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RESUMO  

Este artigo é fruto do trabalho desenvolvido durante a disciplina Projeto 

Interdisciplinar IV1 cujo objetivo foi desenvolver um projeto que contemplasse 

os conceitos de design, computação ubíqua e pervasiva resultando em um 

produto demonstrável - um protótipo - apresentando soluções de design em 

seus aspectos formais e funcionais. O foco foi a área da educação, em 

especial, a alfabetização de crianças surdas na fase pré-escolar. O protótipo 

foi estabelecido como um jogo, denominado: Brink&duk. A revisão da 

literatura e a pesquisa de campo nos revelou que a aquisição da linguagem, 

bem como a alfabetização, por parte dos surdos, se dá de maneira diferente 

das crianças ouvintes. Nos ouvintes a alfabetização ocorre com mais 

facilidade, pois existe a compreensão da fonética, que é a base para 

compreensão da língua, o que não ocorre com os surdos. A comunicação 

dos surdos ocorre por meio de sinais, chamados Linguagem Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) e para que se inicie a comunicação, por intermédio desses 

sinais, é necessário associá-los a significados, porém a compreensão de 

alguns significados se dá de maneira tardia nessas crianças. Nessa 

perspectiva, o grupo de pesquisadores desenvolveu um protótipo de um jogo 

que se vale da associação de imagens à significados contribuindo com a 
                                                           
1 Os projetos interdisciplinares são de vital importância para a boa e sólida formação dos 
futuros designers. A compreensão e a prática da interdisciplinaridade, a atitude de pesquisa 
e o exercício constante para ampliar o repertório de criação e de expressão são 
fundamentais na atividade projetual. Em nossa Universidade, a cada período do curso, o 
projeto interdisciplinar é desenvolvido obedecendo a etapas: 1) Pesquisa Teórica Referencial 
a partir de um tema e de subtemas indicados pelo corpo docente. Do elenco de subtemas, os 
componentes do grupo escolhem um; 2) Proposta Projetual - produção de uma peça digital e 
gráfica com especificações conceituais e técnicas para o desenvolvimento da peça final; 3) 
Peça Final, nesse caso, um protótipo funcional (interface físico-digital) a fim de demonstrar 
sua viabilidade técnica de execução que apresente soluções para os problemas identificados 
em um determinado local escolhido pelo grupo, que aborde  questões sociais e de 
sustentabilidade e envolva os subtemas propostos (saúde ou educação ou transporte); 4) 
Produção de um artigo contemplando o processo de trabalho desenvolvido e 5) 
Apresentação e defesa para uma banca examinadora. 
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alfabetização dessas crianças na fase pré-escolar e, consequentemente, 

desbravou  mais um caminho para a educação inclusiva das mesmas. Não 

obstante, também demonstrou a função social do designer. 

Palavras-chave: Surdez. Alfabetização. LIBRAS. Design. Ubiquidade. 

 

INTRODUÇÃO 

A computação ubíqua buscou unir os aspectos da computação móvel 

à computação pervasiva pela necessidade de integrar a mobilidade com a 

funcionalidade da computação pervasiva e, desse modo, configurar seus 

serviços. Ubiquidade envolve a existência de diversos computadores 

interconectados por redes sem fio no ambiente que permitem a circulação de 

informações em diferentes dispositivos. Logo, o protótipo funcional - 

Brink&duk - tem como objetivo solucionar um problema de alfabetização de 

crianças surdas por intermédio da ubiquidade. 

Muitas crianças surdas ingressam na escola com dificuldade em 

aprender por não terem uma bagagem pré-linguística 2  suficiente. Isso, 

consequentemente, se reflete no futuro da criança aumentando cada vez 

mais a dificuldade no aprendizado, tanto que, a maioria dos surdos adultos 

demonstra dificuldade na escrita e leitura (QUADROS, 1997).  

A partir desse achado, revelou-se estimulante contribuir com o 

aprendizado das crianças surdas para que possam, de uma maneira 

interativa, aprender as palavras do cotidiano na mesma faixa etária de uma 

criança ouvinte, assim como, auxiliar educadores e pais a interagirem, 

tornando o aprendizado motivador. Sendo assim, o protótipo desenvolvido 

tem como funcionalidade associações de imagens a LIBRAS. Ainda que se 

almeje descrevê-lo com mais detalhes ao final desse artigo, ele contem: 1) 

Uma interface, na qual aparecem imagens ou sinais de LIBRAS. 2) Três 

níveis de associação: Palavras do cotidiano, alfabeto e expansão do 

vocabulário. 3) Cartões que contém imagens ou LIBRAS para associar à 

                                                           
2   É no período pré-linguístico (1º ano de vida) que se desenvolve a intencionalidade 
comunicativa, sendo que esta é um pré-requisito essencial para o desenvolvimento das 
competências de interação, de comunicação e consequentemente para a aquisição e 
desenvolvimento da linguagem. 
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interface. 4) Contadores de pontos (ao lado da interface) certos e errados, em 

forma de pequenas mãos com o polegar para cima ou para baixo. 5) Um 

banco de dados, para onde é enviada a pontuação para que professores ou 

pais tenham acesso, verificando assim, o desempenho da criança e onde 

estão presentes maiores dificuldades. 

1. DESIGN E UBIQUIDADE 

Há pouco mais de vinte anos, Mark Weiser, então cientista chefe da 

empresa Xerox PARC, introduzia ao mundo, o termo Computação Ubíqua, 

em artigo para a revista Scientific American onde projetava a evolução da 

computação para o século XXI. Ao iniciar seu texto, Weiser (1991, p.2) define 

indiretamente a ubiquidade: “as mais profundas tecnologias são aquelas que 

desaparecem. Elas se combinam ao emaranhado do dia a dia até que se 

tornam indistinguíveis do mesmo” (livre tradução). Para melhor compreensão 

e aplicação ao presente projeto, cabe distinguir a computação ubíqua das 

computações móvel e pervasiva, expressões comumente utilizadas como 

sinônimos, por carregarem certa relação com a mesma. 

Podemos definir a computação móvel, segundo Araújo (2003, p. 49), 

pela capacidade aumentada de movimentação física de serviços 

computacionais: “o computador torna-se um dispositivo sempre presente que 

expande a capacidade de um usuário utilizar os serviços que um computador 

oferece, independentemente de sua localização”. 

Já a computação pervasiva é aquela que está embarcada no ambiente 

ou objeto de forma invisível ao usuário, relacionando-se assim com a 

computação ubíqua: 

[...] cabe destacar que, em geral, os termos computação 
pervasiva (pervasive computing), ou embutida (embbeded) 
referem-se de certa forma ao conceito de computação 
ubíqua, muito embora o termo embutido se refira a apenas 
uma de suas características (SACCOL; REINHARD, 2007, 
p.180). 

 
A computação pervasiva, no geral, tem o papel de reconhecer os 

dispositivos que venham a figurar o ambiente em que está instalada e, assim, 

trabalhar em conjunto com os mesmos para uma melhor experiência de seus 

usuários. 
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[...] nesta concepção, o computador tem a capacidade de 
obter informação do ambiente no qual ele está embarcado e 
utilizá-la para dinamicamente construir modelos 
computacionais, ou seja, controlar, configurar e ajustar a 
aplicação para melhor atender as necessidades do 
dispositivo ou usuário. O ambiente também pode e deve ser 
capaz de detectar outros dispositivos que venham a fazer 
parte dele (ARAÚJO, 2003, p. 50).   

 
A computação ubíqua une aspectos tanto da computação móvel como 

da computação pervasiva, no sentindo da mobilidade e grau de 

embarcamento em determinado dispositivo: 

A computação ubíqua surge então da necessidade de se 
integrar mobilidade com a funcionalidade da computação 
pervasiva, ou seja, qualquer dispositivo computacional, 
enquanto em movimento conosco, pode construir, 
dinamicamente, modelos computacionais dos ambientes nos 
quais nos movemos e configurar seus serviços dependendo 
da necessidade (ARAÚJO, 2003, p. 50).  

Desta feita, a computação ubíqua, além de ser versátil e praticável em 

diversas áreas, já é presente no cotidiano, porém de forma acanhada e com 

grande potencial de expansão, podendo atingir o nível previsto por Weiser e 

ir além. É nessa direção que se buscou demonstrar como a tecnologia pode 

contribuir com a alfabetização das crianças surdas. 

2. A SURDEZ 

A surdez é definida como a perda de audição completa em uma ou 

ambas as orelhas, segundo definição da Organização Mundial da Saúde 

(OMS). A surdez também se refere ao fato da perda parcial ou completa da 

habilidade de ouvir, sendo assim, pessoas acometidas de algum nível de 

perda da capacidade auditiva também são consideradas surdas em algum 

nível. 

 A surdez tem suas causas nas etapas pré, peri ou pós-natal. Os 

fatores pré-natal que podem desencadear surdez são: herança genética, má 

formação da orelha interna, infecções por vírus como os da rubéola, 

citomegalovírus, herpes simples, toxoplasmose, e sífilis, uso gestacional de 

substâncias teratogênicas como cocaína e álcool e radioterapia no primeiro 

semestre de gestação. Na fase peri natal os fatores de anóxia, prematuridade 

abaixo de 1500g, hiperbilirrubinemia e traumatismo craniano e sonoro. Na 
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fase pós-natal, fatores relacionados a infecções e traumas podem causar 

surdez. 

3. A AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM DE CRIANÇAS SURDAS 

Para uma melhor compreensão dessa temática podemos iniciar com 

as perguntas que inquietaram o grupo de pesquisadores: como uma criança 

surda adquire sua primeira língua? Qual é o processo de aquisição da 

linguagem e seu desenvolvimento nos bebês surdos? Qual é a diferença 

entre as crianças com pais ouvintes e as com pais surdos? 

Para responder as essas inquietações, a revisão da literatura da área 

da saúde foi essencial.  Petitto e Marantette (1991, apud QUADROS, 1997, p. 

70) realizaram um estudo sobre o balbucio em bebês surdos e bebês 

ouvintes no mesmo período de desenvolvimento (desde o nascimento até por 

volta dos 14 meses de idade) verificando que o balbucio é um fenômeno que 

ocorre em todos os bebês, sejam estes surdos ou ouvintes, como fruto da 

capacidade inata para a linguagem. As autoras constaram que essa 

capacidade inata é manifestada não só por intermédio de sons, mas também, 

por meio de sinais.  

Chomsky (1957, apud QUADROS, 1997, p. 68) acrescenta que o 

Language Acquisition Device (LAD) é o dispositivo inato que permite à 

criança acionar a gramática da sua língua materna a partir dos dados 

linguísticos a que está exposta. Esse dispositivo é a Gramática Universal, 

que contém princípios rígidos e princípios abertos. Os princípios rígidos 

captam aspectos gramaticais comuns a todas as línguas humanas. Os 

princípios abertos, também chamados de parâmetros, captam as variações 

das línguas por intermédio de opções determinadas e limitadas. 

Logo, nota-se que há uma absorção da própria situação, uma 

adaptação automática. Nos bebês surdos as vocalizações são interrompidas, 

pois segundo Quadros (1997, p. 71), “o input favorece o desenvolvimento de 

um dos modos de balbuciar” confirmando que no ser humano há uma 

capacidade linguística que serve como pilar para a aquisição da linguagem, 

não importando se a modalidade da língua é oral-auditiva ou espaço-visual. 

Considerando essa capacidade inata do ser humano de adquirir a linguagem, 

Quadros (1997, p. 71) afirma que “as primeiras combinações de sinais 
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surgem por volta dos dois anos das crianças surdas e que em torno dos dois 

anos e meio a três anos, as crianças surdas apresentam a chamada 

explosão de vocabulário”.  

[...] nesse período começam a ocorrer distinções 
derivacionais (por exemplo, a diferenciação entre CADEIRA e 
SENTAR). As crianças começam a usar formas 
idiossincráticas para diferenciar nomes e verbos. O domínio 
completo dos recursos morfológicos da língua é adquirido por 
volta dos cinco anos. (LILLO-MARTIN, 1986, apud 
QUADROS, 1997, p. 74). 

 Durante o período pré-linguístico, a criança requer orientação dos pais, 

principalmente a de pais ouvintes, pois não há um input comum entre os pais 

e a criança.  Bellugi e Petitto (1988, apud QUADROS, 1997, p. 79) concluem 

que “a criança surda de nascença, com acesso a uma língua espaço-visual 

proporcionada por pais surdos, desenvolverá uma linguagem sem qualquer 

deficiência.” Além disso, os dados apresentados sugerem que os 

fundamentos da linguagem não estão baseados na forma do sinal, mas sim, 

na função linguística que a serve. O que foi descrito por Bellugi e Petitto 

(1998, apud QUADROS, p. 79) mostra que as crianças surdas filhas de pais 

surdos tem um desempenho melhor do que as crianças surdas filhas de pais 

ouvintes, pois é nesse caso que há o input comum entre os pais e a criança. 

 No entanto, as crianças surdas podem apresentar, em alguma etapa 

do desenvolvimento, dificuldades para adquirir a linguagem e caso não as 

solucione, poderá se refletir no futuro. Muitos surdos hoje em dia são 

iletrados funcionais. Segundo Quadros (1997, p. 22): 

[...] 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 [...] 

Embora se faça referência aos Estados Unidos, vale ressaltar que no 

Brasil, durante o período escolar, é comum terem surdos com muitos anos 

nas séries iniciais sem uma produção escrita compatível à série, conforme 

afirma Quadros (1997).  

Como já dito, em se tratando das crianças com deficiência auditiva, há 

uma certa diferença entre as que tem pais surdos e as que tem pais ouvintes. 

Considerando o segundo caso, a dificuldade no aprendizado pode ser maior. 
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Duffy (1987, apud QUADROS, p. 32) aborda essa questão mencionando que 

várias pesquisas têm demonstrado que crianças surdas filhas de pais surdos 

tem melhor desempenho acadêmico do que crianças filhas de pais ouvintes. 

A razão para essa diferença, conforme afirma o autor é a existência de input 

comum entre os pais e a criança de uma língua nativa. Dessa forma, 

inevitavelmente, a criança precisa ter algum contato com surdos adultos para 

ter um desenvolvimento melhor.  

Como um modo de minimizar as dificuldades em se tratando de 

crianças surdas com pais ouvintes, Quadros (1997, p. 37) afirma que os pais 

das crianças surdas devem aprender a língua de sinais para interagir com 

mais eficiência com seu filho. Menciona, também a proposta de incentivar a 

formação de pessoas surdas para integrarem os quadros funcionais das 

escolas e assumirem o papel de professores de língua de sinais. 

 Ahlgren (1994, p. 60) acrescenta que se pais ouvintes estão pensando 

em sinais e tendo contato social com pessoas surdas e se as crianças surdas 

podem ter um período com os pais e outro com surdos adultos, então, a 

língua de sinais pode ser a língua materna das crianças surdas e a segunda 

língua dos pais ouvintes. 

Por sua vez, crianças surdas filhas de pais surdos tem um 

desenvolvimento mais facilitado em relação às crianças filhas de pais 

ouvintes por viverem em um ambiente onde para elas, não há nenhuma 

deficiência.  Sobre as crianças surdas filhas de pais surdos, Araújo e Lacerda 

(2010, online) afirmam: 
[...] geralmente interagem com seus pais em um ambiente 
inundado pela língua de sinais. Neste contexto, estas 
crianças vão adquirindo esta língua sem grandes obstáculos, 
e ao se confrontarem com interlocutores que dominem a 
língua de sinais, não apresentam qualquer dificuldade. 

No Brasil, existem métodos para facilitar a aquisição da linguagem das 

crianças surdas, mas é requerida uma atenção maior com as crianças surdas 

filhas de pais ouvintes, pois o caminho é mais difícil.  

           3.1 Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

Ao realizar a pesquisa sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 

verifica-se que a estrutura de linguagem é completa como qualquer outra 

língua e cada país possui sua maneira de expressar a mesma palavra. Seria 
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como a língua falada, como exemplo: o português e o inglês cada uma com 

sua gramatica e sua maneira de expressão. 

Quando as pessoas não possuem o conhecimento do verdadeiro 

significado da língua de sinais é possível imaginar que a comunicação 

utilizada pelos surdos são somente gestos e mímicas. Quadros (1997, p. 33) 

afirma que “é muito complicado pensar em educação de surdos sem sequer 

ter como prioridade o domínio da língua de sinais”.  

[...] a LIBRAS deve ser a L1 (primeira língua) das crianças 
surdas brasileiras e a língua portuguesa deve ser a sua L2 
(segunda língua). As razões dessa afirmação estão 
relacionadas com o processo de aquisição dessas línguas, 
considerando a condição física das pessoas surdas: são 
surdas (Quadros, 1997, p. 67). 

Portando, no estudo onde ocorre a utilização das LIBRAS para a 

alfabetização de pessoas surdas percebe-se que quanto mais cedo for 

realizado o ensino, mais cedo a criança poderá assimilar o que aprende, 

assim como uma criança auditiva que aprende desde cedo a associar a fala a 

um objeto. Isso posto, revela-se estimulante destacar, na seção seguinte, o 

processo de trabalho do grupo de pesquisadores quando do desenvolvimento 

do protótipo, ora denominado Brink&duk. 

4. BRINK&DUK: O DESENVOLVIMENTO DE UMA PROPOSTA 
PROJETUAL E OS SUPORTES PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
CONCEITO DE CRIAÇÃO DO PROTOTIPO 

Apoiados em pesquisas a respeito da aquisição da linguagem de 

deficientes auditivos, notamos que as crianças surdas ingressam na escola 

com pouco conteúdo pré-linguístico e isso dificulta cada vez mais o 

desenvolvimento da linguagem. Ainda, em visita à Escola Municipal de 

Educação Especial para Deficientes Auditivos - Helen Keller – São Paulo - 

SP, nos foi explicado que há prioridade no ensino da LIBRAS ensinando 

palavras e expressões do cotidiano das crianças, como: amigo, casa, 

brincadeira etc, para só depois iniciar o trabalho com as letras (trabalhando a 

soletração do nome e algumas palavras) e finalmente o português e sua 

escrita. Todo esse processo depende do estágio que este aluno está 

iniciando o curso: se for uma criança iniciante, entre três e cinco anos, eles 
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conseguem percorrer este caminho com mais facilidade. Contudo, se for uma 

criança iniciando o 1º ano e que não tem bagagem de sinais eles precisam 

acelerar esse processo para compensar a defasagem de conteúdo. 

Em entrevista com a coordenadora da escola destaca-se que todos os 

processos dependem muito do indivíduo e do contexto familiar, da bagagem 

que o aluno traz de casa. Portanto, se ele vem de uma família de pais surdos, 

muito provavelmente já tem uma bagagem anterior trabalhada pelos próprios 

pais, enquanto uma criança que vem de uma família de pais ouvintes, e que 

muitas vezes desconhecem a deficiência do filho até certa idade, não tem 

essa bagagem, pois os pais ao desconhecerem a deficiência, perdem esse 

período onde poderiam introduzir a LIBRAS no cotidiano da família. 

 Quando perguntamos o quanto os jogos contribuem para o processo 

de aprendizagem, a resposta foi que é um fator muito importante, assim 

como em alunos com outras deficiências ou crianças sem deficiência alguma. 

Ressaltou-se que os deficientes auditivos são extremamente visuais e, 

portanto, os professores utilizam, durante as aulas, métodos como cartazes e 

vídeos para contemplar este sentido. Porém, a entrevistada mencionou que 

“fazer somente a associação LIBRAS-português é um pouco monótona para 

os alunos e é necessário sempre inovar na apresentação do conteúdo”. 

Considerando que o público-alvo são, acima de tudo, crianças, 

optamos pela criação de um jogo, que trata de associações de imagem a 

LIBRAS e vice-versa. Esse jogo tem como objetivo fornecer à criança surda a 

mesma bagagem que as crianças ouvintes possuem quando ingressam na 

escola. Os pais/professores deverão registrar o código do brinquedo no 

hotsite que foi desenvolvido, o qual servirá como banco de dados para 

agregar a pontuação e desempenho da criança no jogo. Com isso, o 

professor poderá orientá-la de uma melhor forma e perceber suas 

dificuldades. Além disso, o site possui fóruns e interfaces de cadastro para 

professores e pais, podendo assim, integrar pais e alunos para ajudar no 

desempenho das crianças. 

4.1 A Identidade visual do produto 

 Considerando que o público-alvo são crianças com deficiência 

auditiva, na faixa etária de até seis anos, foi de extrema importância um 



 10 

formato que se ajustasse às diferentes posições da criança. Tomamos como 

referência a mesinha Fisher Price, representada na Imagem 1. 

 Imagem 1 – Mesinha Fisher Price 

  
Fonte: www.americanas.com.br 

A interface do produto pode ser utilizada diagonalmente ou 

horizontalmente, como uma “mini-TV” ou uma mesinha. As gavetas, que 

servem para guardar os cartões, servem, também de apoio para o produto.  

 Em relação às cores, decidimos deixar simétrica com as gavetas, com 

cores iguais para as duas, conforme mostra a Imagem 2.  

Imagem 2 - Produto Brink&duk em software 3D 

     
Fonte: Grupo de pesquisadores, São Paulo, 2013. 

Na parte frontal optamos pelo branco, para que a criança não perca o foco da 

interface, que é o principal. 

4.2 O Logotipo 

Vários foram os estudos de logotipo, porém, o nome escolhido foi 

Brink&duk, que nada mais é do que a junção dos verbos brincar e educar, 

originando o termo "brinqueeeduque".  
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   Imagem 3 – Logotipo Brink&duk 

  
Fonte: Grupo de pesquisadores, São Paulo, 2013. 

4.3 A Paleta de cores 

A identidade visual deve ser criativa e atrativa para crianças. Logo, a 

paleta de cores do Brink&duk é constituída por cores primárias e suas 

respectivas complementares: vermelho, amarelo, azul, verde, roxo e laranja.  

Carvalho (2006, online) afirma que o vermelho, o amarelo e o azul 

assim se designam por serem cores puras, cores independentes que não se 

podem decompor, logo não derivam da mistura de outras cores. Verde, roxo 

e laranja são as respectivas complementares e, também, cores secundárias.  

O Vermelho, o amarelo e o azul são cores com muito movimento visual 

quando utilizadas juntas. Ao lado das complementares cria-se um efeito de 

contraste visual, aumentado ainda mais esse movimento e explosão de 

cores.  
  Imagem 4 – Paleta de cores 
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O Brink&duk possui uma paleta vibrante para chamar e fixar a atenção 

das crianças porém, é necessário equilibrar essas cores para que não 

incomode o olhar. Desse modo, também há branco e uma escala de cinzas 

que termina em preto.  
   Imagem 5 – Paleta de cores escala de cinza 

4.4 A Tipografia 

A tipografia utilizada no logo é a Porkys, que é sem serifa e facilita a 

leitura. A fonte é desalinhada por natureza; esse modo despojado traz um 

tom infantil divertido, sem afetar a legibilidade. 

                                                Imagem 6 – Fonte Porkys 

 

Da mesma forma que a tipografia do logo, optamos por usar uma fonte 

sem serifa para títulos e textos. E, também, uma que fosse mais arredonda e 

parecida com a Porkys para seguir a linguagem infantil: Folks Regular para 

textos e Folks Bold para títulos. 

Imagem 7 - Fonte Folks Regular 
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Imagem 8 - Fonte Folks Bold 

 

Ambas, regular e negrito não afetam a legibilidade. 

4.5 A Proposta de interface 

No início, o grupo de pesquisadores havia idealizado desenvolver o 

aplicativo que atuasse em computadores e tablets e dessa forma, muitos que 

já possuíssem esses aparelhos poderiam adquirir o Brink&duk e conectá-lo à 

plataforma. No entanto, seria também uma desvantagem para quem não 

possuísse, pois teria que comprar tanto o computador ou tablet, como o 

brinquedo. Não obstante, optamos por colocar uma interface no próprio 

protótipo como se pode observar na Imagem 9. 

   Imagem 9 – Interface do Modo LIBRAS 

      
Fonte: Grupo de pesquisadores, São Paulo, 2013. 

 4.6 Do Funcionamento do Produto 

Ao ligar o equipamento, a criança se depara com uma interface 

ilustrada com o conteúdo que irá aprender (Imagem 10), bem como com 

cartões com imagens ou LIBRAS, os quais serão associados às ilustrações 

na interface. Nível um: palavras do cotidiano. Nível dois: alfabeto. Nível três: 

expansão do vocabulário.  
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         Imagem 10 – Interface inicial (Apenas o nível 1 disponível) 

 
    Fonte: Grupo de pesquisadores, São Paulo, 2013 

Poderá ser escolhida a maneira que a criança iniciará o estudo: se 

com a imagem na interface e a LIBRAS no cartão ou a LIBRAS na interface e 

a imagem no cartão, conforme mostra a Imagem 13.  

Imagem 13 – Interface de escolha do modo 

 
Fonte: Grupo de pesquisadores, São Paulo, 2013 

 Após feita a escolha, a criança visualizará a imagem na interface. Se 

esta foi a opção escolhida, terá que encontrar nas cartas a LIBRAS que 

corresponde à imagem na tela e aproximar o cartão escolhido ao espaço que 

foi designado, acima da interface. Caso a opção seja a LIBRAS na tela, o 

processo é o mesmo, de acordo com a Imagem 14. 
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Imagem 14 – Interface do Modo Imagem 

 
     Fonte: Grupo de pesquisadores, São Paulo, 2013 

Localizando o cartão correspondente à ilustração, a criança colocará o 

cartão em frente ao sensor, o qual irá verificar se a escolha está correta.  

Caso a criança erre, o led vermelho ao lado esquerdo da interface 

acenderá e aparecerá na tela uma mão vermelha com o polegar para baixo, 

indicando que a escolha é incorreta. Ao acertar, o led verde ao lado direito da 

interface acenderá e aparecerá uma mão verde com o polegar para cima, 

indicando que a escolha foi correta.  

Imagem 15 – Interface do Modo LIBRAS (sinal de correto) 

 
Fonte: Grupo de pesquisadores, São Paulo, 2013 

Com isso, a criança irá realizar a mesma atividade para todas as 

ilustrações de palavras cotidianas. Ao concluir esta etapa acendendo todos 

os leds verdes (em forma de mãos) que há no protótipo, a interface mudará 

para a Imagem 16 - colorida e vibrante - que representa a conclusão do nível.  
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Imagem 16 – Interface de Conclusão de Nível 

 
    Fonte: Grupo de pesquisadores, São Paulo, 2013 

Desta feita, a criança subirá de nível passando para o alfabeto e 

depois, para expansão do vocabulário. O propósito foi deixar o sistema mais 

fácil possível para as crianças. 

Conforme descrito anteriormente, os dados de pontuação e 

desempenho serão transferidos para o site, o qual o professor terá acesso e 

poderá orientar seus alunos de uma forma mais eficiente. A Imagem 17 

ilustra a Home do Site e wireframe da interface. 

Imagem 17 – Home do Site e wireframe da interface 

 

    Fonte: Grupo de pesquisadores, São Paulo, 2013. 

Com o site apoiando o App, os professores tornam-se mais presentes 

durante a educação de seus alunos. 

 Para o desenvolvimento do Projeto de Design do Brink&duk se fez 

necessário ainda, discussão e a proposição do design de informação, 

navegação e interação e seus respectivos mapas. O design de informação 

tem como objetivo mostrar ao usuário todo o conteúdo do projeto de forma 
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ramificada, desde o teórico ao prático. Design e ubiquidade iniciam o 

diagrama, este se ramifica passando por computação pervasiva, que se 

divide, no projeto, em surdez e educação, sendo esses dois últimos o foco do 

projeto. O design de navegação refere-se às etapas de navegação do usuário 

com relação ao protótipo: por onde o usuário começará o acesso e até onde 

poderá chegar. Já o design de interação se caracteriza por ser o “como” 

interagir. Diferente do design de navegação, que mostra o conteúdo da etapa 

seguinte, o mapa de interação orienta o usuário sobre como chegar àquela 

etapa, por exemplo: Apertando o botão “x”, será levado para a interface “y”. A 

Imagem 18 ilustra o Mapa de Interação (App). 
                                 Imagem 18 – Mapa de Interação (App) 

 

Fonte: Grupo de pesquisadores, São Paulo, 2013. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados da pesquisa teórica referencial que sustentou o 

desenvolvimento desse projeto de design confirmam que pode haver 
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dificuldades para crianças surdas adquirirem a linguagem e, 

consequentemente, isso se refletir na alfabetização. Todavia, a pesquisa de 

campo desenvolvida junto à coordenação da Escola Municipal de Educação 

Especial para Deficientes Auditivos - Helen Keller foi essencial, nos alertando 

para alguns dos elementos mais importantes que estão presentes na 

educação de surdos, ressaltando a linguagem visual.  

Desta feita, o desenvolvimento de um jogo que unisse design e 

ubiquidade foi uma escolha para que as crianças com deficiência auditiva 

sintam-se motivadas e possam se divertir ao mesmo tempo em que 

aprendem. Não obstante, o desenvolvimento do Protótipo Funcional, 

Brink&duk, além de contribuir com a alfabetização das crianças surdas, 

promovendo e fomentando a inclusão, nos possibilitou reforçar a importância 

da função social do designer. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

10 facts about deafness. Disponível em: 

<http://www.who.int/features/factfiles/deafness/en/index.html>. Acesso em: 19 

de Março de 2013. 

ARAÚJO, Claudia Campos Machado; LACERDA, Cristina Broglia Feitosa. 

Linguagem e desenho no desenvolvimento da criança surda: 
implicações histórico-culturais. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

73722010000400005. Acesso em: 19 de  Março de 2013. 

ARAÚJO, Regina Borges de. Computação Ubíqua: Princípios, Tecnologias e 

Desafios, In: Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, XXI, Natal. 

Minicurso: Livro Texto. Natal, RN: UFRN/DIMAp: UnP, 2003. 363 pp. 45-115. 

Disponível em: 

<http://www.professordiovani.com.br/rw/monografia_araujo.pdf>. Acesso em 

20 de Março de 2013. 

QUADROS, Ronice Müller. Educação de Surdos – A aquisição da 
linguagem. Porto Alegre. Artes Médicas, 1997. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-73722010000400005
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-73722010000400005


 19 

SACCOL, Amarolinda Zanela; REINHARD, Nicolau. Tecnologias de 
informação móveis, sem fio e ubíquas: definições, estado-da-arte e 

oportunidades de pesquisa. Rev. adm. contemp.,  Curitiba,  v. 11,  n. 

4, Dec. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br> Acesso em 20 Março de 

2013.  

WEISER, M. The Computer for the 21stCentury, Revista Scientific 

American, vol. 265, no. 3, Setembro, pp. 94-104, 1991. Disponível em: 

<http://periodicos.anhembi.br/arquivos/Documento_Eletronico/397119.pdf>. 

Acesso em 20 de Março de 2013.  


