
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC-SP 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucas Tadeu Rosente Rios 
 
 
 
 
 
 
 
 

A GAMIFICAÇÃO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE LIBRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESTRADO EM TECNOLOGIA DA INTELIGÊNCIA E DESIGN DIGITAL – TIDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 

2016  



 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC-SP 
 
 
 
 
 
 
 

Lucas Tadeu Rosente Rios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A GAMIFICAÇÃO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE LIBRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESTRADO EM TECNOLOGIA DA INTELIGÊNCIA E DESIGN DIGITAL - TIDD 
 

 

Dissertação apresentada à Banca 

Examinadora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, como exigência parcial 

para obtenção do título de Mestre em 

Tecnologia da Inteligência e Design Digital, na 

área de Design Digital e Inteligência Coletiva 

sob orientação do Prof. Dr. Sérgio Roclaw 

Basbaum. 

 

 

SÃO PAULO 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIOS, Lucas Tadeu Rosente 

A Gamificação no Processo de Aprendizagem de LIBRAS/ Lucas Tadeu 
Rosente Rios – São Paulo: 2017 

PUC-SP 

Inclui Referências. 

Dissertação (Mestrado em Composição) – Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. Tecnologia da Inteligência e Design Digital. 

Orientador: Prof. Dr. Sérgio Roclaw Basbaum 

1 – LIBRAS   2 – Aprendizado 3 – Linguagem 4 – Interface 5 – Jogos 



 

 

 

Lucas Tadeu Rosente Rios 

 

A Gamificação no Processo de Aprendizagem de LIBRAS 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em 

Tecnologia da Inteligência e Design Digital. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

  



 

 

RESUMO 

Esta pesquisa tem o objetivo de estudar o desenvolvimento de interfaces 

gamificadas para o letramento bilíngue para crianças surdas, tendo a LIBRAS como 

primeira língua, e o português como a segunda língua. O estudo sobre o indivíduo 

surdo foi motivado pela necessidade de conhecer melhor as características do público 

alvo desta pesquisa. Procuramos explorar a definição de surdez, o modo como 

classificamos a deficiência auditiva e o indivíduo surdo, e as características desse 

indivíduo, principalmente as crianças, nos aspectos emocionais, de foco e atenção e 

aquisição de vocabulário, por meio dos trabalhos de Santos e Molon. A pesquisa 

observa também o processo de letramento bilíngue do sujeito surdo e as dificuldades 

apresentadas durante o aprendizado, e neste contexto, procura investigar a educação 

e o processo de letramento bilíngue de crianças surdas, apontando para as principais 

características e dificuldades no ensino e aprendizagem de LIBRAS como primeira 

língua e o português como segunda língua, tendo como base Sales et al. Em um 

segundo momento, a pesquisa traz à discussão a análise e a aplicação da gamificação 

dentro do contexto escolar. Assim, estudamos a aplicação da gamificação dentro 

deste ambiente de ensino, procurando entender as dificuldades, necessidades e 

oportunidades efetivas de aprendizagem que o uso dos games podem proporcionar, 

explorando os trabalhos de Prietch e Korte, Poter e Nielsen. Por fim, propomos uma 

reflexão sobre a influência do uso dessas tecnologias no comportamento e na relação 

social dos indivíduos surdos, fazemos um levantamento de tecnologias educacionais 

desenvolvidas exclusivamente para dispositivos móveis com o intuito de ensinar 

LIBRAS, para finalmente sugerir algumas melhores práticas para o desenvolvimento 

de interfaces de jogos educativos para este público-alvo. 

Palavras-chave 
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ABSTRACT 

This research aims to study the development of gamified interfaces for 

bilingual literacy for deaf children, with LIBRAS as their first language and Portuguese 

as the second language. The study on the deaf individual was motivated by the need 

to know better the characteristics of the target audience of this research. We ought to 

explore the definition of deafness, how we classify hearing loss and the deaf individual, 

and the characteristics of this individual, especially children, in the emotional aspects, 

focus and attention, and acquisition of vocabulary. The research also has the focus of 

studying the process of bilingual literacy of the deaf subject and the difficulties 

presented during the learning. Also in this context, we seek to investigate the education 

and the bilingual literacy process of deaf children and to point out the main 

characteristics and difficulties in the teaching and learning of LIBRAS as first language 

and Portuguese as a second language. In a second moment, the research brings to 

the discussion the analysis and the application of gamification within the school 

context. We study the application of gamification within this teaching environment, 

trying to understand the difficulties, needs and effective learning opportunities that the 

use of games can provide. Finally, we propose a reflection on the influence of the use 

of these technologies on the behavior and social relation of the deaf individuals, as 

well as the survey of the main educational technologies developed exclusively for 

mobile devices with the intention of teaching LIBRAS. Also in this context, through the 

analysis of the researched material, we try to discuss and suggest some best practices 

for the development of educational game interfaces for this target audience. 

Key words 

LIBRAS; Learning; Games; Gamification; Mobile.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), 9,7 milhões de brasileiros (5,1% da população) possuem 

deficiência auditiva. (IBGE,2010) 

A Lei 10.098/00 (Brasil, 2000) inclui o deficiente auditivo no grupo de “pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida: a que temporária ou 

permanentemente tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de 

utilizá-lo. ” 

Para estas pessoas a comunicação é realizada utilizando Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS). A LIBRAS é a língua usada pela maioria dos surdos dos centros 

urbanos brasileiros e reconhecida por Lei. 

Segundo Ramos (2012), a origem exata da língua de sinais é incerta, pois não 

existem registros escritos, além de suas comunidades serem pequenas e não estarem 

reunidas geograficamente. 

No contexto escolar alguns trabalhos, tais como SALLES et al (2014), KOBER 

(2009), QUADROS (2005), BASSO, STROBEL e MASUTTI (2009) apontam para as 

dificuldades do processo de ensino e aprendizado que a criança deficiente auditiva 

enfrenta ao longo dos anos. 

As tecnologias atuais podem trazer benefícios a este contexto, de modo a 

propor soluções na busca de minimizar as barreiras educacionais que impedem os 

estudantes surdos e deficientes auditivos de progredirem em sua formação 

educacional. 

Novas ferramentas e interfaces são desenvolvidas para ensinar e traduzir 

LIBRAS, sobretudo com a utilização de características de games na composição 

dessas interfaces.  

É a partir destes estudos e com a preocupação com a qualidade do conteúdo 

que será apresentado, que surge nossa principal indagação: quais as características 
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e desafios para o desenvolvimento de interfaces gamificadas, voltadas ao letramento 

de crianças surdas? 

A relevância acadêmica deste trabalho não se constitui apenas pela análise e 

descrição do fenômeno estudado, mas dada a necessidade de oferecer novas 

alternativas para o letramento, e dadas as transformações em curso na cultura, torna-

se relevante buscar modos de empregar as novas ferramentas a serem utilizadas no 

desenvolvimento de interfaces de jogos digitais para a população objeto de estudo 

dessa pesquisa a partir do estudo das referências encontradas.  

Neste momento é válido também lembrar das obras do psicólogo e 

pesquisador russo Lev Vygotsky, a respeito do conceito da Zona de Desenvolvimento 

Proximal (VYGOTSKY, 1998), e na perspectiva sócio histórica, que considera o 

desenvolvimento psicológico humano como fruto da interação entre o homem e o meio 

social e cultural em que vive. 

A partir desta interação pretendemos socialmente contribuir com o 

desenvolvimento de um material científico voltado à comunidade surda que possa 

incentivar e dar suporte ao desenvolvimento de trabalhos acadêmicos posteriores. 

Para tanto, procuramos estudar a integração entre a surdez, a aprendizagem 

e a cultura gamer abordando questões de letramento bilingue nas perspectivas 

abertas pelo novo cenário da cultura digital. 

Desta forma, faz-se necessário o estudo do desenvolvimento de interfaces de 

jogos mobile para pessoas com deficiência auditiva, com foco em jogos digitais para 

crianças, tendo a LIBRAS como primeira língua, e o português a segunda língua, além 

do estudo das características da língua de sinais e da comunidade surda no Brasil, 

assim como as principais dificuldades que estes indivíduos enfrentam.  

Estudar o processo de letramento bilíngue do sujeito surdo, as dificuldades 

apresentadas durante a aprendizagem e a utilização da tecnologia mobile por esses 

indivíduos, também são passos importantes para chegarmos ao nosso objetivo 

principal. 
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Por fim, analisar a aplicação da Gamificação, por meio de dispositivos móveis 

dentro do contexto do desenvolvimento de interfaces mobile e fazer um levantamento 

das melhores práticas no desenvolvimento de jogos para crianças surdas, são nossos 

objetivos finais que procuraremos alcançar no encerramento de nossa pesquisa. 

Com a intenção de aproximar o método científico aos objetivos deste trabalho, 

optou-se por conduzir uma pesquisa bibliográfica.  

A revisão da literatura foi realizada por meio de pesquisas dentro do portal de 

periódicos CAPES que atualmente conta com 123 bases referenciadas (CAPES, 

2016). A pesquisa resultou em 160 trabalhos, classificados entre artigos de periódicos, 

dissertações e teses, publicados nos últimos 5 anos, em que o idioma de origem fosse 

inglês ou português, contendo as palavras-chaves: "Gamification; Education", 

"Games; Deaf", "Tecnologia; LIBRAS" e "LIBRAS; Língua de Sinais". 

Os trabalhos encontrados foram analisados de acordo com seu título, tema e 

resumo, dentre os quais 81 foram selecionados. A partir desta análise surgiram 38 

novas referências dentro das áreas de língua de sinais e Gamificação, porém apenas 

8 destes trabalhos (SANTOS e MOLON, 2014) (KORTE, POTTER e NIELSEN, 2010) 

(MASCIO et al, 2013) (SALLES et al, 2014) (ANDRADE et al,2015) (VAZ, 2012) 

(PRIETCH, 2014) (PASSIG e EDEN, 2000) têm o objetivo de estudar a aceitação e 

uso da tecnologia, assim como a implantação de jogos interativos no ensino e 

aprendizagem da língua de sinais. 

a. Santos e Molon (2014): a importância da comunidade surda 

No trabalho de Santos e Molon (2014), que é parte integrante de uma 

dissertação de mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, as autoras 

procuram explorar, a partir de uma entrevista com uma professora surda, a 

importância da comunidade surda na formação da identidade desse sujeito. As 

narrativas apresentadas pelas autoras pontuam as conquistas legais e os desafios 

enfrentados para o reconhecimento e a valorização da língua na cultura brasileira. 

Santos e Molon (2014, p.304) procuram definir a comunidade surda como “um espaço 

e como um lugar de pertencimento”. A partir do levantamento e análise dos dados 

obtidos, as autoras consideram é a partir do plano intersubjetivo que acontece a 

“constituição do sujeito pelas mediações semióticas” Santos e Molon (2014, p.307), 
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ou seja, a constituição de um significado, é para as autoras, “um universo em 

constante agitação e produção de sentidos partilhados” Santos e Molon (2014, p.318). 

b. Salles et al. (2014): comunidade surda no Brasil e as metodologias do 

letramento 

Seguindo este contexto sobre análise da influência da comunidade surda 

sobre o sujeito, Salles et al (2014) relatam, por meio do Programa Nacional de Apoio 

à Educação dos Surdos, um histórico da comunidade surda no Brasil, apresentando 

o surgimento desta língua na cultura brasileira, bem como questões multiculturais 

desta língua na formação identitária e educacional do surdo. Salles et al (2014) 

apresentam também, de maneira detalhada, conceitos e metodologias aplicadas no 

ensino da língua portuguesa e LIBRAS para as crianças, abordando aspectos do 

ensino estruturalista, funcionalista e interacionista, pontuando os conceitos e 

exemplificando a aplicação dessas três metodologias de ensino. Ainda neste trabalho, 

Salles et al. (2014) reservam um capítulo para discutir como a tecnologia atual pode 

ser inserida neste meio de ensino e aprendizado de LIBRAS. 

c. Mascio et al. (2013): cuidados diferenciados com a pessoa surda 

Em Mascio et al (2013), os autores propõem um estudo sobre a importância 

dos cuidados diferenciados que os indivíduos surdos devem possuir em termos de 

educação, comunicação e lazer, e como a tecnologia, aplicada a partir de jogos digitais 

pode ajudar, utilizando-se de uma série de características apresentadas tendo como 

base os modelos de games educativos conhecidos. Por meio destes modelos, os 

autores analisam as características básicas apresentadas pelos surdos no que se 

refere à compreensão textual, atenção visual, atenção focal e interação social, além 

do estudo da memória destes indivíduos. Tendo feito este estudo e a análise dessas 

características, os autores concluem o artigo desenvolvendo uma tabela que organiza 

e sintetiza os dados obtidos durante a pesquisa.  

d. Vaz (2012): tecnologia para quebrar barreiras 

Em continuação à aplicação de novas ferramentas no ensino da língua de 

sinais, Vaz (2012) nos apresenta um estudo sobre o uso da tecnologia na educação 

do surdo na escola regular, e como essa tecnologia pode ajudar a diminuir as barreiras 
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comunicativas entre crianças surdas e ouvintes. Em um dos capítulos de sua 

pesquisa, o autor faz um levantamento de dados com as redes sociais mais utilizadas 

pelos usuários surdos, além do tempo gasto por eles com essa tecnologia. Vaz tem 

por objetivo apresentar as tecnologias da informação e comunicação com as quais o 

sujeito surdo mais se identifica, e por meio desse levantamento, procurar estabelecer 

uma relação entre essas ferramentas e a educação à distância, por meio de ambientes 

virtuais de aprendizagem, a fim de diminuir a segregação e facilitar o aprendizado e a 

comunicação entre crianças surdas e ouvintes no ensino fundamental da escola 

regular. Através de dados obtidos de uma aplicação de questionário, o autor conclui 

nesta pesquisa que o potencial da internet e sua aceitação pela comunidade surda 

“podem ser usados na educação desse grupo, [...] para aproveitar o conteúdo e 

ferramentas visuais, que mais atraem o surdo, motivando-o, e inserindo-o em grupos 

que reforçam sua interação com a turma”. (VAZ, 2012, p.1) 

e. Prietch (2014): um modelo de aceitação das tecnologias. 

Prietch (2014) parte da mesma linha de raciocínio para fazer, a partir de sua 

tese de doutorado “Aceitação de Tecnologia por Estudantes Surdos na Perspectiva 

da Educação Inclusiva”, apresentada à Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo, um levantamento de tecnologias assistivas e educacionais passíveis de 

utilização por uma pessoa surda - tendo como objeto de estudo alunos surdos do 

ensino fundamental e a educação inclusiva do ensino médio. Nesta metodologia de 

ensino, o aluno surdo possui um intérprete em sala de aula que traduz o que o 

professor fala, e este aluno não está presente em uma sala de aula exclusiva para 

deficientes auditivos, mas sim em uma sala de aula de alunos ouvintes. 

No segundo capítulo podemos destacar o estudo que a autora faz sobre os 

principais problemas enfrentados pelos alunos surdos no ensino inclusivo e como que 

a tecnologia poderia ajudar a recuperá-las, além de uma breve introdução sobre o que 

é a surdez e de como se define a cultura surda e o perfil das pessoas com deficiência 

auditiva.  

A autora também faz uma análise, nos capítulos seguintes, sobre a aceitação 

da tecnologia assistiva por surdos, descrevendo de maneira teórica as definições dos 

testes de usabilidade propostos. 
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A partir destes estudos, a autora procura propor um software capaz de medir 

a qualidade emocional do usuário surdo ao usar uma tecnologia assistiva pelo 

computador. Por fim, com a aplicação deste software em alunos surdos de sala de 

aulas inclusivas, a autora propõe um modelo de aceitação de tecnologia por estes 

indivíduos, apontando os benefícios e os malefícios que o uso de tecnologias voltadas 

à população estudada nesta pesquisa pode oferecer. 

f. Korte, Potter e Nielsen (2010): o potencial uso da gamificação 

Korte, Potter e Nielsen (2010), por sua vez, discutem o potencial uso da 

gamificação, da avaliação de conteúdo e da personalização de interfaces de sistemas 

na promoção do aprendizado da língua australiana de sinais. O princípio do 

desenvolvimento de tecnologias mobile, eLearning e videogames são exploradas 

neste artigo, ao tentar aproximar estes recursos da tecnologia da informação no 

aprimoramento do ensino e aprendizado de AUSLAN, a língua australiana de sinais. 

Por ter um objetivo voltado à criação de um recurso tecnológico que auxilie 

principalmente no aprendizado de crianças surdas, filhas de pais ouvintes, os autores 

destacam as dificuldades na aquisição da língua por parte dessas crianças, devido à 

pouca fluência que seus pais possuem na língua de sinais. Os autores concluem que 

o projeto possui potencial suficiente para proporcionar uma maior imersão da criança 

ouvinte no aprendizado de língua de sinais, aumentando a compreensão e a 

alfabetização entre as crianças surdas.  

g. Andrade et al. (2015): diretrizes para desenvolvimento de jogos para 

surdos 

Em complemento à essa pesquisa, Andrade et al (2015) apresentam diretrizes 

para o desenvolvimento de design de jogos para crianças surdas. Os principais 

questionamentos dos autores situam-se em como desenvolver jogos viáveis para 

crianças surdas e, a partir disso, como desenvolver jogos educativos para este 

público. Assim como Mascio et al (2013), Andrade et al. (2015) propõem um modelo 

de desenvolvimento de interfaces baseado na motivação do usuário e em elementos 

de games tais como interfaces, jogabilidade e conteúdo. Este modelo tem como 

objetivo o desenvolvimento de jogos educativos e a educação de crianças surdas, que 

se traduz em aprendizado para este indivíduo. É por meio da síntese destas 
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características levantadas por Andrade et al. (2015) que os autores desenvolvem seu 

próprio protótipo de interface gamificada para o ensino e aprendizado de crianças 

surdas. Por fim, os autores propõem como trabalhos futuros a aplicação de testes de 

usabilidade sobre o software desenvolvido.  

h. Passig e Eden (2000): usabilidade em jogos 3D para pessoas surdas 

Passig e Eden (2000) demonstram um estudo sobre a usabilidade de jogos 

3D entre crianças surdas e ouvintes por meio de aplicação e teste de experimentos 

realizados para este fim, abordando aspectos cognitivos e a capacidade de abstração. 

Nos testes propostos, Passig e Eden (2000) demonstram não haver diferença na 

usabilidade de jogos 3D entre crianças surdas e ouvintes; para tanto, utilizam-se de 

Piaget para explicar que o atraso em algumas habilidades cognitivas em crianças 

surdas deve-se à falta de experiências destas com a língua e não ao seu nível de 

cognição funcional. Por meio da análise e interpretação dos dados da pesquisa, 

Passig e Eden (2000) concluem que nenhuma diferença significante foi encontrada 

entre crianças surdas e ouvintes nas tarefas cognitivas e nos níveis e abstração 

básicos. Em níveis mais altos de abstração, contudo, notou-se que a performance na 

execução das tarefas por parte das crianças surdas foi debilitada. Por este estudo, 

Passig e Eden (2000) sugerem que um dos objetivos mais importantes na educação 

de crianças surdas deve ser orientá-las da importância de nutrir um pensamento 

abstrato independente. Por meio dos games, os autores sugerem que as crianças 

podem tornar esta abstração menos vaga e mais concreta. 

Abrimos nossa discussão com o estudo sobre o indivíduo surdo, motivados 

pela necessidade de conhecer melhor as características do público alvo desta 

pesquisa. Desta forma, no primeiro capítulo procuramos explorar a definição de 

surdez; como classificamos a deficiência auditiva e o indivíduo surdo; e as 

características desse indivíduo, principalmente as crianças, nos aspectos emocionais, 

de foco e atenção e aquisição de vocabulário.  

Também fazemos uma reflexão sobre a pessoa surda e seu papel na 

sociedade. A função da família na formação cultural da criança com deficiência 

auditiva e a identidade que esta criança adquire quando inserida na comunidade 

surda.  



18 

 

 

O segundo ciclo dessa pesquisa é focado em estudar o processo de 

letramento bilíngue do sujeito surdo e as dificuldades apresentadas durante o 

aprendizado. Procuramos investigar a educação e o processo de letramento bilíngue 

de crianças surdas, além de apontar as principais características e dificuldades no 

ensino e aprendizagem de LIBRAS como primeira língua e o português como segunda 

língua. 

Na terceira parte deste trabalho trazemos à discussão a análise e a aplicação 

da gamificação dentro do contexto escolar. Por meio dos trabalhos de Fardo (2013) e 

Medina et al (2013) exploramos o conceito de jogo e gamificação. Avançando neste 

tema, procuramos justificar o uso da gamificação dentro do ambiente escolar por meio 

da metáfora dos "nativos digitais" de Marc Prensky (2001a, 2001b), e de Marshall 

McLuhan (1957).  

Incluindo os trabalhos de Korte, Potter e Nielsen (2012) e Passig e Eden 

(2000), junto a outros autores citados anteriormente, estudamos a aplicação da 

gamificação dentro deste ambiente de ensino, procurando entender as dificuldades, 

necessidades e oportunidades efetivas de aprendizagem que o uso dos games neste 

contexto podem proporcionar.  

No último ciclo da pesquisa, propomos uma reflexão sobre a influência do uso 

dessas tecnologias no comportamento e na relação social dos indivíduos surdos, bem 

como o levantamento das principais tecnologias educacionais desenvolvidas 

exclusivamente para dispositivos móveis com o intuito de ensinar LIBRAS. Através da 

análise do material pesquisado, discutimos e sugerimos algumas melhores práticas 

para o desenvolvimento de interfaces de jogos educativos para este público-alvo. 

Encerramos a pesquisa apontando os principais resultados obtidos durante 

seu processo e levantando novas indagações que possam servir de trabalhos futuros.  
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2. O SURDO 

 

 

Um estudo específico sobre o indivíduo surdo foi motivado pela necessidade 

de conhecer melhor as características da população que é objeto desta pesquisa.   

Entender o comportamento deste grupo de indivíduos permite que se possa 

propor novas discussões sobre mudanças e melhorias possíveis de serem aplicadas 

no ensino e aprendizado da língua de sinais de modo a minimizar a perda da qualidade 

do ensino da língua oral e da própria língua de sinais. Dentre tais mudanças e 

melhorias, existe a alternativa do emprego dos jogos eletrônicos, foco deste trabalho.  

Desta forma, este capítulo busca refletir um pouco sobre a definição de 

deficiência auditiva, e as características deste indivíduo que possui deficiência 

auditiva, priorizando o comportamento das crianças e a relação que estes possuem 

em sociedade - sendo esta a própria comunidade surda e a comunidade ouvinte. 

 

 

2.1.  Definição de Deficiência Auditiva e Características do Indivíduo Surdo 

 

 

Quando nos encontramos em uma situação na qual devemos nos referir a 

uma pessoa que possui deficiência auditiva, nem sempre utilizamos os termos mais 

adequados.  

Assim, no contexto desta pesquisa, é importante procurarmos definir o que 

vem a ser a deficiência auditiva e quando podemos dizer que uma pessoa é surda. 

Para Trigueiro et al (2007, p.4) deficiência auditiva é tida como a diminuição 

da capacidade de percepção dos sons, ou seja, quando apresentamos dificuldades 

na percepção de estímulos sonoros, podemos apresentar algum nível de deficiência 

auditiva. 

A respeito do indivíduo que possui deficiência auditiva, encontramos em Brasil 

(2000) referências sobre as condições nas quais podemos considerar uma pessoa 

como surda, sendo esta “aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage 



20 

 

 

com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura 

principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras”. 

Entre os termos antigos utilizados para nos referirmos aos surdos, Sacks 

(apud KOBER, 2009, p.28) destaca o uso do termo “surdo-mudo”, ao referir-se 

àqueles que supostamente eram incapazes de falar por serem surdos.  

“Claro que eles são perfeitamente capazes de falar - possuem o mesmo 
aparelho para a fala das outras pessoas. Carecem é da capacidade de ouvir 
a própria fala e assim controlar seu som pelo ouvido. Sua fala, portanto, pode 
ser anormal na amplitude e tom, (...) ao ponto de se tornar ininteligível. ” 

Portanto, utilizarmos o termo “surdo-mudo” aos nos referirmos a uma pessoa 

que possui deficiência auditiva é ainda mais inadequado, pois além da incapacidade 

da percepção de sons, apontado por Trigueiro et al (2007) infundimos a eles a 

incapacidade da fala, o que não é concreto. 

Ao utilizarmos o termo “deficiência auditiva”, devemos nos lembrar de que 

estamos nos referindo a uma categoria mais ampla que abrange todos os níveis de 

surdez. A perda auditiva possui variação que vai de 25 decibéis (db) à acima de 91 

db, e pode ser categorizada em surdez leve (25 a 40 db), surdez moderada (41 a 55 

db), surdez acentuada (56 a 70 db), surdez severa (71 a 90 db) e surdez profunda 

(acima de 91 db) (SASSAKI, 2002, p.2). 

Nosso ouvido, no entanto, é um dos órgãos que possibilitam a comunicação 

oral. A deficiência auditiva interfere diretamente na capacidade verbal destes 

indivíduos. Quando nos referimos às crianças em processo de letramento, essas 

dificuldades irão refletir posteriormente na sua aprendizagem, trazendo efeitos 

negativos sobre o seu desenvolvimento social, emocional, cognitivo e acadêmico. 

(TRIGUEIRO et al, 2007, p.4) 

O desenvolvimento de uma nova língua, a dificuldade ou impossibilidade da 

comunicação verbal e os problemas de inclusão em uma sociedade estabelecida com 

base na língua oral, fazem emergir características de comportamento específicas para 

este grupo de indivíduos. Quando nos referimos ao processo de aprendizagem, a 

criança que possui deficiência auditiva tende a apresentar maiores dificuldades no 

conhecimento da língua oral oficial do país bem como na capacidade de leitura e 

escrita, além de dificuldades no pensamento abstrato. Quanto aos aspectos 
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psicológicos, são comuns a este grupo a rigidez, o egocentrismo, a dificuldade de 

controle interno, a impulsividade, entre outras características mais adianta. 

(TRIGUEIRO et al, 2007; MASCIO et al, 2013; KORTE, POTTER e NIELSEN, 2010)  

Korte, Potter e Nielsen (2010) apontam que a grande maioria das crianças 

que possuem algum tipo de deficiência auditiva são nascidas de pais ouvintes. Por 

este motivo, essas crianças tendem a apresentar maiores dificuldade no aprendizado 

da língua de sinais, bem como da própria língua escrita. Os mesmos autores destacam 

que, para estas crianças, não há imersão na linguagem durantes seus primeiros anos 

de vida de modo que a demora para a exposição à sua primeira língua - no caso a 

língua de sinais - tem sido a causa dos principais problemas de compreensão e 

fluência desta língua, bem como ocorre no aprendizado de qualquer outra língua 

(KORTE, POTTER e NIELSEN, 2010) 

Segundo Mascio et al (2013), por exemplo, a capacidade de leitura que uma 

criança surda, em geral, apresenta é inferior à capacidade de uma criança ouvinte da 

mesma faixa etária. No entanto, os autores também destacam que a percepção visual 

da criança com deficiência é igual, senão melhor, do que a de seus pares ouvintes. 

Ainda neste contexto, Mascio et al (2013) fazem referência às tarefas que 

envolvem a memória de curto prazo - a habilidade de reter uma pequena quantidade 

de informação na mente, por um pequeno período de tempo - e às dificuldades na 

assimilação de palavras abstratas, ambíguas ou não familiares. A mesma observação 

pode ser encontrada em Andrade et al (2015), de modo que todos esses autores 

reiteram que, no que tange à sua capacidade de leitura e interpretação dos textos -  

ligadas à capacidade de assimilação do vocabulário – as crianças tendem a 

apresentar problemas na compreensão de sentenças mais complexas, em situações 

que exigem maior entendimento e vocabulário prévio. Nos estudos aplicados de 

Mascio et al (2013, p.228), os autores revelam que a “habilidade de leitura está 

intimamente ligada aos desempenhos gerais da memória de curto prazo”1.  

                                            

1 “The results show that reading ability is closely linked to the overall short-term memory 
performances”. (MASCIO et al, 2013 p.228) 



22 

 

 

Outra característica comum e importante a ser destacada refere-se ao déficit 

de atenção (PREITCH,2014). A criança surda, em geral, tende a perder mais 

rapidamente o foco na atividade que está realizando, distraindo-se mais facilmente se 

comparada às crianças ouvintes. Este problema se reflete diretamente no 

desempenho da atividade a ser realizada, e consequentemente no seu aprendizado. 

Este déficit de atenção, para Andrade et al (2015) e Mascio et al (2013), irá refletir 

posteriormente em sua capacidade de armazenar informações a longo prazo, levando 

as crianças surdas a esquecerem informações mais facilmente.  

Nos aspectos sociais, as crianças com deficiência auditiva tendem a 

apresentar comportamentos impulsivos, além da falta de inibição e do humor 

facilmente alterado. Isso provavelmente por que estas crianças têm menos 

oportunidades de trabalhar em grupo e participar de atividades sociais (Mascio et al, 

2013).  Estas são algumas das causas dos problemas relacionados ao aumento da 

distração e à impulsividade, outrora citados. Tais desvios de comportamento, no 

entanto, podem ser minimizados se a criança tiver a oportunidade de ser inserida em 

um meio social que lhe permita compartilhar de suas experiências por meio da sua 

própria língua, a língua de sinais. 

 Apesar das dificuldades de aprendizagem e dos desvios no comportamento, 

Trigueiro et al (2007, p.5) nos relatam que “embora a surdez altere a experiência de 

vida do indivíduo surdo, ela não limita a inteligência nem as capacidades de resposta 

emocional, desenvolvimento e maturação. ” 

  

 

2.2.  O Surdo e a Sociedade 

 

 

O comportamento da sociedade moderna com relação às pessoas portadoras 

de deficiência vem se modificando. Atualmente essas pessoas encontram-se 

protegidas por leis e direitos que lhes asseguram a inclusão dentro da sociedade. 

Essa nova prática de institucionalização do modelo inclusivo institui, segundo 

Trigueiro et al (2007, p.2), uma filosofia voltada a solidariedade e o respeito mútuo às 
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diferenças de cada um, e o objetivo central da sociedade moderna estaria em 

aprender a conviver com as diferenças. 

O modelo inclusivo, no entanto, não deve ser entendido apenas como “estar 

dentro” ou “fazer parte” de algo. Para Quintão (apud TRIGUEIRO et al, 2007, p.3) este 

modelo de inclusão deve prover oportunidades reais de interação e troca de 

experiências, uma vez que os princípios de exclusão se encontram diluídos nas 

relações. O meio é que “determina o efeito de uma deficiência ou uma incapacidade 

sobre a vida cotidiana da pessoa”.  

Em uma sociedade capitalista como esta em que vivemos, as relações são 

definidas pela produção e pelo lucro. Logo, ser deficiente significa não ser eficiente, 

não ser produtivo ou não ser adequado aos padrões ideais definidos por essa 

sociedade (TRIGUEIRO et al, 2007, p.3). Neste contexto, as pessoas ouvintes são 

muitas vezes acometidas erroneamente da crença de que ser ouvinte é ser melhor do 

que ser surdo, pois, seguindo esse raciocínio, ser surdo significa ser incapaz ou não 

possuir a habilidade de ouvir. Habilidade essa que está “disponível” para a maioria 

dos seres humanos (SALLES et al, 2004, p.32) 

No caso da surdez, se não fosse a diferença da modalidade com que 

expressamos a língua de sinais, a sociedade seria capaz de reconhecer pessoas 

surdas não apenas como portadores de uma deficiência, mas como indivíduos 

bilíngues. (QUADROS, 2005, p.3) 

Quebrar o paradigma da deficiência é, segundo Salles et al (2004, p.34), abrir 

nosso pensamento a fim de enxergarmos as restrições de ambas as partes: 

“[...] enquanto um surdo não conversa no escuro, o ouvinte não conversa 
debaixo d'água; em local barulhento, o ouvinte não consegue se comunicar, 
a menos que grite e, nesse caso, o surdo se comunica sem problemas. Além 
disso, o ouvinte não consegue comer e falar ao mesmo tempo, 
educadamente, e sem engasgar, enquanto o surdo não sofre essa restrição”. 

Seguindo este raciocínio, ser surdo, nascer surdo, expõe o indivíduo a uma 

situação extraordinária que, como nos ensina Sacks, deixa-a exposta a novas 

possibilidades linguísticas, intelectuais e culturais que outros indivíduos, falantes 

naturais, num mundo de fala, mal poderiam começar a imaginar (Sacks,1990, p.135 

apud KOBER, 2009, p.28). Contrariamente a esse pensamento exclusivo, 
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encontramos em Quadros (2005) a definição de surdez não apenas como um 

impedimento auditivo, mas também como uma definição de termos culturais e 

linguísticos. 

“Uma linguagem visual, imagética, de expressão corporal e de representações 

artísticas” (BASSO, STROBEL E MASUTTI, 2009, p.13). Ou seja, a língua de sinais, 

na elaboração das práticas sócio discursivas, vai refletir diferentes níveis e 

representações dentro dos diferentes ambientes institucionais como escola, igreja, 

associações e etc. 

Não reconhecer tais aspectos culturais e linguísticos é viver um 

desconhecimento profundo da comunidade surda, bem como dos potenciais que 

esses indivíduos podem oferecer para a sociedade em que vivem. É categorizá-los 

com um rótulo desviante, não enxergá-los como seres únicos, indissociáveis e 

autênticos, mas, incluí-los como um dado de uma categoria a qual pertence. Ou seja, 

não reconhecer seus aspectos culturais e linguísticos é tratar o surdo igual a todos os 

demais surdos, sem respeitar suas características próprias. (TRIGUEIRO et al, 2007, 

p.2). 

A surdez, segundo Salles et al (2004, p.35) é um “país” sem um “lugar próprio”, 

“uma cidadania sem uma origem geográfica”, e não seria possível compreender e 

aceitar essa cultura surda senão por meio de uma leitura multifacetada e multicultural, 

concebida a partir de um “olhar de cada cultura em sua própria lógica, em sua própria 

historicidade e em seus próprios processos de produções”. (VAZ, 2012, p.21) 

É válido e reconhecido afirmar que, para os surdos, há uma identificação de 

uma cultura e, juntamente a esta, uma identidade própria deste indivíduo que está 

inserido nessa comunidade surda. Quadros (2005, p7) a define como uma cultura 

multifacetada, mas que apresenta características específicas, não cabendo às 

pessoas ouvintes o seu entendimento pela ordem não visual. 

“As formas de organizar o pensamento e a linguagem transcendem as formas 
ouvintes. Elas são de outra ordem, uma ordem com base visual e por isso 
têm características que podem ser ininteligíveis aos ouvintes. Ela se 
manifesta mediante a coletividade que se constitui a partir dos próprios 
surdos que se garantiram através de movimentos de resistência com a 
fundação de organizações administradas essencialmente por surdos”. 
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Essa definição de cultura, portanto, implica reconhecer as pessoas surdas ou 

com deficiência auditiva como indivíduos que se comunicam usando sua própria 

língua, gestual e visual, capazes de perceber o mundo de maneira diferente, a ponto 

de construírem seus próprios significados (PRIETCH, 2014, p.32). 

Possuir uma cultura é também possuir uma identidade cultural. Identidade 

essa, apresentada por Quadros (2005, p.7) como o “conjunto de características que 

distinguem os diferentes grupos sociais e culturais entre si”. Ou seja, a identidade 

desse indivíduo dentro da sociedade dá-se exatamente pela diferença. 

A cultura, de maneira análoga, não se constitui somente a partir dos processos 

de escolarização. Segundo Salles et al (2004, p.42, p.73), a realidade heterogênea de 

cada indivíduo surdo é única, e os processos de escolarização devem contribuir para 

a constituição de diferentes significados culturais, mas a identidade deste indivíduo 

perante a comunidade surda e a contribuição que este pode oferecer para a 

construção desta cultura, dar-se-á principalmente pelas experiências socioculturais 

que devem ser compartilhadas ao longo da vida – como se dá com qualquer indivíduo. 

Quadros (2005, p.3) e Prietch (2014, p.31) entendem essas experiências 

como “elementos chaves para o modo de produção cultural ou de identidade”. O modo 

como a troca de experiências, por meio da comunicação, influencia na construção do 

ambiente social, da cultura e de sua identidade, é bem definida no pensamento de 

Maturana e Valera (2001) e suas teorias a respeito do acoplamento estrutural e social. 

“Toda vez que há um fenômeno social há um acoplamento estrutural entre 
indivíduos. Portanto, como observadores podemos descrever uma conduta 
de coordenação recíproca entre eles. Entendemos como comunicação o 
desencadeamento mútuo de comportamentos coordenados que se dá entre 
os membros de uma unidade social. [...] Assim, o peculiar da comunicação 
não é que ela resulte de um mecanismo distinto dos demais comportamentos, 
mas sim que ocorra no domínio do acoplamento social”. (MATURANA; 
VARELA, 2001, p. 214-215) 

Tais experiências impactam na construção subjetiva do sujeito surdo e de sua 

identidade como pessoa incluída nessa comunidade. Podemos exemplificar essas 

experiências através de referências pessoais, experiências de vida, vivência 

educacional e familiar e até mesmo as condições socioeconômicas. Por causa desses 

fatores e das diferentes experiências vividas por cada indivíduo, Prietch (2014, p.31) 
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nos lembra que “o nível de proficiência na língua oral-escrita, no nosso o português, é 

muito diferente entre uma pessoa e outra”. 

  



27 

 

3. LÍNGUA E LINGUAGEM PARA O SURDO 

 

 

O segundo ciclo dessa pesquisa é focado em estudar o processo de letramento 

bilíngue do sujeito surdo e as dificuldades apresentadas durante o aprendizado.  

Não poderíamos discutir sobre o processo de letramento bilíngue de uma criança 

com deficiência auditiva sem antes passarmos pela definição do "instrumento mais 

perfeito que herdamos de nossos pais e em cujo aperfeiçoamento colaboraram 

incontáveis gerações desde a origem da humanidade" (FLUSSER, 2004, p36), a 

língua.  

Kober (2009), Salles et al (2004) e Oliveira (2012), ajudam-nos a refletir sobre 

as definições de língua e linguagem, bem como entender a função identitária que elas 

exercem sobre o indivíduo.  

Ainda neste contexto, procuramos investigar as principais características e 

dificuldades no ensino e aprendizagem de LIBRAS como primeira língua e o português 

como segunda língua. 

 

 

3.1.  A Língua e a Linguagem 

 

 

“Muitas comunidades humanas não têm escrita. Mas todas as comunidades 

humanas têm uma língua”. (SALLES et al, 2014, p.67) 

Iniciamos nossa discussão a respeito da língua e da linguagem com essa 

passagem de Salles et al (2014), para exemplificar o quanto a língua é importante 

para um povo de uma determinada cultura. 

Destacamos a definição do termo língua, a partir de Salles et al (2014, p.74): 

“O termo língua tem sido usado para designar uma língua nacional, 
expressão do conjunto de manifestações culturais e artísticas de um povo e 
de uma geopolítica, a que se pode associar o papel de língua oficial e quadro 
de referência. Como língua nacional, é fator de união e identificação cultural. 
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Como língua oficial, tem funções institucionais e políticas”. (SALLES et al, 
2014, p74) 

 

Também Gagné (apud KOBER, p. 181), por exemplo, reitera à importância de 

uma língua, destacando que “a língua é fator-chave da existência e da definição das 

comunidades, pois, além de seu papel de suporte, é elemento catalisador da cultura 

e valores de uma coletividade”. 

Ampliando nosso pensamento para além das funções institucionais e políticas 

apresentadas por Salles et al (2014), podemos afirmar que a língua natural será 

absorvida pelo indivíduo, por meio de métodos próprios e em função da natureza das 

próprias línguas envolvidas. 

A língua se constitui em um atributo que distingue os seres humanos de outros 

animais. Segundos Salles et al (2014, p.62), a linguagem interage com outras 

habilidades cognitivas a ponto de desenvolver em conjunto com essas outras 

habilidades específicas, estruturas neurológicas e perfil cognitivo do indivíduo. Nosso 

cérebro, encontra-se “neurologicamente equipado” para adquirir uma língua. 

Importante notar que está língua não se restringe exclusivamente à língua oral. 

Dentro do nosso contexto de pesquisa, por exemplo, as pessoas que nascem 

surdas e aprendem a língua de sinais, são exemplos de que a audição, ou o “ouvir a 

fala”, não são condições restritivas para a aquisição de uma língua. 

Ao aprender a língua de sinais, a crianças não só aprende a língua em si, 

como também é capaz de aprender todas as suas sutilezas e suas articulações 

gramaticais, semânticas e pragmáticas. Desta forma, Salles et al (2014, p.64) destaca 

que qualquer pessoa normal é capaz de saber a língua de sua comunidade de modo 

a utilizá-la de forma natural. 

A principal característica da língua de sinais diz respeito à sua modalidade 

visuo-espacial.  As línguas que utilizam a modalidade visuo-espacial são 

manifestações do uso de uma língua tanto quanto as que utilizam a modalidade oral. 
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Independentemente da modalidade aplicada no uso da língua, as funções 

linguísticas que servem a língua, não devem ser apenas apresentadas como uma 

abordagem comunicativa, mas precisam ser vividas, e ser experiências. 

Salles et al (2014, p.78) destaca também a arbitrariedade do signo linguístico. 

Esse conceito define que na constituição de um símbolo linguístico, a relação entre o 

“significante” e o “significado” é arbitrária, ou seja, não existe relação com a forma do 

significante que dê motivo às propriedades do significado. Muitos sinais presentes na 

língua possuem uma motivação icônica muito forte. Os mesmos autores (idem) 

ressaltam as possibilidades de que o contraste “se explique pela natureza do canal 

perceptivo”. Nesta modalidade visuo-espacial estudada, a articulação das unidades 

que compõem o significante permite a representação icônica de traços semânticos do 

seu significado. Em outras palavras, muitos sinais são capazes de reproduzir imagens 

de seus referentes.2 

Outra característica presente na língua de sinais que vale ressaltar, é a 

simultaneidade na realização das características linguísticas. Essa simultaneidade, 

também presente na língua oral, pode ser caracterizada e utilizada na língua de sinais 

como “marcas não-manuais”. Tais marcas são expressas, por exemplo, a partir de 

movimento do pescoço e em expressões faciais, em sincronia com o movimento 

manual para formação do sinal. Na língua oral, a simultaneidade pode ser percebida 

a partir da entoação e intensidade que se dá à fala. (SALLES et al, 2014, p.79)  

A essa simultaneidade, Quadros (2000, p.01) ressalta que os sinais por si só, 

normalmente não são capazes de expressar o significado completo do discurso. No 

entanto, esses significados são determinados por aspectos que vão envolver uma 

“interação dos elementos expressivos da linguagem”. Segundo a autora, “o receptor 

deve determinar a atitude do emissor em relação ao que ele produz (...) Os surdos 

utilizam a expressão facial e corporal para omitir, enfatizar, negar, afirmar, questionar, 

salientar, desconfiar e assim por diante”. (Idem) 

                                            

2 Pode-se notar em Salles et al (2014), o emprego de uma matriz teórica linguística 
saussuriana, como sugeriremos nas conclusões, é possível considerar que outras matrizes teóricas – 
por exemplo, a da semiótica persiana – abririam aqui novas possibilidades. 
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Dentro do espaço linguístico, Salles et al (2014, p.29) aponta para dois modos 

distintos de convivência do fenômeno da comunicação. O primeiro nos remete ao 

individualismo, onde, para o autor, há o estabelecimento de um sujeito plurilíngue que 

“utiliza várias línguas ou vive entre várias línguas”. Em contrapartida, há também o 

coletivo, em que uma mesma comunidade, podem coexistir várias línguas. 

Independentemente do modo de convivência no qual o fenômeno se estabelece, o 

mais importante é a função identitária que será preenchida sobre o indivíduo. 

(SALLES et al, 2014, p.29)  

Calvet (apud SALLES et al 2014, p.31) complementa o raciocínio ao procurar 

definir como essa função identitária se manifesta a partir de uma forma linguística 

única: 

“[...] a identidade é, de fato, um fenômeno essencialmente diferencial, ela 
aparece apenas diante de outra, do diferente, e ela pode então variar quando 
muda a outra. [...] A necessidade de definição de identidade, de distinção, 
leva assim a impor sua marca à língua, a função que cria, desse modo, a 
forma linguística necessária à sua manifestação”. (CALVET, 2001, p.244 
apud SALLES et al 2014, p.31) 

Segundo Calvet, é por meio da definição de uma identidade e distinção do 

indivíduo em seu coletivo, que a língua será modificada. E essa mudança será 

precursora na criação de uma nova forma linguística necessária à sua manifestação.  

Em complemento, Kober (2009, p.52) relata que a percepção da identidade e 

manifestação da linguagem podem ser apontadas como um processo específico no 

qual ambas são resultantes de atos da própria criação linguística: 

“A linguagem forma-se em meio ao mundo e a este se dirige, numa relação 
dialética constante. A linguagem, então, só pode se dar porque o homem 
busca algo, porque tem a possibilidade de adquiri-la e por que está num 
mundo linguístico que lhe desperta a atenção. Há sempre uma troca e uma 
transformação”. (KOBER, 2009, p.52) 

Salles et al (2014, p.63), por fim, afirma que “a linguagem se encontra 

intrinsecamente ligada à natureza humana, tanto no aspecto biológico, como no 

aspecto psicossocial”.  

Encontramos este mesmo pensamento em Kober (2009, p.43). A autora faz 

referência à língua como ponto de presença e existência do homem. “A consciência 
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se dá pelo fluxo da existência, pela percepção do mundo exterior, a consciência 

hospedada num corpo e atada ao mundo”. (KOBER, 2009, p.43) 

Portanto, o que procuramos exemplificar por meio destes autores é a relação 

intrínseca que se estabelece entre a identidade e a língua em sua forma linguística. O 

modo como a identidade se utiliza de uma língua para expressar sua manifestação, 

ao mesmo tempo que se modifica à ponto de tornar-se resultante da própria criação 

linguística.  

De acordo com Kober (2009, p.43), a língua em si não se transmite, mas dura 

e perdura, sob a forma de um processo evolutivo contínuo. Marchushi (apud KOBER, 

2009) afirma que a cultura, no entanto, irá ser moldada na língua. E Bakhtin (apud 

KOBER, 2009, p.66) complementa que os indivíduos não recebem essa língua pronta 

já para ser utilizada, mas que eles penetram “na corrente da comunicação verbal; ou 

melhor, somente quando mergulham nessa corrente é que sua consciência desperta 

e começa a operar”. (Idem) 

Seguindo este raciocínio, aplicado ao contexto estudado, podemos então 

assumir a língua de sinais como língua natural do Surdo, tendo um papel fundamental 

na formação identitária e cultural do sujeito, influenciando e sendo influenciada pelo 

meio em que se aplica. É válido destacar também que os pensamentos de Marcushi 

e Bakhtin reforçam ainda mais a necessidade do encontro de crianças surdas com 

usuário nativos da língua de sinais, a fim de que elas possam modelar sua identidade 

por meio da língua. 

Salles et al (2014, p.36) destaca que os surdos possuem uma história de vida 

e de pensamentos diferenciados, por possuírem uma língua de origem e essência 

“gestual” gerando uma modalidade visuo-espacial. Essa diferença de modalidade é 

responsável por implicar em uma visão do mundo diferenciada e única se comparada 

à comunidade ouvinte, que possui sua língua pautada na modalidade oral, cuja 

substância é o “som”. Para Salles et al (idem) os surdos possuem “uma forma peculiar 

de apreender o mundo que gera valores, comportamento comum compartilhado e 

tradições sócio interativas. A esse modus vivendi dá-se o nome de 'Cultura Surda”. 

Seguindo o mesmo raciocínio, Kober (2009, p.51) ressalta linguagem como 

instrumento, que lança o indivíduo no mundo que vive e experimenta. Desta forma, a 
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autora destaca que não podemos nos remeter só à língua; e não é possível deixar de 

lado a cultura que se dá na linguagem. Na língua de sinais, por exemplo, seria 

impossível separarmos a língua de seu sinalizador. Para Kober, os sinalizadores 

tendem a improvisar, brincar com sinais, expressar seu humor, imaginação e 

personalidade.  

Podemos assumir que, assim como a língua oral, a língua de sinais, não é 

apenas uma manipulação de símbolos de acordo com regras gramaticais que devem 

ser aplicadas, mas também uma voz para o sinalizador, “o corpo e a alma do 

sinalizador, sua identidade humana singular, expressam-se no ato de sinalizar”. 

(KOBER, 2009, p.59) 

Ressaltamos novamente a importância do contato da criança surda com 

adultos surdos e outras crianças surdas também, para que exista um contato 

linguístico favorável à aquisição da língua, possibilitando a imersão desta criança na 

língua de sinais. 

Sobre este assunto, Salles et al (2014, p.43) e Kober (2009, p.59) também 

sustentam ser imprescindível considerar o acesso à língua de sinais pela criança 

surda o mais breve possível, de forma a possibilitar uma vivência e experiências 

estruturantes com os surdos usuários desta língua de sinais. Para os autores, este 

processo de imersão na língua, irá garantir sua apropriação da linguagem, a partir do 

contato e da prática significante da língua. 

Kober recorre a Bakhtin (apud KOBER 2009, p.66), a fim de complementar a 

importância do acesso e do contato da criança com a língua de sinais. 

“[...] a unicidade do meio social e a do contexto social imediato são condições 
absolutamente indispensáveis para que o complexo físico-psíquico-fisiológico 
que definimos possa ser vinculado à língua...”, e cada indivíduo “irá destacar-
se como ser único ao usar a língua ou as línguas das quais se tenha 
apropriado”. 

Percebemos que tais perspectivas se estendem para além do objetivo 

pedagógico em sala de aula, para um conjunto de práticas dotadas de sentido, “de 

respeito às diferenças, de confronto com a realidade cultural e linguística do surdo, 

não se restringindo aos parâmetros de normalidade orgânica e desvinculando o 
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referencial do viés da deficiência e da visão clínica de reabilitação”. (KOBER, 2009, 

p.59) 

Além dos aspectos gramaticais e semânticos que norteiam a língua de sinais, 

assim como sua função identitária sobre o sujeito surdo e a formação da cultura surda 

baseada na comunidade que vivem e se relacionam, os surdos também devem ser 

capazes de lidar com aspectos específicos da língua oral, no nosso caso, a língua 

portuguesa, que se manifestam de forma única e diferente com relação aos aspectos 

específicos da língua de sinais e seu caráter visuo-especial. 

Segundos Salles et al (2014, p.118) essa tarefa de adquirir uma língua oral 

impõe-lhes domínios dos elementos do léxico, sintáticos, semânticos e até mesmo 

fonológicos. De maneira geral, na aquisição da língua materna o entendimento de 

algumas propriedades da língua em toda sua complexidade não se faz necessário 

para que o sujeito seja capaz de dominar a língua. Na aquisição de uma segunda 

língua, no entanto, esse entendimento pode-se fazer necessário, principalmente 

quando esta segunda língua se utiliza de um canal perceptivo diferente do utilizado 

na língua materna, como é o caso da língua de sinais para a língua oral. 

A articulação de propriedades da língua nativa em conjunto com a língua-alvo, 

dá origem à chamada “Interlíngua”. (SALLES et al, 2014, p.116). Espera-se neste 

processo que o sujeito faça generalizações e acabe por criar regras que decorrem da 

sua capacidade criativa para a aquisição da linguagem. Neste processo, podemos 

destacar o fato de que cada indivíduo percebe e agrega os elementos linguísticos de 

maneira única e a seu tempo. Desta forma a motivação no ensino, assim como a 

aceitação da língua-alvo são fatores que influenciam diretamente na eficiência do 

aprendizado da língua (SALLES et al, 2014, p.127) 

Em complemento a este conceito de interlíngua visto nos trabalhos de Salles 

et al (2014), encontramos nas pesquisas de Oliveira (2012) referências ao uso de uma 

“metalíngua” no processo de ensino e aprendizagem de línguas em geral. 

A partir dos estudos de Krashen, professor emérito no estudo de línguas da 

Univestity of Southern California, Oliveira (2012) nos descreve a teoria formulada por 

este professor, que pressupõe a aquisição de uma segunda língua a partir de dois 

modos de processamento dessa língua: 
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“O primeiro, por aquisição, processo inconsciente e intuitivo no qual o 
indivíduo é exposto à segunda língua e a adquire da mesma forma que a 
primeira [...] O segundo, por aprendizagem, processo consciente e racional 
no qual o indivíduo se concentra na forma, ambiente típico da sala de aula”. 
(OLIVEIRA, 2012, p.05) 

Segundo Oliveira (2012, p.02) a fluência na língua é adquirida não apenas 

praticando-a, mas pela compreensão do conteúdo recebido. 

Essa necessidade de compreensão do conteúdo e da prática da língua-alvo 

em relação à língua materna gera a “metalíngua”, conceito similar ao definido por 

Salles et al (2014) como a “interlíngua”. Ambas se concentram na reflexão da língua-

alvo comparando-a com aspectos linguísticos da língua materna, com o objetivo de 

dar suporte à interação com a língua alvo em situações distintas. 

  

 

3.2.  O Processo de Alfabetização 

 

 

Nesta parte do capítulo, discutiremos o desenvolvimento histórico do processo 

de alfabetização do surdo, desde seu surgimento, até a metodologia aplicada 

atualmente. É importante ressaltar que nosso objetivo neste momento não está em 

julgar melhores práticas de ensino para crianças surdas, mas apresentar 

historicamente, como se deu o desenvolvimento das metodologias de ensino que são 

aplicadas nos dias atuais. 

Segundo Quadros (2000, p.02) quando pensamos em processo de 

alfabetização, temos tendências em acreditar que ele está exclusivamente 

relacionado à decifração do código escrito. Para o autor, o processo de alfabetização 

na língua de sinais e na escrita são formas de garantir que a criança surda tenha 

capacidade de ler e escrever, ao mesmo tempo em que o próprio ensino da língua de 

sinais de forma consciente torna-se uma maneira de prover a melhoria e refinamento 

de tais processos de ensino e aprendizagem. 

Segundo Skliar (apud SALLES et al, 2014, p.51), existiram dois grandes 

períodos na história da educação dos surdos. O primeiro período, que tem seu início 

em meados do século XVIII, se estendendo até a primeira metade do século XIX, é 

definido como “período prévio”. Nesta época, eram comuns as experiências 
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educativas por intermédio da língua de sinais, assim como pensamos ser a maneira 

mais efetiva de se ensinar e transmitir o conteúdo. Porém, o segundo período, que 

teve início em 1880 com o Congresso de Milão e em alguns casos perdura até os dias 

atuais, desenvolve-se o predomínio absoluto da transmissão do conteúdo e ensino da 

língua por meio da língua oral. 

As semanas em que se realizou o Congresso de Milão desempenharam um 

papel fundamental e decisivo na concepção ideológica da surdez e das diferenças do 

sujeito surdo. Para Kober, o Congresso de Milão serviu como “um divisor de águas na 

história da surdez e do sujeito portador da surdez”. (KOBER, 2009, p.30) 

A oralização do ensino para os surdos, juntamente com o rompimento do 

ensino da língua de sinais, determinados neste congresso, esteve vinculado a fortes 

interesses políticos, filosóficos e religiosos, muito mais do que aos próprios interesses 

educacionais.  

De acordo com Skliar (apud KOBER, 2009, p.30), mesmo sem a participação 

efetiva dos surdos, o congresso foi responsável por banir a língua de sinais 

considerando que “a verdadeira integração ao universo majoritário só ocorreria por 

meio da aprendizagem da língua oral”. 

Como resultado de tais proibições e regras estabelecidas, instala-se no meio 

da organização metodológica do ensino o “Oralismo”, acentuando uma transformação 

histórica do espaço escolar e de suas discussões. Sacks e Quadros destacam alguns 

dos problemas ocasionados pela tentativa de impor o “Oralismo” como metodologia 

de ensino: 

“[o] oralismo e a supressão do Sinal resultaram numa deterioração dramática 
das conquistas educacionais das crianças surdas e no grau de instrução do 
surdo em geral. Muitos dos surdos hoje em dia são iletrados funcionais. Um 
estudo realizado pelo Colégio Gallaudet em 1972 revelou que o nível médio 
de leitura dos graduados surdos de dezoito anos em escolas secundárias nos 
Estados Unidos era equivalente apenas à quarta série; outro estudo, efetuado 
pelo psicólogo britânico R. Conrado, indica uma situação similar na Inglaterra, 
com os estudantes surdos, por ocasião da graduação, lendo no nível de 
crianças de nove anos [...]”. (SACKS apud SALLES et al, 2014, p.52) 

Para Quadros (2000), o trabalho exaustivo de oralização apresenta resultados 

limitados na maioria dos casos. Para a autora, os surdos acabam compreendendo 

apenas 20% da mensagem que lhes é transmitida, além da sua emissão oral não ser 
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inteligível por pessoas que não estão em convívio contínuo com o sujeito, mesmo que 

este sujeito se submeta a um intenso trabalho clinico terapêutico. 

Em Vygotsky (2001 p. 71-72), o autor nos deixa claro que a memorização de 

palavras juntamente com sua associação aos objetos é uma ação que não 

desempenha nenhuma formação de novos conceitos. 

“Quando uma palavra nova é aprendida pela criança, o seu desenvolvimento 
mal começou: a palavra é primeiramente uma generalização do tipo mais 
primitivo; [...] A experiência prática mostra também que o ensino direto de 
conceitos é impossível e infrutífero. Um professor que tenta fazer isso 
geralmente não obtém qualquer resultado, exceto o verbalismo vazio, uma 
repetição de palavras pela criança, semelhante à de um papagaio, que simula 
um conhecimento dos conceitos correspondentes, mas que na realidade 
oculta um vácuo”. (Vygotsky, 2001 p. 71-72)  

O trecho apresentado não se refere exclusivamente ao ensino da língua de 

sinais. Porém se no ensino da língua oral a imposição de conceitos e a repetição de 

palavras pela criança é ineficaz, há de se concluir que para a língua de sinais essa 

mesma metodologia tende a ser mais ineficaz ainda, agravada pela diferença da 

modalidade da língua para visuo-espacial. 

Segundo Kober (2009, p.31) o período que transcorreu após o congresso de 

Milão contribuiu ainda mais para a marginalização do surdo, visto que neste período, 

a criança surda passa a ter suas práticas educativas comuns para centralizar-se nos 

treinamentos necessários para a prática da fala, mesmo que essa atividade pudesse 

ser praticamente impossível para determinados níveis de surdez. 

Para Salles et al (2014, p.51) este segundo período apontado por Skliar, em 

que houve uma priorização do ensino da fala como parte central do desenvolvimento 

do trabalho pedagógico nas escolas, deu-se principalmente por uma necessidade de 

se buscar equivalência de ensino e aprendizado entre surdos e ouvintes. 

“A metodologia é pautada no ensino de palavras e tais atitudes respaldam-se 
na alegação de que o surdo tem dificuldade de abstração. Aprender a falar 
tem um peso maior do que aprender a ler e a escrever”. (SALLES et al, 2014, 
p.51) 

Mais de 100 anos após o Congresso de Milão, a comunidade surda conquista 

um espaço político de grande relevância. Em 1987, segundo Souza (apud KOBER, 

2009, p.34) há a criação da Federação Mundial do Surdo, a World Federation of the 

Deaf (WFD). A WFD foi responsável por promover um encontro internacional na 
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Finlândia, onde foi postulado que cada criança ou pessoa surda “deveria ter o direito 

de utilizar livremente, na escola ou em qualquer outro lugar, a linguagem de sinais de 

seu país, e que, portanto, qualquer escola deveria se preparar para a coexistência das 

línguas oral e de sinais”. (SOUZA apud KOBER, 2009, p.34) 

Desde então, as escolas passaram a praticar os dois modelos de ensino 

simultaneamente, atendendo à preocupação de acolher a língua de sinais ao mesmo 

tempo que a língua oral. 

Para Kober (2009, p.38), este modelo, definido pela autora como “bimodal”, 

representou grandes prejuízos para as duas línguas:  

“A língua materna do sujeito que fala tende [...] a reprimir a estrutura da 
segunda língua [...] que, grosso modo, é caracterizada pela simplificação da 
gramática de duas línguas em contato”. (KOBER, 2009, p.38) 

Esta modalidade de ensino bimodal, onde a estrutura da língua oral, no nosso 

caso a portuguesa, é imposta sobre a língua de sinais brasileira é definido como 

“português sinalizado”. 

Dadas as dificuldades e os prejuízos gerados pela aplicação de uma 

modalidade bimodal, o português sinalizado evolui para um estado de educação 

bilíngue. Segundo Salles et al (2014, p.53) a educação bilíngue surge como uma 

proposta de ensino que prevê o acesso às duas línguas dentro do contexto escolar, 

porém estudadas de maneira separada e respeitando suas diferenças linguísticas.  

Na educação bilíngue deve-se priorizar a língua de sinais como língua natural 

da criança surda, e desta maneira partir para o ensino da língua escrita como segunda 

língua. Para o autor, a proposta do ensino bilíngue busca resgatar “o direito da pessoa 

surda de ser ensinada em sua língua, a língua de sinais, levando em consideração os 

aspectos sociais e culturais em que está inserida”. (SALLES et al, 2014, p.53) 

Quadros (2005, p.02) nos introduz ao bilinguismo conceituando-o como “o uso 

que as pessoas fazem de diferentes línguas (duas ou mais) em diferentes contextos 

sociais”. Percebemos por meio de Quadros que o conceito do ensino bilíngue que 

pode ser aplicado para o ensino de quaisquer diferentes línguas, também pode ser 

aplicado ao ensino da língua de sinais, dado seu contexto único em relação à língua 

oral. A mesma autora reforça nosso pensamento ao notar que “no contexto bilíngue, 
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as pessoas usam diferentes línguas em contextos completamente diferenciados”. 

(QUADROS, 2005, p.02).  Oliveira (2012, p.4) ressalta que dentro desta abordagem 

educacional bilíngue, as metodologias aplicadas no ensino da língua de sinais não 

são uniformes em nosso país.  

No entanto, como veremos a seguir, um aprendizado efetivo não se baseia 

apenas em uma metodologia que empregue de forma sistemática a produção textual, 

mas que consiga, independentemente do método aplicado, prover experiências de 

aprendizado contextualizando o aluno o mais próximo possível da vida real. 

Perlin (apud BASSO, STROBEL E MASUTTI, 2009, p.17) afirma que a 

metodologia do letramento bilíngue “não se trata de uma pedagogia pronta, mas de 

uma pedagogia histórica que assume o jeito surdo de ensinar, de propor o jeito surdo 

de aprender, experiência vivida por aqueles que são surdos”. Segundo Perlin (idem), 

a maneira de um surdo aprender requer um jeito surdo de ensinar. 

Oliveira (2012, p.12) complementa ao afirmar que a produção oral e escrita 

tende a desempenhar um papel indireto no processo de aprendizado de uma segunda 

língua, mesmo não nos referindo exclusivamente à língua de sinais. O autor define o 

“insumo compreensível”, como fator mais importante no desenvolvimento desta 

metodologia de ensino baseada em duas línguas distintas. Este insumo é retratado 

como “informações recebidas dentro e fora da sala de aula pelo aprendiz”. (OLIVEIRA, 

2012, p.12) 

Novamente dentro do contexto do ensino da língua de sinais, Quadros (2000, 

p.7) afirma que “Ler e escrever são atividades que decorrem de experiências 

interativas reais que as crianças experienciam”. 

Seguindo este raciocínio, a mesma autora nos expõe que é diante das 

experiências vivenciadas pela criança surda com o sistema de escrita, que está 

diretamente relacionado com a língua em uso, que a criança será capaz de criar 

hipóteses e, a partir disso, se alfabetizar. (QUADROS, 2000, p.6) Para entendermos 

melhor qual o significado desta “experiência”, Basso, Strobel e Masutti, (2009, p.17) 

nos ajudam a refletir ao proporem ser necessário a criação de uma outra forma de 

ensinar, uma vez que as crianças surdas aprendem principalmente pelas experiências 
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visuais e tomam conhecimento do mundo por meio das interações proporcionadas 

pela língua de sinais. Essa experiência, portanto, está em vivenciar e ser parte deste 

processo de aprendizagem, não apenas como receptor de informação, mas a partir 

de interações com seu próprio meio. 

Segundo Kober (2009, p.95) todas as questões que permeiam o letramento 

do surdo devem passar também pela cultura deste indivíduo.  

“Não basta aprender o código alfabético e escrever frases ou textos que os 
outros compreendam. O letramento que desejamos é o letramento que 
possibilite ao Surdo encontrar-se no mundo e com o mundo, também a partir 
da segunda língua: ser tocado por ela, de tal modo que essa língua lhe dê 
sentido ao que lhe acontece”. (Idem) 

Aprender sobre a língua e com a língua é uma consequência natural do 

processo de alfabetização que se empenha na troca de experiências. Quando nos 

referimos ao letramento bilíngue, ou bilinguismo, não podemos deixar de lado as 

questões socioculturais que se relacionam ao contexto que será aplicado em sala de 

aula e consequentemente às mudanças previstas na metodologia que visem aplicar 

métodos coerentes para que exista de forma efetiva esta troca de experiências, 

possibilitando uma alfabetização mais eficaz. 

 

 

3.3.  As Dificuldades no Aprendizado 

 

 

Em continuidade à discussão apresentada sobre o processo de alfabetização 

do surdo, buscamos discutir e apresentar neste capítulo as dificuldades que a criança 

surda encontra durante sua alfabetização. É válido ressaltar novamente que neste 

momento não procuramos julgar as melhores práticas de ensino, mas, por meio da 

pesquisa bibliográfica, apresentar estudos relevantes sobre os desafios que a criança 

surda enfrenta durante seu processo de educação bilíngue.  

Segundo Basso, Strobel e Masutti, (2009, p.12) o processo de ensino, de 

maneira ampla e generalizada, só será efetivo se quem ensina conseguir perceber a 

maneira como cada indivíduo se relaciona com seu grupo, por meio do conhecimento 

e com o ato criativo.  
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O conhecimento é descrito pelos autores como “uma junção de arte, de 

técnicas e de vivências” (idem). Sempre haverá dessa forma, uma relação entre quem 

ensina e o que ensina. No contexto do ensino da língua de sinais, assim como em 

outros contextos, o educador organiza seus conhecimentos a partir da sua própria 

visualidade, ou seja, da sua própria perspectiva. A partir disso, outras características 

tais como: a) intencionalidade, entendida como um objetivo claro; b) reciprocidade, 

que é o ato do aluno efetivamente se envolver no processo pedagógico; c) a mediação 

dos significados, que representa como os significados são construídos e absorvidos 

com o aluno. Em conjunto, essas propriedades irão exigir uma expressiva criatividade 

na construção e composição dos elementos da pedagogia, que, no nosso contexto se 

restringe à pedagogia visual. Estes serão determinantes para o êxito do processo de 

aprendizagem de alunos surdos. 

Bondia (apud KOBER 2009, p.24) complementa que este lugar de ensino 

pode ser pensado como o lugar da experiência dotada de sentido, da técnica aplicada 

ou de práxis reflexiva, ou seja, lugar em que a experiência seja capaz de dar sentido 

ao que somos e ao que nos acontece. 

Seguindo este raciocínio, Silva (2009, p.6) ressalta que o ensino deixa de ser 

uma função atribuída apenas ao professor e passa a ser compartilhada com o grupo 

formado por todos os sujeitos envolvidos nesse processo de ensino e aprendizagem, 

sejam eles, professores, monitores, tutores e até os próprios alunos. Segundo o autor, 

o professor deixa de ocupar um lugar de “detentor e transmissor do conhecimento”, 

passando a administrar um grupo que “planeja e desenvolve as atividades de modo a 

proporcionar e promover a aprendizagem através de autonomia e interação dos 

alunos”. (Idem) 

Sob o ponto de vista cognitivo, podem ser encontrados em Quadros (2005, 

p.04) estudos que descrevem como o processo de aquisição da língua de sinais por 

crianças surdas ocorre em um período análogo à aquisição da língua oral por crianças 

ouvintes. Logo, assim como ocorre no desenvolvimento da aquisição da língua em 

crianças ouvintes, Quadros (idem) acredita que “possibilitar a aquisição da linguagem 

das crianças surdas implicará um desenvolvimento mais consistente do seu processo 

escolar”, a autora sustenta seu argumento, afirmando que as crianças que iniciam o 

ciclo escolar com uma língua melhor consolidada terão maiores possibilidades de 
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desenvolver as habilidades de leitura e escrita com mais consistência. Para tanto, é 

necessário que crianças surdas sejam inseridas dentro da cultura surda e tenham 

acesso à língua de sinais com sinalizantes fluentes desta língua muito mais cedo. 

(Quadros, 2005, p.04) 

Em complemento ao ponto de vista de Quadros, encontramos referências em 

Piaget a respeito da necessidade da introdução da criança surda à língua de sinais o 

mais breve possível, onde o autor afirma que “o surgimento tardio de algumas 

habilidades cognitivas em crianças surdas é devido à sua falta de experiência e suas 

dificuldades de linguagem, não ao seu nível de funcionamento cognitivo”3. (apud 

PASSIG; EDEN, 2000, p.01, tradução nossa) 

Nos estudos de Passig e Eden (2000, p.04) os autores destacam que apesar 

das crianças surdas e ouvintes apresentarem estruturas de pensamento e capacidade 

cognitiva semelhantes, a deficiência auditiva pode ocasionar a perda da capacidade 

da produção oral e consequentemente o aumento da falta de uma experiência 

apropriada quando expomos estas crianças apenas à linguagem oral. As 

consequências, segundos os autores, refletem em “dificuldades no pensamento 

conclusivo e na obtenção de conclusões fundamentadas utilizando o processamento 

indutivo”4. (Idem, tradução nossa) 

Passig e Eden (2000, p.01) partem de uma série de pesquisas para sugerirem 

que os educadores deveriam se preocupar também com a capacidade de abstração 

da criança surda. Os autores afirmam que crianças surdas podem apresentar “níveis 

mais baixos de qualidade de pensamento abstrato do que as crianças normais devido 

às dificuldades com processos indutivos e dedutivos”5. (PASSIG; EDEN, 2000, p.01, 

tradução nossa). Segundo a pesquisa, esta dificuldade não é notada a níveis básicos 

                                            

3 “the delayed emergence of some cognitive abilities in deaf children is due to their lack of 
experience and their language difficulties, not to their cognitive functioning level” Piaget (1964 apud 
PASSIG; EDEN, 2000, p.01) 

4 “The consequences can be difficulties in conclusive thinking and in reaching reasoned 
conclusions using inductive processing” (PASSIG; EDEN, 2000, p.04) 

5 Lower levels of abstract thinking qualities than do normal hearing children due to difficulties 
with inductive and deductive processes. (PASSIG; EDEN, 2000, p.01) 
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de cognição e abstração, como por exemplo uma separação de formas e cores, mas 

torna-se mais expressiva quando a criança necessita aumentar o nível de abstração 

para conseguir resolver problemas matemáticos, por exemplo. Tudo isso devido às 

dificuldades na formação do pensamento abstrato. 

Passig e Eden (2000, p.02) dividem o “pensamento conclusivo” em três 

partes: indução, dedução e o uso de analogia. A primeira delas nos remete à 

capacidade de realizar observações específicas de forma a chegar a uma conclusão 

mais ampla; já a dedução é definida como o raciocínio a partir de uma generalização 

para instâncias específicas; exemplo o uso de analogias, por sua vez, é a capacidade 

de reconhecer relações entre padrões, por se “A é para B, assim como a relação de 

C para D”.  

Em complemento às pesquisas de Passig e Eden (2000) e à discussão da 

necessidade da experiência dotada de sentido, Remmel e Petters (2009, p.02) nos 

introduzem à “Teoria da Mente”. Esta teoria, segundo os autores, refere-se à nossa 

“compreensão popular de como a mente funciona e como os estados mentais 

(Crenças, desejos, emoções, etc.) são influenciados pela percepção e 

comportamento”6. (Idem, tradução nossa)  

Remmel e Petters (2009, p.02) utilizam-se desta teoria para suportar a ideia 

de que a experiência com a língua afeta diretamente o desenvolvimento da “teoria da 

mente”. Ou seja, as experiências que as crianças surdas têm com a língua de sinais 

certamente fará com que sua percepção e seu comportamento se desenvolvam de 

maneira diferente às crianças ouvintes. 

Entretanto, os mesmos autores complementam que as crianças surdas que 

aprendem a língua de sinais ao mesmo tempo que crianças ouvintes adquirem a 

língua oral, não apresentam atrasos no desenvolvimento cognitivo e na sua 

capacidade de percepção do mundo e de seu comportamento. (Idem) 

                                            

6 Theory of mind refers to our folk understanding of how the mind works and how mental states 
(beliefs, desires, emotions, etc.) are influenced by perception and influence behavior 
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Para os autores, este atraso do desenvolvimento cognitivo parece estar ligado 

a crianças que não possuem um contato eficaz e uma experiência dotada de sentido 

com a língua de sinais, que servirá de base para a construção e organização de seus 

pensamentos. Os autores exemplificam este caso como crianças surdas de pais 

ouvintes, no qual os pais não possuem fluência em língua de sinais suficiente para 

que a criança possa se desenvolver cognitivamente a ponto de acompanhar as 

demais crianças de sua idade. 

De acordo com Quadros (2000, p.05), as relações cognitivas desenvolvidas 

pelas crianças surdas e que também são fundamentais para o desenvolvimento 

escolar, estão diretamente relacionadas à capacidade desta criança de organizar suas 

ideias e pensamentos por meio, justamente, da língua que lhe permite interação e 

uma experiência mais apropriada com seus demais colegas. Este processo de 

alfabetização decorre, segunda a autora, com base em descobertas na própria língua 

e também nas relações que podem ser estabelecidas por esta. 

Tendo como base Quadros (2000, p.07), Passig e Eden (2000), Piaget (apud 

PASSIG; EDEN, 2000, p.01) e Remmel e Peters (2009), podemos afirmar que as 

oportunidades apropriadas e intensas de experiências com a língua de sinais devem 

sustentar e aprimorar o conhecimento gramatical, sintático e semântico desta língua 

por parte da criança. E este conhecimento dará suporte ao processo de escrita como 

segunda língua, considerando o contexto escolar da criança, além de possibilitar 

melhoras no processo cognitivo e de abstração para a criança. 

Pelo fato da língua escrita ser fundamentada a partir da língua oral, mesmo 

crianças que possuem acesso precoce à língua de sinais ainda apresentam 

problemas no processo de alfabetização de letras e palavras da língua escrita.  

A prática da leitura e da produção escrita, pode ser destacada como outras 

das principais dificuldades vivenciadas pelos alunos surdos durante o processo de 

aprendizado bilíngue.  

Segundo Salles et al (2014, p.72), uma das maiores dificuldades no 

aprendizado de uma língua escrita por uma criança surda se dá justamente por causa 

desse conflito de modalidade, onde para aprender a língua escrita por completa a 

crianças surda deveria ser capaz de “adquirir propriedades no nível fonológico e 
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prosódico que seu aparato sensorial auditivo está impedido (ou parcialmente 

impedido) de apreender” 

Quadros (2000, p.07) complementa ao afirmar que a criança, a partir do 

momento que começa a estabelecer relações com as letras e palavras do português, 

chega a um determinado nível onde o sistema escrito não é suficientemente capaz de 

expressar a língua na qual a criança surda organiza seu pensamento, a língua de 

sinais.  

Em outras palavras, seria como se uma pessoa de uma língua estrangeira 

viesse pela primeira vez ao nosso país, e se submetesse a se comunicar somente em 

português. Por mais que esta pessoa fosse fluente em português, a pouca experiência 

e contato com nossa língua oral, mesmo dentro da mesma modalidade linguística, não 

lhe permitiria conseguir expressar com absoluta exatidão seus pensamentos que são 

organizados e formados por sua língua de origem. 

Como citado anteriormente, diferentemente das línguas orais, a língua de 

sinais é constituída a partir da modalidade visuo-espacial. Devido à essa 

peculiaridade, a produção textual nesta língua dá-se pela inter-relação entre corpo, 

espaço e movimento. A língua de sinais, portanto, utiliza-se de meios cênicos como 

um elemento de atribuição de sentidos, por isso, o ambiente ou o espaço físico não é 

apenas um detalhe, mas um elemento decisivo para a produção de sentidos. 

Para Salles et al (2014, p.72), mesmo com estas dificuldades, o letramento da 

criança surda é, sem dúvidas, indispensável condição e ponto de partida para 

aquisição desta segunda língua e a construção de referências culturais da 

comunidade letrada. 

Para Kober (2009, p.98) é valido ressaltar que o letramento bilíngue do surdo 

com o português escrito “é a porta de entrada ao legado de séculos de produção de 

saber, bem como a sua integração e participação ativa da produção de conhecimento 

e a significação no mundo contemporâneo”, isso porque, segundo a mesma autora, 

sem este conhecimento, o surdo adquire um papel de coadjuvante perante uma 

sociedade que não lhe atribuirá uma cidadania efetiva. Kober acredita que o 

letramento em português escrito abrirá novas oportunidades ao surdo dentro de nossa 
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língua, além de servir como porta de entrada para um eventual letramento em outras 

línguas também. 

Para Basso, Strobel e Masutti, (2009, p.24) a prática da leitura pode ser 

entendida como “um processo de descoberta e de atribuição de sentidos”. As 

diferentes formas de entender um texto estão diretamente ligadas às diferentes formas 

de compreender e dar sentido ao mundo e dizem respeito às experiências particulares 

de cada um. 

Por meio da prática de leitura e sinalização na língua de sinais, a criança vai 

se familiarizando com as estruturas desta língua, aumenta seu vocabulário a partir da 

percepção de funções do uso da língua em diversas situações e é capaz de entender 

os conteúdos da linguagem utilizada por outros surdos. 

Basso, Strobel e Masutti, (2009, p.27) afirmam que este trabalho com a língua 

sinalizada é definido pelo desenvolvimento das habilidades de “expressar-se em 

sinais e compreender sinais” (idem) 

Para os autores, a leitura de sinais envolve habilidades visuais específicas 

que se diferenciam entre a língua sinalizada para a escrita de sinais. “Ler sinais que 

um sinalizador produz durante uma conversa, uma palestra ou uma consulta médica, 

por exemplo, requer um nível de atenção maior do que a atenção necessária para “ler” 

uma informação escrita”. (Idem) 

Por outro lado, Mascio et al (2013) destacam que os problemas de 

compreensão de textos por parte das crianças surdas encontram-se focados na 

“coerência global, assim como na coesão local, em períodos complexos e, em 

particular, a correlação. Para alguns indivíduos surdos, a decodificação e a fonologia 

podem ser problemáticas”7. (Idem, tradução nossa). Os autores destacam o uso de 

palavras não ambíguas e familiares na construção dos textos, ou ainda que as 

                                            

7 “[…] global coherence as well as local cohesion, complex periods and, in particular, 
correlation. For some deaf individuals, decoding and phonology can be problematic”. (MASCIO et al, 
2013) 
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palavras ao redor possam ajudar na compreensão com estas possíveis palavras 

ambíguas ou desconhecidas.  

De acordo com Prietch (2014, p.34) os alunos surdos podem apresentar por 

muitas vezes uma escrita que não atende aos padrões da norma culta da língua. Em 

complemento às pesquisas de Mascio et al (2013), Prietch destaca que isso se deve 

especialmente ao fato que essa aquisição da leitura e escrita em uma segunda língua, 

neste caso o português, pressupõe que a criança esteja alfabetizada na forma escrita 

de sua primeira língua, neste caso, a língua de sinais. Contudo, muitas vezes estas 

crianças surdas vão ter suas primeiras experiências com a língua de sinais somente 

na escola, ao ponto de que, enquanto crianças ouvintes já iniciam seu processo de 

alfabetização por já estarem minimamente familiarizadas com a língua oral, algumas 

crianças surdas ainda estão aprendendo duas línguas simultaneamente. 

Ainda neste contexto, Prietch (2014, p.66) destaca outras dificuldades que a 

criança surda enfrenta em seu processo de aprendizado da língua. Segundo a autora, 

em algumas metodologias de ensino propostas parte-se do pressuposto que o 

conteúdo, os desafios e as oportunidades apresentadas para os estudantes surdos 

na sala de aula devem acompanhar os mesmos níveis e condições propostas para 

alunos ouvintes. Em complemento a esta linha de raciocínio, encontramos nos 

trabalhos da Vaz (2012, p.23) críticas a respeito do uso desta metodologia:   

“A inclusão do aluno surdo não deve ser norteada pela igualdade em relação 
ao aluno ouvinte e sim por suas diferenças sócio-histórico-culturais, às quais 
o ensino se sustente em fundamentos, pedagógicos, políticos, históricos, 
implícitos nas novas definições e representações sobre a surdez”. (idem) 

Em outro trecho, Freire e Prado (apud VAZ, 2012, p.28) nos propõem a 

utilização da criação de conteúdo e do uso de uma metodologia, não somente aplicada 

para a alfabetização do surdo, mas também para os ouvintes, que seja capaz de criar 

“situações inusitadas que requerem engajamento, flexibilização de objetivos e 

avaliação contínua, visando à criação de ambientes de aprendizagem que favoreçam 

a construção de conhecimentos cognitivos”. 

É válido mencionar que, se por um lado as crianças surdas não devem ser 

expostas às mesmas condições de ensino de crianças ouvintes, por outro lado há de 

ser buscar um equilíbrio entre os conhecimentos já adquiridos pela criança e o 
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conteúdo que será estudado. De forma que haja um desafio natural e alcançável na 

construção e melhoria continua do conhecimento.  

Mascio et al (2013) destacam que as crianças surdas tendem a ser mais 

alertas ao serem tratadas de maneira diferente, e consequentemente sofrem com isso. 

Os autores exemplificam que por vezes as crianças surdas de uma determinada idade 

são submetidas a tarefas que não condizem com sua idade e nem com sua 

capacidade cognitiva, muitas vezes pela falta de material adequado para se trabalhar 

com os níveis de conhecimento que a criança já possui. Segundo os autores isto cria 

“desconforto na criança surda. No caso de crianças surdas mais velhas, quanto mais 

elas estão expostas ao fracasso, mais frustradas e mais irritadas elas crescem”8. 

(Idem, tradução nossa) 

 

 

3.4.  Currículo de Ensino de Libras 

 

 

Anteriormente discutimos que o processo de alfabetização, 

independentemente da língua a ser estudada, faz-se a partir da vivência e troca de 

experiência entre o aluno e a língua. Segundo Basso, Strobel e Masutti, (2009, p.12) 

há, dentro da prática do ensino e aprendizado da língua de sinais, um conjunto de 

práticas e eventos contidos na cultura surda que irão “ativar” a língua de sinais e suas 

formas de interação, produzindo um processo de aprendizado tanto individual como 

social. Portanto, para os autores, a metodologia no ensino da língua de sinais “deve 

estar em alinhamento com as diferenças produzidas dentro desses diferentes espaços 

que possibilitam a emergência do discurso surdo”. (Idem) 

Desta forma abrimos espaço para a discussão de quais características e 

objetivos podem ser aplicados quando pensamos em desenvolver um plano de ensino 

para ensinar LIBRAS.  

                                            

8 “This creates discomfort in the deaf child. In the case of older deaf children, the more they 
are exposed to failure the more frustration-prone and irritable they grow”.(MASCIO et al, 2013) 
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Entendemos este capítulo como um referencial teórico para o levantamento 

de requisitos necessários na criação do conteúdo que será aplicado no 

desenvolvimento de interfaces gamificadas para surdos. É a partir destas 

características que conseguiremos discutir posteriormente quais as melhores práticas 

no desenvolvimento de interfaces gamificadas para o público alvo contexto desta 

pesquisa. 

Um dos primeiros aspectos que devemos nos atentar na construção de um 

currículo de ensino são os objetivos nos quais estarão centralizadas nossas 

metodologias de ensino. Passig e Eden (2000, p.06, tradução nossa) destacam que 

um dos objetivos ao educar crianças surdas ou com deficiência auditiva deve estar 

focado em “enfatizam com eles a importância de alimentar o pensamento 

independente”9. Este pensamento independente pode ser alcançado, segundo os 

autores, por ferramentas que o educador deve disponibilizar aos alunos, que os 

ajudem a assumir uma vida independente.   

Esta definição de metas e objetivos no ensino da língua de sinais tem sua 

importância devido ao fato de que, em algumas escolas inclusivas, como mencionado 

por Prietch (2014, p.35), os currículos de ensino da língua de sinais não sofrem 

alterações metodológicas que levem em conta a deficiência auditiva. Ou seja, nesta 

metodologia, o ensino é baseado em um currículo que tem como objetivo a 

alfabetização de alunos ouvintes, resultando em um “desajuste sócio educacional”. 

Basso, Strobel e Masutti (2009, p.18) complementam a definição dos objetivos 

afirmando que o currículo de ensino da língua de sinais deve passar por métodos 

linguísticos adequados e trazidos pelo professor surdo, membro da cultura e da 

comunidade surda e que possa servir de referência para a construção da identidade 

surda para os alunos.  

O foco deste ensino, segundo Oliveira (2012, p.07) e Kober (2009, p.68), não 

deve centralizar-se na assimilação de regras gramaticais ou sintáticas, mas na 

                                            

9 “[…] emphasize with them the importance of nurturing independent thinking”. (PASSIG; 
EDEN, 2000, p.06) 
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compreensão de forma efetiva da mensagem que se quer transmitir em sala de aula. 

A presença de referenciais linguísticos competentes, seja para crianças surdas com 

níveis de aprendizado mais avançados, assim como para as iniciantes, irá criar 

oportunidades reais de interação e formação social mais imediata e adequada. 

Espera-se que a partir deste objetivo focado na compreensão da língua e 

desenvolvimento social e cultura, o currículo de ensino da língua de sinais possa 

assumir um caráter interdisciplinar e ter compromisso com todas as áreas possíveis 

de conhecimento, mesmo que invariavelmente possa ocorrer uma possível 

sistematização de algum conteúdo a ser ensinado. (BASSO; STROBEL e MASSUTI, 

2009, p.20)  

Encontramos em Quadros (2000, p.08) complemento ao foco interdisciplinar, 

onde é destacado que os processos de interações comunicativas que decorrem da 

interdisciplinaridade e do desenvolvimento interpessoal, são também “formas de 

desenvolver a conscientização do valor da língua e sua complexidade”. Quadros 

(idem) destaca que os valores que emergem desta interação são inquestionáveis para 

a sustentação do processo da escrita e sinalização dos sinais, assim como para o 

desenvolvimento da leitura e escrita do português, tido como segunda língua. 

Segundo Mascio et al (2013) o estudo sobre a compreensão de textos é 

investigado por muitos estudiosos do ensino de língua de sinais para surdos. A leitura, 

interpretação e compreensão dos textos por parte dos alunos surdos é considerada 

"uma das barreiras mais significativas para a aprendizagem e realização para jovens 

surdos durante toda a sua carreira escolar e para além de um emprego"10. (Idem, 

tradução nossa) Quadros (2000, p.08) novamente reforça que a produção de textos 

pelos próprios alunos surdos em sinais e na literatura em geral são fontes essenciais 

para o desenvolvimento deste processo. O relato de histórias e a produção de uma 

literatura infantil específica requerem um esforço da criatividade tanto do professor 

como do aluno para a criação de um conteúdo espontâneo e de fácil assimilação. 

                                            

10 “one of the most significant barriers to learning and achievement for deaf young people 
throughout their school career and beyond into employment” (MASCIO et al, 2013)  
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Desta forma, as atividades e a prática sobre a língua emergirão da própria 

produção textual do aluno e não a partir de exercícios repetitivos e 

descontextualizados. (BASSO; STROBEL e MASSUTI, 2009, p.20) 

Mascio et al (2013) destacam que as crianças surdas tendem a preferir textos 

curtos, com ilustrações detalhadas e coloridas. De fato, os autores confirmam em suas 

pesquisas que, se há figuras ou o uso de características lúdicas, as crianças se 

sentem mais estimuladas a praticar as tarefas de leitura.  

Entre outras características a serem destacadas nos processos de construção 

do currículo de ensino da língua de sinais, Quadros (2000, p.05) nos ajuda a entender 

e a irmos de encontro às dificuldades que mais se destacam neste processo de ensino 

e aprendizagem. 

Com relação ao ensino e à prática da sinalização dos sinais, tem-se a 

preocupação de se utilizar sinais com uma mão, duas mãos com movimentos 

simétricos e por fim duas mãos com movimentos não simétricos. A autora ainda 

ressalta a importância da utilização de classificadores com as configurações das mãos 

de maneira apropriada. Esses classificadores incluem as relações descritivas e 

preposicionais que se dão por meio das formas de objetos, pessoas e ações e também 

entre as relações que se estabelecem, como por exemplo, “ao lado de”, “em cima de”, 

“em baixo”, “dentro de”, “fora de”, “atrás de”, “em frente de” e etc.  

Ainda seguindo esta linha de raciocínio, é válido ressaltar o uso de expressões 

não manuais “gramaticalizadas”, tais como expressões interrogativas, topicalização, 

foco ou negação. Assim como a exploração das diferentes funções que o “apontar” 

pode exercer.  

Outro aspecto relevante da configuração das mãos nesta construção do 

ensino da língua de sinais está na exploração das mudanças de perspectivas na 

produção dos sinais, ou seja, na exploração da orientação que se dá à configuração 

da mão. 

Em concordância com esses aspectos que podem ser levados no ensino da 

língua de sinais, Quadros (2000, p.05) destaca ainda que a filmagem da produção de 

histórias são instrumentos valiosos no processo de assimilação e reflexão da língua. 
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Apesar deste material didático ter sua devida importância neste processo de ensino, 

ainda se faz necessário um estudo sobre a forma de escrita da língua de sinais, ou 

seja, dos próprios sinais. Isso se dá em função dos sinais expressarem configurações 

de mãos, movimentos, direções, ações e expressões faciais que não são possíveis 

de serem captados por meio do sistema de escrita alfabético. (QUADROS, 2000, p.05)  

Para Possenti (apud KOBER, 2009, p.89) a prática da leitura está presente 

não só em sala de aula, como também fora dela, no mundo em nossa volta. A criança, 

independentemente de sua deficiência auditiva ou não, anteriormente a sua chegada 

à escola já deve ter vivenciado diversas oportunidades de contato com a língua 

escrita. Mesmo que estas não fossem oportunidades significativas de aprendizado, 

são estes primeiros contatos com a língua escrita que permitirão construir suas 

relações sociais de prática de leitura e escrita. 

“A escrita constante, várias vezes por dia, todos os dias: narrativas, cartas 
etc. -, a partir das experiências do aluno, vem fortalecendo as relações com 
portadores de textos diversos. Muita leitura e muita escrita, simplesmente 
porque é assim que se aprende (POSSENTI, 2002, apud KOBER, 2009, p.89) 

Quadros (2005, p.06) complementa afirmando que “o fato de passar a ter 

contato com a língua portuguesa com significado trazendo seus conceitos adquiridos 

na sua própria língua, possibilitará um processo muito mais significativo”. (idem) Vale 

ressaltar que esta leitura e escrita podem passar por novos significados sociais se a 

criança for capaz de sinalizar sobre elas. Dentro da metodologia do letramento 

bilíngue, se a criança surda se apropriar da leitura e da escrita dos próprios sinais, 

poderá também aumentar sua capacidade de aquisição da leitura e escrita do 

português como segunda língua. 

Nestes casos, Kober (2009, p.108), nos ajuda a lembrar que a experiência 

com a língua que a criança irá desenvolver será quase que constantemente bilíngue 

e simultânea. Tendo como ponto de vista que os ambientes ao redor da criança estão 

carregados da língua escrita, não há como isolar o ensino da segunda língua em 

relação à língua de sinais. Kober (idem) afirma que não há motivos para querermos 

excluir o ensino do português como segunda língua, uma vez que “é por meio dela 

que ele poderá conquistar sua inclusão social de fato”. 
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Essa atividade de “tradução simultânea” vivida pelos sujeitos surdos ocorre 

constantemente. “Os momentos de evaporação e condensação do intelecto são vivos 

e continuados, pois os espaços sociais estão imersos na cultura da imagem e da 

escrita”. (KOBER, 2009, p.108) 

A grande diferença e o grande desafio imposto ao surdo na prática desta 

tradução simultânea está novamente na diferença da modalidade das línguas de 

origem e de destino. Se nas línguas onde a modalidade oral-escrita é predominante, 

a tradução pode não corresponder exatamente àquilo que a língua de origem procurou 

expressar. Na língua de sinais, onde há um choque entre as modalidades, essa 

tradução pode perder ainda mais significado. 
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4. GAMIFICAÇÃO 

 

 

“É no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve” (Huizinga, 1999, 

p.01) 

Na terceira parte deste trabalho trazemos à discussão a análise e a aplicação do 

fenômeno da gamificação dentro do contexto do ensino e aprendizado.  

Basta observarmos o mundo à nossa volta para percebermos o quanto a 

tecnologia está inserida no nosso cotidiano. Os jogos digitais, como parte integrante 

dessa tecnologia estão presentes sob as mais variadas formas, desde aplicativos 

móveis até computadores e videogames. 

Procuramos, portanto, através da literatura, definir os conceitos de jogo e 

gamificação e, avançando sobre o tema proposto, por meio da metáfora dos "nativos 

digitais" de Marc Prensky (2001a, 2001b), que define a geração de jovens que 

nasceram em meio às tecnologias digitais, e de Marshall McLuhan (1957) que em 

seus trabalhos defendeu o ensino por meio de uma "sala de aula sem paredes”, o 

ensino para além do ambiente escolar, justificamos o uso da gamificação dentro deste 

ambiente. 

Ainda neste capítulo, estudamos a aplicação da gamificação com foco no ensino 

de uma língua, neste caso a LIBRAS, procurando entender as dificuldades, 

necessidades e oportunidades efetivas de aprendizagem que o uso dos games neste 

contexto pode proporcionar. 

 

 

4.1. O Conceito de Jogo e sua Influência Cultural 

 

 

O conceito de jogo, e a atividade de jogar, está muito além de uma simples 

definição de um verbete de dicionário. Procurar chegar a um conceito único e 

indissolúvel sobre jogo, por si só, renderia uma nova pesquisa, uma vez que, 

quaisquer que sejam as definições apresentadas, o conceito de jogo não será 

abrangente o suficiente para contemplar todos os aspectos dessa atividade, assim 
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como nos descreve Gallo (2007, p.16): “Antes de qualquer coisa, é preciso considerar 

que dificilmente uma língua tenha conseguido sintetizar os diversos aspectos e 

características do jogo em uma única palavra”. 

Gallo (2007) nos expõe essa afirmação ao considerar que toda e qualquer 

ideia ou noção da definição de jogo é limitada pela palavra que utilizamos para 

expressá-la. Isto por que, para o autor, sua origem não parte de um pensamento 

científico, mas de “diferentes línguas, no interior da linguagem de diferentes culturas”. 

Podemos perceber que o jogo não se manifesta por um conceito, mas sim por um 

fenômeno cultural, que, segundo o mesmo autor, possui relevância fundamental para 

o desenvolvimento da cultura e da civilização. 

Não cabe a esta pesquisa, portanto, trazer uma definição exata sobre este 

tema, mas, por questões de clareza e objetividade, procurar manter o foco na definição 

mais adequada ao nosso contexto estudado. 

Segundo Huizinga (1999, p.13) “Seria mais ou menos óbvio, mas também um 

pouco fácil, considerar “jogo” toda e qualquer atividade humana (...) Não vejo, todavia, 

razão alguma para abandonar a noção de jogo como um fator distinto e fundamental, 

presente em tudo que acontece no mundo”. (HUIZINGA, 1999, p13) 

Johan Huizinga foi um dos pesquisadores pioneiros no estudo teóricos dos 

jogos. Através de uma de suas obras mais conhecidas do final da década de 1930, 

Homo Ludens, referenciado neste trabalho, Huizinga nos fornece a seguinte ideia do 

que é jogo: 

[...] uma atividade livre, conscientemente tomada como "não-séria" e exterior 

à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de 

maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer 

interesse material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada 

dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa ordem e 

certas regras. Promove a formação de grupos sociais com tendência a 

rodearem-se de segredo e a sublinharem sua diferença em relação ao resto 

do mundo por meio de disfarces ou outros meios semelhantes (HUIZINGA, 

1999, p. 13).  
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Para melhor entendermos o conceito de jogo apresentado pelo autor, 

devemos nos atentar à época na qual Huizinga publicou seu trabalho. No final da 

década de 1930, poucos eram os jogadores ou esportistas profissionais que se valiam 

exclusivamente da prática de jogos para se estabelecer financeiramente, portanto a 

sentença de ser “uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com 

a qual não se pode obter lucro” não é adequada aos dias atuais e pode ser desprovida 

de sentido.  

Porém Huizinga contribui ainda com outras características importantes que 

são destacadas, tais como: 

A voluntariedade na prática do jogo e a delimitação de um espaço para que a 

atividade aconteça, seja este um espaço físico ou temporal;  

A não seriedade, onde, apesar do jogo possuir regras e definições, não há 

necessariamente uma ligação direta com o ambiente externo a ele, “uma criança 

experiência subordinação a uma regra ao renunciar a algo que quer, mas, aqui, a 

subordinação a uma regra e a renúncia de agir sob impulsos imediatos são meios de 

atingir o prazer máximo” (VYGOTSKY, 1998, p.131). Gallo (2007, p.13) complementa 

ao afirmar que todo jogo está submetido a “um sistema de regras que define o que 

pertence e o que não pertence a ele, isto é, o que é permitido e o que é proibido”, mas 

que o ato de jogar ainda que subestimado à um número restrito de regras e ações, 

deve sem ser uma atividade imprevisível. 

A possibilidade, tanto de iniciantes quanto de jogadores mais avançados 

disporem de graus de interação que lhes apresentem dificuldades compatíveis com 

sua capacidade em realizá-los. Destacando-se a fundamental importância nos 

cuidados da criação de um sistema que estabeleça equidade entre desafio e 

habilidade. (MEDINA et al, 2013, p.32), pois um jogo deixa de ser prazeroso para um 

determinado jogador quando deixa de oferecer desafios compatíveis com seu grau de 

habilidade. 

A imersão na qual o jogador se encontra quando pratica a atividade de jogar 

e a capacidade que o jogo tem de absorver a atenção deste jogador. Seguindo esta 

analogia, Vygotsky também aponta para esta imersão ao afirmar que “quando brinca 
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com bonecas, a menina não aprende a cuidar de uma criança viva, mas a se sentir 

mãe” (VYGOTSKY, 2003, p. 105); 

Para Gallo (2007) essa predisposição seguida da imersão do jogador no 

universo do jogo revela uma outra característica fundamental do jogo:  

“Jogar é uma atividade narrativa, de certa maneira, paralela ao resto da vida, 
fictícia, suspensa no tempo e espaço do cotidiano mais ordinário. Quem joga 
possui uma consciência de suspensão, de segunda realidade, ou de uma 
“virtualidade livre”, que se opõe, de alguma forma, à vida “fora do jogo””. 
(GALLO, 2007, p31) 

 Por fim, podemos destacar ainda a formação de grupos sociais, ou 

comunidades de jogadores que se juntam para discutir sobre interesses comuns. 

Reforçando ainda mais a ideia do jogo como formador de cultura por meio da função 

social. Entendemos que quanto mais significativos, mais os jogos dependem da 

cultura em que são praticados. Em outras palavras, os jogos praticados por uma 

cultura em um determinado tempo e espaço, podem ajudar a definir e a descrever 

algumas das principais características morais e/ou intelectuais dessa cultura. (GALLO, 

2007, p.20) 

Gallo (2007) ajuda-nos ainda a entender melhor a definição de jogo 

apresentado nos trabalhos de Huizinga, ao conceituar o jogo como uma “estrutura de 

linguagem, uma função significante de origem fenomenológica que dialoga, portanto, 

com o atual estado da arte da comunicação”. (GALLO, 2007, p.6) O autor continua ao 

afirmar que é possível pensar que jogo e comunicação são áreas extremamente 

próximas, sendo este, parte da comunicação e a comunicação parte do jogo. 

Novamente em Huizinga (1999), o autor destaca que este fenômeno 

“ultrapassa os limites da atividade puramente física ou biológica. [...] No jogo existe 

alguma coisa “em jogo” que transcende as necessidades imediatas da vida e confere 

um sentido à ação. Todo jogo significa alguma coisa” (HUIZINGA, 1999, p. 3-4)  

Ao avançarmos cronologicamente no tempo, temos o surgimento de outro 

fenômeno cultural, derivado deste primeiro, e que tem seu desenvolvimento apoiado 

principalmente no avanço tecnológico, os games. 
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4.2. Do Game à Gamificação  

 

 

Podemos afirmar que, com os avanços tecnológicos e com a massificação e 

o alcance que a tecnologia adquiriu ao longo do tempo, os games são hoje umas das 

formas culturais mais populares e ao mesmo tempo mais sofisticadas do mundo 

contemporâneo. (GALLO, 2007, p9). 

Quando pensamos em games, nossa visão é direcionada ao conjunto de 

jogos que constituem a linguagem do videogame. Contudo, como nos descreve Gallo 

(2007), os games assumiram ao longo do tempo duas características básicas: “são 

transmidiáticos, isto é, podem se manifestar em diferentes mídias e suportes [...]; e 

podem incorporar jogos preexistentes, como xadrez, pôquer, boliche e mesmo outros 

games (versões antigas ou “mini games”), numa espécie de metalinguagem”. 

Em outras palavras, games são uma representação icônica de padrões do 

mundo. 

Para Gallo, (2007, p.85), a definição de game não poderia deixar de ser menos 

complexa do que a definição de jogo, posto à prova que a definição de game para um 

profissional da computação, por exemplo, não coincide com a definição atribuída por 

um psicólogo. De maneira análoga, a definição deste fenômeno varia não somente 

sob a perspectiva da área que o estuda, mas também em função do tempo e da época 

nos quais é analisado.  

Historicamente os games ocuparam diferentes papéis na cultura. Na década 

de 50, por exemplo, eles surgem enquanto experiência isolada e restrita ao círculo de 

alguns poucos cientistas, passando a ganhar projeção nos laboratórios americanos 

até a metade da década seguinte. (GALLO, 2007, p.88) 

Ao avançarmos no tempo para uma nova época na qual separar as definições 

de jogos e games parece uma tarefa impossível, McGonigal (2011) destaca, a 

influência que os games proporcionam na definição de jogo, ao partir de quatro 

elementos fundamentais: objetivo, regras, sistema de feedback e participação 

voluntária. Segundo a mesma autora, os objetivos podem ser entendidos como o que 

os jogadores trabalham para alcançar, de forma que passe a fornecer um sentido ao 
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jogo. As regras são os impasses ou limitações que os jogadores possuem a fim de 

alcançarem os objetivos; sendo que “assim que o jogo é regulamentado por certas 

regras, várias possibilidades de ação são eliminadas” (VYGOTSKY, 1998, p. 125); O 

sistema de feedback serve para fornecer aos jogadores uma visualização de qual é 

seu estado atual com relação aos objetivos do jogo, e por fim, a voluntariedade implica 

na aceitação dos objetivos, regras e feedback por parte do jogador. 

Percebemos nas definições de McGonigal (2011) algumas das características 

dos jogos apresentadas por Huizinga, ao mesmo tempo que relacionamos o 

comportamento humano com a atividade lúdica, tal qual descrita por Vygotsky. Assim, 

por meio dessas relações, temos uma base teórica para estudarmos mais 

profundamente a gamificação.  

A palavra Gamificação tem origem no termo inglês Gamification e não possui 

tradução ou equivalente imediato em português, o termo que mais se aproxima do 

conceito de gamification na nossa língua é a ludificação. (MEDINA et al, 2013, p.9) 

A gamificação corresponde ao uso de mecanismos de jogos e características 

dos mesmos, orientados ao objetivo de resolver problemas práticos ou de despertar e 

influenciar o engajamento entre um público específico. (MEDINA et al, 2013, p.13) Ou 

ainda, como descrito por Zichermann e Cunningham (2011) “o processo de utilizar o 

pensamento e as mecânicas dos games para envolver usuários e resolver problemas”. 

De maneira resumida e de forma mais acadêmica, pontual e objetiva, Fardo 

(2011) nos ajuda a entender a gamificação como à aplicação de elementos de games 

fora do contexto dos games. 

Ainda segundo Fardo (2011) essa concepção de game, da qual a gamificação 

deriva, nos remete à entendermos como um “sistema, composto por elementos 

interconectados que, ao agregarem-se em um todo, resulta em um fenômeno que é 

maior do que a soma de suas partes”. Dessa forma, torna-se possível utilizarmos 

desde um número reduzido de elementos, até uma quantia maior, fazendo com que o 

produto final, apontado por Fardo, possa produzir uma experiência próxima a de um 

game completo, mesmo sendo aplicado fora deste contexto. (FARDO, 2011, p.3) 
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Desta forma, para Medina et al (2013) é errado pensarmos que a gamificação 

é uma ciência que se debruça apenas sobre o ato de criar jogos; mas devemos 

entendê-la como uma metodologia por meio da qual se aplicam mecanismos de jogos 

à resolução de problemas ou impasses em outros contextos. 

De maneira geral, a aplicação da gamificação nos direciona para 

circunstâncias que envolvam criação ou adaptação da experiência do usuário a 

determinado produto, serviço ou processo. Ou ainda à “intenção de despertar 

emoções positivas, explorar aptidões pessoais ou atrelar recompensas virtuais ou 

físicas ao cumprimento de tarefa”. (MEDINA et al, 2013, p.17). Sendo assim, submeter 

um problema a um processo de gamificação não significa necessariamente participar 

de um jogo, mas sim apoderar-se de seus aspectos mais eficientes (estética, 

mecânicas e dinâmicas) para assim emular os benefícios que costumam ser 

alcançados com eles. 

Com a aplicação de características dos games fora de seu contexto, Fardo 

(2011) aponta para o desenvolvimento de características específicas do 

comportamento humano. Dentre elas, destacamos o conflito, que se configura quando 

o jogador precisa vencer um desafio ou um oponente; (FARDO, 2011, p.52) a 

competição, que se destaca quando os jogadores se preocupam com o próprio 

desempenho, trabalhando mais em melhorar as próprias atuações do que em impedir 

o adversário de alcançar a vitória. (FARDO, 2011, p.52); a cooperação, definida como 

o “ato de trabalhar em conjunto com outras pessoas para alcançar um objetivo em 

comum ou que seja benéfico para todos” (FARDO, 2011, p.52); e em complemento, 

temos a motivação intrínseca, definida por Medina et al (2013, p.30) como aquela em 

que o sujeito se envolve em uma atividade por desejo próprio, ou seja, pela 

participação voluntária no jogo; e ainda a motivação extrínseca, que, por sua vez, 

sugere que a relação do sujeito com a atividade desenvolvida acontece principalmente 

pelo desejo em alcançar determinada recompensa externa. (MEDINA, 2013, p.30) 

Seguindo este contexto, encontramos em Gallo (2007, p.73) as características 

imersivas presentes no ato de jogar, já que os games: 

 “[...] oferecem experiências que ultrapassam o cotidiano mais ordinário do 
sujeito-jogador em sua realidade circundante mais imediata, oferecendo 
ações simuladas que permitem o acesso a um outro mundo, penetrando, 
muitas vezes, em universos mágicos e fantásticos”. (GALLO, 2007, p.73) 
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Dentro destas características, para Fardo (2011, p.3), é possível construirmos 

tanto soluções de sistemas gamificados baseados apenas em pontos, medalhas e 

tabelas de líderes, que são consideradas como as mecânicas mais básicas de um 

game, com a finalidade única de promover mudanças no comportamento dos 

indivíduos através de recompensas extrínsecas, assim como construir de fato uma 

experiência significativa que tenha um alcance muito além do que as recompensas 

extrínsecas e motivar os indivíduos, de maneira intrínseca, a desempenharem os seus 

papéis da melhor forma possível dentro do contexto proposto. 

Gallo (2007, p.175) explora as qualidades intrínsecas dos games ao expor 

que todo e qualquer game, se relaciona com o jogador por meio de três características 

fundamentais: motoras, lógicas e imaginárias. 

Para o autor, a relação motora entre jogador e jogo exige um empenho maior 

das atividades físicas do mesmo. Independente da interface utilizada, são as 

qualidades intrínsecas presentes no game que determinarão o nível de habilidade 

motora exigida do jogador.  

A categoria lógica, também descrita pelo autor, entende-se como aquela que 

demanda do jogador qualidades de raciocínios lógicos, aplicados em relação aos 

games. Assim como os jogos com predomínio da categoria motora, os jogos com 

predomínio da categoria lógica em geral tendem a exigir menos da categoria 

imaginária. Isso ocorre por que os jogos enquadrados nesta categoria, estabelecem 

relações mais complexas no plano racional, ou seja, (independente de interfaces 

tecnológicas ou imaginárias) exigem, por parte do jogador, cálculos, definições de 

estratégias e tomadas de decisões complexas, com implicações significativas dentro 

do universo do jogo. 

Por fim, a categoria imaginária é aquela que mais se aproxima e explora da 

capacidade imaginativa do jogador – independentemente de seus atributos físicos e 

lógicos. Expande-se a um universo de fantasia originalmente incompleto e aberto, com 

maior disponibilidade para ser preenchido pelo jogador em sua interação com o game. 

Essa abertura e incompletude no jogo pode ser entendida também como um grau de 

independência em relação às regras do jogo. 
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Desta forma, é possível perceber, tanto pelas motivações extrínsecas, e 

principalmente pelas intrínsecas, a necessária migração entre o tradicional 

desenvolvimento do modelo de design focado em funcionalidades, para o design 

focado no aspecto e comportamento humano. (FARDO, 2011, p.17) 

Neste ponto, ao propormos modelos gamificados para resolução de 

problemas, esperamos que a estratégia aplicada seja bem-sucedida a ponto de 

alcançar os resultados esperados.  Segundo Medina et al (2013, p.18), a “chave do 

sucesso” para aplicação de uma estratégia de gamificação, está diretamente ligada 

“ao entendimento do contexto em que se insere o usuário, e quais são seus anseios 

e limitações extrínsecos e intrínsecos”. 

O autor justifica esta estratégia destacando que as pessoas podem passar 

horas jogando, mas não dedicam uma hora de sua atenção a algo que soe como um 

treinamento. (MEDINA et al, 2013, p.52). De maneira análoga, encontramos também 

em Fardo (2011, p.53), uma correlação a este cuidado com as motivações dos 

indivíduos, quando o autor nos propõe que o enfoque na aplicação de uma estratégia 

de gamificação deve apontar para a motivação intrínseca dos indivíduos, ao mesmo 

tempo que se utiliza da motivação extrínseca (fatores externos), para colaborar com 

a construção e o sustento desta primeira. 

Portanto, adequar tarefas, monitorar a motivação dos jogadores e mensurar 

as métricas por eles geradas são exemplos de ações, índices e iniciativas que 

devemos ter como indispensáveis à assertividade da avaliação do grau de sucesso 

alcançado pela gamificação aplicada ao contexto proposto.  

 

 

4.3. Justificativa do Uso da Gamificação  

 

 

Tendo analisado e estudado o conceito de gamificação a partir do fenômeno 

cultural no qual se define o jogo, e da sua evolução para os games eletrônicos, por 

quais motivos escolheríamos então aplicar as estratégias de gamificação dentro do 

contexto de ensino e aprendizado de LIBRAS para alunos surdos?  
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Procuramos explorar a justificativa do uso da gamificação dentro deste 

contexto a partir de dois autores contemporâneos que se destacaram dentro das 

ciências cognitivas, assim como em outras áreas de conhecimento: Marc Prensky e 

James Paul Gee. À Prensky é atribuída a criação da metáfora dos “nativos digitais” 

(PRENSKY, 2001a, 2001b), a qual tem sido muito utilizada pela comunidade 

acadêmica para designar a geração de jovens que nasceram em meio às tecnologias 

digitais e que já as incorporaram de modo natural em suas práticas diárias e modos 

de agir no mundo; já, Paul Gee, as associações diretas entre a aprendizagem que 

ocorre nos games e a que ocorre fora deles, inclusive nas escolas, ressaltando os 

princípios de aprendizagem que os bons games ensinam. (GEE, 2003). 

Segundo Prensky (2001a, p.1) os jovens de hoje em dia pensam e processam 

a informação de maneira diferente à de seus antecessores. 

Os fatores sociais agregados ao uso das novas tecnologias, dão origem a uma 

nova cultura, estruturada principalmente pelas interações entre indivíduos por meio 

de sistemas digitais. Para Fardo (2011, p.31), essa nova cultura é definida como a 

cultura digital, onde o autor nos afirma que a partir dela “inúmeras transformações 

ocorreram nos modos como o ser humano interage com o mundo e com ele mesmo”. 

Há neste momento, o rompimento e a descentralização da informação, a inteligência 

deixa de ser um aspecto restritamente individualista para tornar-se coletiva, e a 

comunicação torna-se instantânea e ubíqua. 

De maneira análoga, seria um equívoco não pensarmos nas mudanças que o 

processo de aprendizado desses jovens tende a sofrer nesta nova cultura digital. É 

deste pensamento que surge a definição proposta por Prensky sobre os “Nativos 

Digitais”. 

Tendo como base as publicações de Prensky (2001), Korte, Potter e Nielsen 

(2010) nos ajudam a refletir sobre mudanças que as ferramentas de aprendizado 

devem oferecer para este novo grupo de estudantes, ao afirmar que “Os indivíduos 

aprendem mais facilmente quando a informação e a forma como ela é apresentada, 
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são adequadas à sua aprendizagem anterior, preferências e hábitos”11. (KORTE, 

POTTER e NIELSEN, 2010, p.346, tradução nossa).  

Se partirmos do preceito que estes jovens pertencem ao grupo dos nativos 

digitais, ou seja, que nasceram em meio à tecnologia, podemos pressupor que grande 

parte de sua aprendizagem anterior, suas preferências e seus hábitos, estão 

diretamente ligados ao uso de alguma tecnologia. 

Marshall Mcluhan (1957) já defendia em sua publicação “Sala de aula sem 

paredes”12, de 1957, que grande parte do aprendizado ocorre fora da sala de aula. O 

autor destaca que a quantidade de informação provida pelos meios de comunicação 

excede a quantidade de informações que podem ser absorvidas por meio de livros e 

textos. Segundo Mcluhan (1957, p.01, tradução nossa), esse desafio “tem destruído o 

monopólio do livro como um auxiliar de ensino e derrubado as várias paredes da sala 

de aula”13 

Se trouxermos os pensamentos de Mcluhan para nossa atualidade, podemos 

observar que os meios de comunicação, ao mesmo tempo que evoluíram, também 

perderam espaço para uma tecnologia que se torna cada vez mais invisível na medida 

em que é incorporada no cotidiano dos indivíduos, trazendo novos meios de 

disseminação da informação. 

Segundo Fardo (2011, p.31), tamanha é a influência que a tecnologia exerce 

sobre o comportamento do ser humano que não nos é possível ainda analisar e 

compreender com certeza a intensidade e os níveis com os quais essas tecnologias 

interativas agem em nossa vida de forma a modificar nosso modo de pensar e agir. 

                                            

11 Individuals learn more easily when information, and the way in which it is presented, is suited 
to their prior learning, preferences, and habits. (KORTE, POTTER e NIELSEN, 2010, p.346) 

12 Classroom without walls (MCLUHAN, 1957) 

13 This challenge has destroyed the monopoly of the book as a teaching aid & cracked the 
very walls of the classroom. (MCLUHAN, 1957, p.01) 
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Os games, por sua vez, tomam parte neste processo de uso e transformação 

da cultura por serem um tipo de entretenimento bastante popular e disseminado entre 

crianças e jovens, e muitas vezes até entre adultos. Seguindo esta linha de raciocínio, 

Fardo (2011, p.13) nos aponta esta influência dos games sobre os indivíduos.  

“[...] são responsáveis por influenciar alguns modos de pensar e agir dos 
indivíduos, o que pode influenciar também em outras áreas da vida; [...] 
existem métodos e elementos utilizados nos games que são capazes de 
proporcionar aprendizagens que são úteis em vários domínios da vida, de 
forma eficiente e prazerosa”. (FARDO, 2011, p.13)  

Em complemento, encontramos em Korte, Potter e Nielsen (2010) sustento 

para acreditarmos no uso de games como ferramenta de auxílio no aprendizado, 

quando o autor nos afirma que “um game eficaz oferece aos jogadores uma 

experiência imersiva e interativa que entretém e recompensa o progresso, permitindo 

ao jogador definir seu próprio lugar no trabalho em direção a metas claramente 

definidas”14 (KORTE, POTTER e NIELSEN, 2010, p.346, tradução nossa). 

Seguindo este pensamento, Gallo (2007, p.50) nos descreve que um 

determinado jogo, quando em destaque por um povo, pode ajudar a “definir e a 

descrever as suas características morais e intelectuais”. Uma vez que tais jogos são 

ambos reflexos e imagens da cultura. 

Aplicada ao contexto educacional, a afirmação de Korte, Portter e Nielsen 

(2010) pode ser correlacionada aos estudos de Mascio et al (2013), que observam em 

seus experimentos que crianças que têm o hábito de jogar games “demonstram 

melhor desempenho em todos os aspectos de atenção”. (MASCIO et al, 2013). Assim 

como em Gallo (2007, p.80) que descreve o game como uma forma de estimular o 

cérebro da criança e impedir sua regressão sináptica, além de explorar outras áreas 

de conhecimento como o controle de seus impulsos emocionais, a paciência, e para 

alguns tipos de jogos, o planejamento, disciplina e raciocínio. Conhecimentos que não 

se aprendem somente dentro da sala de aula. 

                                            

14 An effective video game offers players an immersive, interactive experience, which 
entertains and rewards progress, while allowing the player to set their own place in working toward 
clearly defined goals. (KORTE, POTTER e NIELSEN, 2010, p.346) 
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Desta forma, tendo como base os princípios de Prensky (2001a) e Paul Gee 

(2003); as influências dessa nova cultura digital sobre o comportamento do indivíduo 

apontadas por Fardo (2011); e os estudos de Korte, Potter e Nielsen (2010) e Mascio 

et al (2013) sobre os efeitos dos games no foco e atenção das crianças, podemos crer 

que a gamificação no processo de aprendizagem de uma língua, assim como em 

outras áreas de ensino, se justifica a partir de uma perspectiva sociocultural e não 

somente sobre a propagação de uma ideia ou conceito. 

 

 

4.4. A Gamificação no Processo de Aprendizagem 

 

 

Antes de pensarmos na aplicação de uma estratégia de gamificação dentro 

do contexto de ensino e aprendizado, devemos procurar entender qual a situação 

atual deste contexto. 

Novamente recorremos às pesquisas de Prensky (2001a) e McLuhan (1957) 

para compreendermos a complexidade da relação entre o ensino e o aprendizado 

efetivo que a criança enfrenta durante seu processo de alfabetização. Segundo 

Prensky (2001a), o maior problema que a educação enfrenta como um todo é a 

metodologia e linguagem, definidas pelo autor como “desatualizadas”, por parte de 

nossos instrutores tidos como “imigrantes digitais” para um grupo de estudantes, 

“nativos digitais”, que “falam uma nova língua”. McLuhan (1957), no entanto, nos 

afirma que “A tarefa educativa não é apenas fornecer ferramentas básicas de 

percepção, mas desenvolver julgamento e discriminação com a experiência sociais 

comuns”15. (MCLUHAN, 1957, p2, tradução nossa) 

Contudo, não cabe aos objetivos desta pesquisa julgar as possíveis falhas nas 

metodologias de ensino atuais, mas procurar explorar as oportunidades e 

necessidades de interação entre os usuários, objetos de estudo desta pesquisa, com 

                                            

15 The educational task is not only to provide basic tools of perception, but also to develop 
judgment & discrimination with ordinary social experience. (MCLUHAN, 1957, p2) 
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o aprendizado da LIBRAS, aplicando estratégias de gamificação de forma a facilitar a 

absorção do conteúdo apresentado. 

Sob essa perspectiva, Van Eck (2006) nos introduz ao DGBL – Digital Game-

Based Learning, que segundo o autor, entre seus principais focos destaca-se a 

“utilização de games comercias para a aprendizagem de determinados conteúdos 

escolares”. 

Para Van Eck (2006), essa experiência, proposta a partir de uma medida 

simples de utilização de games já disponíveis no mercado, aumentou os níveis de 

interesse, participação e motivação dos seus estudantes, além de promover uma 

maior interação entre os próprios alunos, o que contribuiu para que o conhecimento 

fosse construído de forma diferente do que observamos tradicionalmente. 

No contexto global, segundo Fardo (2011), entre os conselhos globais (K12 e 

Ibero-americano) esta tecnologia do DBGL estava sendo prevista para um futuro de 

dois a três anos à frente das pesquisas de Van Eck. No entanto, segundo o mesmo 

autor, o conselho de especialistas brasileiros foi o primeiro conselho “a ver os jogos 

no horizonte de curto prazo” (FARDO, 2011, p.18).  

“Para este conselho, jogos são uma ponte natural entre alunos e informação. 
Incorporar características dos jogos no aprendizado provou melhorar a lógica, 
o raciocínio e outras habilidades importantes. Enquanto ainda não existem 
muitos exemplos proeminentes de jogos educacionais no Brasil, há um 
número crescente de organizações e grupos que estão explorando as 
oportunidades para desenvolver jogos específicos para escolas”. (FARDO, 
2011, p.18) 

Em complemento à esta pesquisa, Korte, Potter e Nielsen (2012) nos afirmam 

que a interação entre os usuários e os jogos restritamente educacionais “se traduz em 

aprendizes que se “auto motivam” a continuar jogando até completarem o jogo, 

adquirindo e demonstrando habilidades e conhecimentos importantes”16. (KORTE, 

POTTER e NIELSEN, 2012, p. 346, tradução nossa) 

                                            

16 In educational game, this translates to learners who are self-motivated to continue playing 
until they have completed the game, thus acquiring and demonstrating important skills and knowledge. 
(KORTE, POTTER e NIELSEN, 2012, p. 346) 
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Seguindo o mesmo raciocínio e estando mais próximo ao contexto desta 

pesquisa, Passig e Eden (2000), também por meio da aplicação do DGBL, descrevem 

este método no qual a criança surda é imersa no jogo. 

“Sentiam-se como se estivessem movendo as peças, procurando as certas, 
usando procedimentos indutivos e girando-os. O abstrato tornou-se menos 
vago e mais concreto”17. (PASSIG e EDEN, 2000, p.7, tradução nossa) 

Como nos aponta McLuhan (1957), “é um erro supor que há alguma diferença 

entre educação e entretenimento”18. (MCLUHAN, 1957, p.2, tradução nossa). E a 

partir dos exemplos apresentados, não apenas passamos a confirmar sua citação, 

como abrimos espaço para outro trecho, no qual o autor nos afirma que “tem sempre 

sido verdade que o que quer seja prazeroso ensina com mais eficiência”19. 

(MCLUHAN, 1957, p.2, tradução nossa)  

Apesar dos possíveis benefícios na aplicação de games como ferramentas no 

processo de aprendizado, seria tendencioso por parte de uma pesquisa com caráter 

bibliográfico reunir estudos que demonstram apenas o lado bom do uso dessas 

ferramentas.  

Como nos aponta Fardo (2011, p.4) “sem um conhecimento aprofundado 

sobre a gamificação, aplicá-la na educação pode impactar de forma não esperada os 

processos de ensino e aprendizagem”. O autor continua ao descrever que o emprego 

de forma incorreta ou de maneira equivocada, destas estratégias de gamificação, 

podem reforçar ainda mais alguns problemas presentes no sistema de ensino atual, 

como por exemplo, “o fato de ocorrer uma valorização maior das notas obtidas do que 

da aprendizagem em si”. (FARDO, 2011, p.4) 

                                            

17 They felt as if them themselves where moving the pieces, searching for the right ones, using 
inductive procedures and rotating them. The abstract became less vague and more concrete. (PASSIG 
e EDEN, 2000, p.7) 

18 It is misleading to suppose there is any difference between education & entertainment. 
(MCLUHAN, 1957, p.2). 

19 However, it has always been true that whatever pleases teaches more effectively. 
(MCLUHAN, 1957, p.2) 
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Tomamos como exemplo esta afirmação, ao analisarmos que, mesmo fora da 

sala de aula, com o desenvolvimento de aplicações voltadas ao público surdo sob o 

intuito de utilizar a gamificação para facilitar o ensino de LIBRAS, tais aplicações 

deixam de ter o uso voltado à aquisição e disseminação do conhecimento, para se 

tornarem competições entre usuários atrás das melhores pontuações e dos melhores 

prêmios. 
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5. O SURDO E A TECNOLOGIA 

 

 

Atualmente muito do que achamos ser natural é na verdade uma tecnologia. 

Estamos em um constante processo de tão intensa imersão no uso das tecnologias 

informacionais, que não somos capazes de perceber que muitas das atividades que 

exercemos não seriam possíveis sem o uso da tecnologia. 

Dentro do contexto da pesquisa, analisar o comportamento de indivíduos que 

possuem deficiência auditiva perante o uso das tecnologias de informação 

emergentes é fundamental para propormos modelos de interface adequados, que se 

adaptem à estrutura curricular e às necessidades de uso desses usuários. 

Este capítulo propõe uma reflexão sobre a influência do uso dessas 

tecnologias no comportamento e na relação social dos indivíduos surdos, bem como 

o levantamento das principais tecnologias educacionais desenvolvidas 

exclusivamente para dispositivos móveis, com o intuito de ensinar LIBRAS. 

Ainda neste contexto, através da análise do material pesquisado, procuramos 

discutir e sugerir algumas melhores práticas para o desenvolvimento de interfaces de 

jogos educativos para esta a população objeto de estudo dessa pesquisa. 

 

 

5.1.  O Uso da Tecnologia a Favor da Comunicação 

 

 

Compreender os avanços tecnológicos dos instrumentos de informação e/ou 

comunicação é ampliar as oportunidades de inovação e interação social. 

Tais instrumentos resultam em um novo comportamento coletivo, onde a 

gestão do tempo e espaço são alteradas e a informação é disseminada rapidamente, 

ao mesmo tempo que nossa relação entre a presença e ausência tomam novos 

significados.  (SILVA, 2009, p. 5). 
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Seguindo este raciocínio, Basbaum (apud KOBER, 2009, p. 5) aponta para a 

compreensão da imagem técnica, produzida por esses dispositivos tecnológicos, 

como “extensões do homem” e que, 

“[...] intercedem no campo perceptivo, inaugurando modos de sentir e, se 
pensamos como percebemos [...] a partir daí estabelecem-se, portanto, novos 
modos de dar forma ao pensamento, de exercê-lo e significar o mundo. 
Remodelam-se também as formas de interação social, as formas de 
comunicação, de organização do conhecimento, os modos de produção: 
transformam-se as percepções de tempo e do espaço - enfim, o mundo que 
se dá à percepção e as formas de percebê-lo. Emerge uma nova modalidade 
de experiência, caracterizada por uma específica configuração dos sentidos 
[..]”. (Idem) 

Segundo Vaz (2012, p. 14), o uso do computador, e da internet, por uma 

pessoa com deficiência auditiva “expandiu suas alternativas e possibilidades de 

comunicação”. Para este indivíduo no qual as atividades são trabalhadas quase que 

exclusivamente pelo campo visual, as tecnologias da informação atuais podem facilitar 

a comunicação com pessoas que não possuem deficiência auditiva. 

Direcionando nossa discussão para uso do celular e aplicativos mobile como 

tecnologia de informação e comunicação, encontramos nos trabalhos de Power (2006) 

um estudo sobre o uso desse dispositivo por pessoas que possuem deficiência 

auditiva. Power (2006) relata o uso regular deste dispositivo por estes indivíduos, para 

os mesmos fins que uma pessoa ouvinte usaria: “manter contato pessoal, organizar a 

vida social, para negócios, emergências e serviços úteis, como compras, assistência 

móvel em estradas, previsão do tempo e etc."20. (POWER, 2006, p. 4, tradução 

nossa). 

É possível analisar a disruptura da barreira comunicacional existente entre a 

comunidade surda e a comunidade ouvinte. O contato de pessoas com deficiência 

auditiva com pessoas ouvintes favorece o enriquecimento de ambas culturas. 

Segundo Power (2006), o uso de dispositivos móveis pelos surdos na comunicação 

permite: 

                                            

20 “Deaf people all over the world are using SMS for the same purposes as hearing people: 
maintaining personal contacts, arranging social life, for business, emergencies, and ‘‘useful’’ services 
like shopping, automobile roadside assist, weather forecasts, and so forth.” (POWER, 2006, p. 4) 
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"um caminho para a pessoa surda de manter os fracos laços com pessoas 
ouvintes que permitem oportunidades de inovação e novas ideias que vão 
enriquecer a comunidade surda pela extensão das conexões e contatos."21 
(Idem, tradução nossa). 

As tecnologias da informação e comunicação, especificamente o uso de 

aplicativos móveis voltados à comunicação, demonstram não haver barreiras culturais 

e sociais que impeçam seu uso. Se tomarmos como exemplo a utilização destes 

recursos tecnológicos através da internet - tais como e-mail, chat, redes sociais, 

fóruns, e outros - não é possível distinguir se o sujeito/usuário possui ou não 

deficiência auditiva. Para Silva (2009, p.10): "as dificuldades por vezes apresentadas 

pelos surdos para a escrita da Língua Portuguesa – sua segunda língua -, não são 

suficientes para detectar qual é a “diferença” daquele que está do outro lado do 

monitor do computador. ” 

Dando continuidade a essa discussão, o mesmo autor nos propõe uma 

analogia entre tradutores automáticos apresentados como instrumento de 

acessibilidade em Libras com tradutores da língua inglesa para o português, 

afirmando que "todas as pessoas que não possuem competência linguística em língua 

inglesa e fazem uso desse tradutor necessitariam de acessibilidade. Vale dizer: seriam 

tratadas como “deficientes”" (SILVA, 2009, p. 8). 

O status de ouvinte torna-se, para o surdo, menos restritivo ou menos 

importante na escolha de novos contatos e amigos. 

Tais discussões endossam, por fim, a afirmação de que as tecnologias de 

informação e comunicação, a princípio, não possuem cultura específica, não 

pertencem a um único grupo social e favorecem a inclusão e comunicação por meio 

da multiculturalidade que elas propiciam. 

 

 

5.2.  Tecnologia Educacional e Tecnologia Assistiva 

 

                                            

21 “a way for Deaf people to maintain the weak ties with hearing people that provide 
opportunities for innovation and for new ideas that will enrich the Deaf community by extending 
connections and contacts” (POWER, 2006, p. 6) 
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O avanço tecnológico nos últimos anos possibilitou o crescente número de 

tecnologias voltadas à acessibilidade de pessoas que possuem algum tipo de 

deficiência, ou diversidade, seja ela motora ou cognitiva. 

Em meio a este contexto, fez-se necessário definir e categorizá-las de modo 

a distinguir as tecnologias que promovem alguma forma de acessibilidade, daquelas 

que possibilitam efetivamente a aprendizagem de determinado conteúdo. 

Prietch (2014, p. 40) propõe a separação dessas tecnologias em dois grupos 

distintos: Tecnologias Assistivas e Tecnologias Educacionais. A primeira delas 

caracteriza-se por ser produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e 

serviços que têm como objetivo principal “promover a funcionalidade, relacionada à 

atividade e participação de pessoas com deficiência, visando sua autonomia, 

independência, qualidade de vida e inclusão social”. 

Enquanto as Tecnologias Educacionais podem ser definidas como “sistemas 

ou aplicativos desenvolvidos a fim de serem utilizados exclusivamente no processo 

de ensino e aprendizagem de conteúdo” (PREITECH, 2014, p. 50), sejam estes de 

disciplinas que constam na matriz curricular, como por exemplo o ensino de uma 

determinada língua, ou de conteúdos extracurriculares, como por exemplo um sistema 

que ensine a desenhar.  

Tais tecnologias educacionais quando associadas às estratégias 

pedagógicas, podem auxiliar no desenvolvimento do ensino proposto em sala de aula. 

Almeida (2002 apud VAZ, 2012, p. 46) complementa afirmando que “participar de um 

ambiente digital (...) significa expressar pensamentos, tomar decisões, dialogar, trocar 

informações e experiências e produzir conhecimento”.  

A partir deste estudo e tendo a criança com deficiência auditiva como objeto 

de estudo dessa pesquisa, procura-se, através do uso dessas tecnologias, promover 

a inclusão deste sujeito dentro do ambiente digital onde o conteúdo seja produzido 

por integrantes da própria comunidade surda, visando que, de alguma forma, este 

sujeito possa contribuir futuramente com a troca de informações e a produção de 

conhecimento através dessas tecnologias. 



73 

 

Nos trabalhos de Prietch (2014) é possível encontrar um mapeamento de 405 

tecnologias (assistivas, educacionais, de informação e de comunicação) passíveis de 

utilização por estudantes com deficiência auditiva ou que possuem características de 

design universal - ou seja, que inicialmente não foram desenvolvidas exclusivamente 

para a população que é objeto de estudo dessa pesquisa, mas que podem ser 

utilizadas por eles - cujo arquivo foi disponibilizado publicamente22. (PRIETCH, 2014, 

p. 178).  

O mapeamento proposto faz um levantamento das tecnologias publicadas 

entre os anos de 1994 e 2013, procurando categorizá-las seguindo os critérios de: 

país e língua; disponibilidade; forma de comunicação; recurso e foco. 

Cabe à presente pesquisa, a análise do mapeamento focando exclusivamente 

nas tecnologias educacionais, desenvolvidas com base em jogos digitais, passíveis 

de uso imediato em massa por crianças que possuem deficiência auditiva, ou seja, 

que estejam disponíveis para aquisição e que foram desenvolvidas tendo a LIBRAS 

como a língua de sinais proposta. Para além desta análise, procurou-se fazer também 

o levantamento das tecnologias assistivas e educacionais existentes dentro do 

ambiente mobile, foco deste estudo. 

O gráfico 1 ilustra a análise realizada sobre as 404 tecnologias mapeadas por 

Prietch (2014). 

Gráfico 1: Tecnologias disponíveis por categoria. 

                                            

22 http://goo.gl/viGLBY 
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Fonte: (AUTOR, com base em Prietch (2014)) 

No gráfico 1 é possível perceber que das 404 tecnologias analisadas por 

Prietch (2014), 50 (32%) podem ser consideradas como tecnologias educacionais. 

A partir deste filtro foi possível restringir as tecnologias educacionais que 

utilizam softwares baseado em jogos educativos para o ensino e aprendizagem de 

LIBRAS. Este número remete a apenas 8 tecnologias, representando 16% das 

tecnologias educacionais analisadas. 

Quadro 1: Tecnologias educacionais com jogos em LIBRAS 
Nome Aplicação Autor 

Cartilha de Acessibilidade 
Tecnologia 
Assistiva Fabio A. B. Gameleira (2002) 

Coleção Clássicos da Literatura em 
LIBRAS/Português Educação Clélia Regina Ramos (2003) 

Dicionário LIBRAS Dicionário Equipe FENEIS (2016) 

Fadinha do cerrado Educação Ormonde, Rodrigues e Prietch (2010) 

MemoLIBRAS Educação Júnior et al. (2011) 

Sw-edit Signwriting Valerie Sutton 

Telelibras - Vez da Voz 
Tecnologia 
Assistiva 

Claudia Cotes e Adelino Ozores 
(2004) 

Undergraduation on Libras - Universidade 
Federal de Santa Educação 

Ronice Müller de Quadros 
(Coordenadora do curso) 

Fonte: (AUTOR, com base em Prietch (2014)) 

Para o mapeamento dos aplicativos desenvolvidos em ambiente mobile foram 

considerados os três principais sistemas operacionais de dispositivos móveis 
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comercializados no Brasil, no período de janeiro de 2016, segundo Kantar Worldpanel 

Comtech (2012) a saber: Android, Windows e iOS. 

Para análise, foram realizadas consultas nas lojas online de aplicativos (Play 

Store23, Windows Store24 e App Store25) no primeiro semestre de 2016, onde a língua 

de sinais proposta pelo aplicativo fosse LIBRAS, sem restrição de categoria de 

aplicativo e tendo como palavras chaves na busca: LIBRAS; língua de sinais; surdo e 

deficiente auditivo.  

A pesquisa retornou 27 aplicativos que foram catalogados e cujo arquivo foi 

disponibilizado publicamente26. 

Os aplicativos foram separados nas categorias dicionário, tecnologia 

educacional, tecnologia assistiva e tradutor como demonstra o gráfico 2. 

Gráfico 2: Aplicativos mobile por categoria.  

 
Fonte: (AUTOR) 

                                            

23 https://play.google.com/store/apps?hl=pt_BR 

24 https://www.microsoft.com/pt-br/store/apps 

25 https://itunes.apple.com/br/genre/ios/id36?mt=8 

26 https://www.dropbox.com/s/i9y8nrxj4c3hyhv/Ap%C3%AAndice.xlsx?dl=0 
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A partir da interpretação do gráfico 3 é possível perceber que apenas 4 (13%) 

dos aplicativos pesquisados podem ser classificados como tecnologias educacionais, 

sendo que apenas 2 utilizam jogos: Aprendendo Libras27 e Librazuka28. 

Pôde-se perceber, através do mapeamento das tecnologias atuais voltadas a 

pessoas com deficiência auditiva, que muitas das tecnologias encontradas, sejam elas 

para dispositivos móveis ou não, são protótipos ou estão em fase de teste e não 

podem ser distribuídas e aplicadas em massa. Notou-se também que entre as 

tecnologias passíveis de serem utilizadas, a grande maioria é caracterizada como 

tecnologia assistiva e não como tecnologia educacional.  

Conclui-se então, que há um esforço na realização de pesquisas e no 

desenvolvimento de recursos para a acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência auditiva, principalmente sob o aspecto comunicacional, porém a área da 

educação, através das tecnologias educacionais, ainda carece de atenção na 

elaboração e publicação de projetos de pesquisas. 

 

 

5.3.  Design de Jogos Digitais para Surdos  

 

 

O desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente softwares e 

aplicativos, estão ligadas a algumas premissas. Para Prietch (2014, p. 78), investir em 

um projeto de uma nova tecnologia pode envolver riscos agregados e a identificação 

das características desejáveis pelos usuários finais é uma tarefa árdua e desafiadora. 

                                            

27 https://www.microsoft.com/pt-br/store/apps/aprendendo-libras/9nblggh67k2s 

28 https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.usjt.librazuka 
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No mundo coorporativo, segundo o Project Management Institute (PMI) um 

projeto pode ser definido como “uma atividade em grupo temporária designada a 

produzir um produto, serviço ou resultados únicos”29 (PMI, 2012, tradução nossa)  

Dentro da pesquisa acadêmica, em específico no que se refere ao 

desenvolvimento de jogos voltados a pessoas com deficiência auditiva, encontramos 

em Korte, Potter e Nielsen (2010), Mascio et al (2013) e Andrade et al (2015) 

referências a respeito do desenvolvimento de interfaces voltadas à essa população 

estudada. 

Inspirados pelos autores citados anteriormente, procuramos propor um 

protótipo do que poderá servir como guia de melhores práticas no design de jogos 

mobile para pessoas com deficiência auditiva dentro do contexto das tecnologias 

educacionais, demostrando fatores a partir da relação das características 

comportamentais deste indivíduo apresentadas ao longo desta pesquisa, juntamente 

com os conceitos abordados sobre gamificação. 

Com esta proposta, o guia foi dividido em quatro macro fatores que sintetizam 

as principais práticas no desenvolvimento de interface de jogos mobile para crianças 

com deficiência auditiva, a citar: objetivos, interface, feedback e conteúdo. 

Assim, entre outros fatores a serem mencionados, ao escolhermos 

desenvolver uma nova ferramenta, a partir de nossos objetivos, precisamos levar em 

consideração o tipo de aplicação, o contexto no qual será aplicada e o público-alvo. 

(PRIETCH, 2014, p. 174). A este fator, Andrade et al (2015) nos propõem a definição 

de metas de aprendizado, além do público-alvo citado. Entre outros aspectos, tais 

medidas servem para a adequação da interface e das animações apropriadas para 

este público, além do uso de uma linguagem de fácil compreensão e a profundidade 

com relação ao conteúdo proposto. 

Para a definição das metas, encontramos em Vygotsky (1998, p. 125) o 

conceito de regras para a regulamentação do jogo, que inibem as várias 

                                            

29 "A temporary group activity designed to produce a unique product, service or result." (PMI, 
2012) 
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possibilidades de ação do usuário, fazendo com que o mesmo esteja focado no 

alcance das metas propostas. Em complemento, Gallo (2007, p. 39) descreve que 

para cada contexto no qual o jogo é aplicado, quanto mais fixas e complexas são as 

regras, menos ficcionais o jogo tende a ser, uma vez que o mesmo se desprende da 

necessidade de desempenhar um papel (o “faz de conta”). Seguindo este raciocínio, 

o mesmo autor nos afirma que o contrário também se faz verdadeiro, “cada vez que 

jogar consiste em imitar (na íntegra ou em partes) a vida em sociedade, menos sentido 

fazem as regras do jogo, já que a vida em sociedade possui suas próprias regras”. 

(GALLO, 2007, p.39) 

Como em outros tipos de jogos, Andrade et al (2015) descrevem ainda que os 

objetivos devem ser claros e possuir associação direta com o conteúdo desejado. 

A respeito da interface, Prietch (2014, p. 95) aponta a usabilidade como um 

aspecto importante. “Inevitavelmente, deficiências em usabilidade do produto afetarão 

a experiência do usuário, e certamente em uma forma negativa”. Quanto melhor a 

estética da interface maior satisfação com relação ao aplicativo. 

A preocupação com a usabilidade justifica-se no fato de que em um jogo 

educativo desenvolvido para dispositivos móveis, presume-se que não haverá 

instrutores que possam auxiliar o usuário em como utilizar a ferramenta, portanto, os 

jogos devem conter uma fácil usabilidade, ao mesmo tempo que podem dispor de 

tutoriais que auxiliem o usuário em como jogar. Andrade et al (2015) afirmam que “Um 

jogo educativo não terá nenhuma maneira educacional de ensinar um determinado 

assunto, se nem sequer é capaz de ensinar o jogador como usá-lo. ”30 (ANDRADE et 

al, 2015, p. 3, tradução nossa). 

Vale citar que jogos de entretenimento amplamente determinados e de 

jogabilidade complexa, já não utilizam mais da estratégia de tutoriais para que o 

jogador possa tomar parte no jogo. Dessa forma é razoável supor que jogos 

                                            

30 “An educational game will have no educational way of teaching a certain subject if it is not 
even able to teach the player how to use it.” (ANDRADE et al, 2015, p. 3) 
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educativos, que queiram ter sucesso no contexto contemporâneo, devam ser capazes 

de ensiná-los no ato de jogar. 

Como complemento à busca de uma melhor estética, Korte, Potter e Nielsen 

(2010, p. 346, tradução nossa) aponta a personalização da interface como fator 

preponderante para melhorar a “relevância específica da aplicação para o indivíduo 

que a utiliza”31, ou seja, a personalização da interface pelo indivíduo agrega maior 

intenção de uso e afeta a experiência do usuário de maneira positiva, os usuários 

tendem a aprender mais facilmente quando a informação é adaptada às preferências 

dos mesmos (ANDRADE et al, 2015). 

Para Korte, Potter e Nielsen (2010, p. 346, tradução nossa) outro fator 

diferencial para esta interface poderia ser definido como “sensibilidade ao contexto”, 

como cita:  

“Localização poderia ser utilizado par a determinar o conjunto dos objetos 
mais pertinentes; "Registrar", " dinheiro" e "vendedor " pode exibir 
automaticamente se o usuário está nas lojas. Hora do dia poderia ser usado 
para expandir ou alterar o conjunto de verbos e palavras relacionadas; Época 
do ano poderia alterar objetos que aparecem em conjuntos, como enfatizando 
verão ou roupas de inverno durante esses períodos”32 

Ainda no contexto de interface, Mascio et al (2013) descrevem que os jogos 

devem usar pistas visuais ou animações com o intuito de dirigir a atenção da criança 

a informações relevantes. Os outros objetos podem ser alocados nas laterais da 

interface de modo a não distrair o usuário da tarefa principal. Conforme afirmam 

Andrade et al (2015, p. 4, tradução nossa): “As dificuldades e desafios devem estar 

presentes nas tarefas do jogo e não no uso da interface do software, que precisa ser 

a mais simples possível. ”33 

                                            

31 “Personalization could be used to enhance the specific relevance of the application to the 
individual using the application” (KORTE, POTTER e NIELSEN, 2010, p. 346) 

32 “Location could be used to determine the most relevant set of objects; "register", "money" 
and "shopkeeper" could display automatically if the user is at the shops. Time of day could be used to 
expand or change the set of verbs and related words; Time of the year could alter objects appearing in 
sets, such as emphasizing summer or winter clothing during those seasons” (KORTE, POTTER e 
NIELSEN, 2010, p. 346) 

33 “The  difficulties  and  challenges  must  be present in the gameplay tasks, not in use of the 
software interface, which needs to be as simpler as possible” (ANDRADE et al, 2015, p. 4) 
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Estas características justificam-se a partir de Prietch (2014, p. 170), que 

destaca que, ao fixar a atenção em um foco específico, a criança com deficiência 

auditiva perde todas as demais atividades que ocorrem simultaneamente. 

Em geral, a partir das referências apresentadas, as interfaces devem procurar 

conter poucas opções por tarefa, mantendo as ações em uma mesma localização pré-

definida, a fim de não distanciar a atenção da criança do foco principal da mesma. 

Segundo Mascio et al (2013) as crianças com deficiência auditiva apresentam maiores 

dificuldades e levam mais tempo para recuperar a atenção e o foco naquilo que 

estavam fazendo. 

Outro fator a ser destacado, presente também nas características da 

gamificação como citado por Medina et al (2013) é o sistema de feedback.   

Este sistema, planejado para usabilidade de usuários com deficiência auditiva, 

pode-se apoiar no uso de vibrações e em animações propositalmente colocadas para 

direcionar a atenção do usuário. (MASCIO et al, 2013). As informações devem ser 

passadas de maneira clara e o mais breve possível. (ANDRADE et al, 2015). Cabe 

ressaltar os cuidados necessários para que este feedback seja apresentado em 

momento oportuno, não atrapalhando o desempenho da tarefa principal proposta no 

momento. Trigueiro et al (2007) e Mascio et al (2013) destacam ainda a falta de 

controle interno e a impulsividade como características destes usuários; o sistema de 

feedback, portanto, deve ser ajustado a fim de não ser irritante ou frustrante. 

Segundo Andrade et al (2015), pode-se considerar em adição ao sistema de 

feedback, recursos nos quais o usuário tenha condições de acompanhar a evolução 

e performance de seu desempenho dentro do jogo. 

Além do sistema aprimorado de feedback, o jogo deve demonstrar desafios 

compatíveis com o nível do usuário, e aumentar gradativamente esses níveis de 

acordo com a performance do usuário, possibilitando tanto aos iniciantes quanto aos 

usuários de níveis mais avançados, dispor de graus de interação que lhes apresentem 

dificuldades compatíveis com sua capacidade em realizá-los. (MEDINA et al, 2013) 
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Andrade et al (2015) ainda concluem que o esforço requerido para receber as 

recompensas deve ser acrescido de acordo com o tempo, da mesma forma que o 

tempo de jogo utilizado pelo usuário. 

Um quarto fator a ser considerado no desenvolvimento de jogos mobile para 

surdos é o conteúdo. Por apresentarem dificuldades de leitura e interpretação com o 

português escrito, os conteúdos presentes nos jogos devem ser planejados e 

adequados a estes usuários. 

Oliveira, Costa e Moreira (apud VAZ, 2012) consideram a distribuição do texto, 

imagens, animações e a legibilidade como fatores importantes na construção do 

conteúdo. Seguindo neste contexto, Andrade et al (2015) afirmam que os jogos 

educacionais voltados a estes usuários devem ser construídos em um tríplice 

semântico, envolvendo o português, a LIBRAS e as ilustrações. Assim, o conteúdo 

poderá incorporar elementos associados ao português como língua escrita, através 

de ilustrações. 

Os jogos em geral não devem ter seu conteúdo focado apenas no ensino de 

LIBRAS, mas em ensinar assuntos que sejam relevantes para o desenvolvimento 

humano da criança. 

Segundo Mascio et al (2013), Andrade et al (2015) e Vaz (2012), os textos em 

geral devem ser evitados, uma vez que a língua portuguesa pode apresentar palavras 

ambíguas que dependem da interpretação e conhecimentos prévios na língua. Deve-

se optar, portanto, por palavras simples acompanhadas de alguma ilustração que 

auxiliem em seu significado e facilitem a compreensão, atendendo o principal critério 

de leitura desse grupo de usuários. 

O vocabulário das crianças que possuem deficiência auditiva é melhor quando 

as palavras têm apenas um único significado ou quando são apresentadas dentro do 

contexto. 

O ato de ler, por uma criança surda, segundo Quadros (2000), envolve o uso 

do centro do campo visual. Portanto, pelo fato dessas crianças prestarem mais 

atenção a itens da periferia, textos longos poderiam causar confusão na identificação 

de letras e palavras. A mesma autora ainda nos retrata que as crianças surdas, pelo 
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fato da língua portuguesa não ser sua língua materna, apresentam maiores problemas 

com a coerência dos textos, bem como com a coesão. 

A respeito do uso de textos na elaboração do conteúdo, Mascio et al (2013) 

retratam que uma boa prática seria a “leitura em janelas”, em que apenas uma 

quantidade limitada do texto é disponibilizada por interface. 

Mascio et al (2013) destacam ainda que as crianças com deficiência auditiva 

dedicam menos tempo para atividades em grupo, se comparado com atividades que 

são exercidas isoladamente. 

Ainda na abordagem sobre o conteúdo, encontramos nos trabalhos de Mascio 

et al (2013) referências para a análise da memória de curto e longo prazo de crianças 

com deficiência auditiva. O autor destaca a capacidade da memória de curto prazo 

visuo-espacial destes indivíduos: 

“Por exemplo, os indivíduos surdos têm déficits de recordação para estímulos 
linguísticos, palavras e imagens impressas, mas não na recordação de 
estímulos não-linguísticos, como rostos desconhecidos e matrizes espaciais 
de luzes. “34 (MASCIO et al, 2013, p.228, tradução nossa) 

As crianças com deficiência auditiva, podem por fim, apresentar desvantagens 

em tarefas linguísticas que envolvam o português escrito, porém, parecem ser 

melhores em tarefas que envolvam ordem temporal de acontecimento dos fatos. 

A tabela 1 sintetiza todas as características do desenvolvimento de interfaces 

de jogos mobile para deficientes auditivos, que foram discutidas e apresentadas ao 

longo da pesquisa. 

Tabela 1: Orientações para desenvolver interfaces gamificadas para surdos. 
Objetivos 

1.Escolher o público-alvo; 

2.Adequar o tipo de aplicação ao contexto; 

3.Definir as regras para regulamentação do jogo; 

                                            

34 “Deficits in recall for linguistic stimuli, printed words and pictures but not in recall of non-

linguistic stimuli such as unfamiliar faces and spatial arrays of lights.” (MASCIO et al, 2013, p.228) 



83 

 

4.Definir metas de aprendizagem; 

5.Clareza dos objetivos e associação com o conteúdo; 

6.Possuir significado coerente na apresentação dos objetivos; 

7.Ser capaz de promover uma participação voluntária do jogador. 

8.Promover a inclusão deste sujeito dentro do ambiente digital onde o conteúdo fora produzido 

por integrantes da própria comunidade surda, visando que, de alguma forma, este sujeito possa 

contribuir futuramente com a troca de informações e produção de conhecimento através dessas 

tecnologias 

 
Interface 

 

1.Prover fácil usabilidade; 

2.Permitir personalização; 

3.Sensibilidade ao contexto; 

4.Utilizar ferramentas que atraiam a atenção; 

5.Não desviar a atenção da tarefa principal com objetos secundários; 

6.Poucas opções por tarefa; 

7.Manter o controle sobre o déficit de atenção apresentado pelos usuários; 

8.Explorar a capacidade da percepção visual do surdo para promover a capacidade de leitura; 

9.Utilizar elementos que permitam explorar a modalidade visuo-espacial da língua; 

10.Prover uma experiência dotada de sentido, onde seja capaz de dar sentido ao que somos e ao 

que nos acontece; 

11. A possibilidade, tanto de iniciantes quanto de jogadores mais avançados disporem de graus 

de interação que lhes apresentem dificuldades compatíveis com sua capacidade em realizá-los; 

12.A voluntariedade na prática do jogo e a delimitação de um espaço para que a atividade 

aconteça, seja este um espaço físico ou temporal;  

13.A não seriedade, onde, apesar do jogo possuir regras e definições o ato de jogar ainda que 

subestimado à um número restrito de regras e ações, deve sem ser uma atividade imprevisível; 
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14.Estabelecer equidade entre desafio e habilidade.  

15.Promover imersão na qual o jogador se encontra quando pratica a atividade de jogar e a 

capacidade que o jogo tem de absorver a atenção deste jogador. 

 
Feedback 

 

1.Utilizar-se de vibrações e animações para direcionar a atenção do usuário; 

2.Apresentar informações claras e diretas; 

3.Ser ajustável afim de não ser irritante ou frustrante; 

4.Promover o acompanhamento da evolução e desempenho do usuário; 

5.Demonstrar desafios com o nível do usuário; 

6.Possuir recompensas por tarefas cumpridas; 

7.Enfatizar a importância do pensamento independente que pode ser alcançado, segundo os 

autores, por ferramentas de feedback que os ajude a assumir uma vida independente; 

8.Promover o conflito, que se configura quando o jogador precisa vencer um desafio ou um 

oponente; 

9.Promover a competição, que se destaca quando os jogadores se preocupam com o próprio 

desempenho, trabalhando mais em melhorar as próprias atuações do que em impedir o 

adversário de alcançar a vitória; 

10.Promover a cooperação, definida como o “ato de trabalhar em conjunto com outras pessoas 

para alcançar um objetivo em comum ou que seja benéfico para todos”; 

11.Promover a motivação intrínseca em que o sujeito se envolve em uma atividade por desejo 

próprio, ou seja, pela participação voluntária no jogo. E a motivação extrínseca, que, por sua vez, 

sugere que a relação do sujeito com a atividade desenvolvida se desenvolve principalmente pelo 

desejo em alcançar determinada recompensa externa; 

 
Conteúdo 

 

1.Planejado e adequado aos usuários; 

2.Disposição de textos, imagens e animações; 
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3.Incorporar elementos da língua escrita por meio das ilustrações; 

4.Possuir conteúdo relevante para o desenvolvimento humano da criança; 

5.Evitar o uso de textos longos, e se utilizados devem ser disponibilizados com uma quantidade 

limitada por interface; 

6.Utilizar ilustrações que auxiliem na interpretação do conteúdo; 

7.Evitar o uso de palavras ambíguas dentro do contexto; 

8.Permitir atividades que possam ser desenvolvidas em grupo; 

9.Propor conteúdo educativo que possa contribuir no controle da rigidez, do egocentrismo, da 

dificuldade de controle interno e da impulsividade dos usuários; 

10.Explorar atividades que possibilitem o uso da memória de curto prazo a fim de promover a 

habilidade de leitura; 

11.Explorar a língua em seus domínios léxicos, sintáticos e semânticos; 

12.Ser flexível a ponto de poder conter novas metodologias de ensino da língua de sinais que 

possam ser montadas pela própria comunidade surda; 

13.Ser capaz de promover o pensamento conclusivo a partir da aplicação da indução, dedução e 

uso de analogias; 

14.Promover atividades que explorem a prática da compreensão de textos, abordando a 

coerência global, a coesão local em períodos complexos, e em particular, a correlação entre as 

sentenças; 

15.Ser interdisciplinar e ter compromisso com todas as áreas possíveis de conhecimento, mesmo 

que invariavelmente possa ocorrer uma possível sistematização de algum conteúdo a ser 

ensinado; 

16. Promover a utilização de sinais com uma mão, duas mãos com movimentos simétricos e por 

fim duas mãos com movimentos não simétricos. Esses classificadores incluem as relações 

descritivas e preposicionais que se dão por meio das formas de objetos, pessoas e ações e 

também entre as relações que se estabelecem, como por exemplo, “ao lado de”, “em cima de”, 

“em baixo”, “dentro de”, “fora de”, “atrás de”, “em frente de” etc; 
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17.Ainda seguindo esta linha de raciocínio, é válido ressaltar o uso de expressões não manuais 

“gramaticalizadas”, tais como expressões interrogativas, topicalização, foco ou negação. Assim 

como a exploração das diferentes funções que o “apontar” pode exercer; 

Fonte: (AUTOR) 
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6. CONCLUSÃO 

A realização deste estudo foi buscou a produção de um conhecimento 

científico capaz de juntar as características das crianças surdas - sendo possível 

reconhecer suas maiores dificuldades no ensino e aprendizagem da LIBRAS e do 

português escrito – com as tecnologias e modelos de interfaces emergentes do uso 

de dispositivos móveis, desta forma permitindo propor soluções de interfaces que 

melhor se adaptem ao uso destes indivíduos. 

Esta dissertação teve início com o objetivo de estudar as características da 

LIBRAS e da comunidade surda no Brasil, assim como as principais dificuldades que 

estes indivíduos enfrentam. Destaca-se a discussão sobre a capacidade de leitura 

inferior que uma criança surda apresenta se comparada ao seu par ouvinte, assim 

como essa capacidade encontra-se intimamente ligada à capacidade geral da 

memória de curto prazo. Além das características sociais que estes indivíduos 

apresentam, porém, sempre tendo em mente que tais desvios de comportamento não 

limitam sua inteligência, nem a capacidade de resposta emocional, de 

desenvolvimento e maturação.  

Ainda neste contexto, notou-se a importância do convívio em sociedade 

reconhecendo sempre os aspectos culturais e linguísticos da comunidade surda no 

Brasil, e como essa inclusão social para a criança - desde o início de seu aprendizado 

- é fundamental para sua construção subjetiva e de sua identidade como pessoa neste 

meio. 

Outra questão abordada foi o estudo do processo de letramento bilingue do 

sujeito surdo e as dificuldades apresentadas durante a aprendizagem. Novamente 

destaca-se o papel da comunidade surda na qual a criança deve estar inserida, pois 

foi possível notar que a língua natural será absorvida pela criança por métodos 

próprios de cada indivíduo e principalmente em função da natureza das próprias 

línguas envolvidas, neste caso a LIBRAS. 

Entre todas as características linguísticas apresentadas sobre a língua de 

sinais, e como elas refletem em seu contexto ao ponto desta ser reconhecida como 

uma língua completa, é válido destacar a função identitária que será preenchida sobre 

a criança.  
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As dificuldades apresentadas pelas crianças surdas, sobre o aprendizado de 

LIBRAS e da língua escrita como segunda língua surgem principalmente pela 

diferença na modalidade linguística entre elas. Nota-se a importância da inclusão da 

criança surda neste meio linguístico o mais breve possível, e a necessidade da 

experiência dotada de sentido, que fará com que sua percepção, sua capacidade de 

abstração e seu comportamento se desenvolvam de maneira diferente, porém não 

inferiores, aos seus pares ouvintes. 

A análise da aplicação da gamificação, por meio de dispositivos móveis dentro 

do contexto do desenvolvimento de interfaces mobile, juntamente com o estudo da 

utilização da tecnologia mobile por esses indivíduos, foi outro objetivo analisado 

durante esta dissertação. Foi possível verificar, pela definição de jogo e de 

gamificação em si, a não seriedade e a voluntariedade na prática do jogo como fatores 

importantes no sucesso da aplicação de uma interface gamificada no contexto de 

ensino e aprendizagem de uma língua.  

Com o avanço tecnológico e a inclusão digital que a tecnologia móvel 

proporciona é notável o aumento de aderência no uso destes dispositivos por crianças 

cada vez mais jovens e nas mais diversas classes sociais, e com as mais diversas 

características físicas e psicológicas. Explorar o desenvolvimento de novas interfaces 

nestes dispositivos - focadas no ensino e aprendizado de LIBRAS com o português 

escrito como segunda língua – é aproveitar-se de um mercado estável e crescente de 

usuários a fim de conseguir expandir e alcançar cada vez mais crianças, jovens e até 

mesmo adultos que possam se beneficiar do conteúdo proposto. 

O último ciclo desta pesquisa procurou retomar a questão principal de 

identificar as características e desafios para o desenvolvimento de interfaces 

gamificadas, voltadas ao letramento de crianças surdas, agrupando todo o conteúdo 

estudado durante a pesquisa e sintetizando em uma tabela de melhores práticas no 

desenvolvimento de interfaces gamificadas para o público que foi objeto de estudo. 

Destaca-se também o levantamento atual dos aplicativos mobile disponíveis para uso, 

e de como este nicho do mercado está focado no desenvolvimento de tradutores e 

não no desenvolvimento de interfaces que possam agregar conhecimento junto às 

metodologias de ensino aplicadas para LIBRAS com o português escrito. 
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Em síntese, esta pesquisa conseguiu reunir diversos trabalhos importantes 

publicados nesta área, e este estudo pôde proporcionar novas indagações e 

possibilidades de trabalhos futuros. 

Com o estudo mais aprofundado das obras de Vygotsky, sobretudo a respeito 

da zona de desenvolvimento proximal, seria possível analisar o desenvolvimento 

cognitivo da criança juntamente com o desenvolvido da LIBRAS como língua principal 

que irá nortear sua forma de pensamento, sobretudo com a aplicação do aprendizado 

lúdico proposto pelo mesmo autor. 

Como citado anteriormente, pôde-se notar em Salles et al (2014) o emprego 

de uma matriz teórica da linguística saussuriana quando os autores destacam a 

constituição de um símbolo linguístico e a relação arbitrária entre um “significante” e 

um “significado”. De maneira análoga, é possível propor também, o estudo da língua 

de sinais sob outras matrizes teóricas, como a própria matriz peirceana e a aplicação 

dos conceitos de suas três categorias de primeiridade, secundidade e teceiridade, 

além de uma tentativa de melhor compreender a língua de sinais como um conjunto 

de signos e um texto não verbais. 

Por fim, também é válido sugerir como trabalhos futuros a implementação e 

implantação de novos protótipos seguindo as melhores práticas apresentadas ao 

longo desta pesquisa, de forma a complementá-la e até mesmo de validar sua 

aplicação frente aos verdadeiros usuários e não somente objeto de estudo de nossa 

discussão. 
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