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Resumo

Os jogos  digitais  podem atingir  uma quantidade  considerável  de pessoas  e,  através  disso
empoderar. Diante  dessa afirmação se  baseiam os  desenvolvimentos  de jogos  educativos,
incluindo  o  jogo  que  será  citado  e  destrinchado  nesse  relato.  Seu  principal  objetivo  é
empoderar a comunidade surda e publicizar os problemas que ela enfrenta na sociedade atual,
para que assim a  comunidade como um todo possa buscar  maneiras  de integrar  a  todos,
diminuindo  a  marginalização  dessa  parcela  da  sociedade.  O  público-alvo  do  jogo  serão
crianças de 7 a 10 anos, isso porque nessa idade um primeiro contato com a comunidade surda
e  com  a  Língua  Brasileira  de  Sinais  pode  conscientizar  e  sensibilizá-las  para  essa
problemática.
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Abstract

The digital games can reach a considerable amount of people and, with this empower. Faced
on this assertion that are based the developments of educational games, including the game
that will be quotes and  and unidentified in this account. Its main objective is to empower the
deaf  community  and  publicize  the  problems  they  faces  in  today's  society,  so  that  the
community as a whole can seek ways to integrate everyone, reducing the marginalization of
this part of society. The target audience of the game will be children from 7 to 10 years,
because at that age the first contact with the deaf community and with the Brazilian Sign
Language can raise awareness and cause sensitize to this problem.

Palavras-chave: libras; deaf; public policy; sustainability; hearing.

INTRODUÇÃO

Apesar de LIBRAS ser a segunda língua oficial do Brasil,  a exclusão social que a

comunidade  surda  enfrenta  devido  à  ausência  de  políticas  públicas  que  objetivem  a

visibilidade deles é uma problemática. Uma quantidade considerável da população ouvinte

1 Graduando  em  Sistemas  e  Mídias  Digitais,  Universidade  Federal  do  Ceará  -  UFC
(espedito.mesquita@gmail.com).



III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL

ENACTUS BRASIL

não tem familiaridade com a Língua Brasileira dos Sinais (LIBRAS), inclusive no contexto

acadêmico. 

Em decorrência disso, essa parcela da população fica “isolada” e sem a possibilidade

de uma plena comunicação com ouvintes. Através do Projeto Caleidoscópio, o Time Enactus

UFC,  desenvolve  um  trabalho  de  conscientização  e  empoderamento  com a  comunidade,

diante  disso  surgiu  a  ideia  de  criar  uma  aplicação  que  desse  uma  maior  visibilidade  à

Comunidade  Surda  e  ao  desenvolvimento  da  capacidade  comunicativa  das  pessoas  em

LIBRAS. 

Pensando  nisso,  o  Time  analisou  que  a  melhor  forma  de  se  inserir  o  estudo  de

LIBRAS no meio social é apresentando-o desde cedo às pessoas, assim foi definido que o

projeto seria focado no primeiro contato de crianças ouvintes com a realidade da comunidade

surda, criando interesse para que elas aprendessem, ainda que o básico, em LIBRAS.

Foi  criada uma narrativa para o jogo,  assim a aplicação se torna mais  atrativa  às

crianças, isso porque elementos que associem a brincadeira com o aprendizado faz com que a

criança  se  relacione  com  o  universo  em  questão  e  interprete  melhor  o  que  está  sendo

ensinado. Esse estudo pode ser visto no artigo “Brincar, conhecer e ensinar de forma lúdica”.

A brincadeira  ajuda  as  crianças  a  desenvolverem habilidades  e  a  compreenderem

melhor  a  sociedade  em geral.  Isso  porque  toda  brincadeira  ou  jogo  tem regras,  e  estas

proporcionam uma aproximação com a realidade, onde a criança pode aprender se divertindo

e expressando sua imaginação.

Outrossim,  o  jogo  irá  ensinar  o  básico  de  LIBRAS  por  meio  de  módulos.  Essa

separação em módulos propicia uma maior flexibilidade no momento da aula pois permite que

o professor escolha a quantidade de módulos por aula e aumenta as possibilidades de uso da

aplicação.  Em cada  módulo  será  apresentado  um assunto  do  cotidiano  que  será  exibido

através de um mini game variado de acordo com a temática.

A principal funcionalidade da aplicação é promover o primeiro contato de crianças

com a Língua Brasileira de Sinais, outras funcionalidades secundárias são: ensinar o básico de

LIBRAS e divertir os usuários por meio de um ambiente lúdico e atraente.

DESENVOLVIMENTO

Para  que  fosse  possível  a  criação  dessa  aplicação  houve  algumas  pesquisas  que

revelaram dados alarmantes sobre a realidade dos surdos. Foi desenvolvido um questionário
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on-line realizado em março de 2018 com 131 pessoas de diversas universidades do Brasil

sobre LIBRAS no âmbito acadêmico revelou alguns dados alarmantes, e mostrou que a maior

parte dos estudantes, apesar de já ter algum contato com a Língua Brasileira de Sinais em

algum momento de sua vida (53,8% das respostas), não se considera capaz de se comunicar

com alguém através dela (92,5% das respostas).

Dentre  esses  estudantes  que  se consideram capazes  de  se comunicar  em LIBRAS

(7,5%) apenas 20% se consideram plenamente capazes de se comunicar com a comunidade

surda, os outros 80% se dividem entre pouco capaz e meio capaz de se comunicar.

Essa pesquisa comprova que, mesmo dentro do âmbito acadêmico – que supostamente

é um contexto que incentiva e propicia o aprendizado de outras línguas – o conhecimento

sobre  a  segunda  língua  oficial  do  país  é  muito  pequeno.  Ademais,  os  resultados  do

questionário alertam para a porcentagem de pessoas que nunca tiveram contato com a língua

(41,7%).  Isso é  preocupante  e  reforça  a  necessidade  de  uma aplicação que  propicie  esse

primeiro contato das pessoas com a língua desde cedo.

O recurso terá diversos tipos de interações,  como por exemplo: a possibilidade de

relacionar-se com o personagem principal - que fará parte da narrativa, ambientando a história

e “ajudando” os usuários no decorrer do jogo - e com o ambiente - o usuário poderá navegar

pelo mapa da cidade e interagir com os locais.

Essas interações se darão por cliques de mouse e pelo teclado do computador, uma vez

que o sistema é feito  para  desktop.  Outro fator  importante  para as  interações  é  o uso de

affordances nos ícones, isso porque eles ajudarão os usuários a compreenderem melhor as

ações que podem ser realizadas e a terem uma melhor experiência de uso.

Alguns ícones seguem padrões, visando a facilidade na navegação para as crianças,

como por exemplo o botão de play e pause que será usado para começar e pausar o jogo no

meio de um módulo, esse tipo de ícone é ideal porque já é padronizado na maioria dos jogos e

em players de vídeo e música, isso faz do botão um elemento com significado facilmente

identificável.

Os módulos com assuntos estarão dispostos em locais do mapa da cidade, como por

exemplo,  no supermercado,  na  escola  e  no parque e  serão  separados por  assuntos.  Esses
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módulos,  ensinarão  LIBRAS,  através  de  algum mini  game que  ajude  a  fixar  o  conteúdo

passado.

O jogo exibirá uma tela em que o usuário deve preencher seus dados, inserindo nome e

idade.  Em seguida  é  mostrada  uma  animação  do  nome  e  da  idade  que  foram inseridos

traduzidos para libras. Por fim, a tela apresentada será a de um mapa de uma cidade, nela o

usuário poderá interagir através de cliques de mouse em cada um dos locais disponíveis e

explorá-los.

Entrando  nesses  ambientes,  o  usuário  será  apresentado  a  um mini-game  que  alia

processos cognitivos, tais como a percepção, a memória,  a aprendizagem e a consciência.

Aliando o elemento lúdico  presente  nos  jogos aos  elementos  cognitivos  que facilitarão  o

processo de aprendizado da Língua Brasileira dos Sinais. O usuário terá liberdade dentro da

aplicação de pular as animações iniciais - que introduzem o jogador no ambiente - e de sair de

um determinado jogo quando não desejar mais jogá-lo, podendo explorar a cidade livremente.

Um fator importante a ser citado é o auxílio das Heurísticas de Nielsen que  ajudam a

projetar  uma  boa  interface  e,  por  consequência,  uma  ótima  experiência  de  uso.  Nielsen

defende que design é projetar algo com um objetivo, não apenas do lado estético, mas também

do lado funcional. O foco disso tudo é garantir que o usuário não precise de um “manual de

instruções” para o uso da interface.  As heurísticas são: visibilidade do estado do sistema,

equivalência entre o sistema e o mundo real, liberdade e controle do usuário, consistência e

padrões, prevenção de erro, reconhecer ao invés de relembrar, flexibilidade e eficiência de

uso, estética e design minimalista, ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar

ações erradas, ajuda e documentação. No caso da aplicação em questão resolvemos elencar

como principais as heurísticas de consistência e padrões e prevenção de erros. Com relação a

consistência é perceptível que o design durante toda a aplicação se mantém, não existindo

elementos destoantes. Já com relação a prevenção de erros aplicamos uma caixa de diálogo

que aparece sempre que o usuário tentar fechar a aplicação ou tentar voltar para a cidade,

perguntando se ele tem certeza dessa escolha, essa caixa previne que usuários desatentos que

apertaram no botão sem querer percam o progresso no jogo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No  contexto  que  a  aplicação  está  inserida,  é  esperado  que  se  supram  algumas

necessidades de representatividade da comunidade surda, que apesar de abrangente no Brasil,

não é alvo de políticas públicas ou foco em projetos sociais. 

Diante disso a aplicação e o uso de gamificação surgem como uma forma de divertir as

crianças  ao  mesmo tempo que ensinam alguns sinais  em Libras  e  conscientizam sobre  a

problemática da comunidade surda. 

Ao trabalhar com a comunidade surda foi possível perceber os problemas sofridos e

entender  sobre  a  realidade  que  eles  convivem todos  os  dias,  com a  marginalização  e  a

exclusão  que  a  população  ouvinte,  ao  não  saber  como  se  comunicar  causa.  Também

dificultando maneiras metodológicas comuns para a integração da comunidade surda com a

comunidade no geral.

Logo,  quando  se  tem o  objetivo  de  ensinar  para  crianças  de  sete  a  dez  anos  os

principais sinais em Libras, temos a quebra de diversas paredes que segregam a comunidade

surda, principalmente quando se trata da falta de comunicação entre a comunidade surda com

o restante  da  sociedade.  Facilitando  não  só  o  contato  entre  o  resto  da  sociedade  com a

comunidade surda, como melhorando a inserção dessa comunidade no mundo atual.
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