e 

atrativo de ser aprendido. No ano de 2002 o “Serious games moviment” ganhou volume, e 

buscava jogos que funcionassem como simulações, promovendo o aprendizado em um ambiente 

de treinamento seguro. Em 2010 o movimento relacionado a Gamification se espalhou e o 

conceito começou a amadurecer (ALVES, 2015). 

Tratando-se de contextos pedagógicos a gamificação pode ser considerada como um 

método didático. Pesquisas relacionadas à aprendizagem com o uso de mecânica de jogos têm 

demonstrado bons resultados (PERRY, 2015). 

 

Ferramentas de feedback baseados em jogos com elementos de pontos de 

experiência, barras de progresso, emblemas e conquistas são motivadores e 

significativos para os alunos. 

Estudantes em um curso baseado em missão recebeu notas mais altas em geral 

quando comparado com o equivalente aos cursos tradicionais. 

Mais de 65 % dos estudantes permaneceram persistentes na aprendizagem 

baseada em quest, continuando a busca para além do mínimo necessário para 

receber um “A” (PERRY, 2015, apud HASKELL´S, 2013). 

 

Neste sentido é necessário avaliar se realmente há a necessidade de gamificar algo. Muitos 

se enganam achando que gamificar é algo simples de se fazer, que é apenas a combinação de 

elementos de jogos, sem analisar um fator crítico que é a experiência gerada para o jogador. 

Outro exemplo real do poder dos elementos de jogos foi a pesquisa desenvolvida pela 

Universidade de Washington. Eles desenvolveram um jogo denominado de Foldit em que os 

usuários trabalhavam de forma coletiva para tentar compreender o comportamento de uma 

determinada proteína no combate à Aids. Foram mais de 46 mil participantes que no intervalo de 

10 dias conseguiram explicar um mistério que os cientistas já perduravam há mais de 15 anos sem 

obter resultados (VIANNA et al., 2013). 

Afirmar que Gamification é divertido e engaja as pessoas na aprendizagem não é um 

argumento forte o suficiente. Não há dúvidas que a gamificação auxilia no processo de 
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aprendizagem, porém isso só irá acontecer se o conteúdo for de interesse para o usuário. Como 

exemplo de jogos que não são divertidos, mas engajam seus jogadores, são os Simuladores
13

. 

No tópico a seguir serão detalhadas as diferenças entre essas abordagens (Simuladores, 

Serious Games e Gamification) que podem ser confundidas como sendo apenas games, apesar das 

especificidades de cada uma. 

3.1.1 Diferença entre Gamification, Simuladores, Serious Games 

Quando se fala sobre gamification a primeira coisa que vem à mente é que se trata de um 

jogo. Apesar desse pensamento não estar incorreto, a gamificação não para por aí. Ela pode ser 

usada até mesmo em ambientes nos quais não tenha nada relacionado a um jogo, como 

treinamento de funcionários em empresas. 

Os exemplos de gamification no dia a dia são constantes e as pessoas na maioria das vezes 

nem percebem que estão envolvidas em um processo de engajamento. Ganhar pontos no cartão de 

crédito para trocar por milhas aéreas ou produtos, sites de aprendizado de línguas estrangeiras 

como o Duolingo
14

, realizar chekin em algum lugar pelo Foursquare
15

 são exemplos da aplicação 

de elementos de jogos para outras áreas além de jogos puramente ditos. 

Mas qual a diferença entre esses tipos de jogos ou uso de seus elementos? Games são 

focados no entretenimento. Já os simuladores são projetados para realização de treinamentos e 

procuram simular um cenário virtual o mais próximo possível da realidade. Os Serious Games são 

usados como um jogo, porém seu foco não está na diversão. 

 

                                                 

 

13
 Simuladores usam o conceito de games, porém não são usados para fins de diversão, eles simulam um 

ambiente do mundo real. Os simuladores de voo são um perfeito exemplo, onde o ambiente real é simulado para 

treinamento, de forma a aprender com o erro sem risco e evitá-lo. 

14
 “Um dos exemplos mais bem sucedidos de gamificação no ensino de línguas.” (LEFFA, 2014).  

Disponível em https://www.duolingo.com/. 

15
 Uma rede social baseada em geolocalização. Seus usuários realizam check-in em vários locais através de 

um app. Disponível em https://pt.foursquare.com/. 



48 

 

 

 

A Figura 3.1 apresenta as características dos simuladores virtuais, que são projetados para 

criar um ambiente tal qual é na realidade, com alto nível de realismo, para o desenvolvimento de 

uma determinada habilidade por parte do usuário, porém não é voltado para o entretenimento este 

apenas usa os elementos de jogos para chegar a seu objetivo. 

Figura 3.1 – Características dos Simuladores Virtuais. 

 

Fonte: Oniria (2016). 

A Figura 3.2 destaca os pontos atacados pelos Serious Games que diferente dos 

simuladores, podem ser usados como games, ou seja, trabalham com todos os elementos de games 

possível, mas seu foco está no aprendizado. O termo pode até ser confundido com Gamification, 

mas Gamification vai além disso. A gamificação pode ser utilizada em aplicativos que não sejam 

jogos. Exemplo disso são os programas de milhas utilizados por empresas aéreas. 

Figura 3.2 – Características dos Serious Games. 

 

Fonte: Oniria (2016). 



49 

 

 

 

Para ficar mais claro a Figura 3.3 aprensenta as características do Gamification, que é 

projetado com elementos e a mecânica de jogos, mas o seu funcionamento não necessita de um 

personagem controlado pelo jogador. 

Figura 3.3 – Caraterísticas da Gamificação. 

 

Fonte: Oniria (2016). 

Pode-se perceber que os elementos de games estão presentes em todos os três tipos de 

produtos. Esses elementos podem ser aplicados de diferentes modos e objetivos. Prova disso é 

apresentada na Figura 3.4, a qual exibe alguns elementos de games organizados de acordo com o 

modelo proposto por Werbach (2016) que divide em três partes a estrutura de uma pirâmide. 

 

Figura 3.4 – Elementos de jogos. 

 

Fonte: Adaptado de Werbach  (2016). 
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Na parte superior está a dinâmica que é responsável por dar clareza e padrões à 

experiência, como exemplo a narrativa do jogo para dar sentido ao enredo que será percorrido pelo 

jogador. Logo em seguida vem a mecânica, responsável por determinar a ação, ou seja, o próximo 

passo no jogo, desafios, turnos, aquisição de recursos são bons exemplos deste nível. Por último 

os componentes que focam na representação do que é proposto nas etapas superiores, a exemplo 

os badges que representam visualmente as realizações e resultados alcançados. 

O modelo proposto na Figura 3.4 não aborda todos os elementos possíveis, e não são os 

melhores ou piores elementos. Cada elemento deve ser usado de acordo com sua necessidade no 

projeto. Não existe um elemento melhor que o outro, o que define seu valor no projeto é a 

finalidade que cada um tem e como ele é aplicado (WERBACH, 2016). 

Pereira et al. (2011) afirmam que para o sucesso no processo de aprendizagem de uma 

língua, é necessário que o aluno sinta-se motivado: “se os alunos estiverem motivados, em pouco 

tempo terão condições de adquirir conhecimento básicos em Libras”. É necessário que o aluno 

tenha uma vivência prática com a língua de sinais, sendo este o cenário ideal proposto pelos 

autores. 

Um recurso que pode ser utilizado como elemento de auxílio à aprendizagem no processo 

de ensino das Línguas de Sinais são os jogos, principalmente por se tratar de uma língua visual, os 

recursos como imagens usadas para referenciar seres e objetos do mundo real são essenciais no 

processo de ensino das Línguas de Sinais. Se tratando de jogos educacionais, o que se espera é que 

sejam atrativos, que haja facilidade de compreensão pelo jogador e uma ótima interface gráfica. 

No caso de jogos que sejam voltados para o público surdo, devem ser avaliadas as necessidades 

deste público para facilitar que o usuário consiga captar as mensagens transmitidas e concluir os 

objetivos do jogo (SALLES et al., 2014). 

Um método de desenvolvimento de ambientes educacionais voltado para o público surdo 

precisa atender a critérios específicos. Desta forma, esta pesquisa caminhou para a realização de 

uma Revisão Sistemática à procura de métodos que envolvessem o desenvolvimento de jogos 

voltados para o aprendizado de línguas de sinais com foco no ensino e que a gamificação estivesse 

inserida. O tópico a seguir irá descrever o processo de construção desta Revisão Sistemática.  
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3.2 Revisão Sistemática 

A revisão sistemática desta pesquisa seguiu a metodologia proposta por Kitchenham 

(2007), a qual descreve que o desenvolvimento de uma revisão sistemática é dividido em três 

fases: planejamento da revisão, execução da revisão e análise e divulgação dos resultados. 

Kitchenham é um pesquisador conceituado na área de engenharia de software e revisões 

sistemáticas,  cujos trabalhos apresentados entre os anos de 2002 a 2009 obtiveram mais de 5 mil 

citações. 

As fases de condução da revisão utilizadas neste trabalho seguiram os passos descritos no 

trabalho de Teixeira Filho (2010) como apresenta a Figura 3.5. 

Figura 3.5 – Fases do Processo de Condução da Revisão Sistemática. 

 

Fonte: Teixeira Filho (2010). 

As etapas elencadas na Figura 3.5 ajudam a categorizar e analisar de forma sistemática 

cada estudo de acordo com o protocolo de pesquisa pré-estabelecido. Em uma revisão de 

literatura, normalmente os trabalhos não costumam seguir uma linha focada na ideia central da 

pesquisa. Isso dificulta a pesquisa em relação a análise de dados científicos e um dos fatores que 

contribuem para a causa é a grande quantidade de informação existente, na maioria dos casos. 
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3.2.1 Planejamento da Revisão 

Nesta etapa serão definidos os objetivos da revisão que incluem a identificação e seleção 

das bases de dados, métodos de busca e palavras-chave, os critérios de inclusão e exclusão. Esta 

pesquisa tem como foco a criação de um método de desenvolvimento de ambientes gamificados 

para auxiliar no ensino/aprendizagem das línguas de sinais, de forma a verificar os modelos já 

utilizados, comparando os elementos e métodos tratados em pesquisas anteriores procurando 

conhecer os pontos fortes e segui-los e os pontos fracos para atacá-los. 

Com base no foco da pesquisa, foram elencadas as seguintes Questões de Pesquisa: 

1. Quais são os benefícios (pontos fortes) e limitações (pontos fracos) relatados pelos 

pesquisadores na área de Gamification relacionado às Línguas de Sinais? 

2. Quais são os requisitos relacionados aos elementos de jogos comumente utilizados 

na área de ensino das Línguas de Sinais? 

A string de busca foi formada de acordo com as palavras-chave encontradas nos trabalhos 

elencados na revisão de literatura. No primeiro momento as strings de busca estavam direcionadas 

para Libras, String 1: (“Língua Brasileira de Sinais” OR “LIBRAS”) AND (“Gamificação” OR 

“Gamification”) e String 2: (“Brazilian language of signs” OR “LIBRAS”) AND (“Gamification”) 

). Para alcançar métodos e estudo que contivessem relações com qualquer língua de sinal a string 

foi reduzida para ( Gamification AND ("sign language" OR "sign languages") ) no inglês e 

((Gamificação OR Gamification) AND “Língua de Sinais”) para o português. 

Foram utilizados sites de renome cientifico-acadêmico, apresentados no Quadro 3.1, como 

fontes de busca e que atendessem aos critérios de inclusão e exclusão definidos abaixo: 

 As fontes devem estar disponíveis na Internet, com exceção de livros impressos; 

 Os trabalhos devem estar completos e gratuitos; 

 Os sites de busca devem possuir mecanismos com a possibilidade de combinação 

de palavras-chave com termos relacionais “AND” e “OR”; e 

 As fontes de buscas devem ter renome cientifico-acadêmico mundial. 
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Quadro 3.1 – Motores de Busca 

Motor de Busca Site 

ACM Digital library dl.acm.org 

Scopus https://www.scopus.com 

Science Direct http://www.sciencedirect.com 

Google Scholar https://scholar.google.com.br 

IEEE https://www.ieee.org 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 O processo de seleção dos estudos ocorreu em cinco etapas que proporcionaram um 

melhor afunilamento dos trabalhos mais acentuados com a pesquisa. As etapas seguiram a mesma 

abordagem adotada por Teixeira Filho (2010): 

 ETAPA 1 – Fazer pesquisas nas bases de dados com as strings de busca definidas; 

 ETAPA 2 – Os trabalhos encontrados serão avaliados por meio do título. Se houver 

relevância entre o título do estudo e a pesquisa, este será selecionado para a próxima etapa; 

 ETAPA 3 – Os estudos terão seus resumos (abstract) lidos. Caso seja relevante para a 

pesquisa, será selecionado para a próxima etapa, caso contrário será excluído; 

 ETAPA 4 – Nesta etapa será lida a introdução e conclusão de cada estudo pré-selecionado. 

Caso haja relevância entre o estudo e a pesquisa, este será selecionado para a próxima 

etapa; e 

 ETAPA 5 – Nesta etapa o estudo que for selecionado será lido por completo e analisado 

para responder às questões de pesquisa levantadas pelo protocolo de revisão. 

3.2.2 Execução da Revisão 

A realização desta fase ocorreu entre o período de 27/06/2016 à 05/09/2016. Os estudos 

passaram por uma avaliação de critérios para garantir a relevância com esta pesquisa. Além dos 

critérios de inclusão e exclusão definidos para as bases de busca de dados, também foram 

inseridos critérios de inclusão e exclusão para essa fase. 
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Após a leitura do resumo, introdução ou conclusão o estudo era avaliado se demonstrava 

algum embasamento científico que comprovasse seus resultados. A Figura 3.6 apresenta o 

resultado, em números, alcançado em cada etapa do processo de seleção. 

 

Figura 3.6 – Etapas do processo de seleção de estudos. 

 

Fonte: Adaptada de Teixeira Filho ( 2010). 

 

Na Etapa 1 foram encontrados 562 estudos nas bases de busca utilizando as strings 

definidas no protocolo de revisão. Na Etapa 2 os títulos foram lidos, resultando em 159 dos 562 

estudos. Na Etapa 3 os estudos tiveram seus resumos lidos resultando em 132 dos 159 pré-

selecionados anteriormente. Na Etapa 4 cada estudo teve sua introdução e conclusão lida, restando 

23 dos 132 pré-selecionados anteriormente. A última etapa teve como foco responder às questões 

de pesquisa levantadas. Para isso, os estudos foram lidos por completo. 

3.2.3 Análise e Divulgação dos Resultados 

Os 23 estudos foram analisados de forma crítica em busca das respostas para as questões 

levantadas e que atendiam ao propósito da pesquisa. O Quadro 3.2 apresenta os estudos 

selecionados. 
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Quadro 3.2 – Relação de estudos selecionados pós revisão sistemática 

 FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DOS TRABALHOS (FAT) 

N° Ano Autor Trabalho Fonte 

1 2005 LEE et al. A Gesture-based American Sign Language Game for Deaf Children ACM 

2 2006 BRASHEAR et al. 
American Sign Language Recognition in Game Development for 

Deaf Children 
ACM 

3 2007 BRASHEAR 
Improving the Efficacy of Automated Sign Language Practice 

Tools 
ACM 

4 2007 
ADAMO-

VILLANI et al. 

SMILE: An Immersive Learning Game for Deaf and Hearing 

Children 
ACM 

5 2008 YAROSH et al. Playware: Augmenting Natural Play to Teach Sign Language ACM 

6 2008 OH e JUNG 
Vision-based Korean Manual Alphabet Recognition Game for 

Beginners 
ACM 

7 2009 ELLIS Multimedia for Primary School Children Learning Sign Language ACM 

8 2010 WEAVER et al. 
Improving the Language Ability of Deaf Signing Children Through 

an Interactive American Sign Language-based Video Game 
ACM 

9 2011 MADEO 
Brazilian Sign Language Multimedia Hangman Game: A Prototype 

of an Educational and Inclusive Application 
ACM 

10 2011 ELLIS et al. 
Learning a Physical Skill via a Computer: A Case Study Exploring 

Australian Sign Language 
ACM 

11 2011 POTTER et al. 
Seek and Sign: An Early Experience of the Joys and Challenges of 

Software Design with Young Deaf Children 
ACM 

12 2011 HARBIG et al. 
SignBright: A Storytelling Application to Connect Deaf Children 

and Hearing Parents 
ACM 

13 2011 WEAVER et al. 
We Need to Communicate!: Helping Hearing Parents of Deaf 

Children Learn American Sign Language 
ACM 

14 2014 GAMEIRO About using serious games to teach (Portuguese) sign language Google Scholar 

15 2014 TURNER 
BioCraft:: Using Gamification to Stimulate Students' Motivation 

and Acquisition of Scientific Terms in a Bilingual Classroom 
Google Scholar 

16 2014 ESCUDEIRO et al. Serious Game on Sign Language ACM 

17 2015 BIDARRA et al. 
Game design and the gamification of content: assessing a project 

for learning sign language 
Google Scholar 

18 2015 BERNADETTE 
Gamifying French Language Learning: A Case Study Examining a 

Quest-based, Augmented Reality Mobile Learning-tool 
Science Direct 
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19 2015 ALSUMAIT et al. 
Improving Literacy for Deaf Arab Children Using Interactive 

Storytelling 
ACM 

20 2015 MOKHTAR et al. 
Learning Application for Malaysian Sign Language: Content 

Design, User Interface and Usability 
ACM 

21 2015 ZAMAN et al. 
Reviving an Indigenous Rainforest Sign Language: Digital Oroo' 

Adventure Game 
ACM 

22 2015 ESCUDEIRO et al. Virtualsign Translator As a Base for a Serious Game ACM 

23 2016 CHUAN et al. 

Designing SmartSignPlay: An Interactive and Intelligent American 

Sign Language App for Children Who Are Deaf or Hard of Hearing 

and Their Families 

ACM 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Dos 23 estudos selecionados, as bases de dados Scopus e IEEE não apresentaram nenhum 

estudo que atendesse aos critérios da pesquisa, já a base ACM foi a que mais apresentou trabalhos 

selecionados (19 estudos), ver Gráfico 3.1. 

Gráfico 3.1 – Quantidade de Estudos Relevantes por Base de Dados. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

O ano de 2016 apresentou apenas um (1) trabalho, porém a pesquisa foi realizada entre as 

datas de 06/06/2016 a 14/06/2016, ver Gráfico 3.2. 
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Gráfico 3.2 – Relação de estudos selecionados por ano. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Alguns autores dos trabalhos selecionados apresentaram os benefícios da adoção da 

gamificação em seus sistemas: desenvolvimento de habilidades; motiva os usuários; 

processamento de engajamento é eficiente; torna a atividade mais divertida; auxilia no 

aprendizado; fortalece as conexões interpessoais; o sistema/jogo fica mais interativo; e tornar o 

conteúdo mais fácil de aprender. 

Os elementos destaques descritos pelos autores dos estudos finais da revisão sistemática 

foram a motivação e o engajamento, ver Gráfico 3.3. 

Gráfico 3.3 – Benefícios do uso de elementos de jogos no ensino de línguas de sinais. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Como limitações em incluir as técnicas de gamificação ou uso dos elementos de jogos, os 

autores apontaram as seguintes dificuldades: o balanceamento de pontos para tornar o jogo mais 

divertido precisava ser melhorado; uma melhor definição de metas para os jogadores; o uso de 

poucos elementos de jogos acabou deixando o resultado a desejar; e a falta de interação entre os 

jogadores não ajudaram no processo de competição. 

A maior parte dos trabalhos selecionados não apresentou as limitações do uso de 

gamification ou elementos de jogos, o foco estava em limitações da solução apresentada e não no 

uso de conceitos como é o caso de Gamification. O Gráfico 3.4 apresenta os totais alcançados e a 

quantidade de vezes que a limitação apareceu nos trabalhos selecionados. 

 

Gráfico 3.4 – Limitações do uso de elementos de jogos no ensino de línguas de sinais. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Os principais requisitos relacionados ao uso de elementos de jogos e o número de trabalhos 

em que foram citados estão dispostos no Gráfico 3.5, o qual apresenta cinco (5) elementos com 

maior presença: feedback (15 citações); personagem/avatar (17 citações); narrativa (11 citações); 

level/níveis (9 citações); e pontuação/score (8 citações). Os demais elementos em sua maioria 

fizeram-se presentes em apenas um ou dois trabalhos. 
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Gráfico 3.5 –Elementos de jogos presentes no ensino das línguas de sinais. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

3.3 Conclusões do Capítulo 

Os jogos podem mudar o comportamento do ser humano e a forma em como ele vê os 

objetivos e tarefas a serem realizados. Isso faz com que a inclusão de jogos no processo de ensino 

seja uma arma poderosa, tornando atividades antes não tão atrativas em algo divertido de se fazer. 

A aceitação dos jogos dentro do processo educacional cresce a cada dia, ampliando a visão dos 

alunos que contam com mais uma opção para aprender e se divertir ao mesmo tempo. 

Os jogos permitem que o aprendiz sinta-se motivado e fixe o conhecimento adquirido. 

Tratando-se de motivar e engajar pessoas, o conceito de Gamification é adequado para resolver 

problemas de uma forma diferente, utilizando os elementos de games para isso. Muitos estão 

envolvidos em uma atividade que usa esses elementos e nem percebem, outros acabam 

confundindo este conceito com outros existentes (simuladores, seriou games, entre outros). 

Ambos os conceitos fazem uso de elementos de games para alcançar seus objetivos. Vale 

destacar que um elemento não é mais importante que outro. Todos esses elementos trabalham para 

garantir o interesse do jogador, mas o que dará um resultado melhor é a forma como cada 
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elemento será usado para a resolução de um problema. 

Neste sentido a condução da revisão sistemática apresentou os trabalhos selecionados, após 

condução do protocolo de pesquisa, os elementos utilizados por cada um, os benefícios alcançados 

e as limitações encontradas com o uso desses elementos. Tornar um ambiente de aprendizagem 

motivador sem perder o foco, que é o aprendizado, não é uma tarefa simples e precisa ser bem 

planejada. 

Conhecer o público alvo e as principais dificuldades enfrentadas em projetos anteriores 

facilitará o desenvolvimento do método proposto nesta pesquisa, o qual será abordado no próximo 

capítulo. 
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4 UM MÉTODO DE DESENVOLVIMENTO DE AMBIENTES 

EDUCATIVOS BASEADO EM GAMIFICATION PARA AUXILIAR NO 

ENSINO/APRENDIZAGEM DE LÍNGUA DE SINAIS 

Este capítulo apresenta as fases do método proposto e detalhamento de cada etapa. 

Segundo Marcone e Lakatos (2010), os métodos podem ser definidos como um conjunto de 

procedimentos intelectuais, “assim, o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais 

que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, traçando o caminho a ser 

seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”. 

Esta pesquisa se configura como empírica de natureza exploratória, com uma abordagem 

qualitativa por procurar saber o que as pessoas sentem ou sabem por meio da análise de dados 

colhidos.  É empírica por observar um fenômeno social e criar conhecimento sobre este fenômeno. 

Indutiva por levantar premissas que se forem verdadeiras, “o melhor que se pode dizer é que a sua 

conclusão é, provavelmente, verdadeira" (MARCONE e LAKATOS 2010, p. 86). O Quadro 4.1 

apresenta a relação das características da pesquisa. 

Quadro 4.1 – Quadro metodológico da pesquisa. 

Tipo de Pesquisa Empírica 

Quanto ao Método Científico Indutivo 

Quanto à Abordagem Qualitativa 

Quanto à Natureza Exploratória 

Quanto à Estratégia de Pesquisa Revisão de Literatura, Revisão Sistemática e Estudo de Caso 

Fonte:  Elaborado pelo autor (2017) 

No processo de revisão de literatura foram encontrados 02 (dois) trabalhos com um alto 

grau de relação com esta pesquisa: Moura (2015) e Santos (2012). Moura (2015) apresentou uma 

proposta colaborativa móvel para apoiar o processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa 

para surdos. Uma solução baseada em uma metodologia pedagógica foi proposta juntamente com 

o uso de uma ferramenta colaborativa móvel. Em sua revisão sistemática de literatura, ficou clara 

a escassez de trabalhos no contexto de aprendizagem colaborativa com Libras. Isso mostra que 
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existem poucos trabalhos voltados para o ensino-aprendizagem da língua do surdo com base 

colaborativa. 

Com uma abordagem diferente, Santos (2012), em sua tese, propôs uma metodologia de 

aprendizagem lúdica como suporte à educação de crianças surdas por meio de ambientes 

interativos. Esse trabalho usava jogos voltados para crianças de 4 a 8 anos, com desdobramentos 

dos principais vocabulários envolvidos no dia a dia. Ao todo foram criados mais de cem sinais 

agrupados em dez temas: frutas, animais, cores, família, alimentos, vestuários, brinquedos, móveis 

e eletrônicos, utilidades domésticas, higiene e limpeza. Essa metodologia não tinha como foco o 

ensino e sim ajudar na compreensão dos sinais. 

Esta pesquisa pretende inserir os dois contextos estudados pelos autores Santos (2012) e 

Moura (2015) de forma a unir a aprendizagem lúdica com a colaborativa e inserindo Gamificacion 

como um diferencial no método proposto, além da inclusão de alguns dos elementos de jogos 

descritos no Quadro 4.2, o qual apresenta uma comparação entre os elementos de jogos utilizados 

em outros métodos encontrados na Revisão Sistemática e o proposto. 

 

Quadro 4.2 – Elementos de jogos de estudos da Revisão Sistemática x Método Proposto 
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1   X        X      

2   X       X X      

3   X      X X X X     

4  X  X     X X X   X   

5 X  X     X         

6   X      X  X X     

7   X       X X      
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8   X     X   X     X 

9   X         X     

10   X      X   X     

11   X  X            

12          X X      

13          X       

14   X        X      

15  X  X     X X X X     

16    X   X X X X X X X  X  

17   X    X X X  X      

18    X  X     X      

19          X       

20   X        X      

21 X  X      X X X X     

22   X      X X X X X  X  

23           X      

Método 

Proposto 
X X X X X X X X X X X X X X   

Fonte:  Elaborado pelo autor (2017) 

O método proposto está dividido em quatro fases, sendo as três primeiras voltadas para o 

planejamento e a última para execução. 

Para utilizar o método proposto o primeiro passo a ser realizado é conhecer o público alvo, 

suas necessidades e limitações. O pesquisador deve entender o cenário para o qual está propondo a 

aplicação. Após esta operação é necessário analisar os dados encontrados, e procurar maneiras de 

sanar as limitações existentes para os futuros usuários da proposta. Um bom levantamento de 

requisitos realizado com o público alvo certamente trará bons resultados. 

Em seguida é necessário criar um modelo definindo como os requisitos encontrados serão 

inseridos, no layout, design ou roteiro da proposta. Depois que todas as etapas de planejamento 

forem executadas é o momento de implantar a proposta e testá-la. 
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Como apresentado na Figura 4.1, o método funciona na forma de um ciclo que ao chegar 

ao seu fim, o pesquisador irá avaliar o resultado e se este não for o esperado, poderá retornar para 

a fase de planejamento que melhor se enquadre de acordo com a avaliação realizada na fase de 

implementação e seguir o fluxo do método. 

 

Figura 4.1 – Fases do Método Proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Elaborada pelo autor (2017) 

Cada fase será detalhada nos tópicos a seguir com a seguinte ordem: 

1. Investigar o ambiente; 

2. Analisar os dados; 

3. Modelar uma proposta; e 

4. Implementar e testar a proposta. 

4.1 Investigar o ambiente - Planejamento 

Esta fase é necessária para entender o cenário do público alvo, saber as limitações 

existentes e seus anseios, pois segundo Marcato (2001), o número de ferramentas e métodos 

Investigar o 

ambiente 

Analisar os 

dados 

Modelar uma 

proposta 

Implementar e 

testar a proposta 

Início de um novo ciclo em uma das etapas de planejamento 

Início 

Fim do ciclo ou retorno 

em etapa de melhoria 
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existentes para desenvolvimento de soluções, em geral, é enorme, mas nem sempre servem para 

auxiliar as pessoas de um perfil específico ou a alcançar um resultado desejado em um ambiente 

diferente para o qual foi projetado. Não adiantará seguir em frente com uma proposta na qual o 

público alvo não foi consultado e pouco se sabe sobre sua cultura. 

Além de facilitar a análise dos dados na busca de evidências sobre o assunto, esta etapa 

deve definir quais recursos serão utilizados, os objetivos a serem alcançados, e como o processo 

será conduzido para encontrar as respostas esperadas. Quanto maior for o conhecimento sobre a 

cultura do público alvo, mais fácil será a análise dos dados, bem como encontrar uma solução que 

atenda a demanda. 

Assim, deve-se: i) Usar questionários, entrevistas, resumos sobre a cultura dos indivíduos 

ou perfil dos jogadores são exemplos de ferramentas que podem ser utilizadas para auxiliar o 

pesquisador nesta etapa; ii) Pensar em como a aprendizagem deve se tornar divertida em conjunto 

com o engajamento presente; e iii) Assegurar que o conteúdo aprendido seja revisado ou colocado 

em prática é essencial (ALVES, 2015). 

4.2 Analisar os dados – Planejamento 

Nesta etapa é preciso definir como os dados serão analisados e medidos. Um fator crucial é 

capturar o comportamento do usuário e quantificá-lo em resultados. Os comportamentos a serem 

capturados podem variar de acordo com cada objetivo que se deseja obter com a gamificação. 

Algumas propostas analisam o tempo gasto que um jogador leva para terminar uma determinada 

tarefa, quantas vezes uma lição foi repetida, o total de fases conquistadas, entre outros. A análise 

dos comportamentos do usuário pode variar de acordo com os elementos de jogos utilizados. 

Os questionários ou entrevistas aplicados na etapa de Investigação do ambiente serão 

analisados neste momento em busca de requisitos a serem elencados para a definição de um 

modelo mais adequado para a proposta. 

Nesta etapa é importante usar um método para levantamento de requisitos e definir uma 

arquitetura que abranja todos os aspectos visados com a gamificação. O design da proposta deve 
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ser definido de forma a garantir que o jogador se sinta motivado a continuar os ciclos de interação 

(WERBACH, 2016). 

A etapa de Análise dos dados pode ser realizada quantas vezes for necessária para 

quantificar e analisar os dados colhidos após a etapa de Implementação. O foco é avaliar a 

proposta no sentido de prover variáveis que afirmem a necessidade de mudanças ou não na 

proposta vigente. Como exemplo, o pesquisador Werbach (2016) declara que os estudos apontam 

que o cérebro humano tem maior atenção para eventos com chances aleatórias que envolva 

grandes recompensas a conquistas de recompensas pequenas ou medianas. Ao final de uma 

implementação gamificada com um resultado como o descrito, seria evidente a inclusão de um 

elemento que envolvesse sorte no jogo. 

O resultado desta etapa tornará mais coeso o modelo a ser construído, pois leva em 

consideração os comportamentos esperados dos usuários, os objetivos que se almeja alcançar com 

o uso da gamificação, os dados elencados na etapa de investigação do cenário, levantamento de 

requisitos e uma arquitetura com design preocupada com o sentimento do usuário e seu 

engajamento na solução proposta. 

4.3 Modelar a proposta – Planejamento 

Nesta etapa é preciso definir como o conteúdo será organizado, e como será a interação do 

usuário com este conteúdo. Deve-se pensar em como o usuário navegará pela aplicação, quais 

serão as restrições impostas a ele, e se haverá bloqueios de fases/unidades ou se este ficará livre 

para explorar o ambiente. 

O importante é garantir que o usuário não pule etapas essenciais para a realização de uma 

determinada atividade. Caso não haja restrições, o ambiente deve fornecer meios para que o 

jogador fique a vontade e explore o jogo. Nos tópicos a seguir serão descritos o conceito e o 

modelo de interface. 
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4.3.1 Conceito e descrição do modelo da proposta 

A estrutura do jogo gamificado deve estar relacionada à história do jogo para não deixar 

uma sensação de abstração. Os elementos de jogos já definidos devem estar em harmonia com o 

contexto do jogo, o que permiti que a conexão entre o jogador e o jogo flua naturalmente 

(ALVES, 2015). 

Para que a proposta de auxiliar no ensino das línguas de sinais fosse atendida, foi preciso 

explorar as características da língua, que neste caso usa o campo visual. A proposta analisou como 

os parâmetros das línguas de sinais, já destacados no Tópico 2.2.1, funcionam e definiu a melhor 

forma de implementar uma modelagem capaz de apresentar os cincos parâmetros na execução dos 

sinais de forma clara. 

Em pesquisas anteriores elencadas na revisão sistemática deste trabalho, foram 

encontrados estudos que usavam vídeos ou avatares em 2D ou 3D para representar a execução dos 

sinais. Nesta proposta foram usados vídeos, mas é importante deixar claro que a qualidade da 

visualização deve ser a melhor possível e o tamanho do arquivo em vídeo deve ser o menor 

possível, garantindo que o usuário final não tenha maiores problemas em casos de conexões mais 

lentas, se a proposta fizer uso de Internet. 

As atividades do jogo devem propor um nível de dificuldade de forma a manter o interesse 

do jogador, não a tornando muito difícil ou muito fácil, e cada atividade deve obedecer à lógica e à 

história de jogo definida. 

O cenário deve facilitar a aprendizagem de forma que usar o jogo seja algo fácil e o 

objetivo do jogo deve ficar claro sem que haja a necessidade de textos longos para explicar uma 

determinada ação a ser tomada no jogo. 

4.3.2 Modelo de Interface 

Esta etapa é responsável por organizar a identidade visual do produto e contribuirá para 

uma melhor organização dos elementos do jogo. A interface é o que o jogador tem maior contato 
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visual e interação a cada segundo e por isso deve ser dada maior atenção a este quesito, pois um 

bom modelo de interface garantirá maior imersão para o jogador. 

É muito importante que o design esteja alinhado com o conceito e história de jogo. Pode-se 

usar ferramentas de prototipação de telas, conhecidas como storyboard, para ajudar nas 

construções de modelos de interface, de forma simples e rápida, devido à existência de itens (caixa 

de seleção, quadro, menus, entre outros) prontos com as principais  exigências que uma aplicativo 

para celular ou página web poderia ter (FALKEMBACH, 2005). 

4.4 Implementar e testar a proposta - Execução 

O objetivo principal deste método é avaliar como a gamificação pode melhorar a interação dos 

usuários, e para isso a implementação da interface deve garantir que juntamente com a interação 

ocorra o ganho de experiência por parte do jogador. Esta etapa oferecerá um bom feedback, onde 

mesmo se tratando de um protótipo, os resultados serão colhidos a fim de melhorar a proposta 

antes da versão oficial. 

Para uma proposta gamificada a recomendação é criar protótipos antes de implementar uma 

solução. Alves (2015) afirma que “Nenhuma ideia é boa o suficiente para que não seja descartada 

e nem ruim o suficiente para que não mereça ser testada”, e defende que o proponente deve fazer 

quantos protótipos forem necessários. Com base nessa afirmação, o modelo aqui descrito propõe 

que os resultados sejam avaliados e com base nessa avaliação o proponente decida se criará um 

novo protótipo ou irá aprimorar o vigente. 

A forma de testar a proposta e avaliar os resultados deve ser definida antes mesmo da 

implementação ou em paralelo, pois não adianta produzir algo onde os resultados não serão o 

suficiente para averiguar o ganho proporcionado com a gamificação. 

4.5 Conclusões do Capítulo 

Este capítulo apresentou o método proposto para o desenvolvimento de jogos gamificados 

voltados para auxiliar no ensino/aprendizagem de línguas de sinais. A realização da revisão 
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sistemática contribuiu para avaliar os elementos de jogos já utilizados em outras propostas ligadas 

às línguas de sinais, e definir quais seriam empregadas neste método. 

Cada etapa do método descrito neste capítulo será apresentada no capítulo seguinte com 

sua aplicação em um protótipo que seguiu as orientações deste método, as quais definem o que 

deve ser feito, pois cada cenário poderá apresentar características diferentes, o que levará o 

proponente a usar ferramentas ou estratégias diferentes no uso deste método. Um bom exemplo é 

o tamanho da equipe, isso implica diretamente em como tudo é planejado e construído. 

Dessa forma este método apresentará os modelos de documentos utilizados em cada etapa 

para apresentar um exemplo sequencial de tarefas que podem ser utilizadas em outras propostas 

que desejem seguir o método aqui apresentado. 

Este método propõe atacar as limitações encontradas nos estudos descritos na revisão 

sistemática (dificuldade no balanceamento de pontos, definição de metas, poucos elementos de 

jogos, falta de interações entre os jogadores) e usar a gamificação como um fator diferencial no 

ensino/aprendizagem das línguas e sinais.  

No próximo capítulo será apresentada a construção de um protótipo baseado neste método. 
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5 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO 

Uma técnica bastante utilizada no campo da Interação Humano Computador (IHC) é a 

prototipação. Com o uso dessa técnica, é possível validar se um determinado método, aplicação ou 

interface está atendendo aos requisitos enumerados no projeto. Nesse sentido o protótipo foi 

construído com base no método desta pesquisa, que definirá as normas, regras e padrões a serem 

seguidos, baseando-se em trabalhos com relação direta ao tema e requisitos elencados por meio de 

questionários com profissionais da área de Libras. 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o protótipo desenvolvido. Essa apresentação 

será dividida em quatro partes: 

1. Investigação do ambiente; 

2. Análise dos dados; 

3. Modelagem da proposta; e 

4. Implementação; 

5.1 Investigação do ambiente 

Nesta etapa seguiu-se a seguinte sequência de atividades: 

1. Investigação sobre a cultura do público alvo (revisão de literatura, questionário); 

2. Objetivos a serem alcançados; e 

3. Definição de recursos a serem usados. 

A investigação sobre o público alvo foi inicializada com uma revisão de literatura que é 

descrita no Capítulo 2. O questionário (ver APÊNDICE I) aplicado possibilitou a descoberta do 

nível de conhecimento sobre as línguas de sinais em instituições publicas e o que os usuários 

achariam de uma proposta que fizesse uso dos conceitos e elementos de jogos para auxiliar no 

ensino/aprendizagem das línguas de sinais. No total, 25 instituições responderam o questionário 

que contou com 79 participantes. O resultado do questionário aplicado está disponível no 

APÊNDICE II. 
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Os objetivos a serem alcançados foram elencados de acordo com as quatro limitações 

encontradas (dificuldade no balanceamento de pontos, falta de controle na definição de metas, 

poucos elementos de jogos, falta de interação entre os alunos/usuários) nos estudos selecionados 

na Revisão Sistemática. Além dessas limitações, outros objetivos foram inseridos como a 

necessidade de revisão de conteúdo por parte do jogador, controle das turmas por parte do 

professor/tutor e possibilidade de crescimento do dicionário de sinais de forma colaborativa entre 

os usuários. O que for caracterizado como um problema precisa ser incluído caso a seguinte 

pergunta seja respondida: Este problema pode ser resolvido por meio de gamificação? 

Para alcançar esses objetivos foi utilizada a arquitetura cliente-servidor apresentada na 

Figura 5.1, na qual o cliente inicia os pedidos ao servidor e aguarda uma resposta. O servidor 

recebe o pedido e responde aos clientes com as informações solicitadas. 

Figura 5.1 – Arquitetura cliente/servidor. 

 

Fonte:  Elaborada pelo autor (2017) 

Foram utilizados os recursos da linguagem de marcação de hipertexto HTML5
16

, para 

garantir que o protótipo seja multiplataforma. 

5.2 Analisar os dados 

Nesta etapa foi necessário realizar as três atividades abaixo: 

1. Como os dados serão analisados? 

2. Capturar o comportamento do usuário e quantificá-los em resultados; e 

                                                 

 

16
 Uma nova versão do HTML, antes na versão 4, utilizada para estruturar conteúdos nas páginas web. 
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3. Levantamento de requisitos. 

Os dados foram analisados de forma quantitativa para saber qual foi a experiência do 

usuário com o protótipo e qualitativa para obter o grau de conhecimento atual do usuário sobre o 

assunto e colher a sua expectativa sobre a proposta. 

Outra variável importante para a análise é o total de acertos e erros em cada lição, e suas 

interações com as opções disponíveis no modelo proposto. Todas as variáveis disponíveis serão 

abordadas no Capítulo 6, no qual o protótipo será avaliado. 

Neste trabalho foram utilizadas as técnicas para levantamento de requisitos tradicionais 

(questionários, entrevistas, observação e análise de documentos) e prototipagem (requisitos pós-

implementação que serão elencados para trabalhos futuros). 

O próximo passo é descrever os requisitos que foram encontrados na etapa de investigação. 

A revisão bibliográfica colaborou com a apresentação do conhecimento histórico da cultura surda 

e aspectos essenciais da língua como os parâmetros utilizados na comunicação visual. A revisão  

sistemática possibilitou comparar o método proposto com os existentes e encontrar os benefícios e 

dificuldades enfrentadas por métodos com um fim parecido. No APÊNDICE III estão descritos os 

requisitos encontrados e mapeados de acordo com a etapa de investigação. 

Dentre os requisitos elencados no APÊNDICE III, o requisito [RF014] apresenta a 

necessidade de um mecanismo para assegurar que o conteúdo aprendido seja revisado ou colocado 

em prática antes que esse venha a ser esquecido pelo usuário.  

Os autores Martinez (2013), Folksman (2013) e Schimanke (2015) defendem o uso da 

revisão de conteúdo por meio de aprendizagem por repetição espaçada (Spaced repetition 

learning), a qual calcula o intervalo de tempo que uma determinada informação deve ser revisada. 

Este método permite que o conteúdo aprendido seja revisado no tempo certo, pois revisar algo 

recente é perda de tempo, revisar algo tarde de mais levará ao esquecimento e retrabalho 

aprendendo tudo novamente. 

O Gráfico 5.1 exibe o achatamento da curva padrão de esquecimento que ao ter a 

informação repetida em um determinado tempo (linhas vermelhas pontilhadas) apresenta uma 

melhor retenção deste conteúdo. 
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Gráfico 5.1 – Alteração da curva de quescimento através da repetição. 

 

Fonte: Schimank (2015) 

Neste protótipo será testado o algoritmo SuperMemo 2 (SM2
17

) como uma proposta para 

revisão dos sinais e verificar se o comportamento deste algoritmo se enquadra para o processo de 

revisão nas línguas de sinais. A descrição de funcionamento do algoritmo é apresentada a seguir: 

 

1 - Divida o conhecimento em itens menores possível; 

2 - Com todos os itens associados um E-Factor igual a 2,5; 

3 - Repita os itens usando os seguintes intervalos: 

         I (1): = 1  

         I (2): = 6 

         Para n> 2: I (n): = I (n-1) * EF 

         Onde: 

         I (n) - intervalo inter-repetição após a n-ésima repetição (em dias), 

         EF - E-Factor de um dado item 

         Se o intervalo for uma fração, rode-o até o número inteiro mais próximo. 

4 - Após cada repetição, avalie a qualidade da resposta de repetição na escala de 0 

a 5 graus: 

         5 - resposta perfeita 

                                                 

 

17
Algoritmo para revisão de conteúdo: https://www.supermemo.com/ 
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         4 - resposta correta após uma hesitação 

         3 - resposta correta lembrada com sérias dificuldades 

         2 - resposta incorreta; Onde a correta parecia fácil de se lembrar 

         1 - resposta incorreta; Lembrei-me da correta 

         0 - apagão completo. 

5 - Após cada repetição, modifique o E-Factor do item recentemente repetido de 

acordo com a fórmula:  

         EF ': = EF + (0,1- (5-q) * (0,08+ (5-q) * 0,02))  

         Onde:  

         EF '- novo valor do E-Factor,  

         EF - valor antigo do E-Factor,  

         Q - qualidade da resposta na escala de 0-5.  

         Se EF for menor que 1,3, então EF será 1,3. 

6 - Se a resposta de qualidade for inferior a 3, inicie as repetições para o item 

desde o início sem alterar o E-Factor (ou seja, utilize os intervalos I (1), I (2) etc. 

como se o item tivesse sido memorizado de novo). 

7 - Após cada sessão de repetição de um determinado dia repita novamente todos 

os itens que obtiveram abaixo de quatro na avaliação de qualidade. Continue as 

repetições até que todos esses itens pontuação, pelo menos, quatro. 

(SUPERMEMO, 2016) 
 

A etapa de avaliação da qualidade da resposta não foi implementada conforme a descrição 

original do algoritmo, pois o jogador não teria como se auto avaliar durante o jogo, dessa maneira 

o algoritmo foi adaptado com base no total de acertos seguidos de uma palavra/sinal. 

Os valores foram determinados de acordo com o total de acertos seguidos e data da ultima 

revisão do sinal. Se o total de acertos seguidos for menor ou igual a cinco (5), o valor da variável 

qualidade será três (3); se o total de acertos seguidos for maior que cinco (5) e menor que nove 

(9), o valor da variável qualidade será quatro (4); se o total de acertos seguidos for maior que oito 

(8), o valor da variável qualidade será cinco (5). Caso o jogador erre a equivalência do sinal, o 

valor da variável qualidade será dois (2) se o total de dias da última revisão for menor que dez (10) 

dias, caso contrário o valor da variável qualidade será um (1) e zero (0) se for a primeira vez que o 

sinal é treinado. 

Os valores definidos em caso de acerto ou erro foram definidos para se aproximar da 

proposta do algoritmo original, criando um balanceamento entre as qualidades “0 - apagão 

completo” e “5 - resposta perfeita”. 

A seguir será apresentado o modelo da proposta que definiu o modelo de interface para a 

execução da plataforma gamificada. 
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5.3 Modelagem da proposta 

Nesta etapa seguiu-se as quatro (4) atividades abaixo: 

1. Criar modelos de interface; 

2. Avaliar a organização do conteúdo; 

3. Avaliar a interação com o conteúdo; e 

4. Definição de restrições. 

Na Figura 5.2 pode-se observar o modelo de interface da página principal na qual os 

elementos de jogos como personagem, pontuação, itens, conquistas, medalhas, interação social, 

nível e unidades estão presentes. 

Figura 5.2 – Página principal do modelo de interface do protótipo. 

 

Fonte:  Elaborada pelo autor (2017) 
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Para avaliar a organização do conteúdo e sua interação por parte do usuário, foram 

realizadas entrevistas com uma professora da área de letras/libras que apresentou propostas (ver 

APÊNDICE IV) de melhorias e mudanças no modelo, o que proporcionou uma interação com 

opções de navegabilidade para simular o comportamento do protótipo. 

Não houve restrições de navegação na interface, para promover a exploração das unidades 

e lições por parte do jogador, deixando-o livre para escolher as unidades que deseje aprender em 

cada momento. As restrições impostas foram apenas no funcionamento das atividades/lições e na 

obtenção de itens e medalhas: 

 Necessidade de alcançar uma determinada pontuação ou número de unidades para 

conseguir um determinado item ou medalhas; 

 Não possibilidade da realização de tarefas atrasadas; 

 Seleção de apenas um sinal por vez nas atividades e lições. 

 Finalização das atividades e lições apenas quando acertar o número mínimo de duas 

(2) vezes um sinal; 

 A cada erro a barra de progresso da atividade/lição regride; e 

 A atividade/lição acaba quando a barra de progresso chegar ao fim; 

Para este projeto foi preciso definir os temas e sinais a serem utilizados que possibilitassem 

o mínimo de interação entre os usuários. O vocábulo foi montado de acordo com o público alvo 

que são instituições de ensino e de atendimento ao público. O Quadro 5.1 apresenta os temas 

abordados neste protótipo e os sinais presentes em cada tema. 

Quadro 5.1 – Temas e vocábulos da proposta 

Temas Vocábulos Total 

Alfabeto 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, 

Z 
26 

Alimentos 
Farinha, Bolacha, Carne, Arroz, Churrasco, Doce, Biscoito, Feijão, 

Macarrão, Milho, Ovo, Pipoca, Pizza, Sopa 
14 

Bebidas Água, Cachaça, Café, Cerveja, Chá, Leite, Refrigerante, Suco, Vinho 9 

Animais 

Baleia, Boi, Cachorro, Camelo, Cavalo, Coelho, elefante, Foca, Galinha, 

Girafa, Golfinho, Hipopótamo, Leão, Lobo, Macaco, Pato, Peixe, Porco, 

Tigre, Tubarão, Urso, Zebra 

22 
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Cores 
Amarelo, Azul, Bege, Branco, Cinza, Dourado, Marrom, Negro, Prata, 

Preto, Rosa, Roxo, Verde, Vermelho 
14 

Calendário 

Sábado, Quinta-feira, Sexta-feira, Domingo, Segunda-feira, Terça-feira, 

Quarta-feira, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, 

Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro 

19 

Família 

Amante, Amasiado, Avó, Avô, Cunhado, Esposa, Esposo, Filho, Genro, 

Homem, Irmão, Mãe, Mulher, Namorado, Neto, Noivo, Pai, Prima, 

Sobrinha, Sogra, Tio, Viúva 

22 

Tecnologia 

Cadeira, Carta, Chat, Computador, EaD, E-mail, Excel, Facebook, 

Fórum, Gmail, Google, Impressora, Instagram, Internet, Jornal, Mesa, 

Mouse, Notebook, Pen drive, PowerPoint, Programa, Rua, TV tela plana, 

Twitter, Videoaula, Videoconferência, Vírus, Webcam, Whatsapp, Word, 

Youtube 

31 

Valores 
1 real, 2 reais, 3 reais, 4 reais, 5 reais, 6 reais, 7 reais, 8 reais, 9 reais, 10 

reais 
10 

Números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° 19 

Cumprimentos 
Abraço, Beijos, Boa noite, Boa tarde, Bom, Bom dia, Meu nome é, Oi, 

Prazer conhecer você, Qual é o seu nome, Tchau 
11 

Horas 
15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, Madrugada, Manhã, Meio dia, 

Noite, Tarde, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas 
13 

Variados 
Aluno, Conhecer, Conhecer?, Conheço, Igualdade, Inferioridade, Não 

conheço, Professor, Superioridade 
9 

Verbos 

Ajudar, Aprender, Avisar, Desculpar, Encontrar, Ensinar, Escrever, 

Esperar, Estudar, Guardar, Perguntar, Pesquisar, Precisar, Procurar, 

Querer, Responder, Telefonar, Trabalhar, Verbos, Vigiar, Visitar 

21 

Objetos e Lugares 

Auditório, Banheiro, Biblioteca, Cadeira, Campus, Coordenação, Curso, 

Diretoria, Laboratório, Mesa, Reitoria, Restaurante, Sala de aula, 

Secretaria 

14 

Características 
Alegre, Bonito, Carinhoso, Enjoado, Feio, Gordo, Humilde, Inteligente, 

Legal, Magro, Sério 
11 

Línguas de sinais 
Configuração de mãos, Direção Orientação, Expressão Facial, 

Movimento, Ponto de articulação 
5 

Pronomes 

Interrogativos 
Como, O quê, Onde, Qual, Quando, Quantos, Quem 7 

Pronomes 

Possessivos 
Dele, Meu, Seu 3 
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Pronomes Pessoais 

Ele, Eles dois, Eles em grupo, Eles quatro, Eles três, Eu, Nós dois, Nós 

em grupo, Nós quatro, Nós três, Todos eles, Todos nós, Você, Vocês 

dois, Vocês quatro, Vocês três 

16 

Advérbio de tempo Agora, Amanhã, Antes de ontem, Futuro, Hoje, Já, Ontem, Passado 8 

Total de 304 sinais 

Fonte:  Elaborado pelo autor (2017) 

O modelo necessita de dois perfis, um de administrador para gerenciar as unidades e lições 

pré-estabelecidas, e o segundo para colaborar com a inclusão de mais sinais na plataforma ou 

avaliar os sinais já enviados ou apenas fazer uso do jogo como usuário comum ou como professor 

de turmas usando os sinais pré-existentes. 

5.4 Implementação do Jogo 

Após definição de um modelo, foi preciso definir um enredo para o jogo proposto, 

denominado de “Caco Libras”. A expressão “Caco” deve-se ao personagem principal da história 

ser um macaco e utiliza as duas últimas sílabas para formar o nome do personagem, que sonha em 

ser um astronauta e para isso deve aprender as línguas de sinais para se comunicar com os 

humanos como apresenta a Figura 5.3. 
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Figura 5.3 – Página inicial do protótipo. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Todo o cenário foi criado baseado na temática da história do jogo que apresenta o personagem 

principal de forma estática, sofrendo mudanças conforme o jogador avança de nível. O foco da 

história é que o jogador se sinta interessado em ajudar o personagem principal a realizar seu 

sonho, a fim de garantir um maior engajamento por meio do elemento “história do jogo”. 

A Figura 5.4 apresenta o personagem principal e sua evolução a cada nível conquistado pelo 

jogador, contando com 8 níveis: básico, aprendiz, novato, mestre, astronauta, navegador, 

explorador, conquistador. 
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Figura 5.4 – Personagem do jogo e sua transição de acordo com o nível do jogador. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Os elementos de jogos como pontuação, nível do jogador, itens, medalhas e ranking foram 

inseridos na tela principal do jogo, como apresenta a Figura 5.5, para proporcionar uma fácil 

visualização e acompanhamento por parte do usuário. 

Figura 5.5 – Página principal do protótipo. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 
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O ambiente de execução é composto por 16 unidades que internamente possuem lições pré-

definidas. No total o protótipo conta com mais de 300 sinais que podem ser combinados em 

tarefas de acordo com a necessidade do professor. Em casos de conclusão de uma atividade/lição, 

o feedback é dado por meio da barra de progresso. A seguir serão apresentados os requisitos 

implementados. 

5.4.1 Opções disponíveis no sistema conforme definição de requisitos 

Ao iniciar o jogo, o usuário é direcionado para a página do protótipo, apresentada na 

Figura 5.5, com o cenário do jogo, unidades, ranking, tabela de amigos, quantidade de itens e 

medalhas conquistadas. No menu estão presentes as seguintes opções: “Início”, “Sinais”, 

“Turmas”, “Meu Perfil”, e “Configurações de Sinais” sendo a última opção disponível apenas para 

administradores do sistema. A seguir será apresentada a descrição de cada opção do menu e no 

próximo tópico as funções da plataforma gamificada. 

 Início: Lista de unidades, apresentação do personagem, ranking, atividades, tabela 

de interações sociais; 

 Sinais: Lista de sinais já treinados; 

 Turmas: Lista de turmas como aluno e lista de turmas como professor; 

 Meu Perfil: Opção para alteração de dados do usuário; e 

 Configuração de Sinais: Opção para cadastro e edição de sinais. 

5.4.2 Unidades, lições, execução de lições, conquistas de itens e medalhas no jogo 

Ao clicar na opção “Cadastrar-se” o usuário efetua o cadastro inicial informando seus 

dados pessoais (nome, e-mail), se é ouvinte ou surdo, usuário e senha. 

Após cadastro, o usuário é direcionado para a tela principal do jogo na qual são listadas as 

unidades. 

A Figura 5.6 mostra as unidades e o nível de conclusão em cada uma, representado pelos 

ícones de cérebros que representam o ganho de conhecimento do personagem. 
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Figura 5.6 – Tela de unidades. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

As unidades agrupam lições com os sinais referentes ao tema, que apresenta uma imagem 

compatível com a descrição. Uma unidade pode conter várias lições e cada lição pode conter 

vários sinais/palavras. A Figura 5.7 apresenta as lições da unidade “Tecnologia” e ao lado os 

dados atuais do personagem do jogo. 

Figura 5.7 – Tela de lições. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 
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Ao iniciar uma lição, o usuário é redirecionado para a tela de execução da lição que 

apresenta um vídeo referente a um sinal aleatório da lição e três imagens aleatórias como 

apresenta a Figura 5.8. 

Figura 5.8 – Tela de execução de lições. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

O sistema deve repetir um mesmo sinal no mínimo duas (2) vezes em uma mesma lição. 

Em testes realizados em lições com uma quantidade de sinais superior a sete (7), a lição se tornava 

muito longa, partindo do princípio que a cada vez que o usuário erra um sinal, pontos são 

decrementados de sua progressão na lição. Por esse motivo um número adequado para uma lição é 

de no máximo sete (7) sinais. Ao finalizar uma lição, o sistema verifica se algum objetivo de 

conquista foi atingido apresentando os itens, medalhas conquistadas ou mudança de nível como 

apresenta a Figura 5.9. 

Figura 5.9 – Itens, medalhas ou novo nível conquistado ao final de uma lição. 

  
Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 
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A cada resposta realizada, seja certa ou errada, o sistema salva o sinal na tabela de sinais já 

treinados, guarda a data de execução do sinal, número acertos seguidos, incrementa o total de 

acertos ou erros e calcula o fator e o tempo que o sinal deve ser revisado conforme algoritmo SM2 

descrito na Seção 5.2. 

5.4.3 Opções de turmas para professor e aluno e interação social 

Neste estágio são agrupadas as opções de atividades e gerenciamento de turmas por parte 

do professor. A Figura 5.10 apresenta os alunos vinculados a uma turma, a pontuação de cada um, 

os totais de atividades concluídas no prazo, concluídas com atraso, em andamento e não 

finalizadas, além do gráfico que apresenta o desempenho individual de cada aluno. 

Figura 5.10 - Tela de turmas. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

O professor convida alunos a participarem de suas turmas e elabora as atividades 

selecionando os sinais independente de tema. Isso facilita o processo de conversação, no qual 

pode-se juntar sinais que envolvam sujeitos, verbos e outros substantivos. Um professor de outra 

área de conhecimento pode montar suas atividades e lições de acordo com as palavras necessárias 

em suas aulas, sem dificuldade alguma devido a plataforma oferecer uma maior adaptatividade em 

sua execução. 
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O gráfico possibilita verificar quais os sinais que determinado aluno tem dificuldades. A 

Figura 5.11 apresenta um exemplo com os sinais e os totais de erros e acertos em uma 

determinada turma. 

Figura 5.11 - Desempenho de alunos em atividades. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

O aluno tem acesso às tarefas criadas pelo professor através da página principal ou no 

menu “Turmas”, onde verifica os prazos, desempenho e cada atividade conforme Figura 5.12 e 

Figura 5.13. Cada aluno poderá criar suas turmas, montar atividades, assim como o professor. 

Figura 5.12 – Página de acompanhamento de atividades por parte do aluno. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 
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As atividades apresentadas na Figura 5.13 só aparecerão na página principal durante o 

prazo de realização da atividade definido pelo professor. Após expiração do prazo as atividades 

poderão ser acompanhadas na página de “Turmas”. 

Figura 5.13 – Lista de atividades na página principal. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

No processo de interação social os jogadores podem procurar amigos e segui-los, conforme 

apresenta a Figura 5.14. 

Figura 5.14 – Opção de interação social entre os jogadores. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 
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5.4.1 Ranking, dicionário de sinais, itens e medalhas 

A Figura 5.15 apresenta o placar de classificação semanal, mensal e geral, disponível na 

tela principal do jogo para gerar um maior nível de competição entre os candidatos, o qual lista os 

quatro (4) primeiros jogadores em cada uma das classificações e a posição atual do jogador caso 

este não esteja entre os quatro (4) melhores classificados. 

Figura 5.15 – Ranking dos jogadores na plataforma. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Na Figura 5.16 os sinais já conhecidos são apresentados em uma lista, acessível no menu 

“Sinais”, no qual o usuário pode executar os sinais, revisá-los e saber há quanto tempo o 

determinado sinal não é praticado. Neste protótipo não foi incluído o nível de expertise em cada 

sinal devido a falta de dados experimentais para gerar as variáveis necessárias para implementar 

um algoritmo para este fim. 
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Figura 5.16 – Dicionário online de Libras. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Outros elementos importantes em um ambiente gamificado são os itens e medalhas. A 

Figura 5.17 apresenta os itens, suas descrições e pontuação necessária para adquirí-los. 

Figura 5.17 – Itens do jogo. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 
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Os itens são entregues conforme o jogador muda de nível e estão ligados à história do jogo, 

cenário, balanceamento de entrega de pontos e nível do personagem. As medalhas apresentadas na 

Figura 5.18 podem ser obtidas ao completar um determinado desafio ou total de pontos. 

Figura 5.18 – Medalhas do jogo. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

5.5 Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo foram apresentados os ciclos do método de desenvolvimento de ambientes 

gamificados para o ensino/aprendizagem de línguas de sinais e como este método foi utilizado 

para o desenvolvimento do protótipo “Caco Libras”. Em cada ciclo do método, as tarefas e 

atividades realizadas foram detalhadas. Todos os documentos utilizados foram incluídos como 

anexos (APÊNDICE I, APÊNDICE II, APÊNDICE III,  APÊNDICE IV e ANEXO III) de forma a 

apresentar um modelo de documentação a ser usada em uma aplicação futura de mesma 

abordagem. 
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Algumas das imagens utilizadas no protótipo foram retiradas do site FreePik
18

, todas as 

imagens foram adquiridas por meio da compra do licenças como comprova o ANEXO III. 

No próximo capítulo, serão descritas aplicação do protótipo, sua avaliação por parte do 

público alvo e análise do questionário de avalição para obter os resultados do método proposto. 

                                                 

 

18
 http://br.freepik.com/ 
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6 AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO E RESULTADOS DO EXPERIMENTO  

O objetivo desta avaliação é verificar o efeito do método proposto, avaliando o protótipo 

produzido conforme regras e modelos direcionados no método descrito neste trabalho e encontrar 

o nível de contribuição que este método proporciona no desenvolvimento de jogos para auxílio ao 

processo de ensino/aprendizagem das línguas de sinais, mais especificamente a Libras. 

Os dados obtidos por meio da aplicação de questionários serão apresentados e descritos nas 

seções seguintes, além de informações referentes ao uso da plataforma como: dificuldade na 

assertividade de sinais, relação de disputa entre os jogadores, total de unidades concluídas, a 

usabilidade da plataforma, conhecimento adquirido, entre outros. 

A aplicação do questionário foi realizada em dois períodos. No primeiro período o 

protótipo foi apresentado à turma do 3° ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO do Campus Gurupi (turma de 

ouvintes) e a uma (1) aluna (surda) do Curso de Licenciatura em Artes Cênicas do IFTO, a qual é 

professora da disciplina de Libras no Centro Universitário de Gurupi - UnirG. 

O segundo experimento contou com a participação de alunos e professores surdos do curso 

de Letras/Libras do Campus Porto Nacional da Universidade Federal do Tocantins – UFT. Os 

participantes receberam as instruções básicas sobre a pesquisa, protótipo e questionário com a 

ajuda de um intérprete local. 

Em todas as etapas os usuários ficaram livres para opinar sobre as limitações, benefícios e 

funcionalidades a serem incluídas após testes realizados na plataforma. 

6.1 Planejamento do Experimento 

Esta etapa seguiu as orientações de Barbosa e Silva (2010) que citam a importância da 

realização de um teste-piloto da etapa de planejamento para avaliar “o próprio planejamento, 

analisar se a avaliação, tal como planejada, produz os dados necessários para responder a questões 

e objetivo do estudo”. 
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A preparação do ambiente de coleta de dados seguiu os passos descritos por Barbosa e 

Silva (2010) que destacam a documentação necessária em caso de pesquisa que envolva 

participantes: 

 Termo de consentimento, de acordo com os cuidados éticos necessários; 

 Questionário pré-teste (ou roteiro de entrevista estruturada) para coletar 

informações dos participantes que podem influenciar a interação usuário-

sistema, tais como: características pessoais, experiências anteriores com 

tecnologia e conhecimento sobre domínio; 

 Roteiro de entrevista pós-teste para coletar informações sobre opinião e os 

sentimentos dos participantes decorrentes da experiência do uso observada; 

 Instruções e cenário para orientar os participantes sobre as tarefas a serem 

realizadas; 

 Roteiro de acompanhamento da observação, de modo a facilitar a captura e 

dados e anotações. 

 

O teste de usabilidade pode responder respostas como: O esforço necessário para a 

compreensão do protótipo por parte do usuário é baixo? O participante conseguiu compreender 

bem a execução dos sinais em Libras? O usuário sentiu-se engajado no espaço de aprendizagem? 

O usuário aprovou a ideia e acredita que o conteúdo é relevante? 

Ao final do uso do protótipo os usuários responderam a um questionário de avaliação do 

protótipo (ver APÊNDICE V). 

6.1.1 Descrição dos experimentos 

O primeiro experimento contou com a participação de 40 alunos (ouvintes) do ensino 

médio e uma aluna (surda) do curso de Licenciatura em Artes Cênicas. Todos os participantes 

envolvidos no primeiro experimento pertenciam ao quadro de alunos do IFTO - Campus Gurupi.  

Os participantes foram questionados sobre a experiência pessoal com surdos e nível de 

conhecimento de sinais de Libras. Quatro alunos afirmaram ter participado de um curso de Libras. 

Este primeiro experimento foi realizado em dois (2) encontros com duração máxima de 2 horas 

cada. Devido à diferença dos turnos, o protótipo e questionário foram apresentados à 

aluna/professora surda no período noturno. 

O segundo experimento foi realizado na UFT - Campus Porto Nacional e contou com a 

participação de três (3) alunos (surdos) e dois (2) professores (surdos) do curso de Letras/Libras. 
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A apresentação do roteiro e demais dúvidas foram realizadas e respondidas por meio de um 

intérprete de Libras. A duração da avaliação do protótipo e aplicação do questionário demorou 

duas (2) horas e ocorreu em um único dia. 

Em ambos os experimentos, de maneira geral, a opinião foi que os tópicos e perguntas 

feitos nos questionários estavam adequados. Houve apenas uma solicitação de mudança na 

Questão 1 do questionário (APÊNDICE V) alterando a palavra “problema” por “dificuldade”. Os 

alunos surdos fizeram uma reclamação quanto à necessidade de um vídeo explicativo, em Libras, 

para apresentação do questionário de avaliação e uso do protótipo, tornando acessível aos surdos o 

ambiente de treinamento ou questionário, para que soubessem a abordagem da pesquisa e como 

usar a plataforma do jogo sem a necessidade de um intérprete.  

A próxima seção abordará a análise quantitativa e qualitativa representadas por tabelas e 

gráficos construídos a partir da análise de informações do banco de dados do protótipo e avaliação 

do mesmo por meio de questionário. 

6.2 Análise dos Resultados Obtidos 

O protótipo experimental foi aplicado a dois (2) grupos de amostragem de usuários. Os 

procedimentos de aplicação foram semelhantes com um diferencial da presença de um intérprete 

de Libras no segundo experimento. O questionário (ver APÊNDICE V) conta com três seções: 

1. Informações do participante; 

2. Perguntas exclusivas para Professores de Libras; e 

3. Perguntas gerais ligadas a usabilidade, conhecimento, motivação, engajamento e 

perguntas descritivas sobre os benefícios, limitações e melhorias do protótipo. 

As perguntas foram apresentadas na forma de múltipla escolha com valores específicos, 

perguntas abertas e para medir as opiniões dos usuários foi adotada a escala de Likert, comumente 

utilizada para colher a “satisfação dos usuários com um produto ou ideia”, como descrevem 

Barbosa e Silva (2010). As seções a seguir apresentarão os resultados obtidos. 
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6.2.1 Informações dos participantes 

Para saber o quantitativo e separar as limitações, benefícios e melhorias indicadas por cada 

grupo ouvinte ou surdo, foi solicitado que o participante informasse sua condição auditiva. O 

Gráfico 6.1 apresenta que 87% (39) dos participantes são ouvintes e 13% (6) são surdos. 

Gráfico 6.1 – Percentual de surdos e ouvintes participantes da avaliação do protótipo . 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

O Gráfico 6.2 apresenta o percentual de participantes em cada instituição de ensino com 

89% relacionado à instituição de ensino do primeiro experimento e 11% referente à unidade de 

ensino do segundo experimento. 

Gráfico 6.2 – Percentual de participantes por unidade de ensino . 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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O questionário conta com uma seção direcionada apenas para professores de Libras, que 

avaliará se o prótipo está adequado, ao ponto de usá-lo em suas aulas e indicá-los para outras 

pessoas. O Gráfico 6.3 apresenta o percentual de professores e alunos que avaliaram o protótipo, 

93% (42) são alunos e 7% (3) professores de Libras. 

 

Gráfico 6.3 – Percentual de professores de libras e alunos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Com as perguntas acima foi possível separar as necessidades especificas de cada grupo, 

como será descrito na Seção 6.2.6. 

6.2.2 Análise das respostas de professores de Libras 

Ao todo foram realizadas três perguntas a fim de verificar o nível de ensino para o qual os 

professores lecionam suas aulas e se o protótipo atenderia à necessidade de jogos digitais para 

apoiar no ensino/aprendizagem das línguas de sinais. 

Muitos professores surdos lecionam aulas de Libras para o público ouvinte. Martins e 

Farias (2010) afirmam que o professor surdo “promove automaticamente um ensino bilíngue”, que 
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por não escutar a língua oral, leva os alunos ouvintes a desenvolver seu conhecimento em Libras 

para se comunicar com os surdos. 

A Questão 4 (ver APÊNDICE V) pergunta em qual nível de ensino os professores de 

Libras lecionam (nível superior ou nível médio) e 100%, lecionam no ensino superior. Ao serem 

questionados se o protótipo construído satisfaria, ainda que parcialmente, as necessidades 

necessárias em um jogo para apoiá-los em sala de aula ou fora dela, 100% (3) afirmaram que sim. 

Quando questionados sobre a possibilidade do uso do jogo, quando disponível, houve um 

total de 100% (3) de aprovação, com a pretensão de uso ou indicação da aplicação. 

6.2.3 Questões de Usabilidade 

O Gráfico 6.4 detalha que 51% dos entrevistados afirmaram que não precisaram de ajuda 

para jogar, 33% discordaram parcialmente, 2% foram indiferentes, e 11% afirmam que precisou 

de alguma ajuda. 

Gráfico 6.4 –Entrevistados que precisaram ou não de ajuda para usar o protótipo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Mais da metade dos participantes informou que  não precisara de ajuda para utilizar a 

plataforma, cumprindo assim o critério de usabilidade, mas que conta com alguns ajustes a serem 

implementados conforme Seção 6.2.6. 
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 Em relação à disposição das imagens, vídeos, e botões de ação e se esses estavam 

posicionados adequadamente em relação à página de execução de lições e funcionamento do 

sistema, o Gráfico 6.5 informa que 69% dos entrevistados afirmaram que as imagens, vídeos e 

botões estavam adequados, 18% concordaram parcialmente, 7% foram indiferentes e 6% 

discordaram e solicitaram adequações apresentadas na seção 6.2.6. 

 

Gráfico 6.5 – Percentual da avaliação de imagens, vídeos e botões pelos entrevistados. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Quando questionados sobre a estética do jogo (cenário) 69% concordaram totalmente, 24% 

parcialmente e 7% discordaram parcialmente, como apresenta o Gráfico 6.6, mostrando que o 

cenário estava adequado com a história do jogo. 
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Gráfico 6.6 – Percentual de avaliação da estética do jogo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

A Questão 10 foi criada para saber se os usuários, mesmo sem a necessidade de ajuda, 

entenderam rapidamente como interagir com a interface proposta. No total 71% do estrevistados 

afirmaram que souberam rapidamente o que fazer, 22% concodaram parcialmente, 5% foram 

indiferentes e 2% discodaram parcialmente como apresenta o Gráfico 6.7. 

Gráfico 6.7 – Resultado da análise de interação inicial do usuário. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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6.2.4 Questões relativas ao conhecimento 

Referente à compreensão das instruções de uso da plataforma, o Gráfico 6.8 mostra que 

73% responderam positivamente afirmando que as instruções estavam claras, 18% concordaram 

parcialmente, 7% foram indiferentes e 2% discordaram parcialmente. 

 

Gráfico 6.8 – Compreensão de instruções por parte dos usuários. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Quando questionados sobre o grau de dificuldade do jogo, 44% indicaram que o grau de 

dificuldade apresentado foi adequado, 31% concordaram parcialmente, 16% foram indiferentes e 

9% discordaram, como apresenta o Gráfico 6.9 que avalia a adequação do nível de dificuldade na 

execução de lições/atividades. Indicações quanto à necessidade de melhora do grau de dificuldade 

foram realizadas e podem ser vistas na Seção 6.2.6. 
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Gráfico 6.9 – Análise do grau de dificuldade do jogo por parte dos participantes. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

O Gráfico 6.10 apresenta a autoavaliação dos entrevistados em relação ao grau de 

conhecimento adquirido com o uso do protótipo, 62% dos entrevistados concordaram totalmente 

que obtiveram ganhos de conhecimento sobre Libras, 27% concodaram parcialmente, 9% foram 

indiferentes e 2% discodaram pacialmente. 

Gráfico 6.10 – Avaliação de ganho de conhecimento em Libras por parte do usuário. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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6.2.5 Questões relativas a motivação e engajamento 

Ambientes voltados para a aprendizagem deve manter o foco na aprendizagem e não 

apenas na diversão, se o inverso acontecer o docente terá que disputar a atenção de seus alunos 

com a tecnologia (ALVES, 2015). 

O Gráfico 6.11 apresenta a relação de interesse dos entrevistados com a proposta: 36% 

concodaram totalmente, 33% concodaram parcialmente, 15% foram indiferentes, 7% discodaram 

parcialmente, e 9% discordaram totalmente. 

 

Gráfico 6.11 – Relação de interesse dos entrevistados com o protótipo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

O Gráfico 6.12 mostra que 49% dos entrevistados concordaram totalmente que o jogo foi 

motivador, 33% concordaram parcialmente, 11% foram indiferentes, 2% discordaram 

parcialmente, e 5% discordaram totalmente. 

 

 

 

 



102 

 

 

 

Gráfico 6.12 – Motivação dos entrevistados com o uso do protótipo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Quando inquiridos sobre a atratividade proporcionada pelo ambiente, 60% concordaram 

totalmente, 22% parcialmente, 11% foram indiferentes, e 7% discordaram parcialmente como 

apresenta o Gráfico 6.13. 

Gráfico 6.13 – Relaçao de atratividade dos entrevistados com o jogo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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 Como apresentado no Gráfico 6.1, 87% dos participantes são ouvintes e grande maioria 

(31 alunos) nunca havia participado de um curso ou treinamento sobre língua de sinais. Esse fato 

torna a pesquisa desafiadora, pois mesmo com a realização de um questionário de identificação 

dos participantes, não é possível saber se o assunto seria atrativo. 

As ocorrências que levaram aos percentuais de discordância são apresentados a seguir e 

podem ser solucionados com a realização de um novo ciclo do método proposto nesta pesquisa. 

6.2.6 Questões gerais sobre o jogo 

Neste tópico serão apresentadas as limitações, benefícios e sugestões de melhorias 

apontadas pelos avaliadores do protótipo criado conforme método proposto. 

Dentre as contribuições tem-se: pouca interatividade com o personagem principal (por ser 

estático), complexidade de alguns sinais, alguns sinais são executados rapidamente, 

indisponibilidade de um aplicativo para celular (apesar de funcionar normalmente em smartphones 

via navegador), muitas etapas, acesso ao jogo e uma sugestão de inclusão de níveis mais 

avançados. 

O Gráfico 6.14 apresenta as limitações descritas, com quatro (4) indicações referentes à 

acessibilidade visual. No grupo de alunos surdos avaliados, uma aluna possui baixa visibilidade e 

informou que alguns botões de controle e o fundo de algumas imagens não estavam bem visíveis 

para ela. Referente ao total de fases e lições, três (3) participantes indicaram que o número de 

fases e lições deve ser maior, dois (2) participantes indicaram a falta de diversão, outros dois (2) 

acharam algumas lições difíceis e um (1) achou o nível de dificuldade proposto fácil. 
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Gráfico 6.14 – Limitações indicadas por avaliadores do protótipo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Os usuários surdos solicitaram a inclusão de opções para escrita do nome dos itens que 

aparecem nas imagens e não apenas a opção de seleção. Dessa forma o protótipo contribuiria para 

que eles aprendessem a língua portuguesa, com treino prático e não apenas visual. Outro benefício 

citado está ligado à contribuição social da pesquisa no sentido da integração com os surdos. 

Como prova que a proposta conseguiu manter o foco na aprendizagem do conteúdo, 15 

usuários indicaram que um dos principais benefícios é o aprendizado e conhecimento da língua 

dos surdos, outros cinco (5) informaram que o principal benefício é o aprendizado de forma 

divertida e didática. O Gráfico 6.15 apresenta os benefícios proporcionados conforme visão dos 

usuários. 
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Gráfico 6.15 – Benefícios do Caco Libras indicados por usuários. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Parte dos usuários informou funcionalidades que poderiam ser adicionadas a fim de 

melhorar o protótipo apresentado e eliminar os itens destacados nas limitações e outros requisitos 

de usabilidade já discutidos. 

Uma opção que já estava prevista, mas não foi implementada por falta de vídeos, foi a 

inclusão de frases para que os usuários pudessem treinar a conversação por meio dos sinais, 

obedecendo a ordem gramatical de Libras. 

A digitação de palavras e frases foi impulsionada por três (3) alunos surdos. A opção para 

digitação e validação da palavra ou frase digitada facilitaria o aprendizado da língua portuguesa, 

mas para que essa funcionalidade seja implementada é necessário realizar um estudo mais 

profundo devido à diferença entre a ordem gramatical das duas línguas. 

Para um novo questionário deve-se criar um vídeo de apresentação e tradução das 

perguntas e respostas. Também foi solicitada a inclusão de mini jogos com a interação do 

personagem principal. 

O Gráfico 6.16 apresenta as funcionalidades elencadas e a serem implementadas através de 

um novo ciclo do método proposto. 
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Gráfico 6.16 – Funcionalidade destacadas por usuários após avaliação do protótipo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Além da análise qualitativa realizada por meio da avaliação por parte dos usuários, também 

foi possível verificar o comportamento dos jogadores com o ambiente de aprendizagem utilizando 

a análise do banco de dados descrito na Seção 6.2.7. 

6.2.7 Análise quantitativa 

Após encerrado o período de avaliação do protótipo, pôde-se verificar os acessos e 

quantitativo de unidades, níveis, itens, medalhas, sinais mais difíceis e mais fáceis de acordo com 

as informações dos usuários disponíveis na base de dados. No total, 45 participantes avaliaram o 
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ambiente de teste, mas ao verificar a base de dados, contavam 55 jogadores. Alguns dos 

participantes indicaram o jogo para conhecidos e amigos via Facebook
19

. 

Na análise dos dados de acesso, foi verificado que os usuários continuaram utilizando a 

plataforma, mesmo após o encerramento da avaliação do protótipo, como apresenta a Tabela 6.1 

com os totais de lições realizadas em cada dia. 

 

Tabela 6.1 – Datas em que o protótipo foi acessado e total de lições realizadas. 

Data de 
acesso 

Lições 
realizadas 

Data de 
acesso 

Lições 
realizadas 

Data de 
acesso 

Lições 
realizadas 

Data de 
acesso 

Lições 
realizadas 

03/11/2016 217 04/11/2016 266 06/11/2016 61 07/11/2016 10 

08/11/2016 458 09/11/2016 80 10/11/2016 3 11/11/2016 56 

12/11/2016 11 13/11/2016 18 14/11/2016 3 15/11/2016 29 

16/11/2016 2 25/11/2016 16 26/11/2016 4 28/11/2016 22 

30/11/2016 11 07/12/2016 6 08/12/2016 133 09/12/2016 30 

11/12/2016 6 12/12/2016 5 13/12/2016 32 14/12/2016 109 

15/12/2016 207 16/12/2016 241 19/12/2016 4 04/01/2017 4 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

 

A Tabela 6.2 apresenta o número de usuários que conseguiram alcançar determinado nível. 

Como pode ser observado, mais da metade dos jogadores ultrapassaram o terceiro nível. 

Tabela 6.2 – Total de usuários por nível de expertize no sistema. 

Total de usuários Nível Descrição do nível 

14 1 Básico 

5 2 Aprendiz 

6 3 Novato 

14 4 Mestre 

15 5 Astronauta 

1 6 Navegador 

 Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

                                                 

 

19
 https://www.facebook.com/ 
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Para verificar o grau de dificuldade dos sinais em um contexto geral, foram selecionados 

os sinais com maior índice de erros e acertos. A Tabela 6.3 apresenta os 10 sinais com maior 

quantitativo de erros/acertos. 

Tabela 6.3 – Sinais com maior índice de erros e acertos. 

Sinal Total de erros  Sinal Total de acertos 

G 49  7 512 

Cerveja 37  8 494 

Sexta-feira 37  6 483 

Novembro 36  9 474 

Sobrinho 35  Cadeira 345 

Mãe 34  Mesa 337 

Janeiro 34  Rua 249 

Dourado 32  3 220 

Biscoito 31  5 217 

Água 31  1 213 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

A Tabela 6.4 apresenta o funcionamento do algoritmo de revisão espaçada SM2. Como 

pode ser observado, o fator diminui de acordo com o total de erros, o que indica que aquele sinal é 

difícil e deve ter prioridade na lista de conteúdo para revisão. O nível do usuário em um sinal não 

foi possível de ser determinado sem uma amostra de todos os demais usuários. A amostra irá 

permitir um melhor nivelamento a fim de definir o nível de expertise geral para todos os jogadores 

e inserção de um algoritmo de classificação para este fim. 

Tabela 6.4 – Funcionamento do algoritmo de revisão espaçada SM2. 

Id Usuário Sinal 
Último 

treino 
Revisar 

Total de 

acertos 

Total de 

erros 

Acertos 

Seguidos 
Fator 

Nível do 

usuário 

3 W 02/11/2016 03/11/2016 1 0 1 2.5 A definir 

1 Porco 27/10/2016 28/10/2016 1 1 1 2.36 A definir 

23 N 03/11/2016 04/11/2016 1 2 0 2.04 A definir 

22 S 03/11/2016 04/11/2016 2 5 1 1.3 A definir 

13 Rosa 04/11/2016 10/11/2016 2 9 2 1.3 A definir 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 
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6.3 Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo foi apresentado o processo de avaliação do protótipo desenvolvido de 

acordo com o método proposto nesta pesquisa. Esse processo requereu um planejamento para 

execução do experimento e avaliação dos usuários a fim de identificar problemas relacionados à 

usabilidade e grau de conhecimento adquirido, entre outros. 

Os experimentos foram realizados com 45 participantes que avaliaram o sistema e 

contribuíram com a apresentação de limitações, benefícios, e possíveis melhorias. As avaliações 

qualitativa e quantitativa foram criadas para identificar o nível de aceitação da proposta por parte 

dos usuários. Para verificar o nível global de aceitação, foi gerada uma média das questões 

(Questão 7 a 16) do questionário de avaliação. 

No total, 59% dos avaliadores concordaram totalmente, 26% concordaram parcialmente, 

8% foram indiferentes, 5% discordaram parcialmente e 2% discordaram totalmente, como 

apresenta o Gráfico 6.17. 

Gráfico 6.17 – Média do grau de aceitação por parte dos usuários. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

O desenvolvimento de jogos sem uma metodologia ou método para organizar o processo 

de produção pode ocasionar em projetos falhos por falta de instruções sobre como realizar uma 

atividade, quais os próximos passos a serem seguidos e que modelos documentais serão utilizados. 
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O método proposto foi avaliado por alunos (surdos e ouvintes) e professores (surdos). Os 

professores de Libras consultados, após utilizarem o sistema, informaram que o ambiente de 

aprendizado pode ser utilizado em suas aulas (com 100% de indicação). Ao verificar os dados de 

uso do sistema foi possível identificar que os usuários indicaram a proposta para outras pessoas 

(15 novos usuários), e mais de 50% dos jogadores passaram da metade do jogo, ou seja, 

visualizaram mais de 120 sinais. Com isso a proposta prova que o método sugerido leva à 

construção de ambientes gamificados, eficazes, de apoio ao ensino/aprendizado de línguas de 

sinais. 
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7 CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÕES 

Os jogos são capazes de despertar o interesse dos mais variados tipos de público, sendo 

esse um dos benefícios da utilização de jogos que podem ser alinhados ao contexto educacional. 

Surge então a gamificação que usa os elementos de jogos para criar ambientes de aprendizagem ou 

treinamentos, com foco no processo de ensino e não apenas diversão. 

Este estudo tem como principal objetivo propor um método para desenvolvimento de 

ambientes gamificados para auxiliar no ensino/aprendizagem das línguas de sinais. Para alcançar 

os objetivos propostos foi necessário realizar um estudo do estado da arte na área de jogos 

voltados para o público surdo. Dado o exposto, foi imprescindível conhecer a cultura dos surdos, 

funcionamento de sua língua e quais métodos são utilizados na concepção de jogos para surdos. 

Após construção da revisão de literatura, uma revisão sistemática foi realizada a fim de 

encontrar as limitações presentes em outros métodos criados com a mesma finalidade. Os estudos 

selecionados ao final de todas as etapas da revisão sistemática foram lidos por completo e 

analisados. Ficou clara a necessidade de um método que incluísse mais elementos de jogos e que 

tornasse o ambiente de ensino gamificado. 

A partir da análise dos requisitos necessários em ambientes de ensino das línguas de sinais, 

o método proposto foi concebido e utilizado para construir o protótipo experimental. 

O protótipo experimental foi avaliado por usuários ouvintes e surdos de instituições de 

ensino da rede federal, com a participação de professores surdos de Libras. O resultado da análise 

qualitativa e quantitativa dos experimentos apresentou as expectativas dos usuários em relação à 

proposta apresentada. 

Mais de 50% dos usuários passaram do terceiro nível do jogo, o que exige a visualização 

de mais de 120 sinais. Isso prova que o ambiente de treinamento proposto cumpriu seu papel de 

apoiar o processo de ensino/aprendizagem das línguas de sinais, mantendo o foco no processo de 

ensino. 
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7.1 Contribuições 

Esta pesquisa contribuiu para a criação de um método para desenvolvimento de ambientes 

gamificados voltados para ensino/aprendizagem das línguas de sinais. Não apenas definindo o 

método, mas aplicando e avaliando sua eficácia por meio de um protótipo experimental que obteve 

avaliação positiva por parte de professores de Libras e demais usuários. 

Também foram encontrados, por meio da revisão sistemática, os principais benefícios e 

limitações presentes em ambientes de ensino que fazem uso de jogos no processo de 

aprendizagem das línguas de sinais. Os resultados indicam que o maior benefício na utilização de 

jogos está na motivação, engajamento e interação dos usuários. 

Foi possível verificar a aplicabilidade do algoritmo de revisão espaçada SM2 no contexto 

das línguas de sinais,  tornando o ambiente de treinamento mais eficaz. 

Nesse sentido, o ambiente de treinamento produzido nesta pesquisa poderá ser utilizado em 

futuros cursos de Libras que conforme Decreto n° 5.626, devem ocorrer anualmente nas 

instituições de ensino. 

7.2 Limitações 

Em relação ao método proposto é possível verificar que apesar de o resultado do 

experimento ser positivo, ainda existem limitações a serem eliminadas. Não obstante a esse fato, a 

validade do processo em relação a sua eficácia não pôde ser totalmente garantida no sentido de 

validar a aprendizagem dos usuários, pois neste momento o método propõe apenas auxílio no 

ensino/aprendizagem das línguas de sinais. 

O método proposto é sucinto e aborda o que deve ser feito, porém não define como as 

tarefas internas serão realizadas, isso dependerá de cada cenário assim como descreve o próprio 

método. Uma das maiores dificuldades encontradas neste trabalho foi definir como as premiações 

seriam entregues, de forma que o jogo não viesse a perder a sua atratividade ou tornar-se fácil. E 

como principal limitação neste ponto surge a apresentação das premiações adquiridas pelos 
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jogadores, que apareciam apenas em sua página pessoal. Esse fato mostrou-se negativo no sentido 

de que as pessoas gostam de apresentar suas conquistas. 

O protótipo experimental não garante que os usuários de fato aprenderam os sinais. Mesmo 

com a opção de revisão de sinais para que este não se perca com o tempo, seria necessário algum 

tipo de validação, automatizada, da execução dos sinais em tempo real. 

As tecnologias estão avançando no sentido da captar gestos e sinais, e o que se espera é 

que em um futuro próximo seja possível garantir a aprendizagem em modelo capaz de validar os 

gestos realizados no lado cliente. Estudos com o Microsoft Kinect têm indicado avanços na 

identificação de movimentos com níveis de detalhamento de difícil capitação como os 

movimentos dos dedos (CANALTECH, 2015). 

7.3 Trabalhos futuros 

Mesmo após obtenção dos objetivos a que se propunha essa pesquisa, foram apresentadas 

sugestões por parte dos usuários além das limitações já citadas na Seção 7.2. As propostas de 

alteração ou inclusão de funcionalidade e limitações encontradas devem ser analisadas e 

implementadas futuramente e como trabalhos futuros são sugeridos: 

 

 Criar ou aplicar um algoritmo capaz de classificar o nível de dificuldade de um 

sinal (muito fácil, fácil, difícil, muito difícil), bem como classificar o nível de 

expertise do usuário no determinado sinal, com base no seu desempenho pessoal; 

 Verificar os fatores responsáveis pelo grau de facilidade e dificuldade dos sinais 

como foi apresentado a Tabela 6.3; 

 Animar o personagem, aumentando a interação com o usuário e incluir sons na 

execução de atividades garantindo uma maior imersão por parte do público ouvinte; 

 Tornar o ambiente mais adaptativo, a exemplo os professores poderiam escolher as 

próprias imagens dos sinais; 

 Implementar a função de solicitação e envios de novos sinais, possibilitando a 

validação da qualidade dos vídeos e imagens enviados; 
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 Criar mini jogos (quebra-cabeça, roleta) que possibilitem a aleatoriedade e sorte no 

jogo; 

 Disponibilizar mais fases, lições e novas unidades no jogo; 

 Melhorar a acessibilidade visual e transposição de algumas imagens com o fundo 

do ambiente; 

 Incluir a opção para tradução de frases seja digitando a frase ou escolhendo os 

sinais referentes a cada palavra e, claro, obedecendo à ordem gramatical da Libras; 

 Captar os sinais realizados por um usuário com uma câmera e validar a execução do 

sinal; e 

 Implementar as novas funcionalidades por meio de um novo ciclo do método 

proposto neste trabalho. 
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APÊNDICE I – Questionário sobre Gamification no ensino de Libras 

O objetivo deste questionário é realizar um diagnóstico para saber: 

1. Quais métodos são utilizados no ensino/aprendizagem das Línguas de Sinais por parte dos 

Professores da Língua Brasileira de Sinais (Libras)? 

2. Qual o grau de conhecimento de Libras dos envolvidos em ambientes educacionais e de 

atendimento ao público? 

3. Verificar a importância de um método de desenvolvimento de jogos Gamificado para 

auxiliar no processo de ensino/aprendizagem de Libras. 

 

Seção 1 - Identificação 

 

Nome (opcional): ___________________________________________________ 

e-mail (opcional): ___________________________________________________ 

 

Questão 1  Qual a instituição de ensino em que você estuda/trabalha ou estudou/trabalhou. 

__________________________________________________________________ 

 

Questão 2  Qual é o seu nível de formação ou está cursando? 

a. Doutorado 

b. Mestrado 

c. Especialização 

d. Graduação 

e. Ensino Médio 

f. Fundamental 

 

Questão 3  Você tem dificuldade auditiva?  

a. Sim, sou surdo. 
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b. Não 

c. Outro: ______________________________________________________ 

  

Questão 4  Em relação ao processo de ensino você se enquadra em qual opção abaixo: 

a. Professor de Libras 

b. Intérprete de Libras 

c. Professor e Intérprete de Libras 

d. Professor 

e. Técnico Administrativo em Educação 

f. Sou aluno 

g. Outro: ______________________________________________________ 

 

Seção 2 - Perguntas relacionadas ao conhecimento sobre as línguas de 

sinais 

 

Questão 5  Você já participou de algum curso ou treinamento sobre língua de sinais em 

sua escola ou trabalho? 

a. Sim 

b. Não 

 

Se sim. Eles ocorrem com que frequência: 

a. Estou participante de um curso de Libras 

b. Anualmente 

c. Semestralmente 

d. Mensalmente 

e. Aconteceu apenas uma vez 

f. Outro: ______________________________________________________ 

 

Questão 6  Algum surdo já o procurou para dialogar ou requisitar alguma informação? 
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a. Sim 

b. Não 

 

Se sim.  Qual foi sua reação? 

a. Consegui entende-lo, sem dificuldades. 

b. Consegui entende-lo, mas com muita dificuldade. 

c. Pedi ajuda para o intérprete de Libras local 

d. Comunicamo-nos através da escrita 

e. Não consegui atende-lo 

 

Questão 7  Como você avalia seu nível de fluência em LIBRAS (Língua Brasileira de 

Sinais) 

a. Sei mais de 200 sinais 

b. Sei mais de 50 sinais 

c. Sei apenas alguns sinais 

d. Não sei nenhum sinal 

e. Não sabia que a Libras é a língua oficial dos surdos 

 

Seção 3 - Perguntas para Professores de Libras 

 

Questão 8  Quais são as principais dificuldades no processo de ensino das Línguas de 

Sinais? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Questão 9  Considera válido o uso de jogos digitais como ferramenta de aprendizado? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Questão 10  Você tem facilidade em encontrar jogos educativos digitais (software, 

aplicativos para celulares, etc.) para suas aulas como mecanismo de suporte ao ensino de 

Libras? 

a. Sim 

b. Não 

 

Esses aplicativos permitem o gerenciamento de turmas por parte do professor/tutor? 

Preencher apenas se você usa ou usou jogos educativos em suas aulas. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Você consegue acompanhar a evolução do Aluno/Turma de forma individual? 

Preencher apenas se você usa ou usou jogos educativos em suas aulas. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Eles promovem o engajamento dos alunos? 

Preencher apenas se você usa ou usou jogos educativos em suas aulas. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Seção Final 

Questão 11  O que você acha de ter a disposição um software capaz de auxiliar no 

processo de ensino/aprendizagem de Libras na forma de um jogo gamificado? 

a. Muito bom 

b. Bom 

c. Indiferente 

d. Ruim 
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e. Péssimo 

 

Questão 12  Avalie as características que você acha que um jogo deve conter: 

[   ]  Diversão 

[   ]  Competição 

[   ]  Aprender enquanto joga (maior foco na aprendizagem, uso de gamificação) 

[   ]  Níveis ou fases 

[   ]   História de jogo cativante 

[   ]  Jogo adaptativo (Professor com poder para montar suas tarefas como deseja) 

[   ]  Personalização de personagens 

[   ]  Recompensas ao alcançar objetivos 

[   ]  Interação social com outros jogadores 
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APÊNDICE II – Resultado do Questionário sobre Gamification 

Seção 1 - Identificação 

Questão 1  Qual a instituição de ensino em que você estuda/trabalha ou estudou/trabalhou. 

(79 respostas) 
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Questão 2  Qual é o seu nível de formação ou está cursando? (79 respostas) 

 

 

 

Questão 3  Você tem dificuldade auditiva?  (79 respostas) 
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Questão 4  Em relação ao processo de ensino você se enquadra em qual opção abaixo: (79 

respostas) 

 

Seção 2 - Perguntas relacionadas ao conhecimento sobre as línguas de 

sinais 

 

Questão 5  Você já participou de algum curso ou treinamento sobre língua de sinais em 

sua escola ou trabalho? (69 respostas) 
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Se sim. Eles ocorrem com que frequência: 

 

 

 

 

Questão 6  Algum surdo já o procurou para dialogar ou requisitar alguma informação? 
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Se sim.  Qual foi sua reação? 

 

 

Questão 7  Como você avalia seu nível de fluência em LIBRAS (Língua Brasileira de 

Sinais) 
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Seção 3 - Perguntas para Professores de Libras 

 

Questão 8  Quais são as principais dificuldades no processo de ensino das Línguas de 

Sinais? 

 A conversão intercultural respeitar as duas línguas e transitar entre ambas. 

 Creio que seja a falta de divulgação para mais pessoas buscarem a língua de sinais. 

 O conhecimento da língua. 

 Precisamos de um dicionário de Libras em pdf. 

 

Questão 9  Considera válido o uso de jogos digitais como ferramenta de aprendizado? 

 

Questão 10  Você tem facilidade em encontrar jogos educativos digitais (software, 

aplicativos para celulares, etc.) para suas aulas como mecanismo de suporte ao ensino de 

Libras? 
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Esses aplicativos permitem o gerenciamento de turmas por parte do professor/tutor? 

Preencher apenas se você usa ou usou jogos educativos em suas aulas. 

 Sim e não. Permitem verificar se houve respostas, mas não se foi o aluno cursista 

quem respondeu. 

 Ainda não. Possivelmente em um futuro próximo. Primeiro irei adquirir experiência 

e treinar com a ferramenta, depois pode ser que indique e trabalhe com os alunos. 

 

Você consegue acompanhar a evolução do Aluno/Turma de forma individual? 

Preencher apenas se você usa ou usou jogos educativos em suas aulas. 

 

Eles promovem o engajamento dos alunos? 

Preencher apenas se você usa ou usou jogos educativos em suas aulas. 
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Seção Final 

Questão 11  O que você acha de ter a disposição um software capaz de auxiliar no 

processo de ensino/aprendizagem de Libras na forma de um jogo gamificado? 

 

 

Questão 12  Avalie as características que você acha que um jogo deve conter:
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APÊNDICE III – Levantamento de Requisitos 

1.  Introdução 

 

Este documento especifica os requisitos do sistema Caco Libras, fornecendo aos desenvolvedores 

as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos 

testes e homologação do sistema. 

 

1.1 Visão geral do documento 

Além desta seção introdutória, as seções seguintes estão organizadas como descrito abaixo. 

Seção 2 – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual 

é o seu escopo e descrevendo seus usuários. 

Seção 3 – Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os casos de uso do sistema, 

descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser 

implementado.  

Seção 4 – Requisitos não-funcionais: especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, 

divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, 

adequação a padrões e requisitos de hardware e software. 

 

1.2 Convenções, termos e abreviações 

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e 

termos específicos, que são descritos a seguir. 

 

1.2.1 Identificação dos requisitos 

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles 

estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir: 

[nome da subseção. identificador do requisito] 

Por exemplo, o requisito funcional [Manter sinais.RF001] deve estar descrito em uma 

subseção chamada “Manter sinais”, em um bloco identificado pelo número [RF001]. Já o requisito 

não-funcional [Usabilidade.NF001] deve estar descrito na seção de requisitos não-funcionais de 

Usabilidade, em um bloco identificado por [NF001].  
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Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia 

com o identificador [RF001] ou [NF001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem 

surgindo novos requisitos. 

 

1.2.2 Prioridades dos requisitos 

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, nas seções 4 e 5, foram adotadas as 

denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.  

1. Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos 

essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados 

impreterivelmente. 

2. Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não 

satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o 

sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim. 

3. Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, 

o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser 

deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-

los na versão que está sendo especificada. 

 

 

 

2.  Descrição geral do sistema 

 

A plataforma Caco Libras é um jogo digital voltado para auxiliar no ensino/aprendizagem 

da LIBRAS. Muitas vezes ensinar não é o maior desafio, mas sim o treinamento, e essa plataforma 

possibilita isso utilizando-se dos conceitos e elementos de jogos aplicados em Gamification para 

garantir um maior engajamento por parte dos usuários. O Caco Libras possui 16 unidades com 

lições internas em cada uma delas e conta com mais de 300 sinais já cadastrados. 

O público alvo dessa plataforma são professores e alunos de cursos de LIBRAS, surdos 

que estejam aprendendo português ou em processo de alfabetização e demais pessoas interessadas 

em aprender LIBRAS. 
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3.  Requisitos funcionais 

 

[RF001] Manter Sinais 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que o Administrador cadastre novos sinais, 

altere e exclua sinais já cadastrados. 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 

[RF002] Manter Unidades 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que o Administrador cadastre novas 

unidades, altere e exclua unidades já cadastradas. 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 

[RF003] Manter Lições 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que o Administrador cadastre novas lições, 

altere e exclua lições já cadastradas. 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 

[RF004] Execução de Atividades/Lições 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que os usuários ao selecionar uma lição ou 

atividade possam visualizar os sinais/palavras, da determinada lição/atividade, de forma aleatória 

onde este deve descobrir a opção correta dentre as 3 apresentadas e de acordo com sua resposta o 

sistema apresentará um feedback se sua opção foi correta ou errada. Ao final da atividade o 

sistema deve verificar se o jogador alcançou algum objetivo e apresentar as recompensas 

conquistadas. 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 
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[RF005] Manter Turmas 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que os usuários criem turmas e atividades 

que serão disponibilizadas aos alunos vinculados a elas. As atividades podem ser montadas com 

os sinais já cadastrados. O professor tem total liberdade para montar suas atividades com a 

sequência de sinais desejada para facilitar o processo de interação entre os alunos, diferenciando 

da visão inicial do sistema que apresenta unidades com agrupamentos fixos. 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 

 

[RF006] Convidar Alunos 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que os usuários que criem suas turmas e 

convidem outros jogadores para participar de atividades montadas por eles que desempenharão o 

papel de tutor/professor da turma. 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 

 [RF007] Manter Atividades 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que os usuários cadastrem atividades em 

turmas que tenham criado e definam um prazo para conclusão de atividade. Também deve ser 

possível manipular os sinais de cada lição, dessa forma o professor/tutor da turma terá total poder 

para criar as atividades como queira. 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 

 [RF008] Perfil do Usuário 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que os usuários alterem seus dados pessoais, 

senha, e-mail e foto. 
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Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 

[RF009] Tela de Itens 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que os usuários visualizem os itens 

bloqueados ou não. Esta interface deve apresentar os itens com suas descrições, imagem e o que 

deve ser feito para obtê-lo. 

 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 

 

[RF010] Tela de Medalhas 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que os usuários visualizem as medalhas 

bloqueadas e já conquistadas. Esta interface deve apresentar as medalhas com suas descrições, 

imagem e o que deve ser feito para obtê-las. 

 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 

 [RF011] Tela Principal 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que os usuários visualizem as unidades do 

jogo, bem como sua evolução na unidade, os dados do personagem, total de pontos atual, total de 

pontos necessário para avançar para o próximo nível, total de itens e medalhas conquistadas, lista 

de atividades se houver, ranking semanal, mensal e geral com a colocação do jogador, lista de 

amigos, lista de seguidores e opção para seguir um amigo. 

 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 
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 [RF012] Ranking 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que os usuários visualizem a colocação dos 

50 primeiros jogadores da semana, do mês e a classificação geral e a posição do jogador caso este 

não esteja entre os 50 primeiros. O objetivo deste ranking é gerar competição entre os jogadores. 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 

 [RF013] Interação Social 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que os usuários visualizem seus amigos e 

seus seguidores além de proporcionar a opção de procurar novos amigos. 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 

 [RF014] Lista de Sinais Conhecidos 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que os usuários visualizem os sinais que já 

tenha treinado para treinar novamente ou verificar o seu nível de expertise em um determinado 

sinal. Para calcular esse nível de expertise deve-se usar algum algoritmo que determine quando um 

usuário deve rever determinado sinal afim de não esquecê-lo. 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 

 [RF015] Acompanhamento de Alunos na Turma 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que tutores/professores acompanhem o nível 

de seus alunos a fim de descobrir quais sinais os alunos estão com maior dificuldade. 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 

 [RF016] Acompanhamento de Atividades pelo Aluno 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que os alunos verifique a lista de atividades 

que tenham realizado e o seu desempenho em cada uma delas. 
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Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 

[RF017] Manter Sinais Colaborativos 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que os usuários cadastrem novos sinais de 

forma colaborativa onde os sinais cadastrados devem ser revisados e verificados para posterior 

inclusão na base de dados de sinais existente. 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 

4.  Requisitos não funcionais 

 

[NF001] Usabilidade 

Descrição do caso de uso: Necessário verificar a simplicidade e facilidade dos usuários ao usar a 

plataforma. É necessário que a interface seja amigável e compatível com as diversas plataformas. 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 

 [NF002] Acessibilidade 

Descrição do caso de uso: Garantir que a plataforma seja acessível para os diversos públicos, a 

exemplo, usuários surdos. 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 
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APÊNDICE IV – Modelo de interface 

Tela inicial: 
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Página de cadastro inicial: 
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Página principal do jogo: 
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Página das unidades: 
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Página de itens do personagem: 
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Página de medalhas do personagem: 
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Página de tarefas: 
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Página de interação social: 
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Tela de jogo em execução: 
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Conclusão de uma atividade/lição: 
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Dicionário de sinais: 
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Alteração de dados: 
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Área do professor: 
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Tela de acompanhamento dos alunos: 
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Tela do acesso à área do aluno: 
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Cadastro colaborativo de novos sinais: 
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Avaliação de novos sinais: 
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APÊNDICE V – Avaliação do protótipo gamificado 

Seção 1 - Identificação 

 

Nome (opcional): ___________________________________________________ 

e-mail (opcional): ___________________________________________________ 

 

Questão 1 - Você tem dificuldade auditiva?  

a. Sim, sou surdo 

b. Não 

c. Outro: ______________________________________________________ 

 

Questão 2 - Em qual instituição de ensino você testou o sistema? 

______________________________________________________ 

 

Questão 3 - Você está avaliando o sistema como: 

a. Professor de Libras 

b. Aluno 

 

Seção 2 - Perguntas exclusivas para Professores de Libras 

 

Questão 4 - Você dá aula mais frequentemente para: 

a. Educação Infantil 

b. Ensino Fundamental 

c. Ensino Médio/Técnico 

d. Superior 

 

Questão 5 - O Caco Libras satisfaz, ainda que parcialmente, as necessidades de uso de jogos 

digitais para apoiar o ensino/aprendizagem na sala de aula ou fora dela? 
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a. Sim 

b. Não 

 

Questão 6 - Considera usar este jogo, quando disponível, em suas aulas ou indicar para 

terceiros? 

a. Sim 

b. Não 

 

Seção 2 - Perguntas Gerais 

 

As respostas a seguir devem ser dadas de acordo com a seguinte escala:  

[1] – Discordo totalmente  

[2] – Discordo parcialmente  

[3] – Indiferente  

[4] – Concordo parcialmente  

[5] – Concordo totalmente 

Requisito USABILIDADE 

Questões Resposta 

Questão 7 - Precisei de ajuda para jogar. [1] [2] [3] [4] [5] 

Questão 8 - As imagens, vídeos e os botões estavam adequados [1] [2] [3] [4] [5] 

Questão 9 - A estética do jogo estava adequada. [1] [2] [3] [4] [5] 

Questão 10 - Entendi rapidamente o que deveria fazer para 

interagir com o jogo. 
[1] [2] [3] [4] [5] 

 

Requisito CONHECIMENTO 

Questões Resposta 

Questão 11 - Compreendi facilmente as instruções. [1] [2] [3] [4] [5] 

Questão 12 - O jogo apresentou um grau de dificuldade adequado. [1] [2] [3] [4] [5] 
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Questão 13 - O uso do CacoLibras aumentou seu nível de 

conhecimento sobre Libras? 
[1] [2] [3] [4] [5] 

 

Requisito Motivação e Engajamento 

Questões Resposta 

Questão 14 - O Caco Libras despertou seu interesse sobre Libras? [1] [2] [3] [4] [5] 

Questão 15 - Senti-me motivado para avançar pelos estágios. [1] [2] [3] [4] [5] 

Questão 16 - O jogo foi atrativo e interessante de jogar [1] [2] [3] [4] [5] 

 

Benefícios e Limitações e Melhorias 

 

Na sua opinião, quais são as principais limitações do Caco Libras? 

______________________________________________________ 

 

Na sua opinião quais são os principais benefícios que o Caco Libras pode proporcionar? 

______________________________________________________ 

 

Se desejar, diga que funcionalidades poderiam ser adicionadas? 

______________________________________________________ 
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ANEXO I – Formulário de Consentimento 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PERNAMBUCO 

CIn – CENTRO DE INFORMÁTICA 

CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

Eu_____________________________________________,CPF_____________, 

RG______________________, depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, 

riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade da cessão do uso de minha imagem e/ou 

depoimento, especificados neste Termo de Autorização de Uso de Imagem e Depoimentos, AUTORIZO, o 

pesquisador Denilson Sousa do Nascimento do projeto de pesquisa intitulado Um Método de Desenvolvimento de 

Ambientes de Aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) Baseado em Gamification, a realizar a 

gravação de imagens e de áudio que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus 

financeiros a nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, autorizo a utilização destas imagens, vídeos e/ou depoimentos para fins científicos, de 

estudos e divulgação da memória da FEB (livros, artigos, slides e transparências), em favor dos pesquisadores da 

pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e 

adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei Nº 8.069/1990) dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei Nº 

10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004).  

 

CIDADE, ______, de ___________ de ____________. 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Voluntário da Pesquisa 

 

___________________________________________________ 

Denilson Sousa do Nascimento 

Aluno – Pesquisador 
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ANEXO II – Carta de Autorização 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PERNAMBUCO 

CIn – CENTRO DE INFORMÁTICA 

CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 

 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO, acadêmico pesquisador do curso de Ciências da 

Computação na Universidade Federal do Pernambuco, que tenho como professor e orientador Fernando da Fonseca de 

Souza, solicito autorização para realizar uma pesquisa acadêmica no 

________________________________________, que objetiva especificar um método para desenvolvimento de 

ambientes de aprendizagem para auxiliar no processo de ensino de Libras e os aspectos da comunicação por sinais, 

apoiada no conceito de Gamification, com o fim do desenvolvimento de minha dissertação de Mestrado. 

Será empregado como metodologia a aplicação de questionários e a avaliação de um sistema (Caco Libras) 

por partes de quem desejar participar da pesquisa. A aplicação dos questionários será realizada por mim e tem como 

público-alvo alunos, servidores, terceirizados. Solicito ainda autorização para a divulgação do nome de tal Instituição 

na dissertação e disponibilização do sistema (Caco Libras) no site da Instituição durante a realização da pesquisa bem 

como o agendamento do laboratório de informática. 

Esperamos que o estudo possa colaborar com a inclusão social, promovendo métodos relacionados a área de 

Interação Humano Computador – IHC que poderão servir de apoio a difusão da Libras como elencado no Art 2° da 

Lei n° 10.436/2002, com a finalidade de promover condições de igualdade, assegurando o exercício de igualdade por 

pessoa com deficiência, para alcançar sua inclusão social e cidadania. 

Respeitosamente, 

CIDADE , ______, de ___________ de ____________. 

 

Acadêmico – Pesquisador      Professor e Orientador 

DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO    FERNANDO DA FONSECA DE SOUZA 

 

  Gerente de Ensino      Diretor Geral da Instituição 
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ANEXO III – Licença de Uso de Imagens 

 

SUBSCRIPTION LICENSE AGREEMENT  

This license allows you to use any FreePik Content without having to attribute them to FreePik  

only if you have acquired any of the available subscription options. 


