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6 Possibilidade de método projetual para o desenvolvi-

mento gráfico de jogo para aprendizagem de LIBRAS
Project method applied to the graphic development of a game
focused on the learning of Brazilian Language of Signals (LIBRAS)

Resumo
Este projeto, é o resultado da atividade proposta pela disciplina de
Metodologia de Projeto Gráfico do Curso de Design Gráfico da Uni-
versidade Tiradentes de Aracaju/SE, que propôs uma possibilidade
de método projetual estimulante do pensamento design humanístico
para a construção de uma ferramenta favorável à aprendizagem da
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, prioritariamente para cri-
anças surdas e surdas-mudas em idade de alfabetização. Esse traba-
lho favorece a reflexão do aluno com relação à postura ética do
designer, assim como a possibilidade projetual, dentro da uni-
versidade, que visem a responsabilidade social e a acessibilidade
para aqueles que portam necessidades especiais.

Abstract
This project is resulted from the activity proposed for disciplines
of Graphic Projects Methodology at the Graphic Design program
by University Tiradentes at Aracaju, Brazil. It considers a
possibility of projetual method aimed in stimulating the
humanistic thought when designing a learning tool for the
Brazilian Language of Signals - LIBRAS, focused on deaf and
deaf-dumb children in early stages of alphabetization. This
project favors the pupil reflection about the ethical position of the
designer, as well as the possibility of projects development, at
academic field, taking into account the social responsibility and
the accessibility for the ones that carry special needs.
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Método Projetual, Responsabilidade Social, Design Gráfico,
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Sobre os autores:

1. Compreensão do contexto projetual
A disciplina de Metodologia do Projeto Gráfico (Curso de Design
Gráfico/UNIT, turma 2005.2), na qual foi realizado o projeto base
desse artigo, foi sistematizada em função do entendimento das
competências do designer gráfico: a manipulação consciente de
atributos visuais para construção de mensagens aplicadas a instru-
mentos de comunicação. Neste projeto, o design foi utilizado para
gerar algo que possa contribuir com a inclusão social, através do
ensino de LIBRAS, para aqueles que são portadores de necessidades
especiais, no caso, os surdos e surdos-mudos. Para tanto, foi
necessário compreender o design como uma ferramenta, seja ela de
intervenção econômica, ecológica, cultural ou social, que se distancia
da então e somente maquiagem estética do produto, para incorporar
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possibilidades criativas para gerar algo necessário e desejável por
um público-alvo naturalmente excluído. O exercício da ética em
design e a postura de comprometimento social foram exercitados,
através da prática investigativa, sugerida na possibilidade de método
proposto pela disciplina; o objetivo é a maturidade do pensamento
humanístico em design gráfico para a proposição de produtos não
efêmeros e socialmente acessíveis.

Segundo o IBGE (Censo 2000), existem no Brasil cerca de 24 milhões
de pessoas portadoras de necessidades especiais, das quais 5,7 milhões
são pessoas com deficiência auditiva. Guilherme de Azambuja Lira
(2000), comenta que o censo Escolar de 2000 (fonte INEP – MEC),
apresenta que 80% dos alunos surdos ingressos na escola não
completam o ensino fundamental e só 3% completam o ensino médio.
A estrutura da própria instituição educacional no Brasil ainda é uma
grande barreira para a alfabetização da criança surda. As escolas e
universidades carecem de recursos físicos e principalmente humanos
(professores especializados e intérpretes), para favorecer a aprendi-
zagem do aluno surdo na sala de aula. A maioria dos surdos, ou seja,
95% segundo artigo História dos Surdos no Brasil de Éricka Macedo
(2000?), são filhos de pais ouvintes que não aprendem LIBRAS e não
conhecem as Associações de Surdos. É importante perceber a
oportunidade de ampliar os horizontes de projetos desenvolvidos
dentro das universidades e utilizar o design no favorecimento da
realização de trabalhos sociais, os quais também podem favorecer
para amenizar a resistência de famílias em educar filhos surdos.

Uma reflexão importante desse trabalho foi o engajamento, por parte
dos alunos, para a construção da consciência social, em busca de
compreender a participação de cada indivíduo sem discriminar as
limitações, mesmo que se reconheça as diferenças. Curiosamente, o
termo inclusão social é atribuído para aqueles que por natureza já
fazem parte do meio, mesmo que este não proporcione as mesmas
oportunidades de interação para todos os indivíduos. A falta de
acessibilidade provoca o isolamento das diferenças e promove a intri-
gante exclusão social. Este projeto, o qual teve a participação de
dois alunos surdos-mudos, prioriza o pensamento de que eles inte-
ragem com o mundo de modo diferente do ouvinte, portanto são
compreendidos como indivíduos diferentes e não deficientes:

É por não se tratar necessariamanete de uma perda, mas de
uma diferença, que muitos surdos, especialmente os congê-
nitos, não têm a sensação de perda auditiva. Os surdos sem
o sentimento de perda auditiva são levados a descobrir a
surdez (MACEDO, 200_).

Um outro aspecto de importância a ser refletido é a responsabilidade
social do designer gráfico. É certo que uma postura ética pode
demandar em resultado socialmente responsável.  No entanto, o
design vem se fortalecendo através da atividade cada vez mais analí-
tica e menos sintética (ROSEFELT, 2000), na qual não se pode mais
permitir o desenvolvimento de projetos que não priorizam o
melhoramento da qualidade de vida da sociedade, entre as contri-
buições e conseqüências de possíveis soluções em design. Agir etica-
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Figura 1 - Estrutura temática do
projeto. Fonte: Acervo pessoal.

mente é arriscar-se a ser humano em grau mais elevado, a partir do
qual é possível perceber as limitações ideológicas e comportamentais
de grupos (BOEIRA, 1997).

Para iniciar as atividades da disciplina, foi apre-
sentada uma estrutura temática proposta para o
desenvolvimento dos projetos dos grupos de
trabalhos compostos por alunos do quinto período.
Os projetos foram construídos em função de dois

temas centrais, os quais foram trabalhados de
modo convergente: Brasil e Infância. Os gru-

pos se comprometeram em selecionar as ca-
tegorias descritas juntamente com a linha

de pesquisa necessária para o desenvol-
vimento do projeto.

2. Etapas do processo criativo:
possibilidade de método projetual
Tendo em vista que a atividade de
design é um processo, um conjunto de
ações sistematizadas para se chegar a
um resultado, justifica-se a iniciação da
disciplina por uma grade temática
parcialmente definida; estrutura pré-

estabelecida que sofreu interferência do aluno em pontos específico
(Figura 1). Em concordância com Bernd Löbach (2002, p. 50):

Entende-se o design como uma atividade que utiliza da
criatividade para gerar novos produtos, quando e tão
somente, o profissional for capaz de associar as suas bases,
experiências e conhecimentos verificáveis, com um problema
apresentado na sociedade.

Portanto, a apresentação da sistematização das atividades da disci-
plina para o aluno foi extremamente importante para gerar con-
fiança nas atitudes autônomas posteriores; uma estratégia para a
prática investigativa formada por fases ordenadas que possa cola-
borar com a formação do pensamento lógico e coerente, assim como
a sensatez do julgamento por parte do aluno. Segundo Andréa Filato
(2004) “Os alunos aprendem uma tarefa maior facilmente quando
dominaram primeiro as sub-tarefas. Isso leva a seqüência instru-
cional que vai das partes para o todo”. No entanto, o aluno deve
compartilhar das escolhas construtivas do projeto para sentir-se
comprometido.

O projeto foi desenvolvido em três fases: compreensão de contexto,
proposição da solução em design, e finalização. Cada fase é subdivida
em etapas. A fase inicial, nomeada compreensão, é o momento
(estudo, pesquisa e análise) para qualificar o repertório do aluno e
gerar a competência necessária para o desenvolvimento do projeto.
Uma fase propícia à obtenção de substância necessária para a
geração de significados e reflexão dos valores a serem abordados no
projeto, na qual se define as bases teóricas, o contexto sócio-cultural
e mercadológico através da investigação e estudo de quatro atores
principais:
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a) Público-alvo – O projeto se inicia com a pesquisa de necessi-
dade e aspirações, a partir das quais se desenvolverão as idéias
para sua satisfação em forma de produto (LOBACH, 2002).
O estudo das necessidades do público-alvo específico foi
realizado com base na leitura de referências bibliográficas e
reflexão dos relatos sobre experiências em entidades educa-
cionais para crianças surdas-mudas, vivenciadas pelos pró-
prios alunos responsáveis pelo desenvolvimento do projeto
na disciplina. Foi definido, a partir de então, como usuário
do projeto, o grupo de crianças de quatro a seis anos, inde-
pendentemente do gênero e prioritariamente portadoras de
necessidades especiais; surdas e surdas-mudas. Essa faixa
etária (fase chamada de segunda infância) também foi definida
devido ao estágio de desenvolvimento psíquico e intelectual
da criança, no qual ela prioriza o lúdico e o pensamento
mágico, explora o mundo dos sentidos, assim como, busca a
conquista da linguagem (OLIVEIRA, 2006).

“(...) as crianças nesta faixa etária (...) expressam suas
confidências a um brinquedo e compartilham com ele
emoções que guardariam em segredo. A capacidade de
visualização e treinamento da memória, necessária para
desenvolver a inteligência, pode ser exercitada por meio dos
jogos que exigem o uso da imaginação ou do cálculo mental.”
(GROW, 2005).

a) Produto – Em pesquisa realizada em lojas do ramo de jogos e
brinquedos de Aracaju, verificou-se a ausência de produtos
pedagógicos específicos para crianças deficientes auditivos,
em todas as faixas etárias, que proporcionem a capacidade
de visualização e treinamento da memória, fundamentais para
o aprendizado inicial de Libras. Pela classificação do lnter-
national Council for Children’s Play e do Centre National de
lnformatíon du Jouet (França), o produto em pesquisa, o qual
tem o objetivo de proporcionar uma atividade lúdica e peda-
gógica para a criança, pode ser classificado como “brinquedo
para atividades intelectuais”, no subgrupo “brinquedos, jogos
de observação e reflexão - lotos, dominós, jogos de memória,
solitários tipo resta um”.

O produto gerado neste projeto foi pensado após o exercício do enten-
dimento de oportunidade realizado em sala de aula. Em concordân-
cia com a estrutura inicialmente apresentada na disciplina, a qual já
definia que o público seriam crianças e o tema deveria priorizar
aspectos da cultura brasileira, buscou-se relacionar os critérios já
estabelecidos com os interesses dos alunos: desenvolver algo para
melhorar a qualidade de vida daqueles que portam necessidades
especiais, especificamente os surdos e surdos-mudos. O exercício do
entendimento de oportunidade acontece com a análise comparativa
entre os pontos de força e os pontos de ameaça entre o público-alvo e
o meio. Definiu-se, então, que o produto do projeto seria um jogo de
função prioritariamente pedagógica: alfabetização em LIBRAS
juntamente e associadamente com o aprendizado da língua portuguesa.
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cal, regional, nacional, global) – Dados da ABRINQ (Associ-
ação Brasileira de Brinquedos) revelam que a América Central
juntamente com a América do Sul ocupam o quarto lugar no
cenário mundial de comercialização de jogos e brinquedos.
No Brasil, o Estado do Sergipe ocupa apenas 0,9% do mercado
de vendas de jogos no varejo, porém no Norte/Nordeste ocupa
o primeiro lugar no ranking. No entanto, pode-se constatar
que o mercado configura-se promissor devido à carência de
jogos de vocação especial. Em nenhuma das lojas
especializadas da capital do Estado do Sergipe, Aracaju, pode-
se encontrar jogos e brinquedos que utilizam a LIBRAS.

c) Empresa (quem vai produzir o objeto ou a idéia) - A empresa
que foi identificada para possibilitar a continuidade do projeto
é a GROW Jogos e Brinquedos. No segmento infantil, a
GROW ocupa os primeiros lugares no ranking brasileiro da
indústria de jogos.

Na segunda fase projetual, a proposição inicia o processo de geração
de soluções em design, gerando possíveis resultados do projeto pro-
priamente dito. Nesta fase é que o aluno deve exercitar seu potencial
criativo. As idéias geradas devem compactuar com as informações
anteriormente identificadas e estudadas para estabelecer critérios
determinantes dos conceitos.

Baseando-se na relação funcional (uso) e simbólica (significados)
do público-alvo com o produto a ser gerado neste projeto, foram
definidos os conceitos de interatividade, função educativa e joviali-
dade para orientar a construção da linguagem gráfica do jogo.

Para compreender possíveis representações gráficas tradutoras de
cada conceito definido, considerando aspectos sócio-culturais do
público-alvo em questão, foi necessário estudar a semântica de cada
termo (palavra); identificar cores e formas congruentes com os signi-
ficados pretendidos e o entendimento de possível princípio de com-
posição estrutural e gráfica (Figura 2).  Os conceitos, primeiramente,
foram analisados de modo individual e, posteriormente, foram com-
parados e associados uns com os outros para a obtenção das diretri-
zes necessárias à geração de alternativas gráfica do projeto (atributos
gráficos constituintes dos desenhos).

Uma das maiores dificuldades dos alunos foi buscar alternativas de
representação gráfica do significado do conceito. Definir, como por
exemplo, as cores representantes do conceito “Interatividade”; uma
cor ou uma relação cromática que possa representar a ação recí-
proca. Para tanto, foi necessário buscar o entendimento da relação
estética, psíquica e simbólica da cor com o público-alvo. Apesar da
atividade de pesquisa, o estudo e a análise estarem concentradas na
primeira fase projetual (compreensão), para melhor estudar e definir
os conceitos foi necessário, assim como durante outros momentos
de desenvolvimento do projeto, realizar complementações de estudos



Re
vi

st
a 

De
si

gn
 e

m
 F

oc
o 

• 
v.

 II
I  

nº
1 

• 
Ja

n.
/J

un
. 2

00
6

14

anteriormente já efetuados; questionamentos sobre o contexto sócio-
cultural do público-alvo; características gráficas de jogos similares
existentes etc.

3. A solução em design: alternativa para aprendizagem
de LIBRAS
Logo após a subfase de definição dos conceitos, foi iniciada a geração
de alternativas, a qual é composta pela definição da linguagem grá-
fica juntamente com a estrutura física (superfície de aplicação).
Dentre os estudos de propostas gerados, foi selecionada a alternativa
apresentada na Figura 4.

A partir do entendimento que a escrita é uma evolução do som, pode-
se ampliar a compreensão de que o repertório do vocabulário de
português de uma criança alfabetizada surda-muda é fatalmente limi-
tado. Para elas, a leitura é a única atividade que propicia o conhe-
cimento semântico das palavras (significados dos signos lingüísticos).

Portanto, a associação do sinal em LIBRAS com a letra e a palavra
em português é de fundamental importância para o processo de
acessibilidade e de inserção social dessa criança. O jogo tem como
propósito minimizar a condição de isolamento da criança surda-
muda, condição esta que naturalmente acontece devido a inexistência
de instrumentos de comunicação e programas que insiram a LIBRAS
como parte da nossa cultura.

É importante ter o conhecimento de que a LIBRAS (Língua Brasileira
de Sinais), que é considerada a língua materna dos surdos brasileiros,
teve sua origem na Língua de Sinais Francesa. Os sinais não são
universais; cada país possui a sua própria língua de sinais, que sofre
as influências da cultura nacional. Segundo Pereira (2002, p. 1), a
LIBRAS utiliza a modalidade visual-cinestésica e não a oral-auditiva
como as línguas orais (Figura 3), porque utiliza a visão para captar
a mensagem e os movimentos, principalmente das mãos, para ser
transmitida. Esta língua, como todas as outras línguas de sinalização,

Figura 2 - Síntese do estudo dos conceitos determinantes para
a construção gráfica do projeto. Fonte: acervo pessoal.
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Figura 3 - Sinal na tipografia LIBRAS 2002 associada a letra
TAHOMA.  Fonte: acervo pessoal.

foi criada na comunidade, no caso de surdos, sendo passada de gera-
ção a geração.

O jogo é composto por três peças, as quais propõem a combinação
de elementos representativos da experiência cotidiana da criança,
através de figuras, com o respectivo desenho do gestual em LIBRAS.
Para jogar a criança deve fazer correspondências da figura que re-
presenta algo comum do dia-a-dia; a qual vem acompanhada com a
palavra designativa, com o gestual em LIBRAS. Assim a criança
terá a possibilidade de exercitar e aprender a associação de LIBRAS
com o código da língua portuguesa.

A regra do jogo é muito simples: como em um jogo de memória, as
cartas são associadas entre si e vence o jogo quem fizer a correspon-
dência em menor tempo. O elemento circular, situado ao centro,
pode ser utilizando na frente e no verso. Na verificação, realizada
junto a crianças surdas-mudas do Instituto Pedagógico de Apoio à
Educação dos Surdos em Sergipe - IPAESE/Aracaju/SE, foram
observadas questões de jogabilidade como, por exemplo, que a cor
aplicada nas bordas das duas peças, laterais correspondentes, facilita
no acerto das conexões (a borda das cartas “Banana” são amarelas
e das cartas “Maça” são vermelhas - Figura 4).

Essa facilidade pode propiciar a indução da conexão, a qual deveria
acontecer apenas pela associação dos sinais lingüísticos. Uma outra
questão foi a possível sensação de insegurança, por parte da criança
menor (entre dois a seis anos), em fazer a conexão das peças devido
ao material utilizado no modelo de teste ter sido peças em cartão. O
cartão precisa de manuseio atencioso além de que não proporciona
um encaixe perfeito das peças. Este fato poderia levar a perda de
interação e interesse da criança pelo o jogo. Na tentativa de sanar

Figura 4 - Exemplo da representação gráfica da
alternativa selecionada do jogo. Fonte: Acervo pessoal.
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esta dificuldade, foi pensado um novo formato (Figura 5), baseando-
se nos jogos de encaixe e montar, como por exemplo, o LEGO e
similares, já encontrados na brincadeira dessas crianças. Ainda não
se obteve dados que constatem a eficácia do novo formato.

A linguagem gráfica construída
para o jogo, pode ser compreen-
dida a partir de estudos da re-
presentação gráfica de elementos
realizados de livros infantis.
Após análise em livros infantis
desenvolvidos para crianças da
faixa etária adotada neste proje-
to, foram verificadas caracterís-
ticas gráficas importantes para a
construção dos desenhos das pe-
ças do jogo, tais como: a ausên-
cia de meio-tom, uso de cores
saturadas e vivas, contorno e
repetição de elementos, assim

como de detalhes das formas simplificadas. As feições e expressões
faciais das crianças desenhadas, nas cartelas do jogo, também foram
trabalhadas com cuidado. Segundo estudos em bibliografia específica
e de depoimento dos próprios alunos autores desse projeto, as
expressões faciais e corporais são fundamentais para o entendimento
do sinal. A entonação em LIBRAS é realizada através da expressão
facial e corporal.

No início da fase final, o público-alvo foi consultado para a realização
dos últimos ajustes no jogo. A resposta das crianças interferiu de
modo positivo no resultado final do projeto. Entende-se como fase
final, ou finalização, o momento de detalhamento (formato, medidas,
materiais e processos), através de desenhos técnicos, para possibili-
tar o encaminhamento para a produção.

4. Considerações finais
Algumas questões puderam ser melhores estudadas a partir da verfi-
cação da jogabilidade realizada com crianças surdas, estudantes do
IPAESE/Aracaju/SE (Figura 6). Uma questão importante, que  pode
ser vista como um fator dificultador para a alfabetização de crianças
em LIBRAS, é a diversificação dos sinais entre regiões brasileiras;
o contexto sócio-cultural de cada região favorece as variações lin-
güísticas dos sinais.

Diante desta configuração, o jogo proposto nesse projeto, tem um
compromisso mais amplo e, além de favorecer no processo de alfa-
betização de crianças surdas e surdas-mudas, tem papel fundamental
para amenizar diferenças dos componentes pertinentes à língua e
facilitar a comunicação entre comunidades de surdos. Outro fato
importante é que, diferentemente da escola prioritariamente para
ouvintes, onde as salas de aula são compostas por crianças de idades
similares ou equiparadas, o IPAESE/Aracaju/SE apresenta a divisão
das criaças por níveis de compreenção e aprendizagem idependen-

Figura 5 - Representação gráfica da alternativa estrutural
do jogo (solução tridimensional). Fonte: Acervo pessoal.
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6 temente da idade do aluno. Portanto, uma sala pode

ser constituída de alunos de idades distintas. Este fato
interfere diretamente na construção da linguagem
gráfica do projeto, e, por isso, deve ser melhor inves-
tigado através de novas pesquisas e estudos.

A metodologia proposta pela disciplina, a qual possi-
bilitou que o projeto obtivesse os resultados esperados
e fosse desenvolvido em tempo limitado, também favo-
receu a reflexão mais ampla sobre algumas práticas
projetuais exercitadas em salas de aula do cursos de
design:
• Exercitar as atitudes dos alunos que promovam a
competência coletiva e a afinação do trabalho em
grupo – assim como a relação do designer com profis-
sionais de outras áreas, já que é importante perceber
o design como uma área transversal e multidisciplinar;
• Motivar o aluno a realizar auto-análise de desem-
penho constantemente, com o intuito de buscar a pró-
atividade individual e o compartilhamento de conhe-

cimento nos grupos de trabalho. O diálogo entre grupos de
trabalho, mesmo que as propostas de projetos sejam distintas,
é saudável para a construção do conhecimento do aluno;

• Mostrar ao aluno de design que ele necessita estar preparado
ou disposto a se preparar para atuar em diversas realidades
projetuais, com o intuito de permitir  novas experimentações
conceituais e práticas. Deve-se ter cuidado com o julgamento
sobre as coisas, pois pode-se gerar preconceitos que engessam
o processo criativo. Portanto, estimular a abertura a mudan-
ças e a ruptura de paradigmas é essencial na preparação de
novos profissionais em design;

• Alertar para o estabelecimento de critérios para o uso de ele-
mentos representativos ou simbólicos de um contexto socio-
cultural, como o objetivo de ter cuidado com a não depreciação
da imagem ou semântica de elementos da cultura de uma co-
munidade;

• Promover a geração de sistemas de informação que possam
contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade
ou grupos sociais como, por exemplo, a educação de indiví-
duos;

• Orientar o aluno para o estabelecimento de critérios obriga-
tórios independentemente das características do projeto, tais
como acessibilidades, inclusão social e preservação do meio
ambiente.

Durante o desenvolvimento desse projeto, buscou-se a constante
quebra de paradigmas, com o propósito de alcançar uma postura
ética em design gráfico. Foi preciso transcender tal reflexão e chegar
ao entendimento de que a responsabilidade social deve ser com-
preendida como valor intrínseco de projetos em design. Não se pode
mais permitir a discussão da ética em design apenas quando se ques-
tionam os fatores contribuintes ou agressores do meio ambiente.

Figura 6 - Teste de jogabilidade
realizado pelas crianças do IPAESE/
Aracaju/SE. Fonte: Acervo pessoal.
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A acessibilidade, assim como a possibilidade de diminuição de iso-
lamento daqueles que portam necessidades especiais, deve ser estu-
dada independentemente do contexto projetual. Pode-se pensar,
então, na sociedade como co-autora das soluções em design propostas
e que o designer deve estar preparado ou disposto a se preparar
para atuar em diversas realidades projetuais, com o intuito de per-
mitir-se a novas experimentações conceituais e práticas.
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