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RESUMO

A proposta desta tese foi desenvolver um ambiente virtual com um método de letramento

para crianças surdas do 1º e 2º ano do ensino fundamental.A tese está inserida na Arquitetura de

Interação Humano-Computador em Língua de Sinais (HCI-SL). A hipótese da pesquisa consistiu

em: propor um ambiente adequado para crianças surdas, com recursos tecnológicos e ferramentas

acessíveis, capaz de auxiliar o processo de letramento/alfabetização e que privilegie as diferenças

linguísticas destas. Desenvolveu-se um protótipo navegável não funcional para um Ambiente

Virtual, o Letrar, de apoio ao Letramento de crianças surdas, mediado pela LIBRAS. No ambiente,

utilizou-se o Método de Letramento pela Via Direta (MLVD) da Associação Francesa de Leitura

– AFL. A pesquisa-Ação anterior a esta tese comprovou a eficiência do método. Para esta tese,

foram realizadas revisões de literatura de teses e dissertações da arquitetura HCI-SL, Revisões

Sistemáticas de Literatura-RSL para coleta dos requisitos do Avatar - requisitos necessários

de Ambiente Virtual de Aprendizagem e ferramentas comuns nos modelos de AVA-Moodle,

um curso EAD de qualificação profissional em Formação Continuada de Tutores à Distância

com a duração de 120 horas, a fim de utilizar um ambiente de aprendizagem na plataforma

Moodle, e revisões de literatura sobre o contexto dos sujeitos surdos e letramento. Especialistas

em IHC inclusiva aos Surdos avaliaram o protótipo. Desenvolveu-se a primeira versão do

protótipo, e, posteriormente, o protótipo navegável que totalizou 49 (quarenta e nove) frames.
Utilizaram-se, na avaliação, o Método de Inspeção Semiótica - MIS e o Método de Avaliação

de Comunicabilidade - MAC, bem como Identificaram-se problemas para reajustes e melhorias

futuras. Avaliaram-se as ferramentas AVA, incluídas no ambiente, por uma docente especialista

que atua com o mesmo público desta tese há mais de 9 (nove) anos. Acredita-se que o ambiente

desenvolvido atende às necessidades levantadas no início desta tese. O recurso de acessibilidade

é oferecido com a tradução da Língua de Sinais e outros recursos que atendem a WCAG. Além

disso, oferece um guia/diretriz para a elaboração das atividades e sugestões de como explorar no

contexto do público Surdo. Realizou-se a análise da proposta curricular - PSLS/ 2021 para o

ensino de Português como L2 para Surdos, comparando-a às atividades propostas no ambiente.

Assim, revelou-se que as atividades já constantes do Ambiente se coadunam com a maioria

das atividades dos cadernos da Educação Infantil, do 1º e do 2º ano. Também analisou-se a

Lei n.º 14.191/2021 e suas diferenças em relação à Lei n.º 13.146/2015. Espera-se que, uma

vez testado por professores e estudantes Surdos, atualizado e implementado, o ambiente Letrar

possa contribuir, inicialmente, como uma ferramenta de apoio ao docente e discente em relação à

aprendizagem da Língua Portuguesa escrita.

Palavras-chave: Surdo. Ambiente Virtual de Aprendizagem. Libras. Avatar. Alfabetização.

Letramento bilíngue. Letramento pela Via Direta



ABSTRACT

The proposal of this Thesis is inserted in the Sign Language Human-Computer Interaction

Architecture (HCI-SL). The research hypothesis consisted of: proposing a suitable environment

for deaf children, with technological resources and accessible tools, capable of assisting the

literacy/literacy process and that favors the linguistic differences of these children. A non-

functional navigable prototype was developed for a Virtual Environment the Letrar to support

Literacy for deaf children mediated by LIBRAS. In the environment, the Direct Way Literacy

Method (DWLM) of the French Reading Association – AFL was used. The Action Research

prior to this thesis, proved the efficiency of the method. For this thesis, literature reviews of

thesis and dissertations of the HCI-SL architecture were carried out, Systematic Literature

Reviews-RSL to collect the Avatar requirements – necessary Virtual Learning Environment

requirements and common tools in the AVA-Moodle models, an EAD course of professional

qualification in Continuing Education of Distance Tutors lasting 120 hours, in order to use a

learning environment on the Moodle platform, and literature reviews on the context of deaf

subjects and literacy. The prototype was evaluated by specialists in IHC inclusive of the Deaf.

The first paper version of the prototype was developed, and later the navigable prototype which

totaled 49 (forty-nine) frames. The Semiotic Inspection Method - MIS and the Communicability

Assessment Method - MAC, were used in the evaluation, identifying problems for readjustments

and future improvements. The VLE tools included in the environment were evaluated by an

expert teacher who has worked with the same audience as this thesis for more than 9 (nine) years.

It is believed that the developed environment meets the needs raised at the beginning of this

thesis. The accessibility feature is provided with Sign Language translation and other features

that support WCAG. And, it offers a guide/guideline for the elaboration of the activities, and

suggestions on how to explore the activities. The analysis of the curricular proposal - PSLS/

2021 for the teaching of Portuguese as L2 for the Deaf was carried out and compared with

the activities proposed in the environment, revealing that the activities already included in the

Environment are consistent with most activities in the Early Childhood Education notebooks, 1st

and 2nd year. The thesis analyzed Law nº. 14.191/2021, and their differences in relation to Law

no. 13.146/2015. It is expected that, once tested by Deaf teachers and students, updated and

implemented, the Letrar environment can contribute, initially, as a support tool for teachers and

students for the effective literacy of deaf children, as it can serve, also, to listeners in teaching

and learning the written Portuguese language.

Keywords: Deaf. Virtual Environment Learning. Libras. Avatar. Bilingual Literacy. Direct Way

Literacy
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1 INTRODUÇÃO

Os sujeitos Surdos 1 enfrentam dificuldade em realizar atividades que necessitam de

leitura ou escrita de uma língua oral, pois a maioria não teve acesso a um processo de alfabetização

que privilegiasse suas diferenças linguísticas (Felipe, 2012b). Tais dificuldades ocorrem não

somente porque os Surdos não ouvem (i.e., além do aspecto físico), mas porque, para efetuar a

comunicação, utilizam a modalidade de língua gestual-visual, nem sempre utilizada por seus

familiares ouvintes e, às vezes, tampouco por outros Surdos (Sacks, 1998; Fernandes, 2011;

Felipe, 2018). Para Sacks (1998), as crianças Surdas precisam conviver com pessoas fluentes

em língua de sinais o mais cedo possível. Sendo assim, esta tese partiu da premissa de que

o letramento adequado para os Surdos deve ocorre nas duas línguas (a Libras como L1 e a

Língua Portuguesa escrita como L2), privilegiando, assim, a primeira língua (língua natural) da

comunidade surda (Felipe, 2012b). A tese adotou esse conceito de bilinguismo para propor um

ambiente de letramento virtual o Letrar com recursos para as duas línguas, além de partir de

uma metodologia de letramento aplicada, anteriormente, com resultados positivos para o mesmo

público dessa pesquisa (Bueno, 2014).

A diferença entre uma língua oral-auditiva e uma gestual-visual está no tipo de canal

de emissão e recepção; Línguas de sinais: canal será gestual-visual: o locutor sinaliza e o

interlocutor vê; Línguas orais: o canal será o oral-auditivo: o locutor emite sons e o interlocutor

ouve. No entanto, sempre na comunicação presencial, a percepção, também, é visual porque

o interlocutor vê e ouve (Felipe, 2012b). Os primeiros registros de uso da línguas de sinais,

segundo Ballesteros e Villabrille (1863), surgiu na Espanha para o ensino de surdos-mudos de

famílias de prestígio, mas a primeira escola, dedicada ao ensino de língua de sinais, ocorreu na

França, criada por um abade (Sacks, 1998; Felipe, 2018).

As línguas de sinais estão presentes em vários países, tais como nos Estados Unidos-ASL

(American Sign Language), na França-LSF (Langue des Signes Française); cada país tem sua

própria Língua de Sinais. Em 1960, Willian Stokoe iniciou as primeiras pesquisas sobre as

estruturas morfossintáticas da Língua de Sinais Americana. Embasadas nos estudos de Stokoe

(1960) as linguistas brasileiras (Felipe, 1988; Ferreira-Brito, 1997; Quadros e Karnnop, 2004)

iniciaram seus estudos.

Iniciou-se a educação de Surdos no Brasil com a criação do Imperial Instituto para

Surdos-Mudos no Rio de Janeiro, fundada por D. Pedro II com o apoio do docente francês

Ernest Huet em 1º de janeiro de 1856. O Brasil possui sua Língua Brasileira de Sinais - Libras,

reconhecida há mais de 15 anos pelo Decreto Federal n.º 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que

regulamenta a Lei n.º 10.436/2002. Nesse mesmo decreto, a Libras foi inserida como disciplina

curricular obrigatória nos cursos de Fonoaudiologia e nas licenciaturas do Ensino Superior

(Brasil, 2002).

Portanto, as leis brasileiras apresentaram um avanço na garantia e no reconhecimento

das diferenças linguísticas e sociais dos Surdos ao tornar a Libras uma língua oficial brasileira.

Mesmo assim, o cenário atual das escolas tradicionais brasileiras apresenta dificuldades em

desenvolver, de fato, o ensino bilíngue para as crianças Surdas. O acesso pleno à leitura por

discentes Surdos não ocorre. Para Felipe (2012a, p. 44), é preciso pensar em como explorar a

educação bilíngue: “fica a pergunta: que tipo de educação bilíngue seria mais adequada para

1Adotou-se o conceito da diferença de (Felipe, 2007), em que indivíduo "Surdo"com "S"maiúsculo pertence a

uma comunidade com características sociais, culturais e linguísticas próprias, que usa a língua de sinais como sua

língua preferencial.
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que os surdos possam vir a ser bilíngues equilibrados e serem respeitados enquanto minoria

linguística ?”. Esse é o cenário que as(o) discentes Surdas enfrentam, avançam etapas, porém

não dominam a escrita, tampouco a leitura (Felipe, 2012a).

Nesse sentido, eles, ainda, necessitam de mecanismos para desenvolver a leitura. Para

Freire (1989), a importância do “ato ler” está na capacidade de o indivíduo conseguir interpretar e

reescrever o lido. Na concepção de Foucambert (2008), a leitura é: “saber ler é ler com os olhos,

é tirar diretamente um sentido dos signos gráficos” e completa que “Aprender a ler é aprender

a compreender os signos gráficos, a lhes atribuir um sentido”. Ler é, então, “antes mesmo de

procurar informação, ter escolhido a informação que se procura” (Foucambert, 2008, p.63)

Diante do contexto atual, utilizou-se, neste trabalho, como base teórica, o Método de

Letramento pela Via Direta (MLVD), pesquisado em trabalhos anteriores de Bueno (2014) e

Razet (2014), para orientar o desenvolvimento do Ambiente Virtual de Aprendizagem - o Letrar,

com recursos tecnológicos apropriados às línguas de sinais para mediar o processo de letramento

para crianças Surdas do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental e para auxiliar as atividades das(o)

docentes. O MLVD, proposto pela Associação Francesa pela Leitura (AFL), tem como objetivo

formar leitores críticos de maneira a trabalhar textos sociais de forma sistemática para ir “da

mensagem ao código” (Actesdelecture, 2007).

Sendo assim, considerou-se a seguinte premissa da tese: o MLVD é eficaz para a

alfabetização e o letramento de crianças Surdas, e, assim, instrumentalizar no ambiente virtual

de letramento. A Figura 1.1 detalha o contexto do Letrar:

Figura 1.1: Público-alvo do Letrar

Portanto, esta tese fundamentou-se no trabalho de Bueno (2014). A autora propõe

conceitos para a construção do letramento e para a aplicação em um ambiente virtual bilíngue

para crianças Surdas, e realizou uma Pesquisa-Ação baseada no MLVD, aplicado em sala de aula

de uma escola bilíngue de Surdos. Esse projeto de letramento obteve resultados positivos para as

crianças Surdas a partir do 1º ano do Ensino Fundamental.

Dessa maneira, esta tese assentou-se nos requisitos da pesquisa-ação de Bueno (2014),

e propôs um Ambiente Virtual de Aprendizagem o Letrar com as características próprias desse
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tipo de ambiente. Utilizaram-se, na proposta das atividades, o Método de Letramento pela Via

Direta, com uma tradução em Libras, e ferramentas comuns existentes em AVAs.

Um ambiente virtual de aprendizagem caracteriza-se por abarcar os vários tipos de

interações eletrônicas entre discentes e docentes necessárias como apoio às atividades do dia

a dia das(o) discentes e das(o) docentes. Entre os recursos oferecidos, podemos citar alguns:

fóruns, gestão de conteúdo, comunicação textual em tempo real, correio eletrônico, questionários

e módulos de atividades que podem ser habilitados sob demanda (Pereira e Albuquerque, 2013;

Moodle.org, 2020). Esses ambientes, também, são conhecidos como sistemas de e-learning, em

virtude de proporcionarem a oportunidade para discentes interagirem, virtualmente, uns com

os outros, bem como com os seus docentes (Schiehl e Gasparini, 2017). Os ambientes virtuais

podem melhorar a interação e utilizar o ensino híbrido, com aulas tradicionais e on-line, além de

contribuir para um aprendizado mais coletivo, colaborativo, atuando como um diferencial na

educação tradicional (Schiehl e Gasparini, 2017).

Fez parte do projeto de pesquisa da tese o desenvolvimento de um protótipo de um

ambiente de apoio ao letramento o Letrar em Língua Portuguesa escrita com ferramentas e

aplicativos para facilitar o dia a dia da(o) docentes2 e das(o) discentes. O ambiente proposto é

parte de uma arquitetura que visa promover a inclusão e a cidadania de comunidades Surdas,

do Grupo de Pesquisa IHC-UFPR proposto por García et al. (2013), e visa contribuir para

a promoção de uma educação bilíngue para Surdos com auxílio de ferramentas tecnológicas

(Valente, 1997).

Sendo assim, a seguinte questão geral de pesquisa foi elaborada: como desenvolver um

ambiente virtual de aprendizagem com um método de letramento, e ferramentas apropriadas ao

público Surdo?

Esta, por sua vez, desdobrou-se mais cinco questões:

1. Que requisitos são necessários para a construção de um Avatar para o ambiente

bilíngue para crianças surdas?

2. Que requisitos são necessários para um Ambiente Virtual de aprendizagem com

letramento bilíngue para crianças Surdas?

3. Como instrumentalizar as atividades de Letramento seguindo o MLVD Direta no

Ambiente Virtual de Aprendizagem?

4. Como oferecer um ambiente bilíngue com recursos apropriados ao público Surdo?

5. Como incluir e integrar o Ambiente Virtual de aprendizagem na arquitetura HCI-SL,

de maneira a apoiar, com todos os recursos disponíveis e em desenvolvimento na Arquitetura, o

letramento bilíngue de crianças Surdas?

Adicionalmente, considera-se que atender às diferenças linguísticas desse público é

questão primordial do ambiente Letrar. Atualmente, mesmo com os recursos tecnológicos

existentes, o avanço nas práticas educacionais para compreensão da Língua Portuguesa escrita

pode variar muito de pessoa para pessoa, assim como varia a proficiência em Libras dessas

comunidades. Nesse contexto, deve ser considerada uma ampla gama de combinações entre os

níveis de proficiência das duas línguas (Felipe, 2012b).

Esta tese teve como motivação dar prosseguimento à pesquisa da autora realizada sobre

a inclusão de pessoas Surdas na Web, a qual possibilitou mapear as dificuldades que as pessoas

Surdas possuem ao utilizar a Web, e revelou que o problema ocorre na compreensão de textos

2Como esta tese está refletindo sobre direitos de minoria historicamente excluída e discriminadas, optou-se por

caracterizar a/o profissional como docente, que não tem marca de gênero e incluir os artigos para gênero, ficando o

artigo para gênero feminino na frente do masculino devido, também, ao fato de, nesse período de escolaridade, essa

atividade docente ser realizada, majoritariamente, por mulheres.
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escritos; consequência de métodos de ensino inadequados que não consideram a Libras como

língua natural dos Surdos (Ferreira, 2014).

Além disso, a motivação tem caráter social, porque visa contribuir ao ensino/aprendiza-

gem da leitura e da escrita de crianças Surdas por meio de um ambiente virtual para o ensino

bilíngue. Isto porque a Libras, mesmo quando conhecida, deve ser mantida (Felipe, 2012b;

Bueno, 2014). E, no contexto atual no qual a educação necessitou se adequar às aulas a distância,

o ambiente pode ser uma ferramenta a mais para o ensino de crianças Surdas.

Com base na pesquisa de Bueno (2014), que obteve resultados positivos do letramento

bilíngue (inclusive apresentados a convite num seminário em Paris, promovido pela Associação

Francesa pela Leitura, organização criadora do MLVD 3 , a presente tese dá continuidade aos

estudos de Bueno (2014), e de Haiduski (2016) – que desenvolveu um protótipo com base na

pesquisa de (Bueno, 2014).

Portanto, espera-se promover, de fato, a inclusão de pessoas Surdas no mundo letrado,

indo além do simples reconhecimento de palavras, incluindo não somente sinais, mas também

frases da Libras em contexto real, e atendendo, plenamente, às necessidades de acessibilidade com

um ambiente mediado pela língua preferencial das pessoas Surdas. Assim, busca-se proporcionar

uma experiência “acessível” e não exclusiva por meio da fácil visualização, da percepção e da

compreensão do conteúdo visualizado (Quadros e Karnnop, 2004; Fernandes, 2011; Felipe,

2012b; Ferreira, 2014).

Na Figura 1.2, apresenta-se a arquitetura do HCI-SL, proposta por (García et al., 2013;

García et al., 2021), que possui todas as aplicações desenvolvidas ou em desenvolvimento. Em

azul, destaca-se o Ambiente Letrar proposto nesta tese:

Figura 1.2: Arquitetura HCI - SL de (García et al., 2021)

A relevância deste trabalho é entendida como a contribuição de um modelo de ambiente

virtual o Letrar, destinado ao público Surdo, seguindo uma metodologia de letramento com

atividades já utilizadas em pesquisas anteriores, destinadas, inicialmente, a docentes e crianças

do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental I, mas que poderão ser estendidas aos docentes e discentes

dos anos seguintes, na continuidade do processo de letramento. Além disso, o ambiente Letrar,

3Actesdelecture (Association Française pour la Lecture) Actes de Lecture N.°125 (mars 2014)
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também, poderá ser utilizado por crianças ouvintes. O ambiente oferece ferramentas avaliadas

por uma docente de Português que atua em escola bilíngue de Surdos no Ensino Fundamental.

Nesse contexto, o objetivo geral desta tese consistiu em incorporar à arquitetura

conceitual de acessibilidade para Surdos o HCI-SL (García et al., 2013;2021) uma aplicação de

letramento na Língua Portuguesa escrita, bem como desenvolver um protótipo com atividades,

seguindo uma metodologia de letramento para o Ambiente virtual de Letramento bilíngue o

Letrar, mediado pela Libras para o ensino da língua escrita. No caso do Brasil, a Língua

Portuguesa-L2.

Além da contribuição científica e tecnológica esperada ao término da pesquisa, também

se espera uma contribuição social, com o desenvolvimento do ambiente de letramento bilíngue o

Letrar de crianças Surdas. Adicionalmente, o ambiente Letrar poderá servir para o letramento de

pessoas sem necessidades específicas de aprendizagem, pois ele poderá oferecer recursos para a

aprendizagem, já que as atividades apreendidas do MLVD atendem ao letramento de ouvintes.

A metodologia de pesquisa adotada foi inter, multi e transdisciplinar, pois envolve várias

áreas: a Linguística das línguas de sinais (em todos os seus componentes de análise como língua

natural), a Educação de Surdos (em especial Letramento bilíngue), a Ciência da Computação –

em particular a Informática na Educação (IE) e a Interação Humano-Computador (IHC).

Na Tabela 1.1, apresentam-se os procedimentos metodológicos utilizados neste trabalho

de tese:

Tabela 1.1: Procedimentos metodológicos utilizados na tese

Objetivos específicos Procedimento
Metodológico

Utilizado

Técnica de pesquisa

Pesquisar a fundamentação teórica utilizada

na tese

Revisão teórica Revisão de literatura

Coletar requisitos de Design para a construção

do Avatar

Revisão teórica RSL

Coletar requisitos de Design do ambiente

virtual

Revisão teórica RSL

Revisar trabalhos correlatos nas bases de teses

e dissertações Brasileira CAPES e BDTD

Revisão teórica Revisão de literatura

Revisar o trabalho Correlato, o Software Idéo-
grafix da AFL

Revisão teórica Revisão de literatura

Verificar as ferramentas do ambiente Moodle

adequadas para pessoas Surdas

Revisão teórica Avaliação de

especialista em

letramento
Elaborar o protótipo no papel e avaliar e rede-

finir

Concepção do

protótipo

Desenvolvimento do

protótipo
Desenvolver o protótipo no protótipo virtual

do ambiente o Letrar

Concepção do

protótipo

Desenvolvimento do

Protótipo
Avaliar o Protótipo do Ambiente por especia-

listas em IHC

Avaliação Métodos utilizados na

avaliação MIS e MAC
Revisão da proposta curricular PSLS Revisão teórica Análise comparativa

com o MLVD

Para essa proposta, foram realizadas duas Revisões Sistemáticas de literatura - RSL, para

levantamento inicial sobre requisitos necessários para a construção de um Avatar e requisitos para

um ambiente virtual de aprendizagem, o Letrar, para Surdos. Além disso, realizou-se revisão de
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literatura sobre as ferramentas existentes nos AVA Moodle, para a identificação das ferramentas

e a oferta em um ambiente destinado à criança. E, a partir dessa revisão, uma docente surda

especialista em Letramento pela Via Direta, que trabalha com o público da pesquisa há mais de

nove anos, realizou a avaliação das ferramentas. A partir das suas considerações, estas foram

selecionadas para disponibilização no ambiente Letrar.

Com o intuito de compreender e se apropriar das características intrínsecas aos AVAs,

assim como para verificar as dificuldades que as crianças surdas poderiam enfrentar, a autora

realizou um curso EAD de qualificação profissional em Formação Continuada de Tutores à

Distância com a duração de 120 horas.

Também foi realizada a revisão em relação aos seguintes temas relacionados a este

trabalho: o sujeito Surdo, a Educação Bilíngue e o histórico da educação de Surdos e letramento,

e, do Letramento pela Via Direta da Associação Francesa da Leitura, que foi o método utilizado

para o desenvolvimento das atividades propostas no ambiente. Além disso, buscou-se por

referencial teórico tecnológico para desenvolvimento do ambiente, dos conceitos de acessibilidade

necessários para o ambiente segundo os padrões de acessibilidade da W3C e dos modelos de

AVAs mais usados. Além dessas revisões, foram pesquisados trabalhos relacionados sobre temas

já desenvolvidos no Brasil nas bases de teses e dissertações brasileiras a CAPES e BDTD.

Após o desenvolvimento do protótipo, as sessões de avaliação foram conduzidas

pela pesquisadora. E 6 (seis) especialistas em IHC colaboraram com na avaliação, sendo

uma delas especialista que atua no ambiente profissional para esse público e a(o)s demais

discentes de mestrado e doutorado. Aplicaram-se o Método de Inspeção Semiótica – MIS e o

método complementar Comunicabilidade – MAC. Ambos apresentaram resultados positivos.

Identificaram-se alguns problemas. No entanto, nenhum de gravidade alta segundo a escala

de gravidade de problemas de (Nielsen, 1994). Segundo as avaliações, o ambiente Letrar

tem o diferencial de oferecer recursos extras em um único ambiente, sem a necessidade de

o usuário utilizar várias plataformas ao mesmo tempo. Além disso, todos consideraram que

os elementos gráficos utilizados na interface estavam bem elaborados, de maneira simples e

visualmente agradável ao usuário. Algumas críticas e sugestões pertinentes foram levantadas e

serão consideradas em relação à nova versão do Ambiente.

Os recursos tecnológicos utilizados ao longo do desenvolvimento da pesquisa proposta

nesta tese foram: Mendeley, Jab Ref, Start- Lapes/Ufscar, OBS Studio, Adobe XD, Draw I/O,
Lucid Chart, Pencil, Microsoft Office, IlovePDF, Overleaf, além das bases de pesquisa (Institute
of Electrical and Electronics Engineers(IEEE), Springer - International Publisher Science,
Technology , Web of Science Periódicos- Capes, base Scopus e bases dos eventos IHC-ACM
Digital Library e SBIE-SBC Open Library , e bases da Capes e BDTD.

Ao final do processo de pesquisa, em julho de 2021, quando a tese já tinha uma versão

completa, foi publicada a Proposta de Ensino de Português Escrito como Segunda Língua para

Surdos. No mês seguinte, em 3 de agosto de 2021, foi publicada a Lei n.º 14.191 (Brasil, 2021).

Essas novidades determinaram a necessidade de revisão e análise destes documentos. O restante

do trabalho está estruturado da seguinte forma: no Capítulo 2, descreve-se o referencial teórico de

letramento e educação de Surdos e letramento bilíngue. Apresenta-se o referencial teórico sobre

as diferenças entre Letramento e Alfabetização, e o Letramento pela Via Direta da Associação

Francesa da Leitura. Trazem-se os conceitos e educação de Surdos no Brasil, além da Proposta

de ensino de português escrito Escrito para as Crianças Surdas (MECa, 2021; MECb, 2021;

MECc, 2021; MECd, 2021; MECe, 2021; MECf, 2021) e a Lei n.º 14.191 de 3 de agosto de

2021 (Brasil, 2021).

No Capítulo 3, detalham-se as duas RSL, descrevem-se a Revisão de literatura das

ferramentas do Ambiente Moodle, o trabalho correlato do Software Idéographix da Associação
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Francesa da Leitura, e o desenvolvimento da busca realizada nas duas bases de teses e dissertações

brasileira CAPES e BDTD.

No Capítulo 4, expõem-se os requisitos pesquisados e construídos para o desenvolvimento

do ambiente Letrar, selecionados a partir da Pesquisa - Ação de Bueno (2014) e do Ambiente

de Autoria Web de Haiduski (2016), e detalham-se as atividades selecionadas para o Ambiente

Virtual de Letramento Letrar. Além disso, trazem-se as sugestões de atividades para explorar os

recursos do Ambiente e descrevem-se as Diretrizes construídas para as atividades propostas no

Ambiente.

No Capítulo 5, descreve-se a construção do modelo proposto do Ambiente virtual Letrar,

detalham-se os Diagramas da UML, traz-se o Processo de Design em IHC do Ambiente virtual

Letrar e apresentam-se os elementos gráficos utilizados na proposta das interfaces do ambiente.

Por fim, descrevem-se as telas de interação do Ambiente Virtual de Letramento.

No Capítulo 6, apresenta-se a avaliação realizada por especialistas em IHC, descrevem-se

a avaliação e a Metodologia utilizada na Avaliação do MIS e MAC, apresentam-se a Interpretação

e a Consolidação dos dados coletados e relatam-se os Resultados e consolidação dos resultados

encontrados pelos especialistas, além das sugestões e melhorias encontradas.

No Capítulo 7, por fim, apresentam-se as considerações finais. Descrevem-se as

limitações da Pesquisa, as contribuições e detalham-se os possíveis trabalhos futuros a partir

desta pesquisa. Finalmente, seguem as referências utilizadas na pesquisa, apêndices e anexos.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO DE LETRAMENTO E EDUCAÇÃO DE SURDO

Neste capítulo, apresenta-se o referencial teórico da tese, que está dividido nos seguintes

tópicos: conceitos e diferenças entre Alfabetização e Letramento são descritas as diferenças

entre os dois conceitos e o motivo de utilizá-los no ambiente; a revisão sobre o método de

Letramento pela Via Direta da Associação Francesa da Leitura-AFL, utilizado para propor as

atividades do ambiente; o sujeito surdo suas características e definições dos aspectos físicos e

sociais que envolvem a pessoa Surda; o histórico da Educação de Surdos desde os primeiros

registros, os métodos utilizados e suas implicações; a educação bilíngue de Surdos no Brasil, os

métodos empregados e o contexto atual; na sequência, apresentam-se o referencial tecnológico

utilizado na tese; a descrição dos ambientes AVA, os tipos de editor de texto utilizados em

AVA, e editor de desenho; os padrões de acessibilidade da W3C necessários para o ambiente;

e, por fim, conceituam-se o que são os objetos de aprendizagens, e os Princípios da Interação

Humano-Computador.

2.1 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Os conceitos de alfabetização e de letramento são distintos, porém complementares

entre si. Esta tese considera que os dois são necessários ao propor um ambiente de aprendi-

zagem da Língua Portuguesa escrita. O conceito de alfabetização passou por transformações.

Anteriormente, consistia naquele que associava as sílabas, a memorização dos fonemas e, em

seguida, a cópia das palavras, visto como um processo mecânico de aprendizagem dos símbolos.

Nesse processo, a(o) discente é um ser passivo da aprendizagem, ele não utiliza a língua em seu

contexto real de uso (Soares, 2003; 2009; Duarte e Rossi, 2008).

Por outro lado, para Ferreiro (2011), a alfabetização para a criança não é um processo

mecânico, pois ela necessita entender as complexas estruturas da escrita, que deve ser mediado

pela leitura. Pois, segundo Ferreiro (2011, p.99), “o ato de leitura é um ato mágico”. Para ela, a

escrita é vista não como um objeto escolar, mas, sim cultural, pois possui diversas funções e tem

seu início antes de a criança ter frequentando uma escola e não termina na escola.

Segundo Freire (1989), alfabetização é como uma montagem ou criação da expressão

escrita e oral, que considera a experiência de vida das(o) discentes e não da(o) docente. No seu

método de alfabetização para adultos, utilizava o contexto e histórias das(o) discentes, em que a

experiência de mundo do sujeito era material para trabalhar nas aulas. Na visão de Soares (2009),

alfabetizar é ensinar a técnica da escrita e leitura, considerando-se a prática social, assim como o

método de Paulo Freire. A alfabetização é vista como um processo tecnológico da aquisição de

fonemas e grafemas (Freire, 1989, Soares, 2009). No entanto, para Freire (1989, p.9), a “leitura

do mundo vem antes da leitura das palavras”, ou seja, a pessoa carrega, implicitamente, seu

conhecimento de mundo adquirido no meio em que vive. Para o autor, é necessário ter uma

leitura crítica das relações entre o texto e o contexto. Para ele o ato de ler “implica sempre

percepção crítica, interpretação e "reescrita"do lido (Freire, 1989, p.14). Só assim o sujeito

poderá transformar a sua realidade"(Freire, 1989).

Em agosto de 2021, foi criada a lei n.º 14.191 que altera a Lei n.º 9.394, de 20 de

dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a

modalidade de educação bilíngue de surdos.

Uma pessoa alfabetizada é aquela que adquiriu a capacidade de reconhecer as estruturas

dos fonemas e grafemas de uma língua. Já uma pessoa letrada é aquela pessoa que usa a leitura
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na sua prática social. Em décadas passadas, a pessoa que sabia ler e escrever era reconhecida

como alfabetizada. Atualmente, letrada é a pessoa que pelo menos consegue escrever um bilhete

simples. Uma vez que a escrita envolve uma prática social, na qual o sujeito precisa compreender

a emissão da mensagem (Soares, 2003; 2009). Sendo assim, é importante que a criança adquira

as duas habilidades, e, assim, ela possa utilizar a leitura e escrita (Soares, 2003; 2009).

Além disso, uma prática efetiva de letramento é aquela que utiliza uma variedade de

gêneros textuais, descreve quatro pilares necessários para o desenvolvimento do processo de

alfabetização e letramento: i) estabelecer e reconhecer as diferenças na aquisição da escrita;

ii) utilizar gêneros textuais variados; iii) utilizar diferentes metodologias para os processos de

letramento e alfabetização e iv) formação adequada para os profissionais da educação, são esses

pilares que podem contribuir (Soares, 2003).

Adicionalmente, para trabalhar a prática do letramento, os materiais devem considerar o

contexto social do indivíduo (Soares, 2003; Rego, 2020). O termo letramento, surgiu no Brasil

nos anos 80, como uma maneira de compreender a escrita num contexto social; entende-se como

o resultado da ação de práticas sociais de aprender a ler e escrever, na qual um indivíduo ou

um grupo social adquire ao se apropriar da escrita (Soares, 2003; 2009). Além disso, a função

social do letramento está na capacidade de mudar o estado ou a condição do indivíduo nos

aspectos social, cultural, político, cognitivo, linguístico e econômico para aqueles que conseguem

apropriar-se de fato da escrita e leitura (Soares, 2003).

Na visão de Foucambert (2008, p.57), a leitura é um aprendizado no qual a criança

precisa estar imersa em uma situação verdadeira de leitura. Assim, ela pode construir seu

aprendizado: “aprender a ler é ler; só se aprende porque está lendo”. Para Soares (2003), a leitura

é vista como a ferramenta com poder de transformar a percepção do mundo do leitor e pode

possibilitar que o indivíduo descubra a si mesmo, pois o “letramento é descobrir alternativas e

possibilidades, descobrir o que você pode ser” (Soares, 2009, p.43).

A maioria dos autores defendem que a alfabetização e o letramento aconteçam juntos e

consideram que o ideal é alfabetizar e letrar ao mesmo tempo. Porém, é necessário que essa

prática seja realizada com material contextualizado, isto é, no meio que a pessoa vive. Esta é,

também, uma prática utilizada e defendida no método de alfabetização de adultos de Paulo Freire

(Freire, 1989; Soares, 2009; Rego, 2020).

Neste trabalho, os dois conceitos foram adotados, pois entende-se que são complemen-

tares para que a criança possa adquirir a escrita convencional e, posteriormente, a habilidade da

leitura.

2.1.1 Letramento pela Via Direta da Associação Francesa da Leitura – AFL

A proposta desta tese utilizou o MLVD, criado pela Associação Francesa pela Leitura.

Tem o objetivo de formar leitores críticos trabalhando/explorando textos de várias formas. Essa

metodologia é trabalhada em escolas francesas há mais de 40 anos com resultados comprovados na

aquisição da primeira língua e de uma segunda língua por discentes estrangeiros (Actesdelecture,

2007).

Para esse método, a escolha do texto deve privilegiar aqueles que tenham relação com o

cotidiano das(o) discentes (e.g., textos sociais, revistas). Esse método não exige o domínio da

correspondência entre grafema-fonema (a oralidade), uma das razões da escolha para o letramento

das crianças Surdas. Da mesma maneira em que uma criança aprende a falar nas mensagens

orais, as mensagens escritas serão adquiridas, progressivamente, e funcionam como um código

gráfico, ou seja, a criança adquire a compreensão do texto; os textos devem permitir um contato

verdadeiro, vivo com a língua escrita (Foucambert, 2008).
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Assim, para Foucambert (1994), no ato da leitura, a criança pode ser questionada pelo

mundo e por si mesmo, as respostas são encontradas na escrita. Para o autor, por meio da leitura,

novos conhecimentos podem ser construídos. Para Razet (2014), a leitura de um texto deve

permitir que as crianças tenham a compreensão da história e também entendam que foi um autor

que construiu o texto porque quis construí-lo assim, além de estimular a curiosidade de saber

como foi escrito.

A leitura é vista por Foucambert como uma expectativa daquilo que se vai encontrar no

texto e cita que: “ler é, antes mesmo de procurar a informação, ter escolhido a informação que se

procura” (Foucambert, 2008, p.63). Os seguintes autores realizaram trabalhos com letramento da

AFL Jean Foucambert (criador do MLVD ), Lúcia Cherem e Christine Razet são duas docentes

de Letramento pela Via Direta que atuam juntamente à AFL e (Bueno, 2014; Haiduski, 2016)

desenvolveram, respectivamente, uma tese e uma dissertação baseada no Método. O MLVD

utiliza alguns passos a serem seguidos. Para aplicação do Método num projeto de letramento,

são considerados 5 procedimentos chamados de clássicos pela AFL, conforme a Figura 2.1.

Figura 2.1: Os 5 Procedimentos clássicos da AFL. Adaptada de Actesdelecture, 2007

Além desses, a metodologia também cita alguns conhecimentos que a(o) docente pode

e deve explorar com a(o) discente:

• Conhecimento prévio do assunto;

• aprendizado coletivo;

• ver como a escrita está organizada (título, pontos, parágrafos);

• construção linguística do texto;

• apreciação – análise;

• vários livros do mesmo autor;

• saberes de escrita e saberes de mundo, como eles se reajustam?

A revista Actes de Lecture n.°100, publicada pela AFL, é uma edição voltada para a

leitura pela Via Direta, na página da associação está disponível os exemplares publicados. A

revista da AFL tem o objetivo de despertar, trazer informações e propor ações relacionadas a

diferentes aspectos da leitura e da escrita, considerando as diferenças de idades (e.g., leitura

para crianças de 2 a 12 anos, leitura de instruções após 8 anos), textos disponíveis para crianças
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(e.g., imprensa, ficção, documentários), aspectos teóricos, experiências de pesquisa e leitura,

bibliotecas, centros de documentação nas escolas.

Segundo a Actesdelecture (2007, p. 42), é em grupo que se aprende a ler sozinho. A

Associação também afirma que há 6 condições para se tornar um leitor:

1. Ser testemunha de atos de leitura: isto é, porque as crianças veem as pessoas a fazer

coisas que elas, por sua vez, têm vontade de fazer. Se elas nos virem lendo, elas lerão.

2. Estar associado a atos de leitura: não hesite em ler, com as crianças, textos que lhes

interessam, mesmo se estes parecerem complexos.

3. Estar familiarizado com diversos gêneros escritos: jornais, cartas e anúncios, como uma

maneira de estimular a compreensão do texto.

4. Ser destinatário de textos escritos: se inscrever em biblioteca, oferecer livros, recortar

artigos de jornais sobre o que eles gostam e escrever cartas para eles.

5. Ter um status de leitor: nunca pensar que eles são pequenos demais para formular

perguntas sobre o que está escrito e merecer respostas verdadeiras.

6. Ter poder sobre sua vida: então, farão da leitura uma ajuda essencial à vida, mesmo

crianças podem fazer suas escolhas.

Um projeto de letramento do Método tem uma duração de meses (3 a 4), é iniciado por

um texto literário, apropriado à idade cronológica da criança, e, se for criança, o gênero fábula é

bem aceito. O projeto trabalha de maneira que desperte o interesse no leitor e produza um efeito

sobre o que foi lido. Inicia-se, sempre, com um texto literário mesclado com outros tipos de

textos sociais. O Método considera que não há subgênero, todos os gêneros podem ser utilizados

em um projeto de letramento.

A(O) docente pode apresentar uma história e envolver as(o) discentes a decifrarem o

final da história, instigando a realizarem uma produção textual da sequência final. Além disso,

a(o) docente pode trabalhar uma história de maneira visual em forma de quadros e explorar o

desenvolvimento do conteúdo com as(o) discentes, em cada detalhe do quadro. O método utiliza

os recursos da leitura e releitura do texto, explorando todos os detalhes; da razão gráfica do texto

(Razet, 2012).

Além disso, a(O) docente precisa elaborar, cuidadosamente, as atividades de letramento,

pois, por meio dessas atividades, as(o) discentes desenvolvem a capacidade de questionar,

interpretar e criticar as informações, viabilizadoras do letramento crítico para o processo de

leitura (Razet, 2014; Nadalin, 2015).

Para Razet (2012), o texto pode ser trabalhado por meio da leitura e da releitura (e.g., um

livro, um texto). Assim, desenvolve-se com as(o) discentes cada detalhe da mensagem do texto,

teorizando e sistematizando-a, para que eles apreendam o conteúdo trabalhado. Além disso,

segundo Razet (2014), é possível, também, explorá-lo, e alguns pontos devem ser considerados:

• A organização do texto (seu pertencimento a um gênero, suas articulações, sua estrutura

e também suas relações com outros gêneros);

• as estruturas gramaticais (a organização das frases, a pontuação, o encadeamento dos

grupos de palavras, as expressões, o lugar dos componentes) e os efeitos produzidos

pelas mudanças em relação às expressões esperadas;
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• as listas de palavras (campos lexicais, sonoridades, jogos sobre significados) e seus

funcionamentos (ortografia, transformações, sua família, sua construção — prefixos e

sufixos — sinônimos).

Para Razet (2012), os recursos gráficos dos livros são considerados indícios para uma

leitura. Portanto, o texto deve ser explorado de maneira que a(o) discente possa construir a

sequência visual da história. A produção textual de uma história pode ser utilizada como uma

maneira de despertar na criança a curiosidade de saber o que acontecerá no fim da história. Além

disso, a autora ressalta que a instrução à criança deve ser muito bem formulada, para que possa

ser compreendida.

Nesse contexto, a partir dos trabalhos anteriores que utilizaram o Método, esta tese

desenvolveu as atividades para ser disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem mediado

pela Libras.

2.1.2 Letramento crítico

De acordo com alguns autores, a leitura é um instrumento que proporciona ao indivíduo

a capacidade de entender o contexto em que vive, e, assim, compreender suas diferenças culturais

e sociais; é o agente transformador da realidade social do indivíduo (Freire, 1989; Foucambert,

2008; Soares, 2009).

Para Sardinha (2018), o letramento crítico é aquele que possibilita formar o cidadão

capaz de entender e questionar o mundo em que vive, e ser o agente de transformação do seu meio.

Sendo assim, a função da leitura é vista pela autora como o meio que possibilita a compreensão

e a reflexão a partir dos conteúdos lidos. As práticas de letramento, na visão de Freire (1989),

consideram que a(o) discente traz uma carga social, que precisa ser utilizada pela(o) docente ao

estabelecer sua relação. O método da leitura crítica do texto deve fazer uma comparação com o

contexto real dos educandos.

O letramento crítico busca a justiça, a igualdade entre as relações sociais, e o faz a partir

da leitura crítica dos textos, contextos sociais e históricos nos quais o sujeito é parte. Por outro

lado, a tecnologia atual tem contribuído com a quantidade de conteúdos, mas é preciso ler com

consciência crítica; para a autora, não há um texto neutro, todo conteúdo é parte da realidade

de quem o produziu e carrega suas implicações. Sendo assim, a leitura crítica desenvolve no

indivíduo a capacidade de questionar, dialogar e compreender o que foi lido, assim como suas

implicações (Sardinha, 2018).

Para trabalhar uma leitura crítica em sala de aula, é necessário realizar questionamentos

sobre texto lido, indagar a(o) discente sobre fatos que ocorrem na história lida, as ideias do autor,

despertar na(o) discente a capacidade de ele refletir sobre o conteúdo lido, proporcionar ao leitor

a visão crítica do que foi lido e não somente para trabalhar as estruturas linguísticas do texto.

Além disso, requer que a(o) docente estabeleça o diálogo entre as partes, a opinião de nenhuma

das partes deve prevalecer, mas, sim, o diálogo e a compreensão entre as partes; é necessário

questionar para compreender como cada um entendeu o conteúdo. (Sardinha, 2018).

A autora pontua alguns objetivos necessários para a atuação do professor ao trabalhar

um texto com a perspectiva do letramento crítico, que são: Desenvolver a leitura do texto de

forma ativa e reflexiva; reconhecer o tempo/contexto de escrita e o tempo/contexto de leitura do

texto; compreender que a situação sócio-histórica e cultural do leitor interfere na interpretação

do texto; perceber que não há neutralidade no texto, ele expressa uma ideia, a realidade de um

indivíduo ou de um grupo, entre outros.

Sendo assim, a partir da revisão conceitual do letramento crítico, percebe-se que as

características são semelhantes às do MLVD, tomadas como base para a construção do ambiente
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Letrar, uma vez que o método tem o objetivo de formar leitores críticos, com base em textos

que possam despertar o interesse pela leitura. Além disso, para o método, a(o) docente deve

questionar, indagar questões sobre o texto lido, a fim de que a criança possa encontrar as respostas

por si mesma.

2.2 O SUJEITO SURDO

Esta tese adota o conceito da diferença de Felipe (2007), em que o indivíduo “Surdo”

com “S” maiúsculo pertence a uma comunidade com suas características sociais, culturais e

linguísticas próprias e usa a língua de sinais como sua língua preferencial (L1) e mediadora da

aprendizagem de uma segunda língua (L2).

Sendo assim, a pesquisa partiu dessa perspectiva para realizar os estudos, em que o

sujeito Surdo estabelece sua comunicação e suas relações sociais com o mundo por meio da

Língua de sinais. No entanto, é necessário considerar que ele vive em uma sociedade que utiliza

uma língua oral-auditiva e necessita utilizar as duas línguas. Nesse caso, segundo Felipe (2012a),

o bilinguismo pode ser adquirido, espontaneamente, ou por meio da aprendizagem formal.

Sacks (1998, p.48), de acordo com a sua experiência em uma comunidade Surda,

percebeu que a língua de sinais era a primeira língua de pessoas Surdas: “convenci-me então, era

uma língua fundamental do cérebro”. Segundo o autor, estas usam a língua de sinais até mesmo

enquanto dormem. Além disso, é por meio da língua que o sujeito Surdo interage com seu povo,

sua cultura e sua identidade de ser Surdo (Perlin e Strobel, 2014; de Castro Junior, 2015).

Estabelecer a diferença entre Surdos e ouvintes requer do ouvinte um olhar diferente

sobre si mesmo, segundo Perlin e Quadros (2006, p.171), “a diferença no surdo é aceitar a

diferença como ouvintes da própria experiência como diferentes”. Sendo assim, é preciso

estabelecer as diferenças patológicas do ser Surdo. As pessoas que perderam a audição são

consideradas pessoas com deficiências auditiva, diferentemente das pessoas Surdas.

Nesse sentido, o Decreto n.º 5.626/2005 estabeleceu diferenças para os tipos de surdez,

definindo-a em relação à perda bilateral, parcial ou total, medida em quarenta e um decibéis (dB)

ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. Nesse

sentido, as pessoas com essas características possuem a deficiência auditiva. Surda é aquela

pessoa que nasceu sem audição e interage com o mundo por meio de experiências visuais e

utiliza a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (Brasil, 2005).

Além disso, segundo o Ministério da Saúde Saúde (2017), surdez é o nome dado à

impossibilidade ou dificuldade de ouvir. A audição é constituída por um sistema de canais que

conduz o som até o ouvido interno, onde essas ondas são transformadas em estímulos elétricos

que são enviados ao cérebro, órgão responsável pelo reconhecimento e identificação do som. Os

tipos de surdez são classificadas em:

• Leve – não escuta os fonemas da palavra, o que não impede a aquisição normal da

linguagem, não provoca atrasos na aquisição da linguagem. Porém, há dificuldades em

ouvir uma conversa normal.

• Média – só consegue ouvir as palavras com intensidade forte, dificuldades na aquisição

da linguagem, perturbação da articulação da palavra e da linguagem, necessidade de

leitura labial para a compreensão.

• Severa – só consegue ouvir os sons próximos, só consegue perceber algumas palavras

se amplificadas, é necessário gritar para ter sensação auditiva, perturbações na voz e na

fonética da palavra, intensa necessidade de leitura labial.
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• Profunda – não consegue perceber nem sons altos, ausência total do som.

Há diversos fatores que podem provocar a surdez, entre eles, infecções (otite), a

meningite causa infecção do nervo auditivo (cóclea), infecções congênitas (sífilis, toxoplasmose

e rubéola) uso de certos medicamentos ou drogas, propensão genética, exposição ao ruído de alta

intensidade, presbiacusia (provocada pela idade), traumas na cabeça (Saúde, 2017).

2.2.1 Histórico da educação de Surdos

A história da educação de Surdos no Brasil teve início com a criação do Imperial

Instituto para Surdos-Mudos no Rio de Janeiro, fundada por D. Pedro II com o apoio do docente

francês Ernest Huet, em primeiro de janeiro de 1856. Após a chegada do docente ao Brasil,

diversos métodos de ensino foram utilizados, entre eles o oralismo, a comunicação total e o

bilinguismo (Felipe, 2018).

O período de 1485 até 1880 do século XV corresponde à dita primeira fase da história

da educação de Surdos (i.e., os primeiros registros da educação de Surdos). Nesse período, foram

realizadas as primeiras tentativas de estabelecer a comunicação com Surdos por meio de gestos e

mímicas, ensinadas por monges para os filhos de famílias nobres. O monge Beneditino Pedro

Ponce de Leon foi o primeiro docente que se dedicou à educação dos Surdos da corte espanhola

(Silva, 2006; Felipe, 2018). Mais tarde, o abade de L’Epée (1760) criou na França a primeira

escola de Surdos, a partir da sua experiência de encontrar a língua de sinais nativa em Surdos

pobres que vagavam pelas ruas de Paris. Assim, desenvolveu a alfabetização de Surdos com o

uso da língua de sinais. Nesse período, foi escrito o primeiro dicionário o “Dictionnaire général
des signes”. Surgiram, também, nos Estados Unidos, as primeiras escolas para Surdos, que

utilizavam a comunicação gestual-visual, conhecida como American Sign Language-ASL (Felipe,

2018).

No Brasil, os primeiros registros ocorreram nessa primeira fase, com a vinda do docente

Ernest Huet. Nessa fase o primeiro método utilizado foi o sistema de sinais metódico, criado por

Bonet, que combinava o léxico de uma língua de sinais com gestos inventados. Esses gestos

possuíam as terminações verbais, artigos e verbos auxiliares de uma língua oral-auditiva. Tais

recursos eram utilizados para o ensino da escrita e da comunicação de uma língua gestual-visual,

que deu início aos primeiros estudos de Bebian (Felipe, 2018). E, em seguida, ele criou o método

para descrever os sinais, o "Mimographie", que continha cinco elementos básicos (forma do lado,

a posição no espaço, o local onde o sinal era executado, a ação executada e a expressão facial) e,

assim, deu origem aos estudos sobre a constituição fonológica das línguas de sinais, embora,

nesse período, ainda não houvesse estudos abordando essa questão com essa nomenclatura

(Felipe, 2018). Nesse período, Bebian realizou as primeiras descrições fonológicas das línguas

de sinais. Mais tarde, inspirado em Bebian, o linguista Stokoe (1960) propôs uma descrição

linguística para os parâmetros de formação de sinais a partir das novas concepções linguísticas

da American Sign Language.

A segunda fase ocorreu entre 1880 a 1970, marcada pelo retrocesso com o histórico

Congresso de Milão (pregava a extinção do uso da língua de sinais). Após o evento, diversos

métodos oralistas surgiram. O método Oralismo pregava que a língua a ser usada deveria ser

na forma oral-auditiva, rejeitando o método anterior da comunicação gestual-visual. No Brasil

o método oral foi seguido com a proposta do ensino de uma só língua (proposta monolíngue).

Nesse período, surgiram as Escolas ou Classes Especiais, e foram sendo criados vários métodos

para o ensino de uma língua oral-audifiva para os estudantes com deficiência auditiva, segundo a

nomenclatura desse período os Surdos passaram a ser considerados deficientes (Felipe, 2018).
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A terceira fase, de 1970 até 1980, foi marcada por duas correntes pedagógicas. A

Pedagogia Liberal, com a proposta da integração das(o) discentes em classes regulares, utilizava

a mesma metodologia para as crianças surdas e ouvintes; os métodos praticados eram oralistas,

sendo essa proposta fundamentada, também, em uma Educação monolíngue (Felipe, 2018).

A segunda corrente, pedagogia liberal renovada, constituiu um período que deu ênfase ao

aprendizado com modelos experimentais de solução de problema. Empregou-se o conceito de

comunicação total, que defendia o uso de todos os modos para estabelecer a comunicação por

voz, escrita, mímica. O resultado, também, foi um monolinguismo, e somente o Português

foi ensinado; na maioria dos casos, sem resultados. Nesse período, surgiram as primeiras

organizações que enxergavam os Surdos como um grupo social (Felipe, 2018).

A quarta fase ocorreu a partir de 1980, marcada pela educação bilíngue. Surgiram,

também, com Felipe, em 1986, os primeiros estudos para a descrição da Libras e o primeiro

Grupo de Estudos de Linguagem e Educação de Surdez foi organizado, tendo sido aceito enquanto

grupo pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística. Nessa

fase, a proposta consistiu em uma pedagogia progressista, voltada para a realidade social; a

Língua de sinais passou a ser reconhecida como uma língua de modalidade gestual-visual. A

Educação Bilíngue passou a ser um direito garantido, na sua instrução e na sua primeira língua, a

Libras, e a Língua Portuguesa sua segunda língua (Felipe, 1988).

A quinta fase refere-se aos anos de 1990 até 2018, com a proposta da Educação Bilíngue

Inclusiva. A pedagogia proposta foi a Teoria Liberal Tecnicista, na qual deveria haver a integração

das(o) discentes ao mundo globalizado, por meio de uso de recursos tecnológicos. Nessa proposta

inclusiva, a(o) discente Surdo deveria frequentar a sala de aula regular e, no contraturno, o

Atendimento Educacional Especializado-AEE.

Conquistas importantes ocorreram a partir desse período, entre elas o reconhecimento

oficial da Libras como uma língua natural dos Surdos, a obrigatoriedade da Libras em alguns

cursos de graduação e a Libras para escolarização das crianças Surdas. No entanto, a política

inclusiva, ainda, não oferece um ensino bilíngue adequado (Felipe, 2018). Além disso, no

documento que rege a educação brasileira, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, a Libras

não foi incluída na área das Linguagens, apenas descrita como uma das linguagens verbais,

para práticas sociais. Sendo assim, ainda é preciso que mais esforços sejam feitos para, de fato,

proporcionar uma educação bilíngue às comunidades Surdas. Para Silva (2006), a inclusão dos

Surdos e da cultura surda no contexto escolar pode ser uma maneira a mais de construir propostas

pedagógicas que promovam a diversidade cultural nas escolas.

Relevante marco legal foi estabelecido durante o Governo Federal do Presidente Luiz

Inácio Lula da Silva: o Decreto n.º 5.626, de 22 de dezembro de 2005 Brasil (2005), que

regulamenta a Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002 Brasil (2002), que dispõe sobre a Língua

Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei n.º 10.098, de 19 de dezembro de 2000

(Brasil, 2000). Na cronologia dos avanços recentes, segundo Batti (apud MECa (2021)) indica

a inserção das escolas e classes bilíngues de Surdos, no Plano Nacional de Educação, pela

Lei n.º 13.005 Brasil (2014), e pela Lei Brasileira de Inclusão, Lei n.º 13.146 Brasil (2015),

ambos no Governo da Presidenta Dilma Rousseff, como dois novos marcos. Finalmente, ela se

refere à "recém-criada"Diretoria de Educação Bilíngue de Surdos — DIPEBS, da Secretaria de

Modalidades Especializadas de Educação – SEMESP, do Ministério da Educação – MEC, como

a instância final (que a autora desta tese prefere chamar de mais atual, já que, ainda, há inúmeras

pendentes) dessa sucessão de conquistas das Comunidades Surdas no Brasil.
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2.2.2 A educação bilíngue de Surdos no Brasil

No Brasil, os estudos sobre educação bilíngue iniciaram na década de 80. O bilinguismo

defende a aquisição de duas línguas naturais ao mesmo tempo; no caso das pessoas Surdas,

a Libras seria primeira língua - L1, e Português escrito seria a segunda -L2. A educação

bilíngue iniciou-se com o acordo na "Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas

com Deficiência", que asseguraram às pessoas com deficiência a igualdade de exercer seus

direitos como cidadão de maneira plena. Além disso, o Decreto n.º 5.626/2005 Brasil (2005),

que regulamenta a Lei n.º 10.436/2002 Brasil (2002), garante a inclusão de discentes Surdos em

escolas e classes de educação bilíngue, abertas a(o) discentes Surdos e ouvintes, com docentes

bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Para Fernandes (2003), a aprendizagem ideal de uma segunda língua para os Surdos deve

incluir professores bilíngues, metodologia diferenciada, materiais didáticos apropriados, e uma

aprendizagem mediada pela Língua de sinais. Além disso, é necessário que ocorra num ambiente

que os Surdos possam conviver com suas diferenças de um grupo social com características

próprias.

O ideal é que o processo de aprendizagem de Libras se inicie logo nos primeiros anos

de vida da criança. Assim, a aquisição torna-se mais natural. Essa aquisição ocorre em fases

conforme o desenvolvimento cognitivo, passando de fases mais simples para as mais complexas,

como acontece com uma criança ouvinte (Felipe, 2012b). Mas nem sempre se inicia cedo, porque

a maioria dos Surdos são filhos de ouvintes e, devido à falta de orientações às famílias quando

uma criança Surda nasce, não adquirem a Libras como primeira língua. Adquirem o Português,

apenas, para estabelecer uma comunicação mínima presencial e, consequentemente, possuem

dificuldade de compreensão da língua escrita (Felipe, 2012b).

No Brasil, a Libras e o ensino bilíngue foram reconhecidos e oficializados por lei, que

inseriu a Libras no contexto escolar, numa proposta de educação bilíngue em Escolas Bilíngues

para Surdos e em Escolas inclusivas.

Segundo Mrech (1998), a Educação Inclusiva é aquela que insere as(o) discentes com

“necessidades especiais” em todos os graus na rede comum de ensino. No entanto, a maioria das

escolas, ainda, não possui um ambiente bilíngue adequado aos Surdos.

Além disso, o Brasil tem Diretrizes Nacionais da Educação Infantil (DCNEI), regidas

por normas obrigatórias que regulamentam a Educação Básica dos sistemas de ensino (Brasil,

2010). Tais diretrizes têm o objetivo de proporcionar a igualdade de aprendizagem no ensino e

dar garantia que conteúdos básicos sejam ensinados para todos as(o) discentes considerando-se,

inclusive, as minorias linguísticas (Brasil, 2005).

A educação inclusiva no Brasil começou na década de 90 e fortaleceu-se com a

Declaração de Salamanca (Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais),

realizada na Espanha em 1994. Desde então, a proposta de Educação Bilíngue Inclusiva vem

sendo desenvolvida por (Felipe, 2018). Nas escolas brasileiras, o atendimento para crianças

surdas é realizado, na maioria das vezes, em salas de Atendimento Educacional Especializado.

No entanto, segundo Felipe (1990), essas escolas, ainda, não estão preparadas para

oferecer uma educação bilíngue de fato e só conseguem desenvolver um monolinguismo primário

do Português. Nessa situação, a(o) discente Surdo não avança no domínio pleno do Português,

ou seja, não adquire uma competência linguística favorável em nenhuma das duas línguas.

Tal fato tem prejudicado o rendimento escolar das(o) discentes, o que elevou, de maneira

significativa, a evasão escolar (Felipe, 2012a). Na maioria das vezes, eles utilizam a Libras

somente para comunicação, não a desenvolvem como língua de instrução escolar, e não adquirem

o conhecimento linguístico (Felipe, 2012a; 2012b). Tais escolas são consideradas bilíngues

transitórias, pois não garantem ao discente um efetivo aprendizado da Libras, uma vez que não
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possuem profissionais bilíngues, materiais didático-pedagógicos bilíngues e metodologia para

ensinos de Libras como L1 e de Português como L2.

Segundo Fernandes (2006), o letramento bilíngue, na maioria das vezes, utiliza os

mesmos métodos que os ouvintes, partindo da oralidade para o ensino da língua escrita. Ela

ressalta, ainda, que uma língua escrita pode ser obtida pelos Surdos, se a aprendizagem for

baseada em métodos que utilizem recursos visuais, ao invés da relação letra-som. Além disso, a

autora sugere o uso de textos sociais contextualizados, pois são mais significativos a(o) discente,

pois a língua é viva.

Há métodos que podem ser utilizados para o letramento de crianças Surdas, conforme o

estudo Lebedeff (2004), sobre a aquisição da língua para crianças Surdas. A pesquisa analisou

como uma audição (em Libras) de história pode ser utilizada como ferramenta de alfabetização,

e, também, como proporcionar à criança outra maneira de desenvolver, progressivamente, a

leitura. Esse estudo verificou que, além de despertar a compreensão de si mesma, a história tem

as funções de entreter, despertar a curiosidade, estimular a imaginação, e ajudar a desenvolver o

intelecto, além de poder contribuir para o desenvolvimento do caráter da criança.

Há materiais literários disponíveis para a narração de histórias que oferecem a tradução

para a Língua de sinais. Esses materiais oferecem recursos de vídeos em Língua de sinais e a

escrita com o recurso do signWriting. Um exemplo é da editora Arara Azul (especializada em

materiais voltados à comunidade Surda), revista em quadrinhos da Turma da Mônica do Maurício

de Souza Produções, livro "O menino, o pastor e o lobo"com tradução para signWriting do autor

Sérgio Ribeiro.

No entanto, segundo Felipe (2012b), é necessário pensar em como desenvolver métodos

adequados que promovam um bilinguismo de fato. O resultado das práticas, ainda, é um

bilinguismo frágil que não insere os Surdos em uma cultura majoritária e nem como uma minoria

linguística. Portanto, é necessário que políticas educacionais garantam uma proposta bilíngue

adequada à sociedade que tem uma língua majoritária.

2.2.3 Proposta Curricular para o Ensino de Português Escrito como Segunda Língua para

Estudantes Surdos da Educação Básica e do Ensino Superior e a Lei n.º 14.191

Como foi trazido anteriormente, com base nas óticas de vários estudiosos do tema, nem

o bilinguismo nem a educação inclusiva estavam, de fato, proporcionando o acesso ao domínio

pleno da Libras e da Língua Portuguesa escrita aos Surdos. Estavam faltando, ainda, dois

requisitos fundamentais: o primeiro, a consideração, o tratamento e a inclusão da Libras como

primeira língua dos Surdos pelo MEC nas Bases Nacionais Comuns Curriculares; o segundo,

a consideração da condição dos Surdos e da Libras como sua L1 no ensino de Português para

Surdos.

2.2.3.1 Proposta Curricular para o Ensino de Português Escrito como Segunda Língua para
Estudantes Surdos da Educação Básica e do Ensino Superior

Tendo como precursoras as leis e demais conquistas recém-resgatadas, foi elaborada

e publicada, finalmente, em julho de 2021, a Proposta Curricular para o Ensino de Português

Escrito como Segunda Língua para Estudantes Surdos da Educação Básica e do Ensino Superior.

Ainda na visão de Batti MECa (2021) para todos os níveis e modalidades, o ensino de

PSLS deve ter por objetivo o letramento visual das(o) discentes Surdas, assim como o letramento

tátil, visotátil e apático das(o) discentes Surdocegos ou com baixa visão. Concordamos com Batti,

pois a visão é o canal preponderante para os Surdos, que tenha a Libras, de caráter gestual-visual,

como sua maior característica intrínseca cultural.
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Para Batti, o letramento visual implica:

"explorar a visualidade dos estudantes surdos em seu processo educacional,

ressalvados os devidos ajustes aos estudantes surdocegos.A visualidade presente

nesta proposta implica registrar que a língua de ensino é visual, o conteúdo

é visual, o texto é visual, a leitura é visual, a metodologia a ser empregada

para o ensino de PSLS deverá ser VISUAL, com base em um currículo

VISUAL passível de ser ministrado em LÍNGUA DE SINAIS para os estudantes

essencialmente visuais. Assim, também, as estratégias são visuais, as atividades

são visuais, a avaliação é visual, o que significa dizer que a aprendizagem dos

estudantes surdos, em síntese, dá-se por um processo de ensino visual". (Batti

(MECa, 2021, p.23)).

Adicionalmente, tinha-se como premissa o fato de que a Educação Bilíngue de Surdos

deve ser uma modalidade de ensino presencial e deve ser ensinada por uma perspectiva simulta-

neamente: bilíngue, porque há duas línguas envolvidas; visual, por respeito às características

dos Surdos; funcional, por se referir à língua em uso; contextualizada, porque deve partir da

realidade das(o) discentes e de textos reais; autêntica, por se apropriar de textos de diferentes

gêneros extraídos de materiais reais e não artificialmente produzidos para o ensino; intercultural,

porque envolve o conhecimento da Cultura Surda e das demais culturas; multissemiótica, porque

se apropria de diversas representações linguísticas e paralinguísticas, por meio de estruturas

linguísticas visuais, língua de sinais, letras e demais informações visualmente representada;

dialógica, porque abrange a comunicação entre as(o) discente e a(o) docente e entre as(o)

discentes; contrastiva, porque precisa apresentar as semelhanças e as diferenças entre a Libras e o

Português escrito e baseada no perfil e nas especificidades das(o) discentes Surdas e Surdocegos

(MECa, 2021).

Como pode ser extraído dessas premissas, o material também determina que o ensino

da Língua Portuguesa para as(o) discentes Surdas não deve somente mirar o domínio do código

da escrita e da leitura, mas precisa, com igual relevância, permitir a apropriação da linguagem

escrita para fins sociais. De acordo com Soares (2018), “o ensino de PSLS parte da oferta de

inputs visuais, a saber, textos autênticos, de diferentes gêneros textuais; nunca se parte do léxico

isolado e/ou descontextualizado", Soares (2018, 28-30 p.) apud (MECa, 2021, p.30) e Faraco

(1987), apud MECa (2021), que se refere às "praga"que devem ser evitadas no ensino da Língua

Portuguesa, quais sejam:

• leitura não compreensiva e não crítica, como, por exemplo, a simples leitura sem

atividades que apoiem a compreensão do texto e estimulem a visão crítica sobre ele;

• textos "chatos"para as crianças, que não tenham relação com os seus interesses ou com

seu nível de conhecimentos;

• "redações tortura"que exigem número mínimo de linhas, entre outras amarras que não

colocam o foco na expressão;

• "gramática-confusão", pois só têm que o domínio da teoria gramatical não deve ser o

objetivo principal do ensino da língua;

• "conteúdos programáticos inúteis";

• "estratégias inadequadas", como o estudo de ortografia por regras, os exercícios

descontextualizados de textos reais para estudar ortografia, ou que não levam em

consideração o caráter de segunda língua;
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• “estudo através de listas de palavras descontextualizadas", fora de textos reais que lhes

dão sentido;

• "literatura-biografia", que faz da literatura uma decoração das biografias dos autores e

listas de suas obras, sem ler seus textos com o interesse necessário à leitura e ao prazer

de ler".

Elaborada pelas docentes com vasta prática no ensino da Língua Portuguesa para Surdos,

e apresentada em 6 Cadernos, a Proposta Curricular para o Ensino de Português Escrito, como

Segunda Língua para Estudantes Surdos da Educação Básica e do Ensino Superior, apresenta as

habilidades a serem adquiridas pelos estudantes:

• o Caderno 0 MECa (2021) apresenta a justificativa e o referencial teórico que apoiou a

realização da Proposta.

• O Caderno I MECb (2021) (cor verde) atende à proposta curricular para a Educação

(Linguística) Infantil, distribuída nas seguintes etapas de escolarização: creche 2 – 1

ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses; b. pré-escola 1º e 2º – 4 anos a 5 anos e 11 meses.

• O Caderno II MECc (2021) (cor azul) apresenta a Proposta Curricular para o Ensino

de Português Escrito como segunda Língua para Estudantes Surdos Matriculados Na

Educação Bilíngue de Surdos nos Anos Iniciais (2º ao 5º ano) e EJA (1º segmento).

• O Caderno III MECd (2021) (cor amarela) apresenta a Proposta Curricular para o Ensino

de Português Escrito como Segunda Língua para Estudantes Surdos Matriculados na

Educação Bilíngue de Surdos nos Anos Finais (6º ao 9º ano) e EJA (2º segmento).

• O Caderno IV MECe (2021) (cor laranja) apresenta a Proposta Curricular para o Ensino

de Português Escrito como Segunda Língua Para Estudantes Surdos Matriculados na

Educação Bilíngue de Surdos no Ensino Médio (1º ao 3º ano) e EJA (3º segmento).

• O Caderno V MECf (2021) (cor vermelha) apresenta a Proposta Curricular para o Ensino

de Português Escrito como Segunda Língua para Estudantes Surdos Matriculados na

Educação de Surdos no Ensino Superior.

Ressaltamos que o ambiente Letrar tinha sido criado com base no Método de Letramento

pela Via Direta. Isto foi feito porque esse método vinha sendo aplicado com êxito na alfabetização

e no letramento de primeira e segunda línguas na França, na Bélgica e no Brasil. Inclusive,

tinha sido adotado com sucesso numa escola bilíngue da Região Metropolitana de Curitiba para

letrar 5 crianças Surdas no 3º ano do Ensino Fundamental, atrasadas em relação ao período de

alfabetização e letramento por uma situação interna de poder das(o) docentes Surdos, que, para

defender a Libras de forma equivocada, não permitiam a afixação de material em Português

nas salas. Também, porque não havia, durante o período da pesquisa que resultou nesta tese,

qualquer proposta do MEC relativa ao ensino de Português como segunda língua para Surdos nas

premissas, nos objetivos, nas estratégias, na apropriação de gêneros textuais diversos.

Na proposta do MEC, as habilidades são organizadas por competência geral e têm

associado os gêneros textuais às atividades das crianças. Pensamos que uma adaptação do

diagrama de classes para que o ambiente Letrar atenda à estrutura da Proposta, mantendo a classe

Projeto mas inserindo a classe Competência Geral é um trabalho futuro que estamos propondo.

Com o intuito de verificar se o ambiente Letrar atende à construção das habilidades da Proposta,

foram verificadas, uma a uma, as atividades; se elas poderiam ser apoiadas por meio do ambiente
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Letrar. Como resultado, verificou-se que a maioria das habilidades poderiam, sim, ser adquirida

por meio do ambiente e que as atividades que não podem ser apoiadas pelo ambiente (embora

relevantes, em número insignificante em relação ao total) se referem a atividades de planejamento

e execução coletivos (da ordem de 40 entre o 1º e o 2º ano), a uma tecnologia mais complexa

(gravação de vídeo com legenda em Português - 1), ao relacionamento entre linguagem verbal e

não verbal (1), à segmentação correta das palavras no texto (se isso se referir à separação em

sílabas, (1), e à escrita cursiva (1).

Com base no resultado dessa análise comparativa, é possível afirmar que o ambiente

apoia, sim, o ensino da Língua Portuguesa escrita, já que ele permitirá, após a sua implementação,

realizar uma série de atividades associadas ao ensino de Português como segunda língua as(o)

discentes Surdas de acordo com a Proposta Curricular de Ensino do Português como Segunda

Língua para as(o) discentes Surdas de Agosto de 2021, mesmo que outras habilidades devam ser,

ainda, adquiridas por estratégias presenciais em grupos e/ou com o professor. Além disso, no

ambiente Letrar, consideramos como uma de suas possibilidades principais, a criação de uma

atividade nova. Adicionalmente, é importante chamar a atenção para o fato de que o ambiente

proporciona a possibilidade de imprimir o material preparado pela(o) docente e, assim, apoiar as

atividades físicas e colaborativas na sala de aula.

O Apêndice P traz as habilidades (organizadas por competência geral e com os gêneros

associados) passíveis de aquisição com o suporte do ambiente apresentado nesta tese, assim

como as habilidades não incluídas, para o 1º ano e 2º anos do Ensino Fundamental.

2.3 ANÁLISE COMPARATIVA DA LEI N.º 14.191 DE 3 DE AGOSTO DE 2021 E AS

MUDANÇAS EM RELAÇÃO À LEI N.º 13.146 DE 2015

Com o intuito de identificar as mudanças da Lei n.º 14.191 de 3 de agosto que altera a

Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) para

dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos Brasil (2021), foi feita uma análise

comparativa com a Lei n.º 13.146 de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa

com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) Brasil (2015), entre ambos textos, tendo

registrado as modificações a seguir:

Sobre a oferta da educação Bilíngue:
Lei de acessibilidade: Na lei n.º 13.146, Art. 28, inciso IV, oferta-se educação

bilíngue, em Libras, como primeira língua e, na modalidade escrita da língua portuguesa, como

segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas (Brasil, 2015).

Lei da Educação bilíngue: Art. 60 A. da lei n.º 14.191 Entende-se por educação

bilíngue de surdos, para os efeitos dessa Lei, a modalidade de educação escolar oferecida em

Língua Brasileira de Sinais (Libras), como primeira língua; e, em português escrito, como

segunda língua, em escolas bilíngues de Surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou

em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos Surdos, surdo-cegos, com deficiência

auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências

associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos (Brasil, 2021).

Não vemos diferença substancial neste parágrafo da segunda Lei para a primeira. A

Lei da Educação bilíngue, apenas, difere da Lei de acessibilidade no tocante à explicitação de

comunidades específicas de Surdos que optam pela educação bilíngue de surdos.

Sobre os profissionais da educação:
Na lei n.º 13.146, inciso XVII oferta de profissionais de apoio escolar;

Na lei n.º 14.191, 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio educacional especia-

lizado, como o atendimento educacional especializado bilíngue, para atender às especificidades
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linguísticas dos estudantes surdos. A única diferença da nova Lei para a anterior refere-se à

explicitação do Atendimento Educacional Especializado bilíngue, que acreditamos já estava

implícito na primeira, já que o pessoal de apoio escolar implica, para as escolas inclusivas,

atendimento em Libras para o atendimento as(o) discentes Surdas. Por outro lado, o apoio

escolar, também, é necessário no turno comum, o que não é resgatado pela nova Lei.

No parágrafo 1º, mudou-se a frase que, na lei anterior, era “oferta de profissionais de

apoio escolar”, para “serviços de apoio educacional especializado como atendimento educacional

especializado bilíngue”.

Sobre o sistema educacional:
Na lei n.º 13.146, inciso I sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modali-

dades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

Na lei n.º 14.191, 2º A oferta de educação bilíngue de surdos terá início ao zero ano, na

Educação Infantil, e se estenderá ao longo da vida.

A diferença significativa da nova lei para a anterior se refere à explicitação da necessidade

de o início da educação infantil de crianças surdas ocorrem a partir do primeiro ano de vida, o

que é importante, pois, assim, eles aprendem a Libras desde a tenra idade, ao invés de a maioria

deles, com pais ouvintes, entrar na escola no Ensino Fundamental com defasagem na aquisição

da linguagem.

Sobre os profissionais que atuarão na educação
Na lei n.º 14.191, Art. 60 - B. (incluído) Além do disposto no art. 59 dessa Lei, os

sistemas de ensino assegurarão aos educandos surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva

sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências, materiais

didáticos apropriados e professores bilíngue com formação e especialização adequadas, em nível

superior.

Parágrafo único. Nos processos de contratação e de avaliação periódica dos professores

a que se refere o caput deste artigo, serão ouvidas as entidades representativas das pessoas

surdas”.

Vemos esse adendo como uma manifestação da necessidade de os Surdos serem

representados nos processos de avaliação das(o) discentes que registram o respeito pelos Surdos.

Na lei n.º 14.191, Art. 78 - A. Os sistemas de ensino, em regime de colaboração,

desenvolverão programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar

bilíngue e intercultural aos estudantes surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes,

surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, com os

seguintes objetivos:

I - proporcionar aos surdos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação

de suas identidades e especificidades e a valorização de sua língua e cultura;

II - garantir aos surdos o acesso às informações e conhecimentos técnicos e científicos

da sociedade nacional e demais sociedades surdas e não surdas”.

O artigo 78 - menciona que o sistema de ensino deverá buscar a promoção do ensino

bilíngue em parcerias, a fim de promover a valorização da língua, cultura e identidade surdas,

além de garantir o acesso a informações e os conhecimentos técnicos das comunidades surdas. O

artigo não deixa claro a que tipo de parcerias a frase se refere. Quanto ao resto, na sequência

da análise do item imediatamente anterior, essa modificação reforça os direitos dos Surdos em

relação à sua identidade Surda e à sua cultura - da qual a Libras é principal constituinte.

No entanto, nessa proposta que menciona um ensino bilíngue, não contempla uma

Educação Bilíngue em que a Libras seja aprendida-ensinada também como língua desde a

educação infantil ao Ensino Médio. A libras tem um status apenas como apoio para o aprendizado

da Língua Portuguesa e demais disciplinas curriculares, intermediada por intérpretes de libras
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mas não foi apresentada uma proposta de BNCCs para a Libras , como L1 e não foi apresentada

uma proposta para o ensino dessa língua como L2 para toda a comunidade escolar: discentes,

professores, pais de discentes e demais profissionais que também atuam em uma escola bilíngue

de fato. Portanto, a(o) docente não ira interagir utilizando a L1 das(o) discentes surdas(o). As

implicações desse modelo de educação bilíngue é que as(o) discentes sempre irão ficar em suas

grupos e não se sentirão realmente incluídas(o).

Sobre os recursos financeiros da educação bilíngue:
Na lei n.º 13.146, Art. 28: (Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver,

implementar, incentivar, acompanhar e avaliar).

XI-formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional es-

pecializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de

apoio.

Na lei n.º 14.191, Art. 79 - C. A União apoiará técnica e, financeiramente, os sistemas

de ensino no provimento da educação bilíngue e intercultural às comunidades surdas, com

desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa.

Na nossa percepção e compreensão, este artigo se compromete a apoiar, financeiramente,

os sistemas de ensino para proporcionar a educação bilíngue intercultural, explicitando o ensino

superior como novo registro. Adicionalmente, afirma que promoverá programas integrados de

ensino e pesquisa, mas tudo fica, até o presente momento, numa carta de intenções que necessita

ser complementada por futuras leis ou decretos e os programas devem ser, efetivamente, lançados

para o artigo valer de fato.

2.4 REFERENCIAL TEÓRICO TECNOLÓGICO

O referencial tecnológico pesquisado refere-se aos recursos necessários para o desenvol-

vimento do ambiente virtual de aprendizagem.

2.4.1 Definição de um Ambiente Virtual de Aprendizagem

As primeiras concepções de AVA (Ambientes Virtuais de Aprendizagem) ocorreram ao

final dos anos 90, quando esses ambientes utilizavam os recursos do WWW (World Wide Web).
Os AVAs ou AVEA (Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem) são sistemas que integram

ferramentas de texto, gráficas e visuais. São desenvolvidos para a gestão de recursos e a mediação

pedagógica na modalidade a distância e pode ser adotado, também, na modalidade presencial

(Pereira e Albuquerque, 2013). Além disso, a disposição dos participantes nas interações ocorre

de maneira diferente de uma sala de aula tradicional, e cada participante pode estar em locais

diferentes.

Os AVAs possuem várias ferramentas, tais como: agenda, avaliações, atividades,

material de apoio, enquetes, mural, correio, grupos, fórum, chat, perfil, relatórios, notas,

glossário. Além desses recursos, cada plataforma pode disponibilizar outros e também o acesso

a redes sociais, porém as nomenclaturas desses recursos variam de acordo com os critérios

de cada plataforma. O conjunto completo de ferramentas permite aos perfis de usuário criar

conteúdos, comunicar-se com outros usuários, e realizar diversas outras tarefas/atividades, de

maneira síncrona ou assíncrona. A nomenclatura dos recursos/ferramentas varia de acordo com

a plataforma (Moodle.org, 2020).

Atualmente, esses ambientes são utilizados como recursos de apoio aos cursos presenci-

ais, como é o caso do Moodle, amplamente apropriado pelas universidades brasileiras (Pivetta

et al., 2014). Os recursos dos AVAs possibilitam que as(o) discentes realizem diversas atividades,
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tais como acessar textos, desenhos, fotos, animações, sons, vídeos no próprio ambiente. Também

podem salvar arquivos, imprimir, realizar exercícios, testes, podem comentar atividades dos

colegas e dar contribuições, ou seja, pode haver uma troca de aprendizagem entre os participantes

(Kenski, 2005).

Sendo assim, a principal característica de um ambiente virtual destinado à educação, está

na possibilidade de oferecer uma inter-relação entre docente e discente, por meio das ferramentas

de comunicação síncronas e assíncronas.

2.4.2 Exemplos de AVAs

Atualmente, existem inúmeros AVAs disponíveis no mercado, os pagos e os gratuitos.

Nos ambientes virtuais de aprendizagem, ocorrem interações virtuais entre docente e discente,

o mais utilizado é o AVA Moodle, usado em 241 países, 6.569,00 sites registrados no Brasil

(Moodle.org, 2020). É uma plataforma Open source que pode ser instalada, utilizada, modificada

e distribuída (Moodle.org, 2020).

Além dos recursos padrão, cada plataforma pode disponibilizar outros e também o

acesso a redes sociais. O Moodle também disponibiliza alguns plugins que são configurados

nos cursos como emblemas, que o usuário recebe ao finalizar uma atividade remete ao conceito

de gamificação; as rubricas a(o) docente pode utilizar para sistematizar e deixar sua avaliação

automatizada, ela auxilia a(o) docente a criar seus critérios avaliativos.

A nomenclatura dos recursos varia com cada plataforma (Lacerda e Silva, 2015).

Atualmente, esses ambientes são, na prática, muito utilizados, também, como recursos de apoio

nos cursos presenciais, como é o caso do Moodle, amplamente apropriado pelas universidades

brasileiras (Pivetta et al., 2014).

O AVA TelEduc foi desenvolvido pelo Núcleo de Informática Aplicado à Educação –

Nied da Universidade Estadual de Campinas, no período de 1997 a 2017. O projeto do ambiente

é parte de uma dissertação de mestrado, que foi desenvolvido para realização de cursos a distância

do núcleo (Nied, 2017). O ambiente foi desenvolvido com o objetivo de servir de apoio para a

formação das(o) docentes na área de Informática na Educação, idealizado com base em uma

metodologia de formação contextualizada elaborada por pesquisadores do Nied.

Os recursos disponíveis no ambiente são destinados aos perfil de discentes e docentes.

O ambiente possui recursos semelhantes a outros AVAs, tais como agenda, avaliações, atividades,

material de apoio, leituras, perguntas frequentes, exercícios, enquetes, parada obrigatória, mural,

fóruns de discussão, bate-papo, correio, grupos, perfil, diário de bordo, portfólio, acessos, busca,

usuários on-line. Está disponível na versão em Inglês, Português de Portugal e Português do

Brasil (Nied, 2017).

O projeto inicial foi financiado pela agência de amparo à pesquisa Fabesp e CNPq.

Atualmente, o projeto recebe apoio da organização dos Estados Americanos – OEA (Nied,

2017). O TelEduc é um software livre que pode ser redistribuído e/ou modificado sob os termos

da GNU – General Public License versão 2, publicada pela Free Software Foundation (Nied,

2017). Portanto, é um ambiente de código livre desenhado para a criação, a participação e a

administração de cursos via Web (Freire et al., 2018).

No ambiente TelEduc, é possível que a(o) docente crie seu curso à distância, mas antes

ele será avaliado e aprovado, os cursos são hospedados no servidor do projeto. No entanto, o

projeto possui características para ser usado em cursos de graduação e formação de docentes,

não é destinado para crianças e não possui recursos de acessibilidade para usuários Surdos.

O AVA Blackboard é um ambiente de aprendizagem; criado em 1997 por Stephen Gifus,

Daniel Cane, Michael Chansen e Matthew Pittinsky em Washington DC, USA. A proposta do

ambiente é oferecer uma interface limpa, atraente e que possa facilitar a criação de conteúdos.
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O Blackboard oferece facilidades aos usuários, tais como redução do número de cliques

em relação à execução das atividades, possibilidade de realizar provas e trabalhos que podem

ser feitos diretamente na plataforma; além disso, suporte técnico. E permite que o ambiente

seja modificado com base nas necessidades da(o)s docentes e discentes e gere relatórios de

acompanhamento das(o) discentes e turmas e das atividades. As ferramentas disponibilizadas

na plataforma são: conteúdo do curso, avaliações, minhas notas, comunicados, discussões,

tarefas,classificação, mensagens do curso, blogs, calendário, grupos, safeAssign, metas, central

de retenção (Blackboard, 2021).

O ambiente, também, oferece alguns recursos de acessibilidade e segue as recomendações

de acessibilidade do conteúdo da Web Content Accessibility Guidelines(WCAG) 2.0 para tornar

o conteúdo mais acessível e da Universal Design for Learning Series, o Cast que trabalha

para expandir as oportunidades de aprendizagem por meio do Universal Design for Learning

(Blackboard, 2021). O ambiente oferece uma plataforma para os níveis básico, superior e

empresarial e possui plataformas diferenciadas: a Learn é um ambiente virtual de aprendizagem

que disponibiliza menos recursos, pois prioriza a simplicidade da interface. O Open LMS é um

Ambiente Virtual de Aprendizagem baseado no Moodle; o Collaborate é uma ferramenta de

colaboração e Webconferência; a Ally oferece recursos de acessibilidade, para tornar o conteúdo

digital mais acessível (Blackboard, 2021).

Dos ambientes analisados, o Ava Moodle foi o modelo com o maior números de

características semelhantes à proposta do ambiente. Mas o ambiente proposto nesta tese utilizou

o Ava Moodle como um modelo, porém, no desenvolvimento do ambiente, não será utilizado

o código fonte do Moodle, pois outras funcionalidades serão desenvolvidas para a solução da

proposta.

2.4.3 Tipos de editores de texto e editor de desenho para AVA

Para elaborar as atividades, um editor de texto será disponibilizado no ambiente, com os

recursos necessários de formatação de fonte, tamanho, tipo, opções de negrito, itálico, sublinhado,

centralizado, alinhamento, entre outros. O AVA Moodle possui dois tipos de editores de textos o

(ATTO e TinyMce). O ATTO tem mais funcionalidades, é o mais utilizado editor de textos padrão

do Moodle, edita código HTML. Esse editor permite a importação de arquivos do Microsoft
Word, LibreOffice e Google Docs. O popular editor TinyMCE também está disponível, é um

editor de texto simples. Possui as funcionalidades básicas necessárias para a elaboração de

documentos (Moodle.org, 2020).

O editor de texto LibreOffice.org possui funções semelhantes ao pacote proprietário da

Microsoft Office, é um software gratuito e de código aberto, disponível para ser compartilhado e

modificado, é produzido por uma comunidade mundial de desenvolvedores (LibreOffice, 2021).

O pacote LibreOffice.org possui um editor de desenho Draw, para a produção de documentos

de editoração eletrônica, que permite a produção, manipulação de objetos gráficos, desenhos

técnicos. Possui várias funções comuns de um editor de desenho, entre elas cortar, agrupar,

manipular figuras e imagens, também é um software livre de código aberto que pode ser usado

(LibreOffice, 2021). Assim, foi possível identificar que há essas possibilidades de editores de

texto e desenho.

Assim, foi possível identificar que há essas possibilidades de editores de texto e desenho.

Os editores verificados possuem as funções básicas necessárias, com algumas diferenças entre as

opções, todas podem atender à necessidade do ambiente.

Para ferramenta de gravação de vídeo projetada no ambiente, uma das possíveis soluções

pesquisadas da linguagem que incorpora recursos multimídia refere-se à tecnologia (Hypertext
Markup Language) (Ferreira e EIS, 2014). Para a gravação dos vídeos a WebM, é um formato
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aberto de arquivos de vídeo, livre de royalty; – para a Web, é desenvolvido pela empresa Google,

fornece vídeo de alta qualidade, os vídeos são streams no formato codec VP8 ou VP9 e o aúdio

no formato codec Vorbis ou Opus (WebM, 2021). Tais tecnologias foram utilizadas para o

desenvolvimento de um ambiente de comunicação no Moodle (Saito et al., 2015). Além dessas,

há outras possibilidades de linguagens para o desenvolvimento do ambiente multimída, tais

como a API Java Media Framework que permite áudio, vídeo, e outras mídias baseada em

tempo. É uma aplicação proprietária que possui recursos para o desenvolvimento de um ambiente

multimídia (Oracle, 2021).

Além disso, considerou-se importante que o ambiente possa ser utilizado em qualquer

tipo de navegador na Web, provendo, assim, a questão da portabilidade do sistema. A definição de

portabilidade, segundo Michaelis (2021), é a possibilidade de o sistema ser usado em diferentes

configurações de hardware e software.

O reconhecimento ótico de caracteres (OCR), um dos requisitos levantados no trabalho

de Bueno (2014) para ser disponibilizado no ambiente, o recurso destina-se a extrair de arquivo de

imagens o conteúdo textual. A proposta da metodologia é capturar dos diversos materiais sociais

digitais o conteúdo textual, desses arquivos, e transformá-lo em texto para serem utilizados.

Atualmente, há várias ferramentas online que realizam a tradução a partir de um texto em formato

digital. No ambiente, um plugin será disponibilizado no ambiente (barra de ferramentas) para o

acesso a um dos aplicativos OCR free disponíveis na Web. A proposta desta tese consiste em

prover um ambiente que integre todos os recursos necessários para a elaboração das atividades

pela(o) docente e discente, sem a necessidade de utilizar outros aplicativos fora do ambiente.

Porém, as definições tecnológicas, como a linguagem de programação, o servidor de

banco de dados, e outros recursos devem ser avaliados no momento do desenvolvimento do

ambiente, pois envolvem conhecimento técnico da equipe e recursos financeiros disponíveis,

portanto, são definições que devem ser avaliadas no momento do desenvolvimento. Ressalta-se

que esta tese, apenas, desenvolveu um modelo conceitual do ambiente desejado.

2.4.4 Padrões de acessibilidade World Wide Web Consortium – W3C

Com o objetivo de verificar quais requisitos de acessibilidade o ambiente destinado a

pessoas Surdas deveria contemplar, além dos requisitos gerais de acessibilidade, uma revisão

teórica foi realizada. O conceito do termo acessibilidade é definido no Decreto n.º 5.296/04 como

“a condição de utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários

e equipamentos urbanos, edificações, serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios

de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”

(Brasil, 2004). Ou seja, de maneira geral, é necessário disponibilizar o acesso a qualquer pessoa

de maneira fácil e compreensível.

Aplicada à Web, a acessibilidade constitui a capacidade de prover recursos tecnológicos

que possibilitem uma interação satisfatória para qualquer pessoa de maneira que esta possa obter

as informações disponíveis no ambiente (Melo, 2006). Para garantir a acessibilidade na Web, o

consórcio internacional da World Wide Web Consortium definiu alguns requisitos, com objetivo

de tornar as páginas mais acessíveis W3C (2018) e criou três guias essenciais de recomendação

técnica para a elaboração de websites.

1. Guia de Acessibilidade para o Conteúdo Web Content Accessibility Guidelines – WCAG)
– explica como tornar o conteúdo Web acessível para pessoas com deficiências.

2. Guia de Acessibilidade para Ferramentas de Autoria (Authoring Tool Accessibility Guide-
lines – ATAG)– para os desenvolvedores de ferramentas que auxiliam os desenvolvedores

de conteúdo a tornarem os sites acessíveis.
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3. Guia de Acessibilidade para Agentes do Usuário (User Agent Accessibility Guidelines –
UAAG) – para os desenvolvedores tornarem os documentos acessíveis aos agentes de

usuários (navegadores, mídia players, TA, entre outros).

Além desses guias, a W3C possui recomendações para a criação de conteúdo na Web,

que detalham como tornar o conteúdo acessível a todas as pessoas, independentemente de sua

deficiência e/ou habilidade. O documento Web Content Accessibility Guidelines 2.0 WCAG foi

publicado em 11 de dezembro de 2008. A WCAG 2.1 foi publicada em 5 de junho de 2018, a

WCAG 2.2 foi publicada como rascunho e previsão para a versão final, ainda, no ano de 2021.

Os novos critérios são destinados para pessoas com deficiências cognitivas, de aprendizagem,

usuários de dispositivos móveis, e e-books (W3C, 2018).

Essas recomendações contêm princípios para os designers de páginas Web, que estão

organizados em 4 princípios (perceptível, operável, compreensível e robusto). Além disso,

possuem 13 recomendações e 78 critérios de sucesso. As 13 recomendações são alternativas

em texto, multimídia baseada em tempo, adaptável, discernível, acessível por teclado, tempo

suficiente, ataques epiléticos, navegável, modalidade de entrada, legível, previsível, assistência à

entrada e compatível (W3C, 2018). Os princípios estão divididos em:

• Princípio 1: perceptível: possui as 4 recomendações gerais para tornar o conteúdo

acessível e 28 critérios de sucesso.

• Princípio 2: operável: garante que o conteúdo possa ser operável por qualquer um.

Possui 4 recomendações gerais e 30 critérios de sucesso.

• Princípio 3: compreensível: propõe que toda a informação e a operação nas interfaces

devem ser compreensíveis. Possui 3 recomendações gerais e 17 critérios de sucesso.

• Princípio 4: robusto: garante que todo conteúdo deve ser robusto para poder adaptar-se

a qualquer outra tecnologia. Possui 1 recomendação, 3 critérios de sucesso.

Além disso, os critérios de sucesso possuem três níveis de conformidade: sinalizados

pelas letras A, AA e AAA, que estão relacionados com complexidade, uma letra “A” significa

a forma mais simples de garantir a acessibilidade em um site, duas letras “AA” representa a

garantia de acessibilidade para mais usuários, e, para o maior número de conteúdos, três letras

“AAA” representa o nível mais complexo e contém as recomendações das anteriores, e traz mais

especificações detalhadas que garantem, assim, acessibilidade em nível mais complexo. No

entanto, segundo Flor et al. (2014), apesar de já existirem normas, padrões e recomendações, os

sistemas desenvolvidos — ainda — apresentam falhas de acessibilidade para usuários Surdos.

A respeito dos critérios verificados, os destinados ao público surdos são:

• Critério 1.2.1 (perceptível): apenas áudio ou apenas vídeo (pré-gravado), alternativas

em texto. Deve ser fornecida uma alternativa para o conteúdo apresentado: apenas áudio:

fornecer transcrição descritiva em texto. Apenas vídeo, fornecer áudio alternativo e/ou

transcrição descritiva em texto (nível A), (acessibilidade toolkit, 2021);

• critério 1.2.2 (perceptível): legendas (pré-gravado), multimídia baseada em tempo. De-

vem ser fornecidas legendas para todo conteúdo que contenha áudio pré-gravado (apenas

áudio ou vídeo com áudio), multimídia baseada em tempo, (Nível A), (acessibilidade

toolkit, 2021);
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• critério 1.2.6 (perceptível): língua de sinais, multimídia baseada em tempo. Deve ser

fornecida interpretação em língua de sinais (exemplo: Libras) para todo conteúdo que

contenha áudio pré-gravado, (Nível AAA), (acessibilidade toolkit, 2021).

Além desses, entende-se, também, que o ambiente deve oferecer outros requisitos de

acessibilidade, entre eles: atalhos que permitam o usuário ir, diretamente, a um bloco do site e

navegação com o uso do teclado; mapa do site (detalha toda a página de forma hierárquica, e

permite ir diretamente para seção desejada); dimensionamento de tela (A+ amplia a fonte, A-

diminui a fonte do texto. Esse recurso também pode ser oferecido pelo teclado com o uso das

teclas de atalho); a função alto contraste para alterar (entre a cor da tela) facilita a navegação para

pessoas com problemas de visão.

O ambiente proposto nesta tese atende aos requisitos de acessibilidade ao determinar

a disponibilização da tradução em Língua de sinais de todo o conteúdo textual em Português

apresentado na interface, com a transcrição dos vídeos pré-gravados. Os demais critérios

pesquisados estão disponíveis no Anexo B desta tese.

2.4.5 Objetos de aprendizagem

Ao propor o ambiente virtual, percebeu-se que as atividades disponibilizadas possuíam

características semelhantes aos objetos de aprendizagem. Sendo assim, foi pesquisado o conceito

desses objetos, com o objetivo de confirmar se as atividades propostas poderiam ser nomeadas

como objetos de aprendizagem.

Várias denominações e conceitos foram encontrados para Objetos de Aprendizagem,

para (Carneiro e Selbach, 2014; 2018) caracterizam, um objeto de aprendizagem como um

material eletrônico que possui, de forma autocontida, informações destinadas à construção do

conhecimento, com objetivos pedagógicos, explícitos, padronizados e estruturados de maneira

que possam ser reutilizados. O Institute of Electrical and Electronics Engineers- IEEE (2021),

definiu o objeto de aprendizagem como "qualquer entidade – digital ou não digital – que pode ser

usada para aprendizagem, educação ou treinamento".

No estudo de Scandolara e Ulbricht (2017), os objetos de aprendizagem contêm

características dos elementos de jogos, pois, ao final de uma tarefa, o usuário recebe uma

pontuação. Outra característica é a possibilidade de os códigos serem reaproveitáveis, menciona-

se que, se destinados ao público Surdo, podem ser um atrativo pontuar uma atividade como uma

gamificação.

Há dois requisitos necessários, segundo Carneiro e Selbach (2014), para utilizar os

objetos de aprendizagem: concordância com a proposta pedagógica e concordância com o

público a quem são destinados. Umas das características dos objetos é que utilizam diferentes

tipos de recursos midiáticos, o que pode facilitar e ampliar a interação da(o)s discentes. No

entanto, com a variedade de formatos e propostas de uso, ainda não há uma padronização das

características necessárias para definir como e o que um objeto de aprendizagem deve ter.

Além dessa definição para a expressão, há outra extraída da ideia dos blocos da LEGO™
de Hodgins (2002), que associa o reuso de objetos conforme as necessidades do usuário. Para

Wiley (2002), os objetos de aprendizagem são derivados de um novo tipo de instrução, baseado

na computação com características do paradigma orientado a objetos. Por meio do qual há a

valorização na criação e reuso dos chamados "objetos", que podem ser utilizados em diferentes

contextos. A definição de Wiley (2002) para objetos de aprendizagem é semelhante à definição

proposta pela IEEE (2021): "qualquer entidade, digital ou não digital, que pode ser usado,

reutilizado ou referenciado durante o aprendizado suportado pela tecnologia".
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Segundo Carneiro e Selbach (2014), os objetos de aprendizagem estão contidos nos

objetos de informação, pois devem incluir objetivos de aprendizagem, avaliações e outros

componentes instrucionais, além de ressaltar a importância da descrição dos seus objetivos

pedagógicos.

Segundo Silva e Pio (2017), a realidade virtual criou maneiras de ensinar (e.g., ciências,

geografia, artes etc.), e a imersão em ambientes virtuais proporciona aos discentes experiência

real em ambientes diversos. A realidade virtual também pode contribuir para que o próprio

estudante se torne responsável pela construção do seu conhecimento. Para Silva e Souza (2017),

em relação à interação, um objeto de aprendizagem pode promover a construção do conhecimento

entre sujeito e objeto da aprendizagem.

Sendo assim, conforme destacado nas definições, todo recurso utilizado na aprendizagem

é considerado objeto de aprendizagem. Vistas as caracterizações anteriores sobre objetos de

aprendizagem, o ambiente Letrar é um ambiente que agrega vários objetos de aprendizagem -

OAs.

2.4.6 Princípios da Interação Humano-Computador

Para o processo de design do Letrar, as heurísticas de usabilidade de Nielsen (1994)

foram seguidas, pois, isto pode aumentar o grau de usabilidade do ambiente. A usabilidade é

entendida como a facilidade com que o usuário utiliza um sistema (NielsenGroup, 2021). Para

Preece et al. (2005), um bom design deve ter o foco no usuário, na interação e seguir os critérios

de usabilidade, sendo assim, as 10 Heurísticas de usabilidade de Nielsen foram revisadas e

utilizadas no desgin do Letrar (Nielsen, 1994; Shneiderman, 1998; Preece et al., 2005). As

heurísticas de usabilidade estão descritas a seguir:

Heurística 1: visibilidade do status do sistemas (o usuário sabe o que está acontecendo

no ambiente).

Heurística 2: compatibilidade do sistema com o mundo real (o design deve falar a

linguagem do usuário).

Heurística 3: controle e liberdade do usuário (o design deve disponibilizar a maneira

mais fácil de sair da interação).

Heurística 4: consistência e padrões (o usuário não precisa adivinhar que os elementos

ou ações diferentes significam a mesma coisa, deve seguir as convenções).

Heurística 5: prevenção de erros (o design deve prevenir erros ao invés de uma mensagem

de erro).

Heurística 6: reconhecimento ao invés de lembrar (deixar os elementos e opções visíveis,

sem a necessidade do usuário ter que lembrar).

Heurística 7: flexibilidade e eficiência de uso (permitir que o usuário personalize suas

ações, prover recursos que acelerem a interação no ambiente).

Heurística 8: estética e design minimalista (Prover soluções simples, que contenha

somente informações necessárias).

Heurística 9: ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros (mensagens

de erros devem ser escritas de maneira simples e sugerir uma solução).

Heurística 10: ajuda e documentação (disponibilizar uma ajuda e documentação a fim

de o usuário entender e finalizar sua tarefa).

Os conceitos pesquisados nesta revisão, foram utilizadas para o desenvolvimento das

interfaces do Letrar, estão descritas no capítulo 5 desta tese.



42

2.4.7 Considerações finais

Neste capítulo foi apresentado o referencial teórico utilizado na tese, os conceitos de

letramento e alfabetização foram considerados, pois são conceitos complementares entre si e

necessários ao ensino-aprendizagem. O método utilizado no ambiente Letrar foi o MLVD, que

serviu para instrumentalizar as atividades propostas no ambiente. Conceituou-se o sujeito Surdo

com "S"maiúsculo para aquelas pessoas que utilizam a língua de sinais como sua primeira língua

e nas suas relações sociais e utilizam como mediadora da aprendizagem de uma segunda língua.

Também se apresentou o histórico da educação de Surdos, desde os primeiros registros até hoje,

e a educação bilíngue de Surdos no Brasil. Realizou-se uma análise comparativa dos cadernos do

1º e 2º anos da proposta curricular para o ensino de português escrito como segunda língua para

estudantes Surdos da educação básica e do ensino superior, elaborado pelo MEC e publicado

em julho de 2021. Percebeu-se que as atividades propostas no ambiente possuem as mesmas

características da proposta, na qual se destacam o letramento crítico e letramento visual, com as

atividades propostas no ambiente Letrar. Além disso, foi realizada a análise da Lei n.º 14.191/21,

publicada neste ano, que altera a Lei n.º 13.146/15, que dispõe sobre a educação bilíngue e

refere-se ao sistema educacional e custeio desta, mas não há referência ao ensino-aprendizagem

da libras como primeira língua - L1 na Educação Básica e Ensino Médio, elaboração de material

didático para ensino dessa língua e nem a sua utilização por toda a comunidade escolar. Quanto

ao referencial téorico tecnológico utilizado na tese, foram pesquisados os conceitos nevrálgicos

para a compreensão dos recursos necessários para ambiente virtual de aprendizagem, entre eles:

o editor de texto e desenho, requisitos de acessibilidade e as heurísticas de usabilidade.
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3 REVISÃO DE LITERATURA E TRABALHOS CORRELATOS

Este capítulo contém as Revisões sistemáticas de literatura- RSL, revisão de literatura dos

trabalhos correlatos realizada nas bases de dados de teses e dissertações brasileiras. Realizou-se

uma RSL para a tradução da Libras por um Avatar e para a coleta de requisitos necessários de um

Ambiente Virtual de Aprendizagem. Como principal requisito encontrado, houve a necessidade

de inclusão, no ambiente, de uma tradução em língua de sinais. A respeito da revisão de literatura

das ferramentas do Ava Moodle, oito ferramentas foram consideradas as mais apropriadas,

segundo a avaliação de uma docente especialista em letramento de crianças Surdas. A respeito

da revisão de literatura, realizada nas bases Capes e BDTD, para verificarem-se os ambientes

desenvolvidos para o público Surdo relativo a essa revisão, foi possível identificar que alguns

recursos são semelhantes ao do Letrar. A revisão dos trabalhos correlatos do Software Idéographix
da Associação Francesa da Leitura foi realizada para verificarem-se as funcionalidades mais

apropriadas para inclusão no Letrar.

3.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA - RSL

Revisão Sistemática de Literatura, é definida como "um estudo secundário, que utiliza

uma metodologia bem definida para identificar, analisar e interpretar dados de um determinado

assunto"(Kitchenham, 2018). Em uma RSL, o trabalho de pesquisa é conduzido em fases, que

constituem: o planejamento, a realização e o relatório. O método busca extrair as publicações

mais relevantes sobre determinado tema ou assunto, para avaliar, quantitativa e qualitativamente,

os estudos efetuados em determinada área.

Utilizou-se, na pesquisa proposta nesta tese, abordagem qualitativa (que considera a

relação entre os sujeitos mais significativa que em números). A pesquisa foi exploratória, pois

busca-se compreender melhor o problema. Quanto à natureza, foi uma pesquisa aplicada, com

objetivo de gerar conhecimentos para o desenvolvimento do ambiente virtual, o Letrar (Lakatos e

Marconi, 2003; Gil, 2008).

3.1.1 Revisão Sistemática de Literatura - RSL para a tradução da Libras por um Avatar

Durante a pesquisa que resultou nesta tese, realizou-se uma RSL sobre o Avatar em

relação ao de 2017, publicado como artigo. O objetivo consistiu em verificar quais requisitos

o Avatar deveria possuir para ser utilizado no ambiente virtual de aprendizagem, destinado a

crianças Surdas. Consistiu, também, na utilização de ferramenta de apoio ao ensino-aprendizagem

bilíngue para Surdos, considerando-se L1 como a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e L2

como a Língua Portuguesa escrita para o contexto do Brasil. Para o repositório das referências

encontradas, utilizou-se o aplicativo Mendeley®1 para gerenciar e compartilhar os artigos.

Em relação à RSL sobre o Avatar, foram selecionados 23 (vinte e três) artigos, de

conferências e periódicos nacionais e internacionais sobre o uso de Avatares em ambientes

acessíveis a usuários surdos. Os primeiros resultados revelam a importância de ambientes virtuais

nos processos de ensino-aprendizagem (Valente, 1997; Flor et al., 2014; Ferreira et al., 2017).

No entanto, para o público-alvo desta pesquisa, verificou-se que a maioria dos ambientes

foram desenvolvidos para discentes de graduação. Tal motivo evidenciou a necessidade de

desenvolver ambientes para a Educação Infantil, e níveis Fundamentais da Educação Básica.

1Mendeley ®; um programa para gerenciar e compartilhar documentos de pesquisa e colaboração on-line
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Uma revisão sistemática de Krassmann et al. (2017), realizada nas bases de teses e dissertações

brasileiras sobre o uso de ambientes virtuais 3D na educação, mostrou que, ainda, é um tema que

demanda mais estudos para projetar um ambiente com esses recursos destinados a outros níveis

da educação.

Em comparação aos conjuntos finitos de vídeos pré-gravados e armazenados no sistema,

conforme (Trindande et al., 2013; Canal, 2015; Lucas et al., 2016; Gentile et al., 2017; Vieira

et al., 2017), nesse caso, o uso de vídeo pode ser utilizado, substituído por interpretações da

língua de sinais por Surdos, e, assim, tornar o ambiente mais acessível. Há algumas definições de

Avatar. (1) Segundo Meadows (2009, p.578), é uma “representação social ativa de um usuário”.

Além disso, (2) para os autores Brun et al. (2016), um Avatar 3D pode oferecer novas

possibilidades de representação: eles são anônimos e podem ser exibidos por meio de uso de

formas, cores e materiais diferentes, de acordo com as necessidades do usuário. Além disso, há,

ainda, a figura do Self -Avatar que, segundo alguns autores, é importante porque, ao utilizar seu

próprio Avatar, o usuário aumenta o seu nível de confiança na aplicação e pode realizar tarefas

com mais rapidez e precisão (Gentile et al., 2017; Narang et al., 2017).

A partir da RSL, alguns autores foram selecionados (Meadows, 2009; Young et al., 2015).

Assim, coletaram-se algumas características para a modelagem do Avatar, entre a aparência mais

próxima de um ser humano e a exibição do corpo inteiro. Além dos artigos da revisão, outros

trabalhos foram consultados: (Amaral, 2012; Ferreira et al., 2017; Schiehl e Gasparini, 2017).

A autora Amaral (2012) construiu um sistema de transcrição para a reprodução

computacional e, em tempo real de conteúdo, foi usado um Avatar 3D para a tradução na língua

de sinais. Ela salientou que, ainda, se conhece pouco sobre a estrutura, a gramática e a fonética

da Libras, e que os dicionários disponíveis, ainda, não são suficientes.

No Brasil, há alguns aplicativos que utilizam Avatar em ambientes acessíveis, dentre os

quais são: HandTalk, 2018; ProDeaf, 2018; Rybena, 2018; Vlibras, 2018; Falibras, 2018. Todos

eles são aplicativos que se propõem a fazer uma tradução do Português para a Língua Brasileira

de Sinais. Trabalha-se, por meio do Projeto Libras, no qual esta tese está inserida, desde 2007

para a especificação da fonologia da Libras, das regras morfossintáticas e, no momento, das

regras sintáticas, semânticas e discursivas.

As principais contribuições encontradas nos artigos dessa RSL incluem recomendações

quanto ao posicionamento dos vídeos que apresentam a língua de sinais interpretada nas páginas,

à utilização de recursos como semitransparência e recortes de fundo, ao tamanho e à resolução

para completa visualização dos detalhes das mãos e face, controle de transparência, velocidade e

reposicionamento conforme a necessidade do usuário (Theng e Aung, 2012; García et al., 2013;

Brega et al., 2014; Shen e Iosup, 2014; Bodenheimer e Q.Fu, 2015; Young et al., 2015; Kao e

Harrell, 2015; Neto et al., 2015; Brun et al., 2016; Koskela et al., 2016; Soares et al., 2017).

Com o intuito de identificar os requisitos necessários para desenvolver um avatar, as

seguintes questões de pesquisa foram definidas:

• quais os requisitos para um Avatar de um ambiente virtual de letramento?

• Quais os requisitos para um ambiente virtual de letramento mediado por um Avatar para

o ensino de uma língua?

A partir das questões de pesquisa, definiram-se as leituras e selecionaram-se quais fariam

parte do processo até o final. Foram, também, definidos os critérios de inclusão e exclusão dos

materiais encontrados na busca. Para realizar a busca, foi elaborada uma cadeia de palavras-chave

(Português e Inglês), para ser utilizada na pesquisa em bases dos principais eventos de informática

do Brasil e internacionais de informática.
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Uma vez efetivada a busca, foi selecionado um método/protocolo a ser seguido para as

demais fases da pesquisa. A primeira seleção retornou o total de 501.291, extraídos das bases

internacionais Digital Library-ACM , Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE),

bases nacionais Web of Science Periódicos- Capes, metabuscador (Google Scholar Bases dos

eventos brasileiros IHC e SBIE conforme a cadeia de busca. Após o arquivo de dados com

os metadados, foram exportados para o aplicativo Start-Ufscar-Lapes- Gerenciador de Revisão

Sistemática de Bibliografia (Zamboni et al., 2010; Fabbri et al., 2012; 2016).

Após a extração realizada na ferramenta de Start-Ufscar, 2.593 artigos foram selecionados

para a leitura e análise dos resumos. A partir da leitura dos resumos, classificaram-se 138 artigos.

Para a seleção inicial, realizou-se a busca nas bases que continham os principais eventos de

Informática, Informática na Educação e Interação Humano-Computador, o SBIE e o IHC. A

escolha dos eventos justifica-se pelos seus índices de submissão e aceitação, pela tradição e

visibilidade nas comunidades acadêmicas correspondentes.

A busca foi estendida para o metabuscador Google Scholar para trabalhos acadêmicos

brasileiros realizados por pesquisadores da área de pesquisa. Uma parte importante em uma RSL

é a seleção das palavras-chave, que servem de base para a elaboração da cadeia de busca. A

composição das cadeias de busca elaboradas são as seguintes:

bases nacionais: (“Avatar and ambiente virtual and Libras and surdo and letramento or
alfabetização or aprendizagem and ambiente aprendizagem or educação or ensino or robótica”).

bases internacionais:(“Avatar and virtual environment and learning and sign language
and deaf and literacy or learning and learning environment or education or teaching or robotics).

Alguns critérios foram definidos para delimitar trabalhos relacionados ao objetivo

central da pesquisa. Os critérios de inclusão e exclusão são:

Lista de critérios de Inclusão:

• Artigos publicados entre 2013 a 2018;

• artigos completos e acessíveis em bases indexadas;

• a pesquisa aborda ambientes virtuais e Avatar;

• a pesquisa aborda conceitos de Avatar;

• a pesquisa aborda conceitos de ambiente virtual.

Lista de critérios de exclusão:

• Artigos com mais de 5 anos;

• artigos sem texto completo;

• artigos duplicados;

• a pesquisa só aborda língua de sinais;

• a pesquisa só aborda conceitos de acessibilidade.

Após a análise/leitura dos 23 artigos selecionados, foi possível classificar os problemas

mais comuns mencionados nos trabalhos revisados, que foram convertidos em requisitos para o

Avatar ou ambiente. Além de problemas e soluções, essa análise serviu, também, para conhecer

as tecnologias de software mais utilizadas na modelagem de Avatares, assim como suas vantagens

e desvantagens:
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• kinect: amplamente utilizada software proprietário; Desvantagem: não modela movi-

mentos menores, somente o corpo, não consegue capturar movimentos das mãos;

• vision: câmera especial, para capturar movimentos menores, utiliza luvas na captura

dos movimentos; desvantagem: necessita de roupa especial para marcar os pontos que

capturará.

• blender: é um software livre, bastante utilizado na modelagem, renderização e animação

em 3D; desvantagem: a aprendizagem da ferramenta requer tempo;

• simax: (austríaca), é gratuita, tradutor de língua de sinais com avatar 3D;

• unity: utilizada em interfaces animadas, pode fazer uma frase inteira de sinalização em

língua de sinais como uma única animação, em vez de uma animação para cada sinal;

muito usada na modelagem de jogos;

• 3DSMax: software de modelagem e renderização 3D; desvantagem: produto da família

Autodesk, custo alto;

• tinkercard: é simples e online de projeto e impressão 3D para todos os usuários;

• makeHuman: gratuita, utilizado para construção de Avatar 3D, de fácil utilização para o

usuário;

• MoCap: tecnologia para capturar movimentos do corpo, cabeça, face em espaços

tridimensionais; Desvantagem: utilizado para construção de Avatar 3D, de fácil

utilização para o usuário.

A respeito dos 2.593 artigos selecionados para a leitura dos abstracts pelo aplicativo

Start-Usfcar, 138 artigos (5%) foram aceitos, 87 artigos (3%) foram duplicados (estão presentes

em mais de uma base), e 2.368 artigos (91%) foram rejeitados ou não satisfizeram os critérios de

inclusão. 1% restante representa o percentual de 100%, relativo a documentos que vieram na

busca das bases, mas não se enquadram na pesquisa, tais como tabela dos conteúdos de evento e

outros.

Em relação aos 138 artigos, 79 (57%) foram selecionados para a leitura completa, e

rejeitados 59 (43%). Após a leitura completa, 23 artigos foram selecionados para extração dos

requisitos, destacados na Tabela 3.1.1:

N.º Autor/ano Pesquisa
1 Bodenheimer e Q.Fu

(2015)

Os resultados do estudo indicaram que a percepção-ação é

independente da qualidade gráfica do Avatar, é possível entender

as mensagens/ações que ele queria informar, o autoAvatar é mais

agradável aos usuários, que percebem características físicas

semelhantes em relação ao Avatar.

2 Bouzid et al. (2016) O uso de jogos com Avatar para a aprendizagem do SignWriting.

O trabalho forneceu indícios de que o uso do Avatar no ensino

e na aprendizagem da Língua de sinais apoia a interação.

3 Brega et al. (2014) O Avatar em ambiente imersivo com realidade virtual para

testar a interação em uma sala de bate papo online, incluindo o

Avatar e Surdo. Constataram que há dificuldade de capturar as

expressões faciais da Libras para serem incorporadas ao Avatar.
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4 Brun et al. (2016) O uso do avatar 3D oferece novas possibilidades de represen-

tação, pois são anônimos e podem ser exibidos usando muitas

formas, cores e materiais diferentes, de acordo com as necessi-

dades.

5 da Silva et al. (2016) A aplicação desenvolveu um bate-papo online em Libras para

surdos e ouvintes. O aplicativo utilizou uma arquitetura distri-

buída, para o compartilhamento da Libras por meio do Avatar.

6 Lucas et al. (2016) Teste de comportamento do usuário quando interagem com seu

próprio Avatar, eles digitalizaram um ser humano e criaram

um Avatar digital. Concluíram que o Avatar melhor aceito

foi aquele que possuía as características semelhantes a própria

pessoa.

7 Gentile et al. (2017) O uso de interfaces que utilizam Avatar, baseadas, apenas, no

uso de manipulações diretas no ar poderia influenciar a carga

cognitiva das pessoas. Essa interação pode ajudar a diminuir a

carga cognitiva das pessoas.

8 Grigório et al. (2015) Estrutura do dicionário de Libras VLibras-boox, que usa Ava-

tar caricaturado. O aplicativo apresenta três arquiteturas de

diferentes cenários de aplicações para a suíte VLibras.

9 Haute (2014) Pesquisa artística em torno da figura do Avatar, envolvendo

aspectos como cor de cabelo, pele e a forma e como poderiam

ser trabalhados artisticamente.

10 Kacorri et al. (2017) A descrição da investigação mostra que Avatar pode proporci-

onar orientações relativas às formas em que um Avatar pode

ajudar nas interações em ambientes de aprendizagem.

11 Kao e Harrell (2015) Avatar com aparências distintas em jogos educacionais, mostrou

a importância de considerar as diferenças entre os usuários, o

melhor aceito foi aquele com cuja aparência o usuário pode se

identificar.

12 Koskela et al. (2016) A implementação de tecnologia especializada para a interação

de Avatar com realidade aumentada e realidade virtual, o avatar

pode ser utilizado para o usuário se comunicar em um ambiente

imersivo.

13 Krassmann et al.

(2017)

RSL nas bases de teses e dissertações, para verificar o panorama

brasileiro em 2017 sobre o uso de AVAs na educação.

14 Mcmanus et al.

(2011)

Considerou que a figura do Self-Avatar é importante, porque,

ao utilizar seu próprio Avatar, o usuário adquire mais confiança

e realiza melhor as atividades no ambiente virtual.

15 Narang et al. (2017) Algoritmo para capturar os movimentos dos passos humanos e

transformá-los em passo de um Avatar. O algoritmo utilizado

obteve boas respostas na captura dos movimentos, gerou passos

semelhantes aos dos humanos.

16 Neto et al. (2015) RSL sobre o uso da robótica na educação, o uso da robótica

na educação brasileira ainda é incipiente, para o autor o uso

do Avatar em um ambiente virtual pode despertar interesse nos

usuários Surdos.
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17 Punchimudiyanse e

Meegama (2017)

Desenvolvimento de um algoritmo para o avatar 3D sinalizar a

conversão do alfabeto manual para os sinais correspondentes na

Língua de Sinais, para o algoritmo foram mapeados 70 ossos

para a captura do movimento.

18 Satyavolu et al.

(2014)

Avaliação dos movimentos de Avatar 3D em ambiente imersivo,

o Avatar com movimento dinâmico pode diminuir os erros de

suas ações.

19 Shen e Iosup (2014) Software para analisar os movimentos de Avatar, em um ambi-

ente virtual.

20 Simon e Beskow

(2015)

Posições das câmeras e os pontos para a captura de movimentos

com luvas para a produção de vídeos com Avatar foi realizada

uma captura 150 sinais, foi usado o tipo de tecido lycra usado nas

luvas foi determinante para a precisão na captura de movimentos.

21 Soares et al. (2017) Protótipo para a tradução de qualquer idioma para a Libras, a

partir da tradução em glosa da Libras, para ser renderizada para

um Avatar, o protótipo VLibras foi utilizado para a tradução de

outra língua via Google Translate e contou com o auxílio de

uma tradução em glosas.

22 Vieira et al. (2017) O Avatar possui características físicas semelhantes aos usuários.

23 Young et al. (2015) Em ambiente virtual imersivo com o autoAvatar, a visibilidade

do Avatar deve ser corpo inteiro.

Tabela 3.1: Selecionados para extração dos Requisitos

A partir das análises, os requisitos para o Avatar e para o ambiente foram classificados

em:

I. Requisitos do Ambiente:

• Ambiente com Interface simples;

• interface com boa Comunicabilidade;

• interface com boa Usabilidade;

• interface que explore o uso de imagens;

• interface com tradução em Libras;

• interface com Avatar disponível.

II. Requisitos Avatar:

• Visual de humanoide;

• detalhes artísticos (cor de cabelo e cor de pele);

• avatar de corpo inteiro em ambiente imersivo;

• uso do tecido lycra para a captura dos movimentos em Avatar 3D;
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• arte conceitual do tipo de anatomia (corpo, tamanho e peso) mais próximo do usuário

que vai utilizar;

• utilizar na proposta da aparência da face do Avatar mais parecida possível da etnia que

irá utilizar;

• movimentos do Avatar deve ser o mais próximo possível do humano;

• marcar/especificação de todos os ossos do Avatar;

• uso de autoAvatar pode ser bem aceito;

• uso das características humana tais como o sexo, idade, cor de pele e cabelo.

Além disso, a partir das análises dos artigos, foi possível mapear os países que realizaram

e publicaram pesquisas sobre o tema em questão. Dentre eles estão o Brasil com oito artigos, os

EUA, também, com oito, a França com dois e os demais (Suécia, SriLanka, Itália, Holanda e

Finlândia), cada um com um artigo. Esses dados indicam que o tema mobiliza muitos esforços

de pesquisa, o que lhe confere relevância. Essa revisão, não serviu, apenas, para coletar os dados

iniciais dos requisitos necessários para o ambiente e o Avatar, tendo transcendido esses objetivos.

A partir da RSL, foi possível traçar um panorama nacional e internacional sobre

autores que trabalham com o tema e sobre acertos e fragilidades das soluções correntes e,

assim, demonstrar a necessidade de continuar a investigar o assunto. Apesar de não terem sido

encontrados trabalhos disponíveis sobre ambientes semelhantes, o levantamento serviu para

revisar questões-chave para a criação e a utilização de avatares em ambientes de interface e

interação.

Adicionalmente, é necessário destacar o caráter recorrente do aparecimento de requisitos

conhecidos da comunidade de IHC, entre os quais a boa usabilidade e a boa comunicabilidade da

interface e da interação. Ao invés de levar à percepção da falta de contribuição (conhecimento

novo) do presente trabalho, este achado comprova que esses requisitos, embora conhecidos pelos

pesquisadores e pelos profissionais da área de IHC, ainda precisam ser apregoados.

Maior atenção aos requisitos de usabilidade e comunicabilidade é necessária por parte

dos pesquisadores, dos programadores e dos estudantes que desenvolvem os AVAs.

Nesse sentido, o levantamento confirmou que um avatar adequado não será suficiente

ao bom funcionamento de um AVAs com fragilidades na interface ou na interação. Além disso,

essa revisão, inicialmente, foi realizada com o objetivo de verificar como o Avatar poderia ser

utilizado para a interpretação da Libras no ambiente de letramento.

Esta revisão, além dos requisitos do Avatar verificados, também identificou requisitos

para o ambiente, que foram utilizados no design do protótipo.

3.1.1.1 Considerações sobre Avatar

Esta RSL foi realizada para verificar os requisitos necessários para o desenvolvimento do

avatar inteligente do ambiente Letrar. No entanto, dependia de outras pesquisas em curso, que não

foram concluídas até o momento. Sendo assim, os requisitos coletados ficam como contribuição

para futura implementação do avatar. Construir um avatar inteligente no contexto da arquitetura

HCI SL e do CORE SL necessita dos níveis fonológico, morfológico e sintático-discursivo da

língua de sinais, com representação formal no contexto de uso. Silva (2020) desenvolveu o

Lex-Libras, parte da arquitetura HCI-SL que faz uma descrição das expressões não manuais do

nível morfológico, e descreve os parâmetros para a categoria morfológica de adjetivo ou advérbio,

além da dêixis. O Lex Libras pode ser usado como entrada para uma nova estratégia de tradução
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automática de Libras, por meio de um “avatar inteligente” denominação utilizada por Felipe,

quando de seu trabalho de coorientação na pesquisa de Silva (2020), esse termo refere-se a um

avatar que não seja, apenas, uma animação gráfica computadorizada, mas uma materialização de

IA que internaliza as regras fono- morfo-sintático-semântico discursivas e produz enunciados

gramaticais nesse processo de tradução automática (Silva, 2020). As regras propostas pelo

Lex-Libras tem o objetivo de realizar uma tradução com sentenças semelhantes à fala humana.

Essas regras podem ser usadas para sistemas de tradução automática e ou semiautomática (Silva,

2020). Além do Lex-Libras, outra ferramenta desenvolvida na arquitetura HCI-SL de Herbig

(2018) foi o tradutor automático para um conjunto de sinais para um modelo computacional

formal da fonologia da Libras. A ferramenta está no contexto do HCI-SL e do CORE-SL, voltado

para o funcionamento do avatar inteligente. Apesar dos avanços da arquitetura, ainda é necessário

determinar aspectos da interface do avatar, tais como cor de fundo, controle de movimento, para

o desenvolvimento do avatar inteligente, vistos na revisão, e, também, o mapeamento da malha

do avatar.

3.1.2 Revisão Sistemática de Literatura para Ambientes Virtuais de aprendizagem

A RSL foi realizada com o objetivo de coletar dados para o desenvolvimento de um

ambiente virtual de aprendizagem mediado por avatar. Isto porque, na revisão sobre avatar, não

coletaram-se dados suficientes, mesmo tendo proporcionado uma visão geral do problema. Sendo

assim, essa revisão foi complementar à anterior, para verificar os requisitos importantes para a

construção de um ambiente que atenda ao público-alvo desta pesquisa. Além disso, procurou-se

atender aos princípios da Interação Humana-Computador. Nesse sentido, para (Nielsen, 1993;

Rocha e Baranauskas, 2003), a interface ideal deve ser capaz de compreender a intenção de

comunicação (pragmática), ou seja, como as pessoas podem entender.

Nessa segunda etapa da revisão, foram selecionados 26 artigos das mesmas bases

nacionais e internacionais. Para realizar a pesquisa, a cadeia de caracteres foi criada para realizar

pesquisas nas bases selecionadas. Um protocolo / método a ser seguido foi escolhido para as

outras fases da pesquisa (Kitchenham, 2018).

As seguintes cadeias de caracteres foram utilizadas, uma em Língua Portuguesa e outra

em Língua Inglesa, pois há trabalhos realizados em eventos do Brasil que seriam importantes

para esta pesquisa:

• base nacional: ("ambiente virtual"OR "ambiente computacional"OR tecnologia OR
aplicação OR interface) AND (aprendizagem OR ensino OR aprendizado) and ("segunda
lingua"OR "lingua escrita"OR bilngue).

• base internacional: ("virtual environment"or "computing environment"or "techno-
logy"or "application"or "interface") and ("learning"or "teaching"or "literacy") and
("second language"or "written language"or "bilingual").

.

A extração foi realizada nas bases Digital Library-ACM, Institute of Electrical and

Electronics Engineers-IEEE, Web of Science Periódicos- Capes, Elsevier- Banco de dados
da Scopus e Bases dos eventos brasileiros IHC e SBIE. Os critérios de inclusão e exclusão

classificados pelo aplicativo Start-Ufscar retornaram o total de 3.665 artigos. Em seguida, dos

3.665 selecionados, 3.386 foram rejeitados, 279 foram aceitos para a leitura dos resumos. Da

leitura dos resumos, 69 artigos foram selecionados para a leitura completa que resultou na seleção

de 26 (vinte e seis) artigos para a realização da análise dos requisitos para o ambiente.
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Aliada a esses dados, esta tese teve como objetivo propor o ambiente para a aprendizagem

que privilegia o bilinguismo, considerando-se a acessibilidade para pessoas surdas. Para os

autores, um ambiente de aprendizagem para a segunda língua pode utilizar um robô em que a

criança ensina a falar, e, assim, pode praticar o vocabulário de uma outra língua (Nunes et al.,

2011).

A respeito das leituras realizadas para além dos requisitos, identificaram-se recursos que

poderão ser utilizados no ambiente, tais como utilização de protótipo de tradutor para a língua de

sinais, robôs tradutores, e recursos que reconhecem os gestos das mãos para a tradução da língua

de sinais aplicado (e.g., aplicativos móveis).

O uso do sistema Stanford CoreNLP para processar textos e aplicar regras de escrita e

recuperar as informações do idioma, e o ambiente Second Life foram usados para a aprendizagem

de línguas. Além disso, utilizou-se a narração de história para aprendizagem de línguas como

uma ferramenta interativa social (Rolim e Bezerra, 2008; Nunes et al., 2011; Liu e Wang, 2012;

Setiawardhana et al., 2015; Pivetta et al., 2017).

Para alguns autores, é importante considerar os aspectos fonológicos para a aprendizagem

de línguas, e o design das atividades deve ser voltado para a alfabetização bilíngue, além do uso

do SignWriting, aplicado a partir da interface Web com a ajuda de Avatar (Boulares e Jemni,

2012).

Além disso, segundo alguns autores, é importante considerar os aspectos fonológicos

para a aprendizagem de línguas, o design das atividades deve ser voltado para a alfabetização

bilíngue, além do uso do SignWriting, aplicado a partir da interface Web com a ajuda de Avatar

(Boulares e Jemni, 2012). É importante que o ambiente acessível para surdos tenha a língua

de sinais. O ambiente acessível deve fornecer recursos de computação que exploram recursos

visuais (Guimarães et al., 2013; Pivetta et al., 2017). A partir dessas pesquisas, compreendeu-se

a necessidade de interação do ambiente, seguindo os preceitos de IHC (Silva et al., 2014).

A partir das leituras realizadas, identificaram-se os requisitos mencionados e outros a

serem considerados para o ambiente virtual: a interface simples, com boa comunicabilidade,

com boa usabilidade, que explore o uso de imagens, a facilidade da acessibilidade por avatar

para pessoas surdas, e uso de vídeos (Rocha e Baranauskas, 2003; Bueno, 2014; Ferreira et al.,

2017; Pivetta et al., 2017). Na Tabela 3.1.2, descrevem-se os autores, ano de publicação e a

contribuição da pesquisa.

N.º Autor/ano Pesquisa
1 Alves e Maciel

(2014)

Os elementos de design de jogos podem ser utilizados em

AVAs, e elaborados de maneira participativa, denominado como

Codesign.
2 Boulares e Jemni

(2012)

Aplicativo para interpretação de leitura de rotas de trânsito

para pessoas surdas mediadas por um Avatar, na Web, e com a

tradução para o Signwriting.
3 Bueno et al. (2010) Requisitos para o desenvolvimento de ambiente virtual, uso

recursos visuais, oferecer às crianças atividades adicionais da

aula tradicional, realizar atividades de dramatização; atividades

que estimulem a aprendizagem em grupo; o ambiente deve

privilegiar o uso de cores primárias.
4 Chowdhuri et al.

(2012)

O aplicativo disponibiliza ferramentas interativas e, também, a

língua de sinais em um ambiente virtual.
5 Pinho et al. (2015) Analisou como a usabilidade técnica pode melhorar a facilidade

de uso dos ambientes de aprendizagem..
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6 Escudeiro et al.

(2015)

Tradutor bidirecional entre Língua Portuguesa e de Sinais, e

texto em português, a posição do corpo para a captura do

movimento menciona que a inclinação do corpo muda o tempo

do discurso.
7 García et al. (2013) A pesquisa desenvolveu um processo para criar atividades

para ambientes computacionais para o ensino/aprendizagem,

considerou a flexibilidade e o design de base científica de

artefatos intelectuais voltados para a alfabetização em língua de

sinais / português para crianças surdas.
8 Guimarães et al.

(2013)

Como pode ser feita a medida do progresso de uma aprendi-

zagem, o uso da iconicidade permitiu melhor compreensão do

protótipo e a memorização do conceito pelos usuários.
9 Hildebrand (2016) Avaliação da acessibilidade em dois jogos desenvolvidos para

surdos, consideraram que o uso de cor nos jogos (e.g., para a

cor verde, emitir sinal de certo, e para a cor vermelho o sinal

de errado) pode ser utilizado para dar o feedback a respeito da

correção da atividade...
10 Khenissi et al. (2014) Jogo para a aprendizagem do inglês com a exploração de vocabu-

lário, correspondência de memória projetada, especificamente,

para promover a aquisição da segunda língua.
11 Lima et al. (2005) Proposta para a personalização de interfaces AVAs para o

usuário.
12 Liu e Wang (2012) Interações na aprendizagem de línguas usando o ambiente

Second Life.
13 Lu et al. (2007) Robô para auxiliar crianças no ensino de uma segunda língua,

a criança contava a história para o robô. Ao interagir, ela

exercitava uma segunda língua.
14 Luccas et al. (2012) Analisaram a aprendizagem de alunos surdos no ensino regular,

os resultados mostraram que os surdos reconhecem as palavras,

mas têm dificuldades em compreender as frases e períodos

longos.
15 Nunes et al. (2011) Procedimentos e os recursos de ensino para a(o) discente com

deficiência, o processo de aprendizagem de uma(o) discente

com deficiência não ocorre da mesma maneira, é preciso avaliar

os métodos de aprendizagem mais adequados a cada tipo de

deficiência.
16 Pivetta et al. (2014) Recomendações para ambientes virtuais de aprendizagem bi-

língue para surdos no sistema Moodle, o vídeo em Libras em

ambiente de aprendizagem para o público surdo.
17 Rolim e Bezerra

(2008)

Aplicativo foi desenvolvido para capturar a imagem dos estu-

dantes em uma avaliação no ambiente virtual Moodle.
18 Schouten et al.

(2017)

Método de engenharia cognitiva para requisitos de um ambiente

virtual para apoiar a educação de pessoas com baixo nível de

alfabetização
19 Setiawardhana et al.

(2015)

Protótipo do sistema de reconhecimento de gestos da mão na

forma de língua de sinais para dispositivos móveis.
20 Silva et al. (2014) Protótipo para o ambiente de programação visual para surdos,

mediada por um tradutor da Língua Brasileira de Sinais (Libras).
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21 Silva (2015) Método IALS para verificar a compreensão da língua de sinais, e

um teste de compreensão e leitura da língua portuguesa adaptado

do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA).
22 Terashima et al.

(2009)

Tradução automática que visa melhorar a aprendizagem de uma

língua estrangeira.
23 Thompson et al.

(2016)

Narração de histórias pode ser usada para a escrita e leitura das(o)

discentes que têm dificuldades de aprendizagem de idioma, foi

utilizado um software como ferramenta de apoio.
24 Waki et al. (2014) A acessibilidade em jogos digitais ainda, não, é suficiente para

a interação dos surdos com o aplicativo.
25 Zhang et al. (2008) Framework para o ambiente virtual, que cria aulas online

com layouts personalizáveis e conteúdo reutilizável online com

layouts personalizáveis e conteúdo reutilizável.
26 Zilio e Fairon (2017) Sistema Stanford CoreNLP para processar textos e aplicar regras

escritas à mão para recuperar informações de idioma relevantes

de acordo com um determinado nível lexical.

Tabela 3.2: Autores ano de publicação e contribuição da pesquisa

A partir da leitura dos 26 (vinte e seis) artigos, foi possível classificar os requisitos em

dois grupos: I. Requisitos do Ambiente Virtual; II. Requisitos Pedagógicos. A respeito dos

requisitos coletados nas leituras referentes ao desenvolvimento do ambiente virtual, destinados

ao público surdo, o principal é incluir uma tradução com a língua de sinais. Além desse, foram

identificados outros. Identificaram-se,também, alguns requisitos semelhantes ao Método pela

Via Direta, entre eles: o uso de narração de história, a aprendizagem em grupo e o uso da

dramatização em aula de alfabetização, além daqueles listados na Tabela 3.3 a seguir:

Requisitos do ambiente virtual Requisitos pedagógicos
Uso de vídeos; Robô na aprendizagem de língua estrangeira;
uso de Codesign em AVA; exposição repetida do vocabulário;
uso de aplicativos móveis na tradução da

língua de sinais;

jogo de correspondência de memória para

explorar o vocabulário no ensino de línguas;
uso de um Layout que pode ser personalizado,

com conteúdos que podem ser reutilizados e

arquivados para uso futuro;

ferramenta para encontrar palavras com o

mesmo nível lexical dos estudantes;

o movimento do Avatar pode indicar o tempo

do verbo, ao inclinar para trás o texto, deve

estar no tempo passado, e a inclinação para

frente, no tempo presente;

utilizar narração de histórias para crianças

com dificuldade de aprendizagem de idiomas;

suporte disponível na interface; utilizar aprendizagem em grupo;
ambiente colaborativo; usar dramatização em sala de aula;
ambiente adaptável; atividades adicionais para a aula de alfabeti-

zação.
uso de câmeras para as atividades de avalia-

ção em AVA;
avatar que use personas para a modelagem;
utilizar o Moodle para aprendizagem de pes-

soas surdas.

Tabela 3.3: Requisitos encontrados na RSL
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A partir dos resultados obtidos nesta RSL, foi possível identificar um conjunto de

requisitos para o ambiente, e também requisitos pedagógicos. Verificaram-se as questões críticas

para o desenvolvimento do avatar. Além da compreensão inicial do problema, é necessário

considerar que Nielsen, 1993; Valente, 1997; Rocha e Baranauskas, 2003, para propor uma

interface adequada ao público.

3.1.3 Revisão de Literatura dos recursos/ferramentas do Ambiente Moodle

Uma revisão de literatura buscam-se identificar obras na literatura da área em questão,

relacionadas ao objeto de interesse pesquisado (Lakatos e Marconi, 2003; Gil, 2008). objetivou-

se, por meio da revisão de literatura, realizada para o AVA Moodle, verificar quais recursos

disponíveis no AVA Moodle podem ser utilizados por crianças Surdas. Nesta tese, foram propostas

atividades com base no método de Letramento pela Via Direta para aplicar nas ferramentas do

Moodle. Os passos metodológicos consistiram em uma revisão de literatura e uma avaliação dos

recursos mais utilizados (enquete, glossário, tarefas, notas, calendário e fórum, entre outros).

A revisão de literatura foi realizada nas principais bases de eventos de computação no âmago

da Interação Humano — Computador e da Informática na Educação. Após essa análise, uma

docente surda especialista em Letramento pela Via Direta, que trabalha com o público alvo desta

pesquisa, avaliou e sugeriu possíveis adaptações para a construção do ambiente.

Essa etapa da tese investigou quais ferramentas de um AVA seriam apropriadas para

crianças surdas. O processo de letramento, segundo Cherem e Opolz (2018), necessita utilizar

temas/textos que despertem o interesse das crianças para que, assim, possa estimular a leitura

e o desenvolvimento da escrita de uma segunda língua. A tese pretendeu incluir recursos que

adotam Libras como língua mediadora no letramento de crianças Surdas. Ao fazer o design de

um AVA de apoio ao letramento, é necessário que se adote a Libras, sua língua preferencial (ou

L1) e língua mediadora para construção do conhecimento e, em particular, a aprendizagem da

Língua Portuguesa escrita (sua L2) (Felipe, 2012a).

Ao longo do processo, foi realizada uma busca nos principais eventos de computação do

Brasil, relacionados à temática (IHC), publicados nos últimos cinco anos. A busca retornou 181

artigos para leitura dos resumos e títulos. Após a primeira leitura, 40 artigos foram selecionados

para leitura completa e, destes, 6 (seis) artigos foram selecionados para extração dos requisitos

de insumo das recomendações, descritos a seguir:

Autor/ano Requisito Base indexada
Ramos et al. (2015) Ambiente adaptado; br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/5182
Santos et al. (2016) Falta da Libras nos

AVAs;

br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/6775

Barrére et al. (2017) Gamificação por ranking
nos AVAs;

br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/7589

Tavares et al. (2017) Aprendizagem da Libras,

com recursos do ambi-

ente;

br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/7575

Cardoso et al.

(2015)

Controle da mídia de re-

produção de vídeos para

os surdos;

https://dblp.org/pid/165/2719.html

Cavalcante et al.

(2015)

Legendas simples e adap-

tadas aos surdos.

https://dblp.org/pid/145/4675.html

Tabela 3.4: Artigos selecionados dos eventos brasileiros
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As contribuições dos trabalhos selecionados ratificaram problemas já conhecidos na

interação em ambientes de aprendizagem destinados a Surdos (Pivetta et al., 2014). Entre eles,

destacamos a falta da Libras como a língua mediadora da aprendizagem Santos et al. (2016) e o

fato de os ambientes não serem adaptados ao nível cognitivo da criança (Ramos et al., 2015).

Além dessas, as seguintes contribuições utilizadas no ambiente são: inserção de legendas simples

e adaptadas Cavalcante et al. (2015); utilização de legendas de texto nos efeitos sonoros nos

vídeos (risadas, músicas, palmas) Cavalcante et al. (2015); inserção do controle da mídia na

reprodução dos vídeos Cardoso et al. (2015); disponibilização de interpretação em Libras das

páginas Santos et al. (2016), adaptação do ambiente de acordo com o público-alvo Santos et al.

(2016); utilização de textos simples com uso de imagens que contextualizem as mensagens

Cavalcante et al. (2015); e uso da gamificação no ambiente (Barrére et al., 2017). A leitura

revelou que os problemas identificados pelos trabalhos revisados são recorrentes e que, em

relação à disponibilidade desses requisitos em artigos científicos, ainda, é necessário chamar a

atenção para a necessidade de incluir esses requisitos específicos com foco nas pessoas surdas

nos ambientes virtuais.

3.1.4 Avaliação das ferramentas Ava Moodle

Desenvolver um AVA destinado a crianças Surdas requer a compreensão sobre quais

mídias e recursos serão mais adequados e quais linguagens (línguas, modalidades) devem ser

utilizadas. Adicionalmente, identificaram-se estratégias e materiais que poderiam ser oferecidos

para cada recurso, de acordo com a Metodologia de Letramento pela Via Direta (Razet, 2014).

As atividades continham estratégias relacionadas à preparação do conteúdo, e a suas

respectivas interações com o ambiente, propostas a partir dos resultados da pesquisa-ação relatada

em Cherem e Opolz (2018), que utilizou o texto base "Alice no País das Maravilhas"da obra de

Lewis Carroll. O artigo de Cherem e Opolz (2018) se refere a um processo realizado com uma

turma do 3° ano do Ensino Fundamental I de uma escola de educação (supostamente) bilíngue

para Surdos.

Na escola em que essa pesquisa foi desenvolvida, as(o) discentes estavam atrasados em

relação à alfabetização e ao letramento, pois uma situação de poder, de fato, das(o) docentes

Surdos sobre os ouvintes, entendida equivocadamente pelos primeiros como uma medida para

o fortalecimento da Libras, os levava a censurar os cartazes e avisos em Português, recursos

que, conforme a seção sobre a Proposta Curricular de Ensino da Língua Portuguesa para as(o)

discentes Surdos, apoiam, fortemente, a trilha da alfabetização e do letramento.

Atualmente, o êxito do projeto de letramento, realizado por essa docente, juntamente à

autora da tese Bueno (2014), que teve convite para a sua apresentação em Paris, além das demais

pesquisas-ação realizadas na escola, levaram a uma realidade mais condizente com as diretrizes

comuns curriculares, que colocam a alfabetização e o letramento no 1º e no 2º ano do Ensino

Fundamental.

O AVA Moodle, utilizado como base, foi a versão de um curso de ensino a distância,

no qual a(o) docente avaliadora atuou como mediador. Para cada ferramenta, foi proposta

uma atividade, totalizando 20 (vinte) atividades, seguindo os passos da metodologia (leitura,

interpretação e análise linguística). Ao mesmo tempo, identificaram-se estratégias e materiais

que deveriam ser oferecidos para cada recurso. Alguns recursos somente serviriam de consulta e

outros para a execução da atividade.

Na Tabela 3.5, mostram-se as ferramentas do Moodle. Cada atividade foi produzida e

aplicada seguindo o método de letramento.
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Tabela 3.5: Ferramentas do Moodle distribuída nas fases das atividades

1º Fase
Preparação

2º Fase
Execução

3º Fase Recursos
Extras

4º Fase
Finalização

Enquete Tarefas Glossário Dúvidas

Agenda Diário de Bordo Fórum Relatório

Questionário Lição Base de dados Grupo

Chat Avaliação Perfil Notas

Link

1. Atividade: preparação do conteúdo que será trabalhado no letramento. A primeira

atividade consiste em introduzir o tema que será trabalhado na aula seguinte. Nessa etapa a(o)

discente pode elaborar questões aberta ou fechada, para explorar o conteúdo e medir/avaliar se

a(o) discente conhece o tema/assunto. As atividades compreendem as estratégias relacionadas à

preparação do conteúdo para verificar o conhecimento sobre o conteúdo, e o grau de motivação

da(o) discente.

2. Atividade: aplicação das atividades do letramento. A segunda seção de atividades

consiste em propor as atividades para a realização do estudante, em que a(o) docente pode

desenvolver qualquer tipo de material. Essa proposta foi utilizada seguindo a Metodologia pela

Via Direta. Nesse recurso estão incluídas as atividades referentes ao letramento. A(O) docente

pode disponibilizar uma sequência didática planejada, para que a(o) discente realize as atividades

que podem ser feitas de maneira online ou off-line. Uma atividade é um nome geral para um

grupo de funcionalidades em um curso Moodle. A(O) discente fará uma atividade e interagirá

com outras(o) discentes e/ou com a(o) docente.

3. Atividade: recursos extras para trabalhar o letramento. A terceira opção de atividades

consiste em trabalhar com recursos extras que existem na maioria dos AVAs e, assim, reforçar e

debater o que foi apreendido nas etapas anteriores. Como destacam a opção de fórum, que tem o

objetivo de possibilitar uma discussão sobre o assunto visto e, assim, estimular nas(o) discentes

uma troca de aprendizado.

4. Atividade: trabalhar a finalização da execução e resultados das atividades. Esses

recursos são destinados para que a(o) docente possa tirar dúvidas das(o) discentes, disponibilizar

as notas, dividir as(o) discentes em grupos de trabalhos, gerar relatórios de notas e atividades

realizadas no ambiente. A(O) discente poderá realizar as consultas das notas, enviar suas dúvidas

a(o) docente.

As ferramentas selecionadas para avaliação estão descritas na Tabela 3.6:
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Tabela 3.6: Ferramentas selecionadas para avaliação, Fonte: https://docs.moodle.org

Ferramenta Descrição
Agenda Permite a exportação dos dados de compromisso para planilhas e outros

arquivos. https://docs.moodle.org

Avaliação A(O) docente pode avaliar as(o) discente com base nas atividades

realizadas e na interação com o ambiente. https://docs.moodle.org

Base de Dados Permite que a(o) docente ou discentes construam, exibam e pesquisem um

banco de entradas de registros sobre qualquer tópico, incluam imagens,

arquivos entre outras coisas. https://docs.moodle.org

Chat As(O) discentes poderão conversar com os outros participantes em tempo

real (discussão síncrona). https://docs.moodle.org

Diário de Bordo Esse módulo corresponde a uma atividade de reflexão orientada por um

moderador. https://docs.moodle.org

Enquete Permite verificar a opinião das(o) discentes sobre uma questão. Pode ser

utilizado para saber os conhecimentos prévios das(o) discentes que será

ministrado. https://docs.moodle.org

Fórum É um recurso assíncrono, permite a interação sem a necessidade de

estarem conectados ao mesmo tempo. https://docs.moodle.org

Glossário É um recurso que permite a visualização de termos e conceitos relativos

ao conteúdo do curso. https://docs.moodle.org

Grupos Permite a edição da distribuição das(o) discentes da turma em grupos.

https://docs.moodle.org

Lição Apresenta conteúdos em formato página a página. Normalmente, ao final

de cada página, exige-se que a(o) discente responda a um questionamento.

https://docs.moodle.org;

Link Possibilita o acesso a uma outra página, site ou documento, e também

(e.g., conectar um conteúdo a uma atividade), mas devem ser de fácil

navegabilidade. https://docs.moodle.org;

Notas Contém todas as notas do curso agrupadas por turma.

https://docs.moodle.org

Perfil Serve para modificar o perfil pessoal da(o) discente, acessar várias

informações sobre este, verificar as mensagens que foram postadas no

fórum e acessar o relatório de atividades. https://docs.moodle.org

Questionário Apresenta questões a(o) discentes em formato de questionário, com

perguntas diretas ou indiretas. https://docs.moodle.org

Relatórios Essa função permite que os relatórios de todos os as(o) discentes do

curso possam ser visualizados pelo professor. https://docs.moodle.org

Tarefa É utilizada para que a(o) docente possa avaliar textos elaborados e

enviados pela(o) discente, com espaço para comentários e notas que são

disponibilizados em privado. https://docs.moodle.org

A docente avaliadora recebeu as atividades propostas, e avaliou se cada atividade poderia

ser utilizada na fase preparação do conteúdo. A opção da ferramenta link foi disponibilizar o

material do texto com um vídeo no YouTube. O objetivo foi verificar se a(o) discente conseguiria,

facilmente, acessar o link e se entenderia o conteúdo. A docente, então, avaliou os vídeos

sugeridos, as ferramentas foram avaliadas de acordo com a escala (Likert, 1932). Na Figura 3.1,
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apresenta-se a tela de avaliação de uma delas Link, em relação ao contexto da preparação de

material para a sugestão de diversas leituras a(o) discente.

Figura 3.1: Atividade da ferramenta Link

A avaliação das ferramentas consistiu em investigar de que maneira uma criança Surda

pode utilizar os recursos em AVA. As questões de pesquisa definidas foram:

• Que aplicativos/recursos são adequados para o público-alvo da pesquisa?

• Que fatores humanos deverão ser considerados para a interação entre a criança Surda e

os aplicativos AVA?

Essas ferramentas foram avaliadas por uma docente especialista em letramento de

crianças Surdas em Língua Portuguesa escrita. Essa docente, participante do grupo de pesquisa

inter e transdisciplinar, nasceu, foi alfabetizada e cresceu como pessoa ouvinte até meados de sua

adolescência. A dupla condição de ex-ouvinte e Surda, a sua consciência bilíngue em relação

à observação atenta do processo de letramento das crianças surdas, juntamente à sua prática

pedagógica iniciada na pesquisa-ação em letramento na Língua Portuguesa escrita com o método

MLVD, desde 2009 qualificam-na como avaliadora.

A seguir, são apresentadas as observações da docente especialista sobre o nível de

dificuldade que ela considera que a(o) discente Surdo poderá ter em relação ao uso de cada

ferramenta, além de suas sugestões de melhorias para sua utilização e seu potencial de aplicação

no apoio ao letramento na Língua Portuguesa escrita. As observações e as avaliações dessa

docente foram organizadas conforme a escala Likert (1932) na Figura 3.2:
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Figura 3.2: Resultado das avaliações conforme a escala (Likert, 1932)

Agenda: (nível de dificuldade 4) a docente avaliadora mencionou que a criança pode

vivenciar os conceitos de tempo. No entanto, é necessário incluir um ícone explicativo em Libras.

Avaliação: (nível de dificuldade 4) a docente avaliadora sugeriu que o recurso deve

possuir uma opção de Upload do vídeo da criança lendo, adicionado pela criança ou familiar. O

vídeo mostrará a criança associando a Libras ao Português escrito, realizando interpretação com

significação.

Base de dados: (nível de dificuldade 3) a docente avaliadora considerou que pode ser

uma ferramenta útil, embora tenha apontado que a interação deve ser mais simples. Refletiu,

também, a respeito da necessidade de se incluir um espaço de edição gráfica, como um mural,

para criar, coletivamente, mapas conceituais dos temas das atividades realizadas.

Chat: (nível de dificuldade 4) a docente avaliadora destacou que é um recurso importante

tanto para o bate papo quanto para a discussão entre as(o) discentes.

Diário de Bordo: (nível de dificuldade 2) a docente avaliadora destacou que é necessário

identificar o estágio do desenvolvimento linguístico da criança em Libras, assim como o nível de

aproximação da família das crianças com as tecnologias. Além disso, devido ao fato de muitos

discentes terem acesso a ferramentas adequadas e saberem interagir com a gravação de vídeo de

maneira significativa, sugeriu disponibilizar vídeos instrucionais.

Enquete: (nível de dificuldade 4) a docente avaliadora considerou que, num primeiro

momento, sem acesso ao conhecimento prévio das(o) discentes, a informação deve ser sinalizada
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em Libras (L1). Sugeriu questões abertas ou fechadas que incluíssem ícones e emojis utilizados

nas mídias sociais (e.g., curtir, não entendi, amei, entre outros).

Fórum: (nível de dificuldade 3 ou 4) a docente avaliadora observou que o fórum

pode ser utilizado para desenvolver a habilidade de argumentação. Porém, destacou que há a

dificuldade na interação com essa ferramenta. Sugeriu que, ao invés de fórum, houvesse um

espaço para reunião virtual no qual o professor e os estudantes pudessem realizar discussões

relativas à área de Libras.

Glossário: (nível de dificuldade 5) a docente avaliadora considera o glossário um

recurso importante para os estudantes e destacou que a atividade proposta para a ferramenta, o

glossário com a Libras e Português (bilíngue), era interessante.

Grupos: (nível de dificuldade 1) a docente avaliadora afirmou que ela não utiliza a

estratégia de pedir às crianças para formarem grupos e, portanto, considerou essa ferramenta

desnecessária no ambiente. Contudo, a ferramenta será incluída no ambiente final, porque

acreditamos na relevância especial da colaboração no ensino e na aprendizagem de forma geral e

no letramento em particular.

Lição: (nível de dificuldade 4) a docente avaliadora sugeriu, como uma atividade e

também para outras áreas de conhecimento trabalhadas nessa fase de escolaridade, segundo a

Base Nacional Comum Curricular-BNCC, que as crianças assistissem ao vídeo com explicação

da história narrada em Libras e, em seguida, que elas fossem estimuladas a criar as imagens

mentais da história e a fazer o desenho na plataforma AVA. Nessa atividade, sem utilizar texto

escrito, bastaria a disponibilização do vídeo para a criança interpretar a história e recontá-la por

meio de desenhos ou frases curtas.

Link: (nível de dificuldade 4) a docente avaliadora encontrou o vídeo com utilização de

sinais miméticos e icônicos adequados, pois ele ilustra, de maneira significativa, a narrativa da

história. No entanto, ele o considerou de nível 3 para as crianças que, ainda, não possuem fluência

na Libras. O texto foi considerado adequado, mas com a ressalva de que seria mais apropriado

para etapas finais; na etapa inicial, uma atividade com infográficos seria mais adequada.

Notas: (nível de dificuldade 1) a docente avaliadora acredita que essa ferramenta

é desnecessária. Mas sugeriu incluir, nas atividades, uma opção de pontuação como na

“gamificação”, com o uso de emojis: Legal, Parabéns, Ótimo, Precisa se esforçar.

Perfil: (nível de dificuldade 5) a docente avaliadora acredita que a criança conseguirá

utilizar esse recurso.

Questionário: (nível de dificuldade 1) a docente avaliadora mencionou que a criança

Surda, ainda, está desenvolvendo, iniciando seu aprendizado em LP com base na segunda língua.

Até mesmo a criança ouvinte, ainda, não escreve, com total fluência, nessa faixa etária. Porém,

acredita ser necessário estimular a autonomia do educando ao utilizar um ambiente virtual de

aprendizagem sem necessitar de mediação. Sugeriu a inclusão de um questionário com duas

alternativas não mutuamente exclusivas para a etapa inicial: formulação desse questionário em

Libras e em desenhos, ícones ou infográficos.

Relatórios: (nível de dificuldade 4) a docente avaliadora sugeriu que sejam destinadas

tabelas de observações e feedbacks gráficos ao professor e à família da criança, em vez de notas.

Tarefa: (nível de dificuldade 3) a docente avaliadora considerou a proposta satisfatória,

e destacou a necessidade de conhecer o nível do desempenho linguístico da criança em relação à

Libras, assim como o nível de dificuldade da família a respeito da interação com tecnologias.

Ela ressaltou, ainda, que alguns discentes não têm acesso à ferramentas adequadas de gravação

de vídeo. Considerou adequado o texto sugerido na atividade proposta do link do vídeo e do

texto em Libras. Sugeriu o uso das Ferramentas de desenho e jogos, por serem recursos bem

aceitos pelas crianças. Adicionalmente, sugeriu a inclusão de jogos de quebra cabeça de texto,
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atividades de completar com palavras-chave, associação de nomes aos personagens e organização

de frases do texto.

Segundo as considerações da docente especialista que avaliou as atividades, um AVA

destinado a crianças Surdas precisa considerar as necessidades específicas desses discentes

e abordar a prática de Letramento pela Via Direta. Ela afirmou que, no contexto das(o)

discentes Surdas(o) do 3º ano do Ensino Fundamental, no caso dessa escola, essa plataforma é

particularmente útil.

Além disso, complementando seu posicionamento, ela reiterou que o AVA pode ser uma

maneira de a criança complementar seu aprendizado, pois pode ser utilizado fora do ambiente

escolar. Isto porque a carga horária da aula presencial de letramento é insuficiente para promover

um letramento qualitativo e significativo ao educando. Durante esses intervalos, a(o) docente

precisa articular o tempo pedagógico com o ensino de outras áreas do conhecimento. Ela,

também, ressaltou que o AVA pode ser um instrumento pedagógico adicional ao processo de

ensino/aprendizagem.

Além disso, ponderou que as famílias teriam a oportunidade de acompanhar e vivenciar

a aprendizagem de leitura e escrita de seus filhos. Pelo seu prisma, que compartilhamos,

para aprender a ler e a escrever de maneira crítica, é necessário que a criança desenvolva,

constantemente, a função social da leitura e da escrita. Por isso, ela mencionou que o AVA

pode ser uma importante oportunidade para a criança desenvolver essas capacidades com outros

recursos.

Com base nessa pesquisa, foi possível constatar que todos os recursos de multimídia e

ferramentas tecnológicas foram consideradas úteis para complementar o processo de ensino/a-

prendizagem. A docente avaliadora mencionou que é necessário refletir, mais profundamente,

sobre as necessidades do público-alvo. Entre outras considerações, ressalta-se que as interações

no AVA precisam abordar a característica gestual-visual da comunicação dos Surdos com o

mundo.

Também, é necessário ter o cuidado constante de abordar práticas compatíveis com a

idade cronológica e com o nível de desenvolvimento cognitivo - sensorial - motor do aprendiz,

bem como com o seu grau de acesso e a sua habilidade na interação – e de seus pais ou

responsáveis – com os recursos tecnológicos. As considerações da docente foram compatíveis

com as contribuições dos trabalhos revisados. Ainda assim, as questões mais relevantes da

contribuição do processo relatado nesta tese são aquelas que apontam problemas e trazem

sugestões. A partir desse estudo, alguns desses recursos foram incluídos no ambiente.

3.2 SOFTWARE IDÉOGRAPHIX DA ASSOCIAÇÃO FRANCESA PELA LEITURA - AFL

O software Idéographix, foi elaborado, em 2002, a partir de pesquisas do Instituto

Nacional de pesquisa Pedagógica – INRP e pela Associação Francesa pela Leitura. É um software

proprietário, que tem o objetivo de possibilitar a(o) docente ter mais rapidez nas pesquisas sobre

um texto ou vários. Com o componente Exographix, é possível elaborar vários exercícios que

podem ser utilizados de forma impressa ou no computador. Na Figura 3.3, mostra-se a Interface

do software Idéographix desenvolvido pela AFL.
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Figura 3.3: Interface do software Idéographix/Exographix, Fonte:(EduPesquisa, 2015)

Na primeira imagem, mostra-se o exercício de reconstrução do texto com base em uma

lista impressa. Na segunda, as palavras estão em destaque. Com uso da cor vermelha, o texto pode

ser reconstruído por palavras ou por parágrafos. No Idéographix, é possível explorar os detalhes

que estão implícitos ou explícitos do texto, além de permitir mais rapidez nas pesquisas sobre

um texto numa língua escrita. O software também se propõe a auxiliar o ciclo de aprendizado

básico da escrita e a melhorar as habilidades de leitura em língua estrangeira e materna, além

de estar disponível nos idiomas: Francês, Português de Portugal, Inglês, Espanhol e Italiano

(Actesdelecture, 2007; Razet, 2014).

O Idéographix é visto como um artefato computacional eficiente para a aprendizagem

da primeira e de uma segunda língua. Entre as funcionalidades de manipulação de texto presentes

no Idéographix, estão (Actesdelecture, 2007; Razet, 2014):

• estatísticas do texto: identifica o número de palavras diferentes em relação ao número

total de palavras do texto, além da frequência da repetição de palavras como índice de

legibilidade do texto.

• identificação dos vocábulos de base: palavras mais frequentes na língua, aquelas das

quais se quer ter o controle tanto na recepção como na produção. Quanto mais longas

as frases, mais estas são articuladas;

• dicionários do texto: o dicionário em ordem alfabética permite identificar formas

diferentes da mesma palavra (família de palavras). O dicionário de terminações permite

evidenciar as palavras do texto que obedecem às mesmas flexões;

• exibições seletivas do texto: permite colocar em evidência (jogo de cores, palavras

relacionadas, silhuetas, entre outros) ou suprimir as seleções de sua escolha no texto;

• pesquisas de ocorrências: permite pesquisar em um texto (ou em um conjunto de

textos) as aparições de uma determinada palavra ou duas e de suas constituintes. Pode-

se escolher encontrá-las em todo o texto ou isoladas com certo número de palavras

colocadas antes e/ou depois.
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No software, também, há um banco de imagens disponível e a configuração para

a impressão do texto em formato grande, que pode ser impresso e trabalhado em sala de

aula. Permite, também, a impressão de etiquetas, parágrafos, frases e palavras. O software
Videographix, elaborado a partir do Idéographix, foi lançado pela AFL em 2008, com o objetivo

de promover o Letramento pela Via Direta também para as(o) discentes Surdas. Além de

conter todas as funcionalidades do software Idéographix, o Videographix permitia a criação e a

importação de vídeos com tradução em língua de sinais dos textos trabalhados, mas esse software
foi descontinuado e não está mais disponível como recurso da AFL (Bueno, 2014).

O Idéographix é um aplicativo que permite a manipulação da língua escrita, e possibilita

que a(o) docente tenha acesso a todos os elementos de formatação de um texto, para sistematizar

o trabalho em sala de aula com as(o) discentes. Além disso, os recursos podem agilizar a

elaboração de exercícios com as(o) discentes em sala de aula ou em material impresso (AFL,

2021). A interface do software é similar a um editor de texto, conforme Figura 3.4.

Figura 3.4: Interface do software Idéographix, Fonte: (AFL, 2021)

Algumas funcionalidades para o ambiente proposto nesta tese foram desenvolvidas com

base no software Idéographix, destinadas à exploração dos textos, entre elas: estatísticas de texto;

dicionários de texto; pesquisa lexical; pesquisa de ocorrências; exibição seletiva; etiquetas.

3.3 BASES SELECIONADAS PARA PESQUISA

Para verificar os trabalhos correlatos já realizados, foi realizada uma busca na base

de Teses e dissertações da CAPES. Um local para depósito obrigatório de todos os programas

de pós-graduação do país. As informações são fornecidas, diretamente, pelos programas na

plataforma da CAPES, que cadastram os metadados das teses ou dissertações. Alguns já

disponibilizam o link do repositório, porém, nem todos os trabalhos possuem o link ou o arquivo

em formato Portable Document Format-PDF.

Também foi realizada uma busca na base BDTD-IBICT, que tem a vantagem de

disponibilizar o texto completo, além de possuir um link para o arquivo no repositório da

universidade. Algumas universidades brasileiras não estão incluídas nesta base (e.g., a UFPR

não utiliza esta base), pois não utilizam a base da IBICT. Não é um sistema oficial do governo

brasileiro, mas é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de informação em Ciência e Tecnologia

(IBICT), vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT).
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Questão da pesquisa nas bases
Para esta tese, duas Revisões Sistemáticas de literatura foram realizadas, com o objetivo

de coletar requisitos para propor um ambiente mediado por um Avatar, e requisitos necessários

para um ambiente virtual de ensino bilíngue. Mesmo assim, ainda se verificou que havia

uma necessidade de averiguarem-se, nas bases de dados das teses e dissertações brasileiras,

os trabalhos desenvolvidos sobre ambientes virtuais de aprendizagem na área da computação.

Nesse sentido, as pesquisas foram realizadas nas bases Capes e BDTD, para responder a seguinte

questão de pesquisa:

• quais os requisitos necessários para um ambiente virtual de alfabetização e letramento,

destinado a crianças surdas do Ensino Fundamental?

Para resolver o problema, uma string de busca foi proposta:

(“ambiente virtual letramento” OR “ambiente virtual alfabetização” OR “plataformas
computacionais” OR “ambiente virtual aprendizagem” OR “virtual environment literacy”
OR “virtual environment teaching” OR “computational platform” OR “virtual environment
learning”).

Para filtrar as pesquisas alguns critérios de inclusão e exclusão foram definidos, e

aplicados aos títulos, resumos e ao texto:

a) Critérios de inclusão:

• Pesquisa realizada entre 2015 e 2020;

• artigos completos e acessíveis em bases indexadas;

• pesquisa que aborda ambientes virtuais e ensino de L1-Libras/L2;

• a pesquisa propõe um ambiente bilíngue;

• pesquisa da área de conhecimento de ciências da computação.

b) Critérios de exclusão:

• Trabalhos realizados há mais de 5 anos;

• trabalhos que não abordam a língua de sinais;

• trabalhos que somente abordam a tradução de L1 e L2;

• trabalhos que abordam conceitos/avaliação de acessibilidade ou usabilidade;

• trabalhos que não disponibilizam o texto completo.

3.3.1 Busca na base BDTD

Para a primeira base de seleção, BDTD, foi utilizada a seguinte string de busca:

(ambiente virtual letramento OR ambiente virtual alfabetização OR plataformas com-
putacionais OR ambiente virtual aprendizagem OR virtual environment literacy OR virtual
environment teaching OR computational platform OR virtual environment learning).

• A primeira busca, sem refinamento, obteve o total de 1.310 trabalhos;

• a segunda busca, com refinamento por ano, entre 2015 a 2020, resultou em 599 trabalhos.
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Após a leitura dos 599 títulos dos trabalhos, 15 (quinze) foram selecionados para a

leitura do resumo. Na Tabela 3.8, apresentam-se os 8 (oito) trabalhos selecionados para a leitura

completa.

Tabela 3.8: Selecionados pela leitura dos títulos da Base BDTD

N.º Autor/Trabalho
1 Afio, Aline Cruz Esmeraldo. Construção de tecnologia assistiva para surdos sobre

o uso dos preservativos, 2015.
2 Campos, Mariana de Lima Isaac Leandro. O processo de ensino-aprendizagem de

Libras por meio do moodle da UAB-UFSCar, 2015.
3 Cureau, Mara Rubia Roos. Produção de material didático acessível para surdos no

Moodle.org, 2017.
4 Goes, Camila Guedes Guerra. Acessibilidade em plataforma de educação a distância

: um olhar a partir dos usuários surdos sobre os princípios de acessibilidade na Web.,
2019.

5 Pivetta, Elisa Maria Criação de valores em comunidades de prática: um framework
para um ambiente virtual de ensino e aprendizagem bilíngue, 2016.

6 Sousa, Gilcifran Vieira de. Aplicação de métodos cognitivos em ambientes virtuais

de aprendizagem para os surdos na busca da construção de aprendizagem. Programa

de Estudos Pós-Graduados em Tecnologia da Inteligência e Design Digital. 2020.
7 Souza, Leticia Capelao de. Recomendações para cursos on-line em língua portuguesa

com foco na integração de alunos surdos, 2015.
8 Souza, Tania Maria Garrido de. Ensino de Libras para crianças surdas e ouvintes:

planejamento e desenvolvimento de um Sinal Ilustrado Interativo, 2020.

Para extrair os dados, foram realizadas as seguintes etapas:

• 1º Etapa: leitura dos 599 títulos, 15 selecionados para leitura resumo;

• 2º Etapa: leitura dos 15 resumos, 8 selecionados para leitura completa;

• 3º Etapa: leitura dos 8 trabalhos, 4 selecionados para coleta dos dados;

• 4º Etapa: releitura dos 4 trabalhos, coleta dos dados.

Após a primeira leitura dos 599 títulos, 15 foram selecionados na leitura dos resumos.

Após a leitura dos 15 (oito) resumos, 8 trabalhos foram selecionados para a leitura completa.

Após a leitura completa dos 8 (oito) trabalhos, 4 (quatro) foram selecionados para extração de

dados, descritos na Figura 3.5.

         4
     4ª Coleta dos

requisitos

     15
     2ª Leitura resumo

     8 selecionados

     8
     3ª Leitura texto
     4 selecionados

      599
     1ª Leitura título
     15 selecionados

Figura 3.5: Etapas da busca na base BDTD

Os trabalhos selecionados têm recomendações destinadas ao desenvolvimento de

interfaces para pessoas surdas. Analisaram-se os padrões de acessibilidade da W3C, e o ambiente

Moodle foi estudado. Percebeu-se, ainda, que essas interfaces não são acessíveis a usuários
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surdos, pois não oferecem uma língua acessível. A pesquisa de Goes (2019) apresenta uma

análise de acessibilidade das diretrizes da W3C e faz uma análise com base na observação de

6 usuários Surdos, além de uma da avaliação da interação com as ferramentas mais utilizadas

em um AVA pelas(o) Surdas. A pesquisa fez sugestões de melhorias para os AVAs e propôs

mudanças necessárias para o público Surdo.

A pesquisa de Pivetta (2016) elaborou um framework de ambiente virtual de ensino

e aprendizagem bilíngue (Língua portuguesa e Língua de sinais), fundamentada na Teoria da

Cognição, situada em Comunidades de Prática. O ambiente Moodle foi utilizado para ser o objeto

de estudo e propor o ambiente acessível. O estudo menciona que esse ambiente, ainda, necessita

de adequações que atendam, de maneira apropriada, ao público Surdo. Descreveu requisitos

que podem ser usados de maneira colaborativa, que são: as ferramentas de captura de vídeo e

videoconferência, consideradas cruciais para a interação; o design de interface, mais acessível

considerando-se a navegação com hierarquia; o Moodle, que não oferecem uma interação com

a Língua de sinais, e o ambiente, que deve prover uma língua acessível para os Surdos. Além

disso, ao explorar imagens em ambientes visuais, é possível proporcionar uma melhor interação

entre Surdos e ouvintes.

O estudo de Souza (2015) apresenta 42 recomendações para desenvolvedores de

aplicativos destinados ao público Surdo de cursos on-line. Tais recomendações foram propostas

com base nas análises realizadas com o Método de Inspeção Semiótica Intermediada (MISI)

da Engenharia Semiótica (EngSem), que é uma teoria da Interação Humano-Computador. As

recomendações foram catalogadas em sete categorias: design, sistema de ajuda, didático-

pedagógicas, vocabulário, áudios, vídeos em Língua Portuguesa e vídeos em Libras. A

recomendação de Sistema de Ajuda deve disponibilizar tutoriais introdutórios com visão geral do

ambiente virtual de aprendizagem (AVA); a recomendação da categoria Didático – Pedagógicas

menciona que os enunciados das atividades, em vídeos, em Libras, oferecem a opção de tradução

por Avatares em Libras. A respeito da recomendação da categoria de Áudios, a interface deve

conter efeitos visuais ou táteis (vibração) para a presença de áudio (música, falas, efeitos de sons,

mensagens alertas nas telas).

A pesquisa de Souza (2020) construiu um objeto de aprendizagem em formato de

sinalário interativo no qual discentes surdos e ouvintes interagem em um cenário virtual e

conhecem os objetos e os seus respectivos sinais em Libras. O trabalho é destinado ao ensino da

Libras para as(o) discentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com apresentação do léxico

do espaço físico e dos objetos que compõem o cenário das dependências do ambiente escolar.

Em relação a esse último trabalho, nos diferenciamos, principalmente, por partir de textos reais e

por não trabalhar vocabulário isoladamente. Quanto aos demais, a pesquisa de (Pivetta et al.,

2014; Souza, 2015) destaca que os ambientes Moodle não são acessíveis a usuários Surdos, pois

não oferecem uma língua acessível. A pesquisa de Goes (2019) analisou as diretrizes da W3C e

propôs melhorias aos ambientes destinados a Surdos.

3.3.2 Busca na base CAPES

A primeira base de seleção foi BDTD. No entanto, observou-se que nem todos os

trabalhos estavam nessa base; sendo assim, foi identificada a necessidade de realizar a busca na

base da CAPES, realizada em etapas com os refinamentos aplicados que resultaram em 4.277

trabalhos para a primeira leitura pelos títulos.

• 1ª Busca na base: sem refinamento, (total de 271.751).

• 2ª Busca na base: com refinamento, período de 2015 a 2020 (total de 116.196).
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• 3ª Busca na base: com refinamento, Área de Conhecimento - Educação e Ciências da

Computação (total de 18.009).

• 4ª Busca na base: com refinamento, Área de Conhecimento - Ciências da Computação

(total de 4.277).

A 1ª etapa foi realizada pela leitura dos títulos de (4.277 documentos). Dessa etapa

resultou a seleção de 24 (vinte quatro) trabalhos. Para a 2ª etapa da leitura dos resumos dessa

leitura, 11 trabalhos foram selecionados para leitura completa dos quais 4 (quatro) documentos

foram selecionados para a extração dos dados. A Figura 3.6 mostra as etapas realizadas para as

leituras:

Figura 3.6: Etapas da busca na base CAPES

Na Tabela 3.9, descrevem-se os 11 (onze) trabalhos selecionados:

Tabela 3.9: Selecionados pela leitura dos títulos Base Capes

N.º Autor/Trabalho
1 Brito, Bruno Pereira. Desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem de

vocabulário visando ao aprendiz surdo. 2016.
2 Canal, Maira Codo. Recomendações de acessibilidade para surdos dos tipos de

questões usadas na avaliação, baseada em computador, em ambientes virtuais de

aprendizagem. 2015.
3 Costa, Danilo Victor Barbosa da. Um framework para a construção de um objeto de

aprendizagem digital para o ensino bilíngue de pessoas surdas. 2019.
4 Granada, Rafael Pinto. Glossarização de termos computacionais como estímulo à

lógica de programação: um estudo de caso com estudantes surdos.2018.
5 Haiduski, Alline Souza de Lara. Ambiente de autoria Web de Apoio ao Letramento

infantil. 2016.
6 Herbig, Gustavo Ramon Bellettieri. CORE-SL-Sign Register: Ferramenta computa-

cional para a especificação de sinais da Libras, 2018.
7 Iatskiu, Carlos Eduardo Andrade. Core-Sl-Sw-Generator: Gerador Automático da

escrita da libras a partir de um modelo de especificação formal dos sinais. 2018.
8 Rocha, Denys Fellipe Souza. Uma tecnologia assistiva baseada na semiótica peirceana

para a educação inclusiva de crianças surdas e ouvintes, 2016.
9 Rocha, Paul Symon Ribeiro. Uma Ferramenta Computacional Gamificada Como

Estratégia de Apoio Para Aprendizagem da Língua Brasileira De Sinais (Libras).

2018.
10 Santos, Maria Andreia Rodrigues dos. Aprendizagem da língua portuguesa e

educação de surdos, por meio de uso do editor de história em quadrinho, mediada

por mapa conceitual. 2015.
11 Santos, Ronaldo Fernandes dos. Tradutor para língua brasileira de sinais: proposta

de tecnologia assistiva para surdos como apoio ao aprendizado da língua portuguesa

escrita. 2016.
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A partir da leitura das pesquisas, foi possível identificar, entre as recomendações, a

necessidade de oferecer no ambiente a tradução para uma língua acessível para os Surdos, além

de aspectos como a gamificação e jogos se o ambiente for destinado para crianças surdas. A

seguir, apresentam-se os trabalhos selecionados para a pesquisa.

A proposta de Haiduski (2016): O ambiente de autoria Web de apoio ao letramento

infantil. A pesquisa construiu um ambiente de autoria Web, utilizou a Metodologia da Via

Direta, com base no trabalho de Bueno (2014), e propôs um ambiente para os perfis de docente e

discente.

A pesquisa de Costa (2019), um framework para a construção de um objeto de

aprendizagem digital para o ensino bilíngue de pessoas surdas, propôs um framework para jogos

destinado ao ensino de português para crianças Surdas. Utilizou os requisitos da Pesquisa-ação

de Bueno (2014), e as 33 recomendações de jogos destinados à educação infantil de surdos de

(Canteri, 2014).

O estudo de Rocha (2018), uma Ferramenta Computacional Gamificada Como Estratégia

de Apoio Para Aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (Libras), desenvolveu uma ferramenta

destinada à aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais com elementos de jogos (gamificação).

Para a tradução, utilizou um avatar como intérprete e, para desenvolver a proposta, utilizou os

requisitos de Bueno (2014), propostos para o desenvolvimento de um ambiente computacional

que visa ao letramento bilíngue de crianças Surdas. Também utilizou as recomendações de

Ferreira et al. (2015), que analisaram como utilizar os recursos computacionais para um ambiente

Web destinado à alfabetização bilíngue do ensino da Libras e da língua portuguesa.

A pesquisa de Santos (2015), aprendizagem da língua portuguesa na educação de surdos,

utilizou o editor de história em quadrinho, mediada por mapa conceitual. A proposta de um

ambiente de letramento para criança Surda, a tradução do L2 para L1, é apresentada com a

soletração manual (datilologia), para exercícios de contação de história em quadrinhos que a(o)

discente constrói a partir de mapas conceituais, em que a criança cria sua história. Para o perfil

docente, há um ambiente para desenvolver as atividades propostas para as(o) discentes.

Na Tabela 3.10, faz-se uma análise comparativa das principais funções desenvolvidas

nesta tese, e das pesquisas selecionadas na busca da base Capes. Analisam-se quais trabalhos

oferecem as mesmas funcionalidades das comparações.

Algumas aplicações são baseadas em jogos para o ensino da libras, apresentam recursos

acessibilidade, e recursos de (texto, imagens, vídeos) em L1 e L2.Somente uma disponibiliza

editor de texto, e duas soluções disponibilizam um sistema para arquivos das atividades elaboradas.

Para os vídeos, algumas oferecem, no ambiente, legendas, e três pesquisas são destinadas

para as séries iniciais, duas pesquisas utilizam metodologia de letramento, e duas utilizam, na

metodologia, o uso de variados gêneros textuais.

No entanto, nenhuma das soluções permitem o Download e Upload de arquivos e

somente duas permitem a inclusão de links no ambiente. O quarto trabalho desenvolveu um

ambiente com recursos de edição e criação de histórias em quadrinhos com auxílio de mapa

conceitual. Nesse aplicativo a criança deveria elaborar sua história com base na atividade

preparada pela(o) docente.

A tradução para a Libras foi oferecida com o uso da soletração (datilologia). A autora

desta tese entende que a datilologia, embora importante para a alfabetização e o letramento, não é

apropriada como resultado de tradução, já que é usada pelos Surdos, apenas, para nomear lugares

e pessoas que não tenham sinal na língua de sinais. Por essa razão, não a consideramos para a

inclusão na tradução dos vídeos.
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Tabela 3.10: Requisitos encontrados nos trabalhos correlatos e requisitos propostos nesta tese

Requisitos analisados Haiduski,
2016

Costa,
2019

Rocha,
2018

Santos,
2015

Ler

Utiliza uma tradução

para Libras

NSA S S S S

O ambiente oferece re-

cursos acessibilidade

NSA NSA NSA NSA S

Apresenta recursos de

multimídia em L1 e L2

NSA S S S S

Disponibiliza recursos

do editor de texto

NSA NSA NSA NSA S

O ambiente disponibi-

liza um sistema para ar-

quivos das atividades

S NSA NSA S S

O ambiente apresenta le-

gendas para os vídeos

NSA NS NS NSA S

Ambiente para criança

das séries iniciais

S NSA NSA S S

Utiliza algum metodolo-

gia de letramento

S NSA NSA NSA S

Trabalha com vários ti-

pos de materiais textos

sociais

S NSA NSA S S

Permite o Download e
Upload de arquivos

NSA NSA NSA NSA S

Permite a inclusão de

links no ambiente

NSA NSA NSA NSA S

(Legenda: S= Sim NSA= Não se aplica)
Após a análise, e conforme a síntese, percebeu-se que a maioria das pesquisas disponi-

bilizam a tradução em libras, e uma pesquisa, apenas, apresenta uso da datilologia. O trabalho

que apresenta mais requisitos semelhantes aos propostos nesta tese é o de Haiduski (2016), as

demais pesquisas utilizaram alguns dos requisitos da Pesquisa-Ação de (Bueno, 2014).

3.3.3 Considerações finais

Para coletar os requisitos do ambiente Letrar, duas revisões sistemáticas de literatura

foram realizadas, a primeira com o objetivo de coletar dados necessários para a tradução da

Libras, mediada por um avatar. Nessa revisão foi possível identificar que um avatar para crianças

deve privilegiar os aspectos visuais, o que pode despertar o maior interesse e confiança das

crianças. Da revisão sobre o ambiente virtual de aprendizagem, o principal requisito a ser

disponibilizado no ambiente destinado para pessoas Surdas, é uma tradução com a língua de

sinais. Da revisão dos trabalhos correlatos das bases de teses e dissertações brasileiras, para

verificar as ferramentas do ambiente Moodle que poderiam ser mais adequadas para o Letrar,

além da revisão, uma avaliação foi realizada por uma docente que atua nos anos iniciais do

letramento para encontrar quais ferramentas poderiam ser disponibilizadas no Letrar. Além disso,

o Software Ideógraphix da AFL foi revisado a fim de verificar as funcionalidades de manipulação

do texto, que foram implementadas no Letrar.
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4 REQUISITOS PESQUISADOS E CONSTRUÍDOS PARA O AMBIENTE LETRAR

Neste capítulo apresentam-se os requisitos elaborados para o ambiente. A respeito da

Pesquisa-Ação de Bueno (2014), utilizaram-se 27 requisitos dos 37 construídos. Em relação

à pesquisa de Haiduski (2016), utilizaram-se os casos de uso descritos e que serviram de base

para o Letrar. Detalharam-se as atividades selecionadas e incluídas para cada uma das fases

do letramento. Expuseram-se as sugestões de como explorar os recursos do ambiente para

elaborar as atividades no Letrar, as diretrizes construídas para atividades do Ambiente Letrar, e

as ferramentas AVAs selecionadas com base na avaliação da especialista em letramento.

4.1 PESQUISA-AÇÃO DO LETRAMENTO PELA VIA DIRETA DE BUENO (2014)

A Pesquisa-ação de Bueno (2014) utilizou a base teórica de um método de Letramento,

para desenvolver atividades destinadas ao público Surdo, e elaborou requisitos para o desenvolvi-

mento de ambiente computacional com recursos para o letramento bilíngue de crianças surdas. O

letramento bilíngue destinado para pessoas Surdas consiste em aplicar a Língua de Sinais como

(L1), para o aprendizado de uma segunda língua oral na modalidade escrita, no caso brasileiro,

a Língua Portuguesa, como (L2). Para Bueno (2014), a escola bilíngue não é uma realidade

em muitas escolas brasileiras, mesmo em algumas autodenominadas bilíngues. Poucas escolas

utilizam as duas línguas para o ensino/aprendizagem juntamente às pessoas Surdas. Constatou,

também, na sua intervenção, que os recursos computacionais são pouco utilizados como uma

ferramenta auxiliar ao ensino.

Sendo assim, a autora partiu desse contexto e encontrou, na Pesquisa-Ação, uma

oportunidade de mudança para o ensino do Português escrito em contexto de educação bilíngue

de Surdos. Sua pesquisa foi realizada em uma escola denominada bilíngue, localizada na Região

Metropolitana de Curitiba, com três anos de duração, e trouxe benefícios pedagógicos à escola, e

para futuras pesquisas como a da presente tese (Bueno, 2014). A autora elaborou um conjunto de

requisitos necessários para o desenvolvimento de um letramento bilíngue, e destaca seis fontes

de conhecimento necessários que são:

1. Cultura e Identidade Surda;

2. letramento (Libras e Língua Portuguesa Escrita);

3. letramento pela Via Direta;

4. software Idéographix e Videographix1 ;

5. atividades de letramento para surdos em contexto real;

6. atividades de letramento desenvolvidas durante a Pesquisa-Ação realizada na escola

alvo.

Vale resgatar que as premissas, as habilidades, as atividades e os gêneros do MLVD

se coadunam com a Proposta Curricular para o Ensino de Português escrito como Segunda

Língua para Estudantes Surdos, publicada em julho de 2021 e já analisada no capítulo 2. Isto

porque o MLVD se apoia em textos reais e de vários gêneros, como preconizado pela Proposta.

1Software Idéographix e Videographix da associação Francesa pela Leitura
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Totalizaram-se 37 (trinta e sete) requisitos propostos por Bueno (2014), divididos em: Gerais,

da(o) docente, da(o) discente, Ferramentas de Tratamento de Texto, Ferramentas de Tratamento

de Imagens e de Vídeos. Além desses, a autora descreveu os diagramas de casos de uso e o

diagrama de classes, que foram determinados com base nas observações/vivência in loco na

escola onde a pesquisa foi realizada pela autora de Bueno (2014) e por uma docente regente das

classes de ensino de leitura e escrita do Português.

A seguir, apresenta-se um exemplo de cada requisito proposto conforme situação de uso.

(a) Requisitos gerais: ambiente multigêneros (literatura infantil, receita culinária, carta,

bilhete, entre outros);

(b) requisitos para o ambiente da(o) docente: O ambiente deve permitir a(o) docente o

acesso integral e continuado ao “Caderno de Atividades” (proposto aos discentes) dos

projetos de que participa;

(c) requisitos para o ambiente da(o) discente: no ambiente da(o) discente, a interface deve

dar ênfase visual ao que ele deve focar em determinada atividade, além de permitir

desabilitar os demais conteúdos que não forem foco em seu decorrer;

(d) ferramentas para Tratamento de Texto (TT) Tratamento e diversas formas de visualização

para marcação de texto, prefixo, morfema e sufixo de palavras, frases nominais e verbais,

parágrafos, conjuntos de parágrafos;

(e) ferramentas para o Tratamento de Imagem (TI): edição de imagens (recorte, inibição,

ampliação, destaque, entre outros), principalmente para que textos sociais possam ser

explorados junto aos discentes;

(f) Ferramentas para o Tratamento de Vídeo (TV): ferramenta que possibilita ao estudante

a visualização de vídeos disponíveis, permitindo o controle de seu processo de exibição.

A pesquisa de Bueno (2014) utilizou o método MLVD como base teórica para planeja-

mento e execução das atividades, junto com a docente regente da turma selecionada da escola

bilíngue que a pesquisa foi executada. No contexto da sala de aula, o ambiente (computacional)

assume o papel de instrumento mediador e facilitador de aprendizado, agrega material motivador

e a Libras às atividades do letramento da(o) docente (agente mediador), para com a(o) discente

(mediado) (Bueno, 2014).

Segundo o método descrito por Bueno (2014), o processo de letramento deve se iniciar

por um gênero literário apropriado ao público-alvo. Cabe a(o) docente idealizar/planejar os

passos a serem realizados pelas(o) discentes, conforme a metodologia, um mesmo texto/tema

deve ser trabalhado em inúmeras atividades.

A seguir é detalhada uma atividade exemplo, planejada e desenvolvida na Pesquisa-Ação

com discentes Surdas(o), em que a Figura 4.1 da(o) docente e da(o) discente, pode ser trabalhada

nos ambientes (sala de aula e ambiente computacional). No Anexo A, apresentam-se as demais

atividades da pesquisa-ação utilizadas para o ambiente proposto nesta tese .
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Figura 4.1: Delimitação dos papéis do Letramento, Fonte: (Bueno, 2014)

Docente

1. Traduz para Libras a fábula;

2. Faz questionamentos em Libras a(o)s discentes acerca da fábula;

3. Solicita que a(o) discente desenhe a fábula.

Sugestão de uso do ambiente:

1. Faz upload de vídeo tradução em Libras e do texto escrito da fábula;

2. Faz upload de um novo vídeo fazendo alguns questionamentos em Libras acerca da

fábula narrada;

3. Por último, faz upload de um terceiro vídeo solicitando que ele desenhe na tela a fábula

narrada em Libras.

Discente
Sugestão de uso do ambiente:

1. Desenha a fábula.

2. Assiste aos vídeos da(o) docente narrando a fábula, fazendo questionamentos acerca

desta, solicitando que ele desenhe a fábula narrada;

3. Visualiza a fábula escrita ao lado do vídeo;

4. desenha a fábula fazendo uso do ambiente e das ferramentas de desenho disponíveis;

5. observa o texto na tela e destaca as palavras que conhece com as ferramentas de edição

de texto.

Além das atividades, o ambiente Letrar, também, utilizou os requisitos propostos, os coletados

da pesquisa-ação de (Bueno, 2014). A respeito dos 37 requisitos propostos, 27 foram aplicados

no ambiente desenvolvido. Esta pesquisa utilizou esses requisitos e desenvolveu o ambiente de

letramento, incluindo, também, as atividades desenvolvidas. Outras ferramentas e funcionalidades

específicas foram desenvolvidas para o Ambiente virtual de letramento Letrar.
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4.1.1 Ambiente de Autoria Web de Haiduski (2016)

A pesquisa de Haiduski (2016) desenvolveu um Ambiente de Autoria Web com base no

Letramento pela Via Direta, cujo objetivo foi possibilitar o uso de recursos computacionais nas

aulas tradicionais como um recurso/apoio para o ensino. A pesquisa foi baseada no trabalho de

(Bueno, 2014). O ambiente de autoria possui dois perfis de usuário (docente e discente). A(O)

docente utiliza o ambiente para criar projetos de estudos no ambiente ou com o material impresso.

A partir dos recursos do ambiente, a(o) discente realiza as tarefas desenvolvidas pela(o) docente.

Para a construção do ambiente, foram considerados os princípios da usabilidade, uma

vez que a pesquisa está inserida na área de Interação Humano-Computador. Com o protótipo

pronto, foi realizada uma avaliação heurística por especialistas da área de IHC e por docentes que

lecionam no Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) da rede Municipal de Curitiba. Os resultados

obtidos foram positivos, pois as(o) docentes consideram que o ambiente estava adequado.

O ambiente de autoria foi idealizado em sete partes: acesso ao ambiente, projeto,

atividade, material motivador, tarefa, dicionário e ajuda, todos para o acesso da(o) discente e

da(o) docente. Na Figura 4.2, mostra-se a "Tela de Meus projetos"na Versão 1. do Ambiente

de Autoria Web. Essa tela contém a interface destinada a(o) docente, que cria seus projetos de

letramento. Ele deve selecionar a turma desejada e, posteriormente, desenvolver o projeto de

letramento:

Figura 4.2: Tela Meus Projetos-Versão 1, Fonte:(Haiduski, 2016)

O ambiente é destinado a crianças que não possuem dificuldade de interação, não

contempla recursos de acessibilidade, tais como legendas e a tradução para Libras, opções de

aumento e contraste de tela para crianças com baixa visão. A contribuição da pesquisa foi

desenvolver um ambiente virtual com recurso pedagógico para o processo de ensino/aprendizagem

de letramento para crianças do nível Fundamental I, baseado no Letramento pela Via Direta, e

testados pelo público-alvo (docentes da rede municipal de Curitiba) e especialistas da área de

IHC.

Para a presente tese, o Ambiente de Autoria Web foi selecionado, pois utilizou o método

de Letramento pela Via Direta e alguns dos requisitos propostos por (Bueno, 2014). Seus
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resultados positivos foram confirmados pela avaliação com usuários. Além disso, esse trabalho é

parte da arquitetura HCI-SL.

Por meio das análises do uso das ferramentas dos processadores de texto Writer da

LibreOffice e Microsoft Word do Pacote Office, identificaram-se as funcionalidades necessárias

do editor de texto para o ambiente Letrar.

As funcionalidade identificadas foram: negrito, itálico, sublinhado, cor de fonte, cor

de fundo, tamanho de fonte, tipo da fonte, alinhamento à direita, alinhamento à esquerda,

centralizado, justificado, inserir imagem, inserir arquivo, inserir link, inserir tabela, inserir quadro,

marcador (bullets), marcador numérico, copiar, colar, recortar, imprimir e novo arquivo em

branco. O perfil de usuários utilizados na pesquisa também foi o mesmo, os casos de usos e

diagramas de classes descritos foram parcialmente utilizados, e adequados para o ambiente, e

algumas funcionalidades das interfaces serviram de base para o desenvolvimento do Ambiente

Letrar proposto nesta tese.

4.1.2 Atividades Selecionadas para o Ambiente Virtual de Letramento Letrar

No método pela Via Direta, uma atividade do letramento deve iniciar sempre a partir

de um texto literário de acordo com público que é destinado. Além disso, o texto deve possuir

conteúdo apropriado ao público, deve utilizar os mais variados tipos de textos possíveis, e explorar

tipos de gêneros e estruturas de textos diferentes (Razet, 2014). Segundo o método, um texto é

organizado em:

(a) A organização do texto (seu pertencimento a um gênero, suas articulações, sua estrutura,

mas também suas relações com outros gêneros);

(b) as estruturas gramaticais (das frases, a pontuação, o encadeamento dos grupos de palavras,

as expressões, o lugar dos componentes) e os efeitos produzidos pelas mudanças;

(c) as listas de palavras (campos lexicais, sonoridades, jogos sobre significados) e seus

funcionamentos.

Além disso, identificou-se que existem duas atividades distintas: a tradução que é uma

atividade mais complexa porque é a decodificação de uma texto em uma língua para outra língua,

sem a perda do conteúdo do texto original. A interpretação, analisa o texto original e apresenta

uma compreensão desse texto sem necessariamente elaborar um texto que seja fiel ao texto

original. Sendo assim, para utilizar com as crianças surdas, é necessário disponibilizar o texto

original em português, e uma versão traduzida para a Libras. Há também a possibilidade de

textos adaptados, mas que para o propósito de ensino de português como L2, há necessidade de

se trabalhar o texto original. Daí, a questão da tradução que é diferente da interpretação.

Com o objetivo de organizar as atividades no ambiente Letrar, foram criadas as

etapas/fases do letramento que são: (Leitura, Interpretação e Análise linguística). Em cada uma

das etapas, a(o) discente vai explorar o texto de várias maneiras, a partir de seu contato inicial até

chegar nas atividades que analisam os componentes do texto. Em cada uma das fases, foram

sugeridas possíveis tipos de atividades. Diretrizes foram criadas a fim de indicar como utilizar a

atividade. Assim, estes foram definidos como requisitos necessários para explorar a atividade.

Além disso, também foi sugerida a ferramenta do ambiente para elaboração das atividades.

Seguem alguns exemplos de atividades dimensionadas nas fases e sugestão do recurso:

I- Leitura (atividades para a leitura/Libras)
A fase da leitura é aquela que inicia o processo do letramento, segundo o Método de

Letramento da AFL, e deve ser iniciado por textos contextualizados para o público alvo, e com
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atrativos que despertem o interesse das crianças, como os de boa literatura infantil. Inicia-se, por

exemplo, com um texto do gênero fábula. Além disso, no caso do ambiente Letrar proposto, para

a criança surda, o texto deve estar acessível na Língua de sinais. Pode-se explorar nessa fase o

conhecimento prévio do assunto, com perguntas que estimulem ou despertem o interesse sobre o

assunto do texto a ser lido. No ambiente Letrar, a fase da leitura está projetada para ser iniciada

com o vídeo da(o) docente narrando a história em Libras, posteriormente a história pode ser

visualizada em grupo e individualmente por cada discente. Seguindo esta proposta, as atividades

foram distribuídas na fase de leitura. Cabe ressaltar que, no ambiente Letrar, a(o) docente

tem liberdade para escolher a fase em que deseja incluir a atividade, mas como uma maneira

de guiar/direcionar, foi elaborada para cada atividade uma diretriz/guia para consulta pela(o)

docente. Além das diretrizes, foram desenvolvidas sugestões de como utilizar as ferramentas do

ambiente para elaborar as atividades.

Segundo os objetivos do Letramento pela Via Direta, toda atividade do letramento é

recomendável que esta seja iniciada com um texto que permita o contato verdadeiro com a língua

escrita. A(O) docente deve ter um conhecimento prévio do texto. O objetivo é estimular a leitura

e desenvolver a escrita com base em vários tipos de gêneros textuais, estes devem estar adequados

à série que serão aplicados. Para o Método, todos os gêneros textuais (e.g., uma carta, um folder,

uma caderneta de vacinação, um panfleto, um rótulo de embalagem, uma receita culinária, uma

bula de remédio, etc...) são textos passíveis de serem trabalhados para a leitura, a interpretação e

a realização da análise dos termos que constituem o texto, conforme Tabela 4.1:

Tabela 4.1: Atividade para trabalhar Leitura e sugestão de recurso do ambiente

N.º Tipo de atividade
docente

Tipo de atividade
discente

Recurso do ambiente

1 Fazer upload de vídeo soli-

citando que o aluno encon-

tre determinadas informa-

ções no texto.

Cada frase apresentada na

tela tem um vídeo em Li-

bras correspondente.

Botão de acesso ao

vídeo correspondente

2 Fazer upload de vídeo de

interpretação em Libras e

do texto.

Tentar fazer leitura indivi-

dual.

Tela de vídeo

3 Assistir aos vídeos da(o)

docente narrando (fábula,

conto, lenda, mito, crônica,

novela, narração etc...)

fazendo questionamentos

acerca da mesma.

Tela do editor de texto

4 Observar o texto na tela do

computador.

Tela do editor de texto

5 Visualizar (fábula, conto,

lenda, etc...) escrita ao lado

do vídeo.

Tela do editor de texto

6 Tentar ler o texto na tela e

destacar as palavras que co-

nhece com as ferramentas

de seleção de texto.

Tela do editor de texto

7 Tentar ler as informações

do texto social na tela.

Tela de texto



76

II- Interpretação (atividades para Interpretação do texto)
A fase da Interpretação explora-se o aprendizado sobre o conteúdo trabalhado nas

atividades, tais como a reconstrução do texto, exploração do aprendizado coletivo com as(o)

discentes, trabalho com textos de tipos diferentes, textos sociais que complementam a ideia do

texto inicial. O objetivo dessa fase é fortalecer e formar leitores com capacidade de análise crítica

e reflexiva, ou seja, explora-se a interpretação do que se leu, fazendo a ligação entre os textos 4.2:

Tabela 4.2: Atividades para trabalhar Interpretação do texto e sugestão de recurso do ambiente

N.º Tipo de atividade
docente

Tipo de atividade
discente

Recurso do ambiente

1 Fazer upload de vídeo (in-

dividual ou coletivo) de dra-

matização da fábula lida.

Fazer upload de vídeo (in-

dividual ou coletivo) de dra-

matização da fábula lida.

Tela do editor de vídeo

2 Observar o texto na tela e

destacar as palavras com as

ferramentas de seleção de

texto.

Tela do editor de texto

3 Realizar exercício de orga-

nização dos parágrafos com

as etiquetas na tela.

Tela do editor de texto

4 Preencher lacunas ou silhu-

eta, com o apoio do pará-

grafo do texto.

Tela do editor de texto

5 Desenhar a interpretação de

cada frase fazendo uso das

ferramentas de desenho.

Tela de desenho

6 Visualizar o texto na tela e

consultar o glossário prepa-

rado pelo professor.

Tela do glossário

7 Desenhar (fábula, conto,

lenda etc..) fazendo uso das

ferramentas de desenho.

Tela de desenho

8 Assistir aos vídeos do

professor narrando (fá-

bula, conto, lenda, etc...)

fazendo questionamentos

acerca da mesma e solici-

tando que ele desenhe a fá-

bula narrada.

Tela de vídeo

9 Elaborar uma frase sobre

um tema trabalhado de

maneira interdisciplinar do

texto, no editor de texto.

Tela do editor de texto

10 Observar o texto na tela e

extrair as informações soli-

citadas pelo professor, pre-

enchendo lacunas no ca-

derno de exercícios.

Tela do editor de texto
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II- Análise Linguística (atividades para a Análise linguística)
A fase da análise linguística, identificam-se as construções linguísticas do texto, os

detalhes do texto são trabalhados, identificam-se a organização da escrita, a razão gráfica do

texto, os elementos que constituem o texto. Nessa fase que é trabalhada a estrutura formal da

língua. Trabalham-se todos os constituintes do texto, porém, é necessário que o aluno já tenha

tido contato com o texto, a Tabela 4.3 descreve as possibilidades de uso:

Tabela 4.3: Atividades para trabalhar Análise Linguística e sugestão de recurso do ambiente

N.º Tipo de atividade
docente

Tipo de atividade
discente

Recurso do ambiente

1 Elaborar uma tabela com

o número de ocorrência

para uma mesma palavra

do texto.

Elaborar uma tabela com

o número de ocorrência

para uma mesma palavra

do texto.

Tela do editor de texto

2 Destacar as palavras conhe-

cidas no texto fazendo uso

do editor de texto.

Tela do editor de texto

3 Escrever frases associadas

às imagens e utilizando um

verbo “ser”.

Tela do editor de texto e

Banco de imagem

4 Consultar glossário perti-

nente à fábula.

Tela do dicionário

5 Construir um dicionário

das palavras do texto.

Tela de desenho

6 Consultar dicionário. Tela do dicionário

7 Observar o texto na tela e

destaca as palavras que co-

nhece com as ferramentas

de edição de texto.

Tela do editor de texto

8 Completar no exercício as

informações do esquema

textual elaborado pelo pro-

fessor (peso, medidas, ex-

pectativa de vida, entre ou-

tros).

Tela do editor de texto

9 Observar o texto na tela e

destaca as palavras que co-

nhece com as ferramentas

de edição de texto.

Tela do editor de texto

10 Utilizar o editor de texto e

arrastar as imagens, logo-

marcas e ícones pela tela, e

elabora um panfleto.

Tela do editor de texto

4.1.3 Sugestões para explorar os recursos do Ambiente Virtual de Letramento Letrar

A partir das atividades apresentadas, elaboraram-se sugestões e ideias de como explorar

e desenvolver as atividades do letramento, bem como qual a ferramenta que pode ser utilizada.
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As sugestões serão disponibilizadas na ferramenta de ajuda, para a consulta da(o) docente para

elaboração das atividades. As demais sugestões estão disponíveis no apêndice G desta tese.

Pergunta dependente de contexto a ser formulada pela(o) docente na hora de planejar a

atividade: “Por que. . . ?”

Ex.: Por que a gente achou no começo que o lobo era mau?

Pergunta dependente de contexto a ser formulada pela(o) docente na hora de planejar a

atividade - “E se. . . ?”

Ex.: E se, ao invés de fazer isto, a personagem x tivesse feito aquilo? Como a história

teria acabado?

A Tabela 4.4 contém as sugestões de como a(o) docente pode explorar um texto literário,

instigando os discentes com perguntas sobre o texto:

N.º No caso de texto literário
1 Apresentar a história (conto, fábula, mito, etc..)

2 Colocar questões sobre o texto;

3 O que é este texto: (É uma história? É um cartaz? É um artigo de jornal?

É um gibi? É uma receita de cozinha?)

4 Quem o escreveu?

5 Qual foi o objetivo do autor?

Tabela 4.4: sugestões para explorar os recursos do ambiente

Sugestão de uso da Ferramenta para Traduzir Silhueta: (na Análise linguística)
A Tabela 4.5 apresenta um exemplo de uso da ferramenta silhueta que pode ser utiizada na fase

da análise linguística:

N.º Sugestão de uso da Ferramenta para Traduzir Silhueta
1 Preparar documento de imagem com lista de palavras ao lado esquerdo

com uma silhueta e lista à direita com outra silhueta para a(o) discente

associar o texto graficamente por meio de traços;

2 silhueta para a(o) discente associar graficamente por meio de traços;

3 ambiente de edição de imagens;

4 ambiente de edição de figuras com possibilidade de ligar os pares de

palavras.

Tabela 4.5: Sugestão de uso da Ferramenta para Traduzir Silhueta

Os exercícios são usados como uma maneira de fixar o texto lido. Quando o leitor

visualizar uma imagem dos caracteres em formas gráficas, ele poderá reconhecer o texto já

lido/visualizado, o que constitui uma maneira de o estudante decifrar o texto e reforçar seu

conhecimento e entendimento deste. Ao selecionar o texto e marcar a opção de transformar em

silhueta, o texto retornará com uma forma geométrica no lugar do caractere, conforme a Figura

4.3.

4.1.4 Diretrizes construídas das atividades do Ambiente Virtual de Letramento Letrar

Ao desenvolver as atividades para o ambiente, percebeu-se que havia a necessidade

de direcionar a(o) docente em relação a qual momento poderia ser mais adequado o uso de

uma determinada atividade e a como poderia utilizá-la, além de quais conhecimentos prévios
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Figura 4.3: Exemplo do uso de silhueta no texto, Fonte: (EduPesquisa, 2015)

seriam necessários a(o) discente, e em qual fase do letramento a atividade poderia ser utilizada.

Sendo assim, um guia/diretriz foi criado a fim de ajudar a(o) docente em relação à elaboração

das atividades.

Cada atividade proposta no letramento deve ser capaz de responder a quatro questões:

Quando utilizar? Como utilizar? Por que utilizar? e Requisitos Pedagógicos e culturais. A fim

de responder a tais perguntas, um guia/diretriz foi desenvolvido para as atividades selecionadas.

Na Tabela 4.6, apresenta-se um exemplo da diretriz para atividade trabalhada na fase da

leitura; as demais estão disponíveis no apêndice F.

Tipo de atividade: Upload de vídeo com a interpretação do texto em Libras

Quando? Utiliza-se, na fase da leitura, o primeiro contato da(o) discente

com a história, pode ser utilizado em qualquer uma das fases,

caso a(o) docente queira voltar ao texto (leitura).

Como utilizar? Elaborar o vídeo para solicitar que a(o) discente assista ao

vídeo sobre o texto.

Por que utilizar? Para explorar o entendimento do texto com uma língua

acessível.

Requisitos Pedagó-
gicos e culturais?

É necessário gravar o vídeo da interpretação do texto, e em

seguida disponibilizá-lo para a(o) discente assistir.

Tabela 4.6: Exemplo da diretriz para elaboração de atividade

4.1.5 Requisitos Selecionados para o Ambiente Virtual de Letramento Letrar

Para propor os requisitos do AVA, foram realizadas duas RSL, com o objetivo de coletar

dados para propor um ambiente de aprendizagem com uma língua mediadora da interação para

crianças surdas. A partir dessas pesquisas, compreendeu-se a necessidade de utilizar os preceitos

de IHC (Rocha e Baranauskas, 2003; Preece et al., 2005; Barbosa et al., 2021), que foram

classificados em três grupos:

a) Requisitos do Ambiente Virtual

N.º Requisito do ambiente virtual/autor
1 Ambiente adaptado (Ramos et al., 2015; Cavalcante et al., 2015);

2 uso de vídeos (Pivetta et al., 2014);

3 interface personalizada pelo usuário (Lima et al., 2005);

4 uso de um Layout personalizado, com conteúdo que pode ser reutilizado e arquivado

(Zhang et al., 2008);

5 interface com tradução em Libras (Chowdhuri et al., 2012; Pivetta et al., 2014; Silva

et al., 2014; Santos et al., 2016; Tavares et al., 2017).

Tabela 4.7: Requisitos selecionados para o Letrar
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b) Requisitos do ambiente virtual

N.º Requisito do ambiente virtual/autor
1 Utilizar atividades adicionais para a aula de alfabetização e letramento (García et al.,

2013; Bueno et al., 2010);

2 utilizar exposição repetida do vocabulário (Lu et al., 2007);

3 utilizar jogo de memória, para explorar o vocabulário (Khenissi et al., 2014);

4 utilizar ferramenta para encontrar palavras com o mesmo nível lexical das(o) discentes

(Zilio e Fairon, 2017);

5 utilizar narração de histórias (Thompson et al., 2016; Lu et al., 2007);

5 utilizar a dramatização de histórias. (Bueno et al., 2010).

Tabela 4.8: Requisitos pedagógicos selecionados para o Letrar

b)Princípios de IHC,

N.º Princípios de IHC utilizados
1 Ambiente com interface simples “minimalista”;

2 interface com boa comunicabilidade;

3 interface com boa usabilidade;

4 interface com navegação fácil e intuitiva.

Tabela 4.9: Princípios de IHC utilizados no Letrar

Além disso, os princípios da Interação Humano-Computador destacam que a interface

ideal é aquela capaz de compreender a intenção de comunicação pragmática, (i.e. como as

pessoas entendem) (NielsenGroup, 2021). Da pesquisa-ação de Bueno (2014) utilizaram-se 27

requisitos no ambiente Letrar.

Na Tabela 4.1.5, apresentam-se os requisitos gerais, requisitos para o perfil professor,

requisitos para o perfil discente, requisitos da ferramenta de texto, de imagem e vídeo, que foram

selecionados para o ambiente Letrar.

N.º Descrição dos requisitos gerais
1 Ambiente multilínguas (Libras e Português).
2 Ambiente multimídia (texto, imagem e vídeo).
3 Criação e possibilidade de trabalho continuado em projetos.
4 Acesso a projetos existentes, em andamento e concluídos (docente e discente).
5 Ambientes de criação e edição de textos e vídeos, para a criação de materiais de

aula e atividades (docente) e de criação (discente).
6 A interface deve associar entre si texto em Língua Portuguesa, Libras, imagem e

vídeo.
7 Registro e impressão de atividades propostas e realizadas.
8 Upload e download de documentos em texto e vídeo (docente e discente).
9 Glossário da Língua Portuguesa para a Libras. O glossário deverá associar, a cada

palavra, uma descrição na Libras.
Descrição Requisito para o perfil docente

1 O ambiente deve permitir a(o) docente o acesso integral e discentes dos projetos

de que participa.
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2 O ambiente deve permitir a(o) docente, também, a inclusão de retorno sobre a

solução apresentada pela(o) discente a cada atividade prevista no caderno (notas,

correções, explicações e sugestões de melhoria do texto escrito pela(o) discente).
Descrição Requisito para o perfil discente

1 A interface, além de funcional, deve ser atrativa e fácil de utilização pelo público

infantil (ao qual se destina).
2 A(O) discente deve ter acesso controlado ao seu “Caderno de Atividades” de

projetos em andamento.
3 A(O) discente deve poder criar seus próprios dicionários com imagens associadas

às palavras, às expressões aprendidas e aos sinais (importante para as crianças nas

fases iniciais do letramento).
Descrição da Ferramenta de Texto

1 Tratamento e diversas formas de visualização para marcação de texto em vários

níveis com unidade e sentido: caracteres, cadeias de caracteres (prefixo, morfema e

sufixo de palavras, frases nominais e verbais, parágrafos, conjuntos de parágrafos).
2 Destaque visual ou supressão no texto das suas pontuações.
3 Supressão de palavras e frases no texto sendo trabalhado para a elaboração de

tarefas.
4 Transformação em silhueta de palavras e frases no texto sendo trabalhado para a

elaboração/realização de tarefas.
5 Destaque para percepção e identificação visual de frases, palavras, cadeias de

caracteres (fontes diversas, cores, forma, tamanho, entre outros).
6 Destaque de sujeitos, verbos e objetos no texto, cada um com uma cor pré

determinada e informada pela(o) docente durante a atividade.
7 Criação de cartazes (fichas) a partir de documentos textuais (em tamanho padrão

para ser fixado em parede ou painel e utilizado em sala de aula). O cartaz tem o

potencial de exibição a um grupo de discentes em sala de aula e, assim, promover

atividades em grupo.
8 Criação de etiquetas (caractere, palavras ou frases selecionados como parte de

questão linguística abordada no projeto. Exemplos: artigos e preposições). O uso

de etiquetas juntamente a cartazes promove o trabalho cooperativo e colaborativo

em sala de aula;
9 Estatísticas do texto (exemplos: palavras de maior ocorrência no texto e em

determinada língua, número de palavras diferentes).
Descrição da Ferramenta de Imagem

1 Edição de imagens (recorte, inibição, ampliação, destaque, entre outros), princi-

palmente, para que textos sociais possam ser explorados juntamente aos alunos.
2 Ferramenta de desenho, para que a(o) discente possa transpor para a linguagem

pictórica, quando necessário, as narrativas apresentadas em vídeo, texto e/ou

imagem pela(o) docente.
Descrição da Ferramenta de Vídeo

1 Ferramenta que a(o) discente possa visualização de vídeos disponíveis permitindo

o controle do processo de exibição dos mesmos.
2 Ferramenta que possibilite a(o) docente a edição de vídeo (com sincronização

para destaque no vídeo de expressões a serem trabalhadas no texto escrito ou

material impresso digitalizado).

Tabela 4.10: Requisitos da Pesquisa Ação
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Alguns requisitos foram parcialmente utilizados, e outros requisitos foram utilizados sem

alterações. Alguns não foram utilizados, como as representações da datilologia, não consideradas

no ambiente para serem disponibilizadas na tradução dos vídeos em virtude de seu uso referir-se

à nomeação de coisas, pessoas e lugares, de não haver sinal correspondente na Libras, e de ser

ensinada no último ano da educação infantil. Ressaltam-se, também, recursos tecnológicos que

já estão disponíveis na Web como o leitor de caracteres (OCR).

Para identificar as ferramentas/aplicativos comuns em AVA’s, foi realizada avaliação

com uma docente regente que atua com o público da pesquisa. Na Tabela 4.11, descrevem-se as

ferramentas que foram consideradas mais apropriadas, conforme a escala (Likert, 1932) (Fácil e

Muito Fácil).

Tabela 4.11: Ferramentas avaliadas pela especialista em letramento

Aplicativo/Ferramenta Nível na escala Likert
Agenda Fácil

Avaliações Fácil

Base de Dados Neutro

Chat Fácil

Enquete Neutro

Fórum Fácil

Glossário Muito Fácil

lição Fácil

link Muito Fácil

Perfil Muito Fácil

Relatório Difícil (só para controle dos pais)

Tarefa Neutro

Esses requisitos são destinados à interação com o ambiente Letrar dos perfis de docente

e discente. Além disso, com base na pesquisa-ação de Bueno (2014), este trabalho tomou como

base e utilizou os mesmos perfis de discente e docente. E desenvolveu as atividades para os dois

perfis. O perfil de docente pode utilizar o ambiente para elaborar as atividades para a(o) discente,

que pode se destinar à sala de aula ou ao AVA, além de realizar a correção dessas atividades. O

perfil de discente pode realizar as atividades propostas pela(o) docente e consultar suas atividades

realizadas (Bueno, 2014; Haiduski, 2016). O trabalho de Haiduski (2016) utilizou os dois perfis

e fundamentou-se na Pesquisa-ação de Bueno (2014) para coletar alguns requisitos utilizados

no Ambiente de Autoria Web. Esta tese utilizou alguns casos de uso descritos no Ambiente de

Autoria Web, e algumas descrições dos diagramas de classe.

Sua apropriação, juntamente a(o) docente, deve acontecer em um laboratório que

comporte todos os estudantes da turma. Já em casa, somente o acesso a tablets, como os adotados

no Programa UCA (um computador por aluno) dos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma

Roussef, garantiria esse acesso pelas crianças e seus pais ou responsáveis (Canal et al., 2014;

Soares e Rela, 2019).

4.1.6 Considerações finais

Neste capítulo descreveram-se os requisitos desenvolvidos para o ambiente Letrar. Da

Pesquisa-Ação de Bueno (2014), 27 requisitos foram destinados à construção de ambiente

bilíngue tecnológico e as atividades foram elaboradas. O ambiente Letrar foi projetado em

três fases seguindo uma sequência de desenvolvimento das atividades conforme o MLVD.
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Para instrumentalizar as atividades, foram desenvolvidas diretrizes de como a(o) docente pode

desenvolver as atividades no ambiente Letrar e sugestões para explorar cada ferramenta e a

fase do letramento mais apropriada para incluir a atividade. Os requisitos foram classificados

em três grupos (requisitos do ambiente virtual, requisitos pedagógicos e requisitos de IHC). O

requisito do ambiente, em destaque, é disponibilizar na interface a tradução em língua acessível;

para o requisito pedagógico, é utilizar a narração de histórias para o ensino-aprendizagem e a

dramatização dos textos trabalhados; e, para os requisitos de IHC, é necessário disponibilizar uma

interface que privilegie o design minimalista. Além desses outros requisitos foram elaborados, e

oito ferramentas Ava consideradas "fáceis"e "muito faceis"conforme a escala Likert, avaliadas

pela docente especialista, foram disponibilizadas no ambiente.
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5 MODELOS DO AMBIENTE VIRTUAL DE LETRAMENTO LETRAR

Neste capítulo descreve-se o processo de desenvolvimento do Ambiente virtual Letrar.

Apresenta-se o Modelo conceitual, especificam-se os diagramas da UML, os diagramas de casos

de uso e a descrição de um caso, detalham-se os princípios e diretrizes de Design em IHC que

foram considerados, detalham-se as interfaces para interação do Ambiente Virtual de Letramento

Letrar e mostram-se as principais interfaces e suas funcionalidades. Ressalta-se que os elementos

gráficos utilizados na interface são descritos.

5.1 MODELO CONCEITUAL DO AMBIENTE VIRTUAL LETRAR

O modelo conceitual foi elaborado para especificar os módulos da arquitetura do

ambiente. Uma modelo conceitual tem o objetivo de ajudar o usuário a entender as possíveis

ações do sistema (Rocha e Baranauskas, 2003; Barbosa et al., 2021). Sendo assim, para o

desenvolvimento do modelo conceitual e do protótipo, realizaram-se revisões de literatura,

relacionadas ao mapeamento dos requisitos necessários, para o desenvolvimento das interfaces

e design. Além disso, investigaram-se, neste trabalho, os modelos de Ambientes Virtuais de

Aprendizagem – AVAs — que surgiram ao final dos anos 90 e usaram os recursos do WWW (World
Wide Web) — também conhecida como AVEA (Ambiente Virtual de Ensino–Aprendizagem),

consoante Pereira (2013), descritos no Cap. 2 do referencial teórico.

A proposta do Ambiente Virtual Letrar foi desenvolvida com base nessas análises.

Conforme as revisões, identificou-se que esses modelos, ainda, precisam incorporar recursos

apropriados ao público surdo. Por outro lado, eles disponibilizam vários recursos de texto,

visuais, gráficos destinados à mediação pedagógica na modalidade a distância e na modalidade

presencial, que poderiam ser utilizados no ambiente que esta pesquisa pretendia desenvolver.

A Tabela 5.1 detalha os capítulos em que cada requisito foi construído do Letrar.

Tabela 5.1: Requisitos do ambiente Letrar

Requisito Capítulo
Definição de modelos Ava capítulo 2

Requisitos de acessibilidade capítulo 2

Requisitos para o ambiente virtual capítulo 3

Requisitos pedagógicos capítulo 3

Ferramentas AVA capítulo 3

Funcionalidades do Software Idéograhix capítulo 3

Requisitos da Pesquisa-Ação capítulo 4

Modelos de caso de uso do Ambiente de Autoria Web capítulo 4

Atividades da Pesquisa-Ação capítulo 4

Sugestões para explorar os recursos do ambiente Letrar capítulo 4

Diretrizes para construção das atividade no Letrar capítulo 4

Principios de IHC capítulo 4

Sendo assim, o ambiente proposto incluiu algumas ferramentas AVAs consideradas

mais adequadas, pelo estudo descrito no Cap. 3. E, a partir dessas considerações, o protótipo foi

desenvolvido, conforme as etapas listadas na Figura 5.1 do desenvolvimento do protótipo:
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Figura 5.1: Etapas do desenvolvimento do protótipo

5.1.1 Modelo Comportamental do Ambiente Virtual de Aprendizagem Letrar

Um modelo comportamental mostra qual usuário realiza determinada funcionalidade do

sistema, ou seja, as interações do usuário no sistema (Barbosa et al., 2021). Sendo assim, para essa

proposta, foi desenvolvido um modelo comportamental do Ambiente Virtual de Aprendizagem

Letrar, com base nos modelos dos diagramas da UML dos trabalhos de (Bueno, 2014; Haiduski,

2016). A partir desses modelos, outras funcionalidades foram incluídas no modelo proposto e os

diagramas de casos de uso, de classes e a arquitetura do ambiente foram desenvolvidos.

5.1.2 Diagramas da UML do Ambiente Virtual de Aprendizagem Letrar

Para descrever os requisitos do modelo comportamental desta Tese, foi utilizada a UML

(Unified Modeling Language) – Linguagem de Modelagem Unificada, descrita por (Fowler, 2005).

No modelo Bueno (2014), a(o) docente tem seu próprio projeto, elabora o material motivador,

elabora atividades e corrige as atividades realizadas pela(o) discente. A(O) discente visualiza o

projeto da(o) docente, realiza as atividades e cria seu dicionário. O modelo detalha as interações

da(o) docente e da(o) discente, e destaca os casos de uso destinados para o perfil docente, bem

como as interações da(o) discente com o ambiente. Para elaborar os diagramas do ambiente, foi

utilizado o modelo proposto por Haiduski (2016), adaptado de (Bueno, 2014).
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Esses dois modelos serviram de base, no entanto, para o modelo do ambiente proposto

nesta tese. Foram realizadas algumas modificações e incluídas outras funcionalidades, os perfis

de usuário de “docente” e “discente” foram os mesmos utilizados nos trabalhos de (Bueno, 2014;

Haiduski, 2016). Além disso, a classe Projeto foi incluída, assim como algumas atividades e a

correção de atividades.

Na Figura 5.2, descrevem-se as atividades para o perfil docente, as possibilidades de

interação no ambiente, que são: atividades de criar projeto/turma, criar unidade, criar material

multímidia, criar atividade do letramento, criar atividades AVA, compartilhar projeto e corrigir

atividades. Os demais diagramas estão descritos no apêndice H desta tese.

Figura 5.2: Diagrama para o perfil docente

Para o ambiente, 29 casos de uso foram descritos, com o perfil da(o) docente, discente e

comuns aos dois perfis. A seguir apresenta-se a descrição do caso de uso cadastrar perfil comum

aos dois perfis, os demais são apresentados no Apêndice I desta tese. A seguir a descrição do

caso de uso Cadastrar perfil.

Caso de uso - cadastrar perfil - docente e discente
Descrição: este caso de uso é iniciado pela(o) docente ou pela(o) discente para o

cadastro do perfil:

• Cadastrar perfil no ambiente.

Pré-condições - este caso de uso pode iniciar somente se:
• O ambiente tiver executado o - caso de uso 1 - Identificação do ator.

Pós-condições Após o final normal desse caso de uso, o ambiente deve:
• O cadastro de ator preenchido.

• Ator(a) Primário Docente e discente.

Fluxos de Eventos Principais
1. O(A) ator insere seu nome na opção “nome”;

2. o(a) ator(a) insere seu sobrenome na opção “sobrenome”;

3. o(a) ator(a) insere sua cidade na opção “cidade/município”;

4. o(a) ator(a) insere seu país na opção “país”;

5. o(a) ator(a) insere sua foto na opção “imagem do ator”;

6. o(a) ator(a) clica na opção “salvar” após realizar o cadastro;

7. O caso de uso é finalizado.

Fluxos de Eventos Alternativos
A1. O(A) ator(a) pode escolher não realizar o cadastro.
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1. O(A) ator(a) pode cancelar o cadastro na opção “cancelar”, uma mensagem perguntará

se ele tem certeza que deseja cancelar o cadastro;

2. O(A) ator(a)r pode voltar para a tela anterior, uma mensagem perguntará se ele tem

certeza de que deseja sair do cadastro sem salvar.

Fluxos de Eventos Exceções
E1. O campo nome está em branco.

1. 1. O ambiente verifica que o campo Nome não foi preenchido, retorna a mensagem

“informar Nome” e destaca o campo que não foi preenchido em vermelho e negrito;

2. O Caso de Uso é reiniciado.

E2. O campo sobrenome está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo Sobrenome não foi preenchido, retorna a mensagem

“informar Sobrenome” e destaca o campo que não foi preenchido em vermelho e negrito;

2. O Caso de Uso é reiniciado.

E3. O campo Endereço de e-mail está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo Endereço de e-mail não foi preenchido, retorna a

mensagem “informar e-mail”, destaca o campo que não foi preenchido em vermelho e negrito;

2. O Caso de Uso é reiniciado.

E4. O campo cidade/município está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo cidade/município não foi preenchido, retorna a

mensagem “informar cidade”, destaca o campo que não foi preenchido em vermelho e negrito;

2. O Caso de Uso é reiniciado.

E5. O campo país está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo país não foi preenchido, retorna a mensagem

“informar país”, destaca o campo que não foi preenchido em vermelho e negrito;

2. O Caso de Uso é reiniciado.

E6. O campo imagem do(a) ator(a) está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo imagem do(a) ator(a) não foi preenchido, retorna a

mensagem “colocar foto”, destaca o campo que não foi preenchido em vermelho e negrito;

2. O Caso de Uso é reiniciado.

Na Figura 5.3, detalha-se o Diagrama de Classes da UML, em que a classe principal

do ambiente é a classe Projeto, a classe Unidade está ligada à classe Projeto, e a Classe Turma

à Classe Unidade. A Unidade pode ser selecionada em várias Turmas, e, para cada Turma, há

várias Atividades. Todas são classes dependentes da classe Projeto, e as classes Atividades do

letramento e atividades AVA contêm, respectivamente, as atividades de letramento propriamente

ditas e as do AVA. A classe Atividade realizada é derivada da classe atividade. Além disso, o

ambiente possui as classes Docente e Discente. No diagrama, os atributos estão identificados

com os tipos referentes aos valores que cada atributo possui, a descrição de todas as classes estão

disponíveis no apêndice J desta tese.
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Figura 5.3: Diagrama de Classe do Ambiente Letrar

Na Figura 5.4, descreve-se a Arquitetura do Ambiente virtual Letrar, o desenho detalha

arquitetura HCI-SL, da qual o ambiente faz parte, é uma arquitetura que vem sendo desenvolvida

em diversas dissertações e teses construídas iniciadas desde 2005, e possui o objetivo de

contribuir para a promoção de uma educação bilíngue para Surdas(O) com auxílio de ferramentas

tecnológicas.

Figura 5.4: Arquitetura HCI-SL incluindo o Ambiente Letrar. Adaptado de (García 2021)
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A arquitetura do ambiente Letrar possui as bases para o dicionário bilíngue (língua

portuguesa e libras), glossário (língua portuguesa e libras). A base do vídeo tradutor em Língua

Portuguesa e Libras; a base do banco de imagem repositório das imagens utilizadas nos projetos;as

bases referente aos perfis de docente e discente são: o projeto (o projeto será construído pela

docente e utilizados pelos discente): diretrizes do método (serão utilizadas para a elaboração das

atividades), atividades propostas (atividades desenvolvidas pelas docentes), atividades AVA (são

atividades que a docente desenvolverá para cada recurso AVA disponível no ambiente), atividades

realizadas (são as atividades desenvolvidas pelos discentes e que deverão ser corrigidas pelas

docentes).

5.2 PROCESSOS DE DESIGN DE IHC PARA O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZA-

GEM LETRAR

Uma solução de design passa por vários refinamentos até atingir o modelo ideal, e

requer do projetista conhecimento e interpretação sobre a solução a ser desenhada, é um processo

de experimentação sucessiva até atingir o modelo final (Barbosa et al., 2021). Além disso, o

projetista pode utilizar as diretrizes da Interação Humano-Computador que é definida como: “a

disciplina preocupada com o design, avaliação e implementação de sistemas computacionais

interativos para uso humano e com o estudo dos principais fenômenos ao redor deles” ACM

SIGCH, 1992, p.5.

Sendo assim, utilizaram-se, nesta tese, um protótipo, e as diretrizes de IHC para propor

a solução. A primeira versão foi realizada no papel, três versões construídas, após ajustes e

refinamentos, totalizando 39 (trinta e nove) frames desenvolvidos para o ambiente.

Na Figura 5.5, detalha-se o primeiro desenho para a tela do Perfil docente. O usuário

poderá realizar o cadastro, e suas funcionalidades são: cadastrar perfil; acessar perfil; editar

perfil; excluir perfil; Salvar perfil). Esse perfil foi desenhado para os dois perfis do ambiente.

Uma segunda versão foi construída, e retirada a opção de o usuário ver o Projeto localizado no

menu lateral esquerdo, pois é uma funcionalidade destinada, apenas, a(o) docente.

Figura 5.5: Desenho do Protótipo do Ambiente Virtual Letrar

Na Figura 5.6, detalha-se a tela inicial do ambiente para o perfil da(o) discente. Contém:

relatório, os menus suspensos na lateral esquerda das funcionalidades e, à direita das ferramentas

AVAs, o calendário, e a opção de criar evento no calendário em outra janela. Além disso, a
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identificação da turma da(o) discente, a opções de acessibilidade, a opção de visualização da

caixa de mensagens, e o ícone de tradução da Libras na lateral, à direita da tela, detalham as

fases do letramento. Também revela quais itens a ferramenta de texto deveria conter.

Figura 5.6: Tela inicial protótipo para o perfil discente

5.2.1 Princípios e Diretrizes de Design em IHC utilizadas no Ambiente Virtual Letrar

Alguns autores foram revisados para verificar os princípios e diretrizes em IHC. Após

a revisão, algumas recomendações foram aplicadas às interfaces. Para Shneiderman (1998),

desenvolver uma boa interface depende de algumas garantias. Ele propôs as 8 regras de ouro, que

são: o sistema deve prover a consistência no design; buscar o desenho universal; aplicar recursos

com feedback na interação; a interface deve ter a menor quantidade de erro possível; sistema

deve informar início e fim de uma ação; o sistema deve reverter uma ação errada rapidamente;

o sistema deve permitir o controle das ações pelo usuário e reduzir a necessidade de uso de

memória de curta duração.

Também procurou-se atender à norma da ISO9241-11:18 (1998) sobre os critérios de

usabilidade, que destaca a necessidade de prover uma interface intuitiva, fácil de aprender a

utilizar, não induza o usuário ao erro, e uma interação que satisfaça o usuário.

Após a construção do protótipo inicial, foi desenvolvido o protótipo digital, considerando-

se as recomendações revisadas, das diretrizes, requisitos e as heurísticas de NielsenGroup (2021),

a fim de garantir que as interfaces atendessem às necessidades e expectativas do usuário, e que a

interface tivesse uma boa usabilidade. A seguir detalham-se algumas interações desenvolvidas

no ambiente que atendem às heurísticas.

• Ao finalizar uma ação, o sistema dá um feedback para o usuário, e pergunta se ele

“deseja salvar a atividade”. Atende à heurística 1;

• um contador com cor em destaque para as mensagens recebidas e não lidas. Atende à

heurística 1;

• na opção de corrigir atividades, há um botão em destaque com a palavra Corrigir. Após

realizada a correção, o botão não fica mais visível. Atende à heurística 1;

• um marcador de cor vermelha para identificar o usuário que está falando no chat no

momento atual. Atende à heurística 1;
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• uma cor diferenciada para identificar em qual fase do letramento o usuário está no

momento. Atende à heurística 1;

• uma identificação da turma que o usuário está logado. Atende à heurística 1;

• o rótulo das atividades para a(o) discente realizar no ambiente foi escrito com os verbos

no infinitivo, pois o ambiente é destinado para usuários surdos. Atende à heurística 2;

• e disponibilizada a opção com ícone gráfico de X para as telas que executam uma

interação. Atende à heurística 3;

• a cor dos botões para funções iguais, disposição dos mesmos lugares na interface, e

cores que se complementam. Atende à heurística 4;

• os botões de acessibilidade seguem os padrões utilizados. Atende à heurística 4;

• o usuário poderá salvar para ele um projeto e atividades já elaboradas por outras pessoas.

Atende à heurística 7;

• os menus suspensos, para deixar a interface mais simples, com o menu principal para os

acessos rápidos, e o menu secundário. Atende à heurística 8;

• as interfaces foram desenhadas com a menor quantidade de itens possível. Atende à

heurística 8;

• caso o usuário digite no campo alguma informação errada, o sistema informará que

o dado inserido é incorreto, tais como a senha de login ou email não está cadastrado.

Atende à heurística 9;

• uma ajuda com vídeo da tradução em Libras é disponibilizada para a(o) discente. Atende

à heurística 10;

• para a(o) docente, disponibiliza-se um guia/diretriz para a elaboração das atividades.

Atende à heurística 10.

Para o ambiente Letrar, alguns dos critérios de acessibilidade da WCAG foram atendidos,

destacam-se:

• O glossário para termos do ambiente, atende ao critério 3.1.3 (compreensível) garantia

de acessibilidade com o nível (AAA), o mais detalhado dos critérios;

• os componentes de navegação permanecem iguais em todas as páginas, atendendo,

assim, ao critério de consistência 3.2.4 (compreensível) e nível AA;

• a tradução com o vídeo em Libras de todo o conteúdo pré-gravado, atendendo ao critério

1.2.6 (perceptível) nível AAA.
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5.2.2 Elementos gráficos utilizados na interface

Os elementos gráficos foram definidos para tornar a interface mais simples possível e,

assim, atender ao design “minimalista”, com cores atrativas sem cansar a visão do usuário, e com

o uso de pouca informação textual na tela, pois seu público será o de crianças surdas. Além disso,

procurou-se atender à Heurística 4 de usabilidade para a padronização dos elementos gráficos e

ações, como os botões, as mensagens, as caixas de texto a disposição de cores nas interfaces,

a visualização das informações, mantendo as mesmas características. Seguiram-se, também,

outras recomendações detalhadas na seção anterior.

As definições de design gráfico foram elaboradas por Lucas Toshio Takeuchi, um designer

gráfico de Curitiba, graduado pela Universidade Federal do Paraná em 2019. Desenvolve projetos

pensados para pessoas desde branding e comunicação visual até projetos de design da informação,

especialmente focados em acessibilidade. Também trabalha com tipografia, ilustração, motion
design e música. Atualmente, trabalha criando marcas, projetos de comunicação interna, entre

outros. Esse designer elaborou o design gráfico a partir dos frames do protótipo em papel

desenhados pela pesquisadora, e os requisitos colocados pela autora desta tese para os elementos

listados a seguir.

• Tipografia: tipografia aberta (grandes contraformas internas) para títulos principais, e

uma tipografia sem serifa, leve e simples para textos corridos, a fim de facilitar a leitura

e a compreensão dos textos;

• cores básicas, mas que se complementam, evocam ludicidade sem pesar a visão ao

longo da navegação;

• recursos de acessibilidade: tradução para Libras sempre visível em toda a navegação,

aumento e diminuição de fonte, mapa do site;

• navegação do ambiente: abas para selecionar fases etapa das aulas, abas para as

sub-etapas de cada unidade;

• recursos de mídia: vídeo introdutório para cada etapa (apresentado pela(o) docente);

• acesso ao ambiente: menu principal com acessos rápidos, menu secundário (menu do

usuário);

• recursos extras: calendário para uso individual da(o) discente ou uso coletivo para a

turma;

• acesso a ferramentas AVA: chat, mensagem, enquete, diário de bordo, fórum de

discussão.

Na Figura 5.7, mostram-se os elementos gráficos utilizados no ambiente, que são fonte,

paleta de cores, botões, display do vídeo, cabeçalho e rodapé
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Figura 5.7: Elementos gráficos utilizados na interface
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5.3 INTERFACE PARA INTERAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL DE LETRAMENTO

LETRAR

Após a criação final do protótipo no papel, foi elaborado o protótipo no formato digital,

o software utilizado na criação foi o Adobe XD (ferramenta de design para criação de protótipos),

para o desenvolvimento de aplicativos Web e aplicativos móveis. Para o ambiente, foram criados

49 (quarenta e nove) frames. Neste capítulo serão apresentadas, apenas, algumas interfaces que

mostram as características e o diferencial do ambiente Letrar.

Na Figura 5.8, apresenta-se a primeira proposta dos elementos gráficos elaborados na

primeira versão. Nessa fase, os elementos avaliados foram as cores principais utilizadas, os

botões, a fonte, a disposição dos elementos na tela. Nesta primeira análise, a cor vermelha

de alguns botões foi substituída por ser considerada uma cor de alerta. Nesse caso, optou-se

para deixarem-se, apenas, os elementos que necessitavam de destaque visual (e.g., uma ação de

exclusão).

Para a acessibilidade em Libras, a solução inicial foi projetada para o lado direito da

tela, de acordo com o padrão atual. Posteriormente, foi alterado para aparecer em cada item da

interface. O botão ficará igual à proposta inicial. Nessa primeira fase, o ambiente não possuía

nome. Mais tarde, foi definido como Letrar.

Figura 5.8: Primeira proposta da interface

O ambiente Letrar oferece funções de acessibilidade, alto contraste, aumentar ou

diminuir fonte, a opção de acessibilidade com o vídeo para a tradução em Libras do conteúdo,

as legendas nos vídeos. As funções para as teclas de atalho de acessibilidade também deverão

ser implementadas. As funcionalidades desenvolvidas para o ambiente possuem dois perfis de

usuário (docente e discente). O perfil docente é aquele responsável para criar, no ambiente, um

projeto de estudo.

Um projeto de estudo possui as fases, unidades e atividades; as fases foram projetadas

para a exploração gradual do nível de conhecimento de cada atividade proposta seguindo a

MLVD.

As fases que estão dispostas na tela do ambiente são: Leitura, Interpretação e Análise

linguística. A concepção de separar as fases surgiu do próprio método de letramento, no qual a(o)

docente realiza uma leitura, e explora o texto em partes. No entanto, a(o) docente não necessita

passar por uma fase inteira para ir para a próxima. A proposta é que ele defina a utilização e

tenha liberdade de escolha, conforme seus critérios, adaptados ao conhecimento de cada turma.
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As unidades foram projetadas para que a(o) docente pudesse dividir os assuntos, seguindo

a divisão de unidades de estudos de uma sala de aula presencial. E, por fim, o projeto possui as

atividades que a(o) docente criará no ambiente para a(o) discente desenvolver. Na Figura 5.9,

apresentam-se alguns dos recursos de acessibilidade do mapa do site do Ambiente Letrar.

Figura 5.9: Mapa do Site

Na Figura 5.10, detalham-se os ícones da barra de texto das funcionalidades desenvolvidas

para o letramento baseadas no Software Idéographix: ferramentas de texto (exibir), ferramentas

de texto (Ordenar), ferramentas de texto (Filtrar), banco de imagem, estatística de texto, imprimir

etiquetas, gravar vídeo, salvar em PDF, ferramenta de desenho, dicionário de palavras, dicionário

e link para uma ferramenta Free OCR. Além dessas funcionalidades, a barra principal do editor

de texto disponibilizará os recursos comuns do editor de texto.

Figura 5.10: Barra de Ferramentas das funcionalidades

5.3.1 Interface da tela de login

Tela destinada para o usuário realizar a autenticação no ambiente. Ele, também, tem

acesso para a tela de cadastrar perfil, recuperar senha esquecida, e conhecer a história da

concepção do ambiente.

• Criar perfil: nessa tela o usuário cadastra seus dados pessoais, como nome, sobrenome,

endereço de e-mail, cidade que reside, imagem/foto do usuário, país que reside, ele

poderá salvar, ou cancelar a operação;

• tela de recuperar senha: o usuário poderá recuperar a senha nessa tela, deverá buscar

o usuário pelo nome do usuário, ou pelo endereço de e-mail cadastrado. Ele será

redirecionado para seu e-mail com as instruções para um novo acesso;

• tela sobre o ambiente Letrar: nessa tela ele terá acesso a história da concepção do

ambiente Letrar mediado pela língua de sinais, e contextualiza as pesquisas envolvidas

realizadas antes desse projeto de pesquisa.
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5.3.2 Interface da tela tela inicial de entrada (Home)

Na Figura 5.11, detalha-se a tela inicial de entrada no ambiente, a turma está identificada

na parte superior da tela. Caso o acesso seja da(o) docente, ele poderá selecionar a turma que

trabalhará, clicando na seta abaixo do nome da turma; as fases do letramento estão dispostas na

tela, os dois menus suspensos da esquerda contêm as funções do ambiente:

• o menu da esquerda disponibiliza as opções do ambiente, as fases e a opção de calendário;

• tela calendário: nessa opção o usuário pode criar um evento para o calendário, localizado

no menu principal. Este será redirecionado para uma segunda tela, na qual deverá

informar os campos de nome do evento, a data do evento, e uma descrição sobre o

evento;

• tela criar evento: nessa opção, o usuário pode criar um evento a partir do calendário

localizado no menu principal; será redirecionado para uma segunda tela, em que ele

deverá informar os campos de nome do evento, a data do evento, e uma descrição sobre

o evento;

• o menu da direita contém as opções para o usuário e ferramentas Ava, além da opção

SAIR do ambiente;

• a barra principal possui as opções de acessibilidade, e a opção para o usuário visualizar

suas mensagens com identificador para mensagens recebidas e não lidas, além do ícone

para a tradução da Libras.

Na Figura 5.12, apresenta-se a tela das fases do letramento do ambiente (leitura,

interpretação e análise linguística).

• As unidades do projeto;

• e as atividades elaboradas pela(o) docente, para a(o) discente realizar no ambiente;

• o vídeo em Libras para a tradução da atividade selecionada, com legendas.

Figura 5.11: Tela inicial do ambiente Letrar Figura 5.12: Tela de fases do letramento

5.3.3 Interface da tela criar projeto

Tela 1: para cadastrar um projeto no ambiente, o usuário pode selecionar uma das

opções detalhadas na Figura 5.13; criar um projeto novo ou utilizar um já cadastrado. O usuário

poderá selecionar uma das opções de cadastrar um novo projeto ou utilizar um projeto publicado.

Ao clicar na opção, o ambiente redireciona o usuário para outra tela. Um projeto de estudo
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tem a caraterística principal de ser colaborativo e interdisciplinar. Nesta tese foi desenvolvida a

opção de Publicar, quando a(o) docente cria e publica um projeto, ele disponibiliza para outras(o)

docentes.

Tela 2: caso ele selecione a opção novo, deverá preencher os campos conforme a Figura

5.14 que detalha a interface Cadastrar projeto novo: nessa tela, o usuário deverá cadastrar os dados

do projeto, o nome, uma descrição, o objetivo, selecionar a turma, série/ano e as palavras-chave

que identifiquem o projeto. Caso queira incluir alguma observação, as ações que ele poderá

realizar nesta interface são: excluir, editar, salvar e publicar o projeto.

Tela 3: conforme a Figura 5.15, detalha as opções de selecionar/visualizar os projetos

publicados quando o usuário selecionar a opção atualizar projeto na tela de cadastro de projeto

publicado. Ele será direcionado para essa tela de configurar projeto, em que deverá selecionar o

projeto que deseja (a tela já carrega o projeto selecionado anteriormente), selecionar a turma,

selecionar ou criar nova unidade, incluir participante na turma e selecionar as fases do letramento.

Ao final das configurações, deverá salvar o projeto.

Tela 4: após selecionar um projeto publicado, conforme Figura 5.16,o usuário poderá

selecionar as atividades cadastradas que deseja utilizar, e, ainda, organizar o projeto da sua

maneira. É necessário selecionar a turma. Caso a turma não esteja cadastrada, ele poderá

incluí-la. As ações disponíveis são: excluir, editar, atualizar projeto, salvar e publicar;

Figura 5.13: T1- o usuário seleciona uma opção de projeto Figura 5.14: T2- o usuário configura o projeto novo

Figura 5.15: T3- o usuário seleciona o projeto publicado
Figura 5.16: T4- o usuário configura o projeto publicado

5.3.4 Interface da tela de criar atividade

Tela 1 - para criar/selecionar uma atividade já cadastrada. Na Figura 5.17, detalham-se

os campos: nome da atividade, descrição, objetivo, tipo da atividade, turma/série, palavras-chave

e observação. As ações disponíveis são: selecionar, excluir, editar, salvar e publicar, e poderá
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configurar uma atividade, cadastrar uma nova atividade e ainda visualizar as diretrizes das

atividades. Após a configuração da atividade, o ambiente redireciona o usuário para a tela de

cadastro de atividade no editor de texto. Por meio dessa funcionalidade, o usuário (para o perfil

da(o) docente) poderá buscar uma atividade cadastrada nas unidades e editar.

Tela 2 - caso ele selecione a opção de diretriz, conforme a Figura 5.18, detalham-se as

diretrizes para a elaboração das atividades: são quatro perguntas que a(o) docente deve responder

para elaborar a atividade: Quando usar? Como usar? Por que utilizar? e Requisitos pedagógicos.

Tela 3 - a Figura 5.19 detalha a tela para cadastrar uma atividade nova, os campos são:

projeto, unidade, fase do letramento, nome da atividade, descrição, objetivo, tipo da atividade,

turma/série, palavras-chave e observação, e pode buscar pelo tipo de atividade cadastrada (ao

clicar no tipo de atividade as diretrizes poderão ser consultadas), as ações disponíveis: selecionar,

excluir, editar, salvar e publicar.

Tela 4- após a criação da atividade ou seleção, será redirecionado para a tela do editor

de texto conforme a Figura 5.20. As funcionalidades estão disponibilizados na barra principal

que são: função de Ordenar (executa a ordenação das palavras que pode ser em ordem alfabética

e em colunas); função Filtrar possui 4 (quatro) recursos que podem ser aplicados ao texto (exclui

números, excluir pontuação do texto, exclui nome próprios e exclui palavras abreviadas); função

Exibir para marcar as palavras do texto em cores, exibir somente as palavras-chave selecionadas,

transformar o texto em silhueta todo o texto ou partes, e criar espaços entre as palavras na opção

de marcar quantas palavras pular antes do espaço vazio. O recurso permite, também, selecionar

o tipo de fonte definida com base no software proprietário Idéographix;

Figura 5.17: T1- o usuário cria/seleciona a atividade Figura 5.18: T2- o usuário visualiza as diretrizes

Figura 5.19: T3- o usuário cria uma atividade nova Figura 5.20: T4- o usuário elabora a atividade no editor

Ferramentas do editor de texto: (ferramenta de imprimir o texto em etiquetas; ferramenta

de estatísticas do texto; ferramenta de visualizar vídeo; ferramenta de desenho; ferramenta de

banco de imagem; ferramenta de dicionário do texto; ferramenta de dicionário)
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Figura 5.21: T5- ferramenta para imprimir o texto em

etiquetas
Figura 5.22: T6- ferramenta para criar estatística de texto

Figura 5.23: T7- opção para criar dicionário de palavras

do texto
Figura 5.24: T8- o usuário cria o dicionário dos sinais em

Libras

Figura 5.25: T9- ferramenta de repositório de vídeo
Figura 5.26: T10- interface para a(o) docente corrigir as

atividades

Na Figura 5.21, a ferramenta Imprimir etiquetas permite imprimir, em etiquetas, o texto

selecionado, escolher o formato, a quantidade, o tipo de fonte, o tamanho da fonte, e a cor e o

estilo (normal, itálico, sublinhado), as ações de cancelar e imprimir estão disponíveis.

Na Figura 5.22, detalha-se a interface de criação de dicionário de palavras do texto

ferramenta Estatística de texto pode ser usada para identificar as palavras do texto e mostrar as

palavras terminadas por uma cadeia de caracteres inseridos, listar palavras em ordem alfabética,

mostrar o número de ocorrência em que esta palavra aparece no texto e sinais.

Na Figura 5.23, o Dicionário de palavras do texto está disponível na barra de texto da

tela de Criar atividade. Para acessar essa tela, o usuário deve clicar no ícone de dicionário.

Na Figura 5.24, a ferramenta dicionário disponibiliza a tradução em língua de sinais,

para cada palavra inserida. O usuário deve fazer o upload do vídeo em libras com a tradução,

os vídeos serão disponibilizados como um repositório. A respeito da interface da ferramenta

dicionário bilíngue, para cada item lexical em português, será disponibilizado o sinal em Libras.

A opção de vídeo oferece a possibilidade de controle da visualização, assim pode ser um recurso

para aprender o sinal em libras.
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• Incluir nova palavra;

• opção para busca de palavras;

• opção de visualização do vídeo em Libras;

• opção para o usuário realizar as ações (excluir, editar, incluir (upload) do vídeo com a

tradução em libras)

• opção de cadastrar/ver o texto que descreve o significado das palavras.

Na Figura 5.25 detalha-se a ferramenta de exibição de vídeo, o ícone da ferramenta

está disponível na barra do editor de texto, e permite visualizar os vídeos gravados, baixar

e publicar o vídeo; essa funcionalidade está incluída na tela de criação de texto (atividade).

Inicialmente, a ferramenta será destinada, apenas, como repositório, mas como a concepção é

que ela futuramente ofereça recursos para o tratamento de vídeo, a solução inicial foi em razão

de o público ser de crianças do 1º e 2º ano que, ainda, não dominariam o recurso;

Na Figura 5.26, apresenta-se a interface da tela do ambiente com atividades para correção

da(o) docente. Nessa tela, a(o) docente visualiza as atividades realizadas pela(o) discente, e

o ambiente disponibiliza o botão Corrigir conforme Figura 5.18. A(O) docente seleciona a

atividade que deseja corrigir, e o ambiente redireciona-o para outra tela com as atividades

realizadas por cada discente:

• tela corrigir atividade: a tela que a(o) docente pode visualizar todas as atividades

realizadas pelas(o) discentes, e que estão prontas para correção;

• a(o) docente poder ler o conteúdo e fazer suas marcações, e, ainda, pontuar a(o) discente

com os ícones de estrela (de 1 a 5) como uma premiação semelhante à gamificação;

• possui as ações de cancelar, salvar e finalizar correções quando.

A ferramenta Banco de imagem permite a(o) docente selecionar o projeto e incluir

(upload) das imagens utilizadas neste, as ações disponíveis são: excluir e salvar. Também serão

disponibilizados endereços de repositórios de imagens de uso livre. Para resguardar o direito

de uso de imagem, o ambiente avisará sobre os termos a serem respondidos sobre as imagens

depositadas. A mensagem será enviada (“Declaro que as imagens são de minha autoria, ou de

uso livre, destinadas a atividades pedagógicas para o público infantil”).

5.3.5 Ferramentas AVA

Interface da tela do Chat
Nessa tela o usuário poderá utilizar a funcionalidade de discussão em tempo real,

conversar com os outros participantes que estiverem online. Deve selecionar a opção de entrar na

sala e, em seguida, pode visualizar os participantes da sala e escrever sua mensagem.

Interface da tela da enquete
O recurso Enquete apresenta duas telas, uma para elaborar a enquete e a segunda para o

usuário responder. Na tela de preparação, é necessário selecionar o tipo de atividade enquete,

informar o nome da enquete, cadastrar a pergunta (texto) da enquete, cadastrar as respostas da

enquete, e selecionar o período válido para o recebimento das repostas:

• o usuário poderá visualizar a enquete elaborada, salvar e publicar;



101

• Na opção de Responder enquete, o recurso apresenta duas telas, a segunda tela aparece

em uma das fases do letramento. Na tela o usuário poderá visualizar o nome da enquete

e a pergunta, e deverá selecionar uma das respostas. A tela informa o período disponível

para receber as respostas.

Interface da tela do fórum de discussão
No fórum de discussão, a(o) docente pode preparar o conteúdo para as discussões entre

os participantes da turma, o texto pode conter um link de imagem, um outro arquivo, um vídeo,

uma página web. A(O) discente clica em responder e envia sua colaboração para o fórum, as

ações que poderá fazer são editar, salvar e enviar alterações, após a edição do texto:

• após a inclusão do texto o usuário pode editar o conteúdo (depois de um determinado

tempo);

• o usuário pode salvar o texto;

• e após editar um texto já incluído, deve enviar as alterações.

Interface da tela do glossário
O glossário está disponível no ambiente, das palavras que apresentam um conteúdo novo

ou conteúdo necessário para a aprendizagem do ambiente. O usuário poderá realizar a buscar por

palavra, orações ou parágrafos, bem como um texto, e realizar outras ações de cancelar e salvar:

• Inserir novo item no glossário – mostra a tela para cadastrar uma nova palavra no

glossário, e o conceito para palavra deverá, em seguida, ser cadastrado;

Interface da tela de mensagem
É uma caixa de mensagem em que o usuário deixa sua mensagem para os participantes;

é uma ferramenta assíncrona que sinaliza, com um sinal em vermelho, para aquele usuário que

está online no momento. Este digita a mensagem na caixa de mensagem e clica em Enviar.

• O usuário pode realizar as ações de enviar a mensagem.

• A caixa de mensagem está disponível na parte superior da tela, e, para as mensagens

recebidas e não lidas, há sinalização com um sinal vermelho.

Na tela o usuário utilizará um editor de texto para reatar seu projeto ao decorrer do

curso. A cada nova edição, a ação disponibilizada pelo ambiente é a opção Salvar mudanças.

• O usuário pode realizar as ações de salvar as mudanças a cada vez que ele editar o texto

do diário.

5.3.6 Considerações finais

Neste capítulo detalharam-se as etapas do desenvolvimento do protótipo Letrar. Na

primeira etapa, foi realizado o estudo na Pesquisa-Ação de Bueno (2014), o referencial teórico

contendo as revisões sistemáticas de literatura, as revisões de literatura e revisões dos trabalhos

correlatos. Em seguida foram elaborados os diagramas da UML. Após essas definições, o

protótipo foi desenhado no papel, o que totalizou 39 frames. Na sequência, as definições dos

elementos gráficos e, posteriormente, os frames foram desenvolvidos na ferramenta de design

gráfico para a prototipação.
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6 AVALIAÇÃO AMBIENTE VIRTUAL DE LETRAMENTO LETRAR

Neste capítulo, apresenta-se a avaliação realizada por 6 Especialistas em IHC, detalham-

se o perfil dos avaliadores, o método de avaliação utilizado, o MIS, juntamente ao método

complementar, o MAC. Detalha-se a dinâmica utilizada que consistiu na inspeção de todas as

interfaces avaliando a interação dos perfis a que se destina o ambiente. A avaliação ocorreu

de maneira virtual entre o avaliador e a pesquisadora com duração média de 50 minutos por

cada avaliador. Expõem-se a interpretação e a consolidação dos dados coletados, o relato dos

resultados e as sugestões de melhorias. Identificaram-se problemas em relação aos signos

estáticos, dinâmicos; os metalinguísticos, os avaliadores consideraram satisfatórios, e nenhum

problema com grau de severidade 4 segundo a escala de Nielsen (1994). Na avaliação do MAC,

apenas ajustes e melhorias, como exemplo utilizar sempre que possível o design minimalista.

6.1 AVALIAÇÃO POR ESPECIALISTAS EM IHC E PERFIL DOS AVALIADORES

A avaliação é uma atividade importante para o processo de desenvolvimento de um

sistema. Possíveis problemas são detectados nessa fase. Para realizar uma avaliação, é necessário

estabelecer um objetivo pelo qual será realizada e selecionar um método (Nielsen, 1994; de Souza,

2005; Barbosa et al., 2021). Para essa avaliação, o método selecionado foi o de Inspeção

Semiótica - MIS; é realizado por especialistas e não requer a participação do usuário. Pode

ser utilizado em qualquer fase do desenvolvimento. Além da Inspeção Semiótica, também foi

realizada a Avaliação de Comunicabilidade – MAC, que é um método complementar do MIS, e

avalia a comunicabilidade de um sistema, consistindo na verificação de se os usuários entenderam

o design da maneira que o projetista o criou (Prates e Barbosa, 2003).

Assim, uma avaliação foi realizada com o objetivo de identificar possíveis problemas,

ou rupturas de interpretação das interfaces do protótipo construído ao longo da pesquisa

apresentada nesta tese. Foram convidados para participar da avaliação seis especialistas em IHC

da Universidade Federal do Paraná. Um avaliador foi selecionado para ser o piloto da avaliação,

tal como o método sugere. As sessões foram realizadas de maneira virtual e individualizadas,

conduzidas pela pesquisadora que observou e interagiu, quando solicitada, com o avaliador

especialista. Todas as avaliações foram gravadas tal como o método sugere. Além das sugestões

de melhoria do protótipo, foi possível, também, verificar o potencial de aplicabilidade do ambiente

Letrar para outros perfis de usuário. Além disso, cinco especialistas possuíam o perfil “ideal”,

e uma especialista possuía o conhecimento “menos desejável”, segundo a escala de (Prates e

Barbosa, 2003):

• Ideal: especialista "duplo". Possui experiência tanto nos processos e princípios de

usabilidade quanto nos processos e aspectos relevantes do domínio.

• Desejável: especialista em IHC. Conhece o processo de avaliação, bem como os

princípios e diretrizes relevantes. Pode aprender o suficiente do domínio para selecionar

as tarefas que deverão ser realizadas.

• Menos desejável: especialista no domínio. Tem conhecimento do domínio e estuda

princípios de interface e o processo de avaliação para realizar a avaliação.
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• Menos desejável ainda: membro da equipe de desenvolvimento. Tem dificuldade em

deixar de lado seu papel de desenvolvedor e assumir um ponto de vista semelhante ao

de um usuário.

Na Tabela 6.1, são apresentados os perfis dos seis avaliadores, com as informações de

grau de escolaridade, idade e gênero.

Tabela 6.1: Perfil dos avaliadores

Avaliador Formação Acadêmica Idade Gênero
Avaliador A Doutoranda 25 Mulher Cis

Avaliador B Doutoranda 61 Mulher

Avaliador C Mestrando 27 Homem

Avaliador D Doutoranda 32 Mulher

Avaliador E Mestranda 27 Mulher

Avaliador F Doutora 33 Mulher

A experiência foi confirmada a partir do questionário pré-teste realizado. Assim, se

identificou a experiência de cada participante. A pergunta que identificou a experiência dos

usuários foi:

Qual a sua experiência com métodos de avaliação em IHC?
Segundo os relatos, todos possuíam experiência com métodos de avaliação em IHC,

somente uma das participantes tinha pouco conhecimento. No entanto, tinha uma avaliadora

“expert” em avaliação. A experiência alternou entre: “alta; muito pouca; já participei de uma

avaliação utilizando; conheço os métodos; desde 2017 pesquiso os métodos e utilizo-o em aulas;

sou expert em avaliação”.

6.1.1 Métodos utilizados na Avaliação do (MIS e MAC)

O método selecionado, o MIS, pode ser usado em todo o processo de design, não

requer participação do usuário, é realizado por especialista que inspeciona a qualidade da

metamensagem enviada do designer para o usuário (Barbosa et al., 2021). O método de avaliação

da comunicabilidade – MAC de Souza (2005) avalia o entendimento da metamensagem pelo

usuário, se constitui num método complementar. As fases utilizadas para aplicação dos métodos

são: 1- preparação, 2- coleta de dados, 3-interpretação, 4- consolidação e relato dos resultados

(Barbosa et al., 2021).

Nessa avaliação o objetivo foi verificar se o design proposto atendia às diretrizes de IHC,

e se atendia aos usuários Surdos, além de verificar se existiam problemas graves na interface.

Buscou-se identificar se existiam outros problemas associados aos itens listados a seguir:

1. inspeção dos signos estáticos;

2. inspeção dos signos dinâmicos;

3. identificar os problemas de interação no design;

4. perceber como a ferramenta pode auxiliar a(o) docente na elaboração das tarefas;

5. identificar as rupturas de comunicação na interface;
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6. identificar se a metacomunicação foi atendida.

Para a etiquetagem do MAC nas comparações das expressões de comunicabilidade aos

problemas de interação, foi utilizada a classificação das heurísticas de Nielsen, conforme proposto

por (Prates e Barbosa, 2003). A partir das interações dos avaliadores, eles mencionaram quais

heurísticas apresentavam problemas na interação. A partir dessas observações, foi definida, então,

a Tabela 6.1 para descrever a associação das expressões de comunicabilidade e os problemas de

interação. A etiquetagem das interações de cada participante está no Apêndice L.

Figura 6.1: Associação das expressões de comunicabilidade aos problemas de interação

Após a etiquetagem, foi possível verificar valor relativo a cada problema apresentado,

segundo a escala Nielsen (1994), que mostra os graus de severidade do problema encontrado em

uma avaliação, em ordem crescente de 0 a 4 (o mais severo).

0 – Não concordo que seja um problema de usabilidade.

1 – Problema cosmético: não necessita ser consertado a menos que haja tempo extra no

projeto.

2 – Problema pequeno: o conserto desse problema é desejável, mas deve ter baixa

prioridade.

3 – Problema grande: é importante consertá-lo, deve ser de alta prioridade.

4 – Catástrofe: é primordial consertar, antes de ser utilizado.

Após a etiquetagem, uma tabela foi construída com a escala de ordem de Nielsen (1994)

para os valores dos graus de gravidade referente aos problemas encontrados na avaliação. Foi

construída, para cada participante, conforme modelo descrito na Seção de coleta de dados.Na

Figura 6.2, detalha-se onde o problema foi encontrado e apresentam-se sugestão de melhoria, a

heurística violada e grau de gravidade do problema.
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Figura 6.2: Problema encontrado, heurística violada e grau de gravidade

6.1.1.1 Fase de Preparação da avaliação para o MIS e MAC

Na preparação da atividade de avaliação, a pesquisadora enviou, previamente, um

convite para os participantes de acordo com os perfis necessários para a avaliação. O perfil

desejável era de especialista na área de IHC, com conhecimentos dos métodos MIS e MAC, e que

já tivesse tivesse algum conhecimento e/ou experiência com ambiente virtual de aprendizagem.

Sendo assim, os perfis selecionados foram classificados conforme a escala de Prates e Barbosa

(2003), e ficaram entre “ideal” e “desejável”. Após o aceite, a pesquisadora agendou a avaliação.

No dia marcado da avaliação, alocou uma sala virtual (google meet) e enviou o link para o

avaliador convidado. Juntamente ao link, enviou o material utilizado na avaliação.Foi enviado a

cada avaliador conforme agenda. Cada avaliação ocorreu de maneira individualizada entre a

pesquisadora e participante, o tempo médio utilizado por cada avaliador foi de 50 minutos.

Os passos da avaliação foram enviados, previamente, para o participante separadamente,

o guia de navegação para tarefa a ser executada, questionário pré-teste e pós-teste a ser respondido,

e demais esclarecimentos sobre o protótipo, além do TCLE e Termo de uso de imagem para ser

lido, assinado e reenviado à pesquisadora. Todos os participantes receberam os mesmos materiais,

orientações e documentos, a fim de resguardar a validade do estudo. Os documentos utilizados

estão no apêndices da tese. Todos os procedimentos utilizados seguiram as recomendações do

comitê de ética.

Para conhecer o perfil dos avaliadores, um questionário pré-teste foi enviado para ser

respondido antes da avaliação, disponíveis no Apêndice C. A partir das respostas coletadas,

confirmou-se que todos eram especialistas na área de IHC, eram estudantes de pós-graduação na

área, somente uma tinha pouco experiência em avaliações. No entanto, conhecia o método, pois

era estudante da área.

Para definir as tarefas que seriam executadas pelos avaliadores, a pesquisadora realizou

uma inspeção dos principais signos contidos no protótipo e de quais poderiam gerar possíveis

dúvidas. Elaborou-se, então, um cenário de interação para o avaliador preparar uma tarefa na

ferramenta enquete.
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Um teste piloto foi executado com uma das avaliadoras, para verificar possíveis falhas

na avaliação, tais como a ferramenta virtual escolhida, o material elaborado, o tempo definido, se

os dados coletados mostrariam os dados desejados na pesquisa.

A seção de avaliação ocorreu em uma plataforma virtual, o avaliador compartilhou sua

tela com a pesquisadora para a realização das tarefas propostas. A avaliação foi gravada no

software OBS Studio, uma ferramenta livre, para ser, posteriormente, etiquetada pela pesquisadora.

Também foi definido o cenário de interação para o avaliador interagir e a pesquisadora fazer suas

observações.

Para realizar a inspeção, o participante recebeu por e-mail o Guia/roteiro que descreve

um breve resumo dos signos metalinguísticos (e.g., parte do sistema de ajuda online, e a parte

dos vídeos sobre as atividades) que são a metacomunicação do sistema para o usuário. O roteiro

possuía a informação sobre os perfis do ambiente docente e discente (criança surda do Ensino

fundamental I).

Para a análise dos signos estáticos e dinâmicos, um cenário de uso foi proposto de

maneira que o avaliador precisasse percorrer todas as telas. Para as tarefas, foram informadas

quais telas eles deveriam percorrer durante a inspeção. Além disso, o avaliador poderia interagir

com a pesquisadora para solucionar eventuais dúvidas

a) Materiais Usados na avaliação por especialistas em IHC:

Tabela 6.2: Materiais utilizados na avaliação

Nº Tipo de material
1 TCLE (Apêndice A);

2 termo de uso de imagem (Apêndice B);

3 questionário pré-teste (Apêndice C);

4 questionário pós-teste (Apêndice D);

5 guia Roteiro para avaliação dos especialistas (Apêndice E);

6 software de gravação de tela- OBS Studio;)

7 sala virtual (Google meet);
8 anotações da pesquisadora observadora (roteiro de observação para MIS e MAC);

9 link do Letrar (protótipo do ambiente).

b) Dinâmica utilizada (cenário de interação):
A avaliação foi realizada por seis especialistas, uma especialista foi selecionada para

realizar o teste piloto. Um questionário Pré-teste (disponível no Apêndice C), previamente

enviado via e-mail com o demais documentos, o questionário deveria ser respondido antes da

avaliação, e o Pós-teste após a avaliação (Apêndice D). Como parte da dinâmica, foi reforçado e

informado, para o convidado, que ele poderia deixar a avaliação a qualquer tempo sem necessitar

emitir explicações. Também foi reforçado que nenhuma pergunta possuia o valor obrigatório,

e que os dados coletados não teriam identificação de quem emitiu. Além disso, reforçou-se o

resguardo da identidade dos avaliadores, na Figura 6.3, detalham-se os passos realizados para

execução da avaliação:
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Figura 6.3: Dinâmica da avaliação

Solicitou-se que os avaliadores respondessem um questionário Pré-teste, enviado antes

da avaliação. Na apresentação, foram explicadas as funcionalidades do ambiente a fim de

proporcionar uma visão geral do funcionamento da aplicação para os especialistas. Além disso,

explicou-se o Método de Letramento pela Via Direta, e por que esta foi utilizada para ser o

conceito pedagógico de letramento utilizado no ambiente, e para qual perfil de usuário o ambiente

tinha sido destinado.

Após a apresentação, explicou-se como a avaliação seria conduzida, e, antecipadamente,

foi enviado um roteiro de navegação do ambiente. O tempo destinado à apresentação, em cada

uma das avaliações, foi de 30 minutos a 50 minutos. Nessa etapa, também foi solicitada a

devolução do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice A), e o Termo de

uso de imagem (Apêndice B).

Para a inspeção do MIS, os participantes acessaram o link do Letrar, e de posse do roteiro

(disponível no apêndice E desta tese) começaram a percorrer as interfaces, os dois perfis de usuário

(discente e docente) foram avaliados J81. Para cada interface, os avaliadores falavam em qual

item tinham encontrado dificuldade, ou não haviam compreendido. Além disso, mencionavam,

também, as sugestões de como poderia ser alterado cada item que eles consideravam com algum

problema, e a pesquisadora respondia as perguntas e anotava as sugestões e problemas nas tabelas

(para cada avaliador, uma tabela foi elaborada). Toda a avaliação foi gravada, o que permitiu

à pesquisadora rever suas anotações e incluir mais detalhes dos problemas mencionados pelos

avaliadores.

Para a avaliação de comunicabilidade, a pesquisadora explicou a dinâmica da avaliação,

e que eles deveriam realizar a tarefa de elaboração de uma enquete (conforme o cenário proposto)

no Letrar para ser disponibilizada para a(o) discente (avaliação do perfil docente), deveriam

avaliar se a interface apresentava algum problema de comunicabilidade. Nessa avaliação a

pesquisadora explicou a avaliação, e, posteriormente, os avaliadores realizaram essa etapa.

Depois, de posse dos vídeos, a pesquisadora, então, preencheu as tabelas das etiquetas violadas

na avaliação e identificou qual heurística havia sido violada.

c) Guia Roteiro para avaliação pelos especialistas: enviaram-se, para cada avaliador,

as tarefas para aplicação no MIS e no MAC. Todos receberão os mesmos materiais. Para

a inspeção, a tarefa era realizar uma observação/avaliação da interface, dos signos estáticos,

dinâmicos e metalinguísticos. Objetivo era identificar problemas de interação na interface. Para a

avaliação do MAC, identificaram-se rupturas de comunicação da interface com o usuário, ou seja,
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um signo não entendido, um botão não entendido, uma ação não realizada, as metamensagem

são mensagens não verbais, mensagens dos signos na interface.

Questionário pós–teste: após a navegação no ambiente, um questionário pós-teste foi

entregue aos participantes convidados juntamente a uma solicitação de resposta. A finalidade

referiu-se à coleta de dados importantes e não mencionados ou verificados na avaliação, disponível

no Apêndice D. Foi aplicada a escala Likert (1932) para que os avaliadores indicassem, em grau

de entendimento, o quanto concordam ou discordam de acordo com a interação realizada no

ambiente.

6.1.1.2 Fase de execução - Coleta de dados

Foi iniciada com a apresentação da pesquisadora, que explicou os objetivos, o método

a ser utilizado e a metodologia de letramento premissa do Letrar. Solicitou que, ao final,

devolvessem os termos assinados. A avaliação foi realizada na sala virtual, a especialista

compartilhou a tela e a pesquisadora observou e gravou a interação. A gravação foi utilizada

para a etiquetagem do MAC, que pode ser observada várias vezes, a fim de identificar possíveis

ambiguidades ocorridas e outros problemas não detectados na primeira observação. Os passos

para a inspeção foram disponibilizados no guia/roteiro e enviado previamente via e-mail. Na

seção anterior 6.1.1, estão descritos os detalhes da execução da inspeção. Na avaliação, o

especialista deve: a) avaliar a interface do ambiente; b) inspecionar os signos metalinguísticos

e tentar reconstruir a metamensagem correspondente; c) inspecionar os signos estáticos e

reconstruir a metamensagem correspondente; d) inspecionar os signos dinâmicos e reconstruir a

metamensagem correspondente. Para a etiquetagem da inspeção do MAC, uma tabela para cada

avaliador foi construída (apêndice L), para os problemas da interação identificados, e etiquetada

pela pesquisadora de posse dos vídeos e das suas anotações. Cada etiqueta pode ser atribuída

para o problema da interação e relativamente a qual heurística foi violada. Em relação à avaliação

do MAC, a tarefa realizada consistia em criar uma enquete, e postá-la no ambiente da(o) discente.

Figura 6.4: Avaliação do especialista E
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Além disso, a Especialista E (mestranda, que utiliza e pesquisa em aulas os métodos de

avaliação desde 2017), sugeriu algumas melhorias, tais como incluir corretor ortográfico nas

ferramentas de bate papo. Segundo suas observações de relatos com usuários Surdos, é uma

ferramenta que auxilia a aprendizagem da escrita. Para a especialista, o Ambiente Letrar pode

ser utilizado em escolas públicas que possuam laboratório de informática; a(o) docente pode

deixar atividades para a(o) discente realizar, tal como funciona o Moodle, nesse caso, para a

educação fundamental. Salientamos os requisitos já colocados anteriormente no texto da tese

para a viabilização da apropriação do ambiente Letrar pelos estudantes.

Para a inspeção do MIS, uma tabela foi construída, a fim de detalhar e identificar os

problemas da interação. Na Tabela 6.3, detalham-se os problemas encontrados nas interfaces

do ambiente, conforme avaliação da Especialista A. As tabelas dos demais especialistas estão

disponíveis no Apêndice K desta tese.

Tabela 6.3: Problemas encontrados na avaliação da Especialista A

Problemas
Encontrados
(Localização)

Detalhamento do problema e
sugestão de correção

Heurística
Violada

Gravidade

A tela das fases

do letramento

Após a(o) discente realizar a ativi-

dade, deixará o rótulo da atividade

com uma cor diferenciada para dar a

informação de atividades realizadas

(desbotar a cor da fonte).

1 1

A tela do banco

de imagem

Inserir a opção para o usuário visua-

lizar as imagens salvas.

1 2

A tela do banco

de imagem

Inserir a opção de busca por imagem

do banco.

1 2

A tela do vídeo Inserir a opção para usuário subir

um vídeo externo(upload).
3 2

A tela da enquete Incluir um feedback para a(o) do-

cente das enquetes realizadas.

1 1

A tela da chat Incluir a possibilidade de criar gru-

pos nos chat.
7 1

6.1.1.3 Fase da Interpretação e consolidação dos dados coletados

Os métodos MIS e MAC são método que avaliam a comunicabilidade de maneira

qualitativa e interpretativa (de Souza, 2005). O MIS avalia a emissão da metamensagem que é

transmitida do projetista para o usuário, o MAC avalia a compreensão da metamensagem por

parte do usuário (de Souza, 2005). Portanto, os métodos são considerados complementares entre

si, motivo da escolha para as inspeções desta tese. Os dados obtidos foram, então, tabulados para

análise e interpretação.

Na inspeção do MIS, foi possível identificar alguns problemas de interação na interface.

Para os signos estáticos (rótulos, caixa de texto, imagens etc...), identificou-se que alguns rótulos

possuíam duas palavras. Portanto, não atendia ao design minimalista. Os especialistas sugeriram

a revisão de todos os rótulos e, quando possível, deixar apenas uma palavra. A identificação

da turma no ambiente, para o usuário, estava presente em, apenas, algumas partes da interface.
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Sugeriu-se a inclusão para todas as interfaces, de maneira que o usuário pudesse identificar sua

turma.

Para os signos dinâmicos (i.e., como o clicar do mouse reflete o comportamento do

sistema) das recomendações, a que apresentou o grau de severidade 3 pelo valor de referência de

Nielsen (1994) foi o ícone de acessibilidade em Libras. Segundo os avaliadores, a maneira em

que a acessibilidade foi disposta na interface ficou reduzida, apenas, para a palavra que possuía, e

não a toda a interface. Além de não estar conforme o padrão atual utilizado, que disponibiliza o

ícone das mãos ao lado direito da tela.

No entanto, no desenho da primeira versão, o ícone estava na lateral direita. Posterior-

mente, foi decidido e redesenhá-lo para as palavras, e, após a avaliação, conforme a recomendação

dos especialistas, o ícone voltará para a tela.

Outra questão comum, observada por quase todos os avaliadores, refere-se aos botões

Editar e Salvar, que geraram dúvidas sobre quando uma função era necessária ou não, e

mencionaram que pode gerar uma ambiguidade de funções. Em relação às opções de alteração de

checkbox para combobox, as telas ficariam com menos itens, o que atenderia o design minimalista.

Botão Sair, para manter a padronização é necessário incluir em todas as telas. Além disso, atende

à Heurística 3 (controle e liberdade do usuário) de usabilidade.

Para os signos metalinguísticos (ajuda on-line, instruções, explicações etc.), os especia-

listas avaliaram como positivas as propostas que o ambiente oferece para, principalmente, a(o)

docente, ao interagir com o ambiente. No ambiente, a ajuda é gerada pelo vídeo em Libras para

toda a interface. Para as atividades de letramento, há as diretrizes que servem de guia. Explicam

quando usar, por que utilizar, como utilizar e requisitos pedagógicos.

Na avaliação do MAC, a ferramenta Enquete foi selecionada para o cenário de interação

proposto. Assim, foi realizada a inspeção pelos especialistas da comunicabilidade do ambiente.

A partir das interações, alguns problemas foram detectados e, também, houve sugestões de

melhorias.

Os problemas de comunicabilidade, encontrados na avaliação dos especialistas, estão

tabulados e disponíveis nos apêndices desta tese. Os principais problemas foram a falta da

opção para a(o) discente visualizar o vídeo com a tradução em Libras. Um problema de nível

de gravidade 3 Nielsen (1994), pois o ambiente destinado a pessoas surdas é um problema que

precisa ser corrigido.

A falta do nome da enquete gerou algumas dúvidas, pois havia outro nome no combobox

que exemplifica a aplicação. Esse é um erro de gravidade 2 desejável de solução, a fim de evitar

ambiguidades de nomes.

O formato de hora de início e fim da enquete foi outro problema questionado por 4

avaliadores, que sugeriram que, da forma que estava, poderia apresentar dificuldades de leitura

pelas(o) discentes surdas(o). A sugestão foi para diminuir a informação textual, e colocar uma

imagem representativa da quantidade de tempo que resta para a(o) discente inserir sua resposta.

A ausência do botão Sair, ao canto superior direito, presente nas demais telas, viola a

heurística de controle e liberdade do usuário. Além disso, foi sugerida alteração do rótulo com

mais de duas palavras para, apenas, uma. Assim, a heurística 8, relativa ao ambiente com design

minimalista, seria atendida.

A avaliadora F ("expert" em avaliação) encontrou 50 problemas nas interfaces, pois ela

atua com o desenvolvimento de soluções destinadas à educação diariamente. Sendo assim, pode

encontrar detalhes que os demais avaliadores não observaram. Ela destacou que o principal ajuste

é alterar o ícone de acessibilidade para ser disponibilizado na lateral da interface. Mencionou,

como diferencial do Letrar, a disponibilização de várias ferramentas no mesmo ambiente. Assim,

o usuário não tem a necessidade de sair do ambiente para acessar outro recurso. Os demais
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problemas encontrados, na interface do projeto, o rótulo "Projeto novo"e "Projeto publicado",

pode ser exibido somente um botão de marcar para “novo” e “publicado”, privilegiando o design

minimalista. E algumas interfaces do ambiente estavam sem ícone X para o usuário sair da

tela, o que fere a heurística de controle e liberdade do usuário. Outra sugestão da avaliadora

refere-se à alteração dos rótulos que estivessem com duas palavras. Deixar para uma palavra,

quando possível, atende, assim, a heurística 8 (design minimalista); os demais problemas estão

disponíveis no apêndice K desta tese.

6.1.1.4 Relato dos resultados

A pesquisadora conduziu a avaliação de maneira virtual, anotando os comentários e

dificuldades dos participantes, os especialistas fizeram comentários e questionamentos para a

pesquisadora no decorrer da avaliação. O tempo médio foi de 50 minutos por participante, tempo

considerado satisfatório. A partir da inspeção dos especialistas e das anotações, a avaliação

realizada obteve resultados positivos. Todos os avaliadores tinham conhecimentos técnicos para

realizar a avaliação, uma das especialistas atuava na área profissional, é uma expert em avaliação,

e trabalha com o desenvolvimento de ambiente destinado à educação. Os demais avaliadores

eram todos discentes da pós-graduação da área de IHC.

Na avaliação do MIS, uma tabela para cada avaliador foi elaborada, contendo a interface

onde foi encontrado o problema (localização), a descrição do problema, a heurística violada e

o grau de severidade do problema. Na Tabela 6.4, construída, há uma síntese das avaliações e

heurísticas violadas. Realizou-se a tabulação a partir dos dados coletados de cada avaliador,

o que totalizou 89 problemas; e a média por avaliador foi de 15,33, com a média do grau de

severidade de 1,52.

Tabela 6.4: Síntese das heurísticas violadas - adaptada de Canteri (2018)

Avaliador Quantidade de
heurística violada

Média da gravidade

Especialista A 6 1,4

Especialista B 3 1,3

Especialista C 12 1,3

Especialista D 10 1,8

Especialista E 11 1,2

Especialista F 50 2,14

Média 15,33 1,52

Após a etiquetagem da avaliação de comunicabilidade pelo método - MAC, os dados

considerados com problema pelos especialistas foram tabulados, a pesquisadora de posse dos

vídeos e das suas anotações atribuiu à heurística violada a etiqueta correspondente, disponível no

Apêndice L. A enquete possui duas telas, uma para o perfil docente, para a escrita da enquete, e a

outra para o perfil discente, que responderá a enquete. Na Tabela 6.5, apresenta-se um resumo

dos problemas encontrados nas duas telas da Enquete e as heurísticas violadas.
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Tabela 6.5: Síntese das heurísticas violadas

Etiqueta Problemas encontrados na ferramenta Enquete Heurística
violada

Cadê Falta um feedback a(o) docente das enquetes realizadas H1
Cadê Falta o Nome da enquete H1
Cadê Falta Vídeo em Libras H4
Cadê Falta Botão sair H3
Cadê Falta Ícone do Vídeo em Libras H4
Cadê Falta Botão sair H3
Cadê? Falta opção de Visualizar o vídeo em Libras H4
Epa! Falta associar a enquete ao projeto H4
Epa! A hora deve estar com formato mais simples H8
Epa! Alterar os rótulos com duas palavras para apenas uma H8

Onde estou Faltou a fase do letramento para chamar a enquete H4

Os seis especialistas responderam ao questionário pós-teste, disponível no Apêndice

D, após a avaliação do Ambiente. Na Tabela 6.6, mostra-se a síntese das questões fechadas e a

tendências das respostas obtidas dos avaliadores para os valores conforme a escala Likert (1932):

para 2 concordo totalmente, 1 concordo parcialmente, 0 neutro, -1 discordo parcialmente e -2

discordo totalmente.

Tabela 6.6: Síntese das questões fechadas e tendências das respostas

Questões Objetivas 2 1 0 -1 -2
1. Você acha que o Ambiente disponibiliza uma língua

acessível ao usuário surdos?

4 2

2.Você acha que o Letrar contempla os dois perfis de

usuário (pessoa ouvinte e surda)?

4 2

3. Você acha que os recursos disponibilizados no

Letrar podem ser facilmente entendidos e utilizados

por crianças surdas, e docente?

1 5

4. Você acha que as tarefas realizadas no Letrar podem

ser facilmente entendidas por uma(o) docente?

2 4

5. Depois da sua experiência com a navegação no

Letrar, considera que foi fácil utilizá-lo? Encontrou

facilmente o caminho para realizar as atividades?

2 4

6. Você acha que o Letrar pode ser usado à distância

no caso das crianças surdas?

4 2

7. Considera que o Letrar pode ser utilizado como um

material auxiliar ao letramento de discentes surdos?

5 1

8. Os elementos da interface do Letrar são compreen-

síveis.

3 3

9. A interface do Letrar segue os padrões nos aplicati-

vos mais usados no mercado.

3 2 1

10. A interface do Letrar segue os padrões de aces-

sibilidade do W3C para usuários surdos (vídeo com

tradução na língua de sinais).

5 1

11. O tempo gasto para realizar atividade no Letrar foi

satisfatório?

6
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Conforme a tabela 6.6, as questões que exigem melhoria urgente (antes da implementação)

se referem, principalmente, à percepção sobre a compreensão do ambiente Letrar e sobre a

sua facilidade de uso pelas crianças Surdas - o que comprova a necessidade de o ambiente ser

testado, juntamente, aos discentes Surdos, e à percepção sobre a facilidade de compreensão dos

elementos do ambiente pela(o) docente, e mostra a necessidade de o ambiente ser testados por

esse perfil. Mesmo conscientes da necessidade de realizar essas avaliações por ambos os perfis,

entendemos que a eliminação de alguns dos botões redundantes, já apontada nas avaliações pelos

especialistas, possa melhorar, significativamente, a compreensão e a interação dos perfis docente

e discente.

Para verificar se a língua acessível disponibilizada no ambiente preenche os requisitos

destinados para Surdos, os 4 especialistas concordaram, plenamente, (67%) e 2 especialistas

concordaram parcialmente (33%).

Na questão 2, os 4 especialistas (67%) concordaram plenamente, e 2 especialistas (33%)

concordaram parcialmente que o ambiente pode ser utilizado para usuários Surdos e ouvinte.

Na questão 3, relativa à identificação dos recursos disponibilizados, 1 especialista (17%)

concordou plenamente, e 5 especialistas (83%) concordaram parcialmente.

Na questão 4, os 2 especialistas (33%) concordaram plenamente, e 4 especialistas (67%)

concordaram parcialmente que a tarefa realizada no ambiente poderia ser facilmente entendida

pelo perfil docente.

Na questão 5, para o percurso na navegação realizado no ambiente, os 2 especialistas

(33%) concordaram plenamente, e 4 especialistas (67%) concordaram, parcialmente, se foi

encontrado facilmente o caminho.

Na questão 6, os 4 especialistas (67%) concordaram plenamente, e 2 especialistas (33%)

concordaram, parcialmente, que o ambiente pode ser utilizado no ensino à distância por crianças

surdas.

Para a questão 7, os 5 especialistas (83%) concordaram plenamente, e 1 especialista

(17%) concordou parcialmente sobre o ambiente usado para auxiliar o letramento de Surdos.

Na questão 8, os 3 especialistas (60%) concordaram, plenamente, e 2 especialistas (40%)

concordaram parcialmente, para identificar se os elementos da interface são compreensíveis.

Para a questão 9, os 3 especialistas (60%) concordaram plenamente, e 2 especialistas

(40%) parcialmente. Um dos especialistas marcou a opção de neutro para identificar se o ambiente

segue os padrões utilizados no mercado atualmente.

Na questão 10, os 5 especialistas (83%) concordaram plenamente, e 1 especialista (17%)

concordou parcialmente, com a maneira que a acessibilidade em Libras foi oferecida no ambiente,

e se esta poderia atender ao padrão para a acessibilidade de Surdos.

Na 11 questão, os 6 especialistas (100%) concordaram, plenamente, que o tempo

previsto e proposto para realizarem os testes foi satisfatório. Após tabuladas as respostas,

percebeu-se que estas foram positivas, não houve discrepância entre as respostas, que variaram

entre concordar totalmente e parcialmente. O ambiente apresenta características satisfatórias

como uma ferramenta auxiliar de letramento.

Após as perguntas objetivas do questionário pós-teste, os especialistas foram convidados

a deixar sua opinião sobre os pontos positivos e negativos encontrados na inspeção, e suas

contribuições de melhoria para o ambiente avaliado. As questões 12 e 13, e as contribuições de

todos os especialistas estão disponíveis no Apêndice M.

6.1.1.5 Consolidação dos resultados encontrados e sugestões de melhorias

As principais rupturas de comunicação dos signos estáticos, destacadas pelos especialis-

tas, se referem aos mal entendidos trazidos pelos botões Salvar e Publicar. Para os especialistas,
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os dois botões teriam a mesma função. Foi sugerida a exclusão de uma das opções. Acreditamos

que uma opção mais adequada, já que o botão Publicar permite salvar o projeto recém criado ou

as atualizações da sessão sobre um projeto já existente e o Publicar determina a liberação do

projeto para as(o) discentes, seria hints a aparecerem a(o) docente situar o cursor nos dois botões.

Em relação aos nomes dos rótulos que possuíam duas palavras, foi sugerida a revisão para deixar,

apenas, uma palavra quando possível. Além disso, o design é destinado às pessoas Surda e, para

elas, rótulos com descrição em Inglês, também, podem ser inacessíveis. Sobre a acessibilidade

da Libras, este foi o problema com maior gravidade, descrito pelos especialistas, pois, da maneira

em que foi projetada na interface, não ficou explícito que seria acessível, foi sugerido o uso da

acessibilidade padrão, em que o usuário seleciona a parte em que deseja a tradução.

Para os signos dinâmicos, foi sugerido pelos especialistas o uso de hints nos botões. Na

interface para preparar atividade, utilizar o sinal de interrogação (?), caso o usuário queira saber

mais como funciona o recurso. Além disso, sugeriu-se que as mensagens de erro deveriam ser

por meio de textos mais curtos e diretos de fácil compreensão para os usuários Surdos.

Para os signos metalinguísticos, os especialistas concordaram que, da maneira como o

design para a ajuda, instruções e explicações foram projetados atendia aos usuários. Para cada

atividade, o professor deverá elaborar um vídeo em Libras no ambiente e disponibilizar, para o

aluno, as instruções das atividades.

Apresenta-se a seguir um exemplo de problema encontrado no resultado da inspeção, o

local na interface onde ocorreu e uma descrição/Justificativa identificada pelos especialistas. Os

demais problemas estão descritos no apêndice K desta tese.

P1 - problemas encontrados:
• Ícone de acessibilidade da Libras reduzida para surdos, nas telas e menus.

• Local na interface: Tela principal do Ambiente.

• Descrição/Justificativa: Na tela principal do ambiente, o ícone somente ligado nas

palavras pode reduzir a Libras apenas para a palavra marcada com o ícone, as(o)

discentes surdas poderiam ter dificuldade para compreender o que era para ser acessível.

6.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ENCONTRADOS NA PESQUISA

Este capítulo apresentou os principais resultados encontrados na avaliação da solução

proposta para o ambiente de aprendizagem. Inicialmente, como principal resultado, o ambiente

com uma metodologia testada por trabalhos anteriores a este, com resultados satisfatórios, tem

potencial de ser aceito. Isto porque é um modelo de um ambiente tecnológico que oferece

atividades de um método testado em sala de aula tradicional e porque, como foi visto, confirmamos

que o ambiente está de acordo com os cadernos do 1º e do 2º ano do Ensino Fundamental da

Proposta Curricular de Ensino da Língua Portuguesa para discentes Surdos MECb (2021), mesmo

que algumas atividades destes precisem, ainda, ser incluídas.

Para instrumentalizar as atividades do letramento para o ambiente, foram selecionadas,

a partir da pesquisa-ação, atividades para a(o) discente realizar no ambiente e atividades para

a(o) docente realizar no ambiente, descritas no Apêndice. Além disso, investigaram-se o projeto

de letramento EduPesquisa e Software Idéographix. Assim, catalogaram-se as atividades. E

desenvolveram-se as diretrizes de como utilizar a atividade, e em qual fase do letramento poderia

ser utilizada. Além disso, foram dimensionadas algumas sugestões de como explorar uma

atividade do letramento, e quais recursos podem ser utilizados.

Sendo assim, foi desenvolvido o ambiente com os requisitos propostos a partir desses

trabalhos, e outras pesquisas foram realizadas com o objetivo de verificar como um ambiente
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deveria ser proposto. Diante do cenário de saúde atual, no qual a educação foi a maior atingida,

mencionou-se pelos avaliadores o potencial de, posteriormente, o ambiente ser atualizado pelos

retornos dos avaliadores, implementado e distribuído.

6.2.1 Limitações encontradas na pesquisa

Uma das limitações desta pesquisa refere-se ao cenário sanitário ocorrido a partir de

março de 2020 e, ainda, vigente. Os testes, juntamente a ambos os perfis, professor e estudante

Surdo não puderam ser efetivados. Registramos, também, que não há horizonte para esses testes

serem efetivados.

Entendemos a necessidade de disponibilizar no ambiente os textos com instruções em

Libras, e um dicionário bilíngue, a fim da ferramenta ser um meio para que a(o) docente possa de

fato elaborar seu material bilíngue, que fica para trabalhos futuros.

Os especialistas que participaram das avaliações mencionaram que a ferramenta utilizada

na prototipagem não foi satisfatória para a navegação do ambiente. Porém, identificaram-se, na

avaliação, os problemas, pois os métodos utilizados eram destinados para a especialista e para

qualquer fase do desenvolvimento. Todos eram especialistas da área de IHC.

Também era proposta inicial desta pesquisa uma observação para identificar as novas

atividades utilizadas para o letramento na escola onde tinha sido realizada a pesquisa-ação de

(Bueno, 2014). Mas a avaliação das ferramentas Ava foi realizada pela docente especialista que

atua com o público-alvo no ensino de Língua Portuguesa escrita nas séries iniciais (1º, 2º e 3º),
estudantes que se encontram em atraso em relação ao período estabelecido para a alfabetização e

o letramento, e realizou a avaliação direcionando as ferramentas AVA descritas na revisão teórica

do ambiente Moodle que poderiam ser utilizadas no ambiente.

6.2.2 Desdobramentos da pesquisa

Como desdobramentos desta pesquisa, os participantes identificaram a necessidade de,

após o desenvolvimento do ambiente, ser realizada uma avaliação por um período de tempo

suficiente e capaz de verificar se a ferramenta pode ser útil no ensino-aprendizagem da Língua

Portuguesa escrita para crianças surdas, e servir de apoio para o desenvolvimento do trabalho

da(o) docente. Como síntese das contribuições desta pesquisa, identificadas nas revisões para o

ambiente virtual de letramento, o Letrar destinado a crianças surdas:

• para o ambiente de maneira geral, a principal recomendação é oferecer a opção de uma

tradução em língua de sinais por meio de vídeos ou uma tradução mediada por Avatar;

• o Avatar destinado à tradução para a Libras deve ter características visuais semelhantes

às do usuário (e.g., ter a aparência de criança, cor de pele, cabelo, olhos);

• para os requisitos de IHC, procurou-se atender aos princípios de usabilidade. Destaca-

se que o ambiente destinado a crianças surdas deve oferecer uma interface simples

“minimalista”, atendendo, assim, ao Princípio de Usabilidade 8. Para a comunicabilidade

boa, ofereceram-se, nos rótulos, botões de palavras com o uso dos verbos no infinitivo,

além de uma interface com a navegação fácil e intuitiva;

• também foi possível identificar requisitos pedagógicos destinados ao ambiente de

ensino-aprendizagem que consistem em oferecer atividades adicionais à aula 1, utilizar a

repetição do vocabulário, utilizar jogos na aprendizagem, utilizar a narração de histórias,

1Desde que as crianças tenham as condições tecnológicas garantidas pela escola.
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utilizar a aprendizagem em grupo e, por fim, utilizar a dramatização em aulas. Esses

requisitos são semelhantes aos utilizados no Método adotado nesta tese.

• sugere-se, como trabalhos futuros para o Letrar, a criação de opção para a(o)s docentes

divulgarem seus projetos/atividades realizadas e em andamento, que pode ser uma

maneira de divulgação das funcionalidades utilizadas do ambiente, (como por meio de

um link na entrada do ambiente, com o título (Novidades!!!).

6.2.3 Considerações finais

Neste capítulo, descreveram-se as avaliações realizadas do protótipo do ambiente Letrar.

O perfil dos 6 avaliadores foi considerado "desejável", segundo a escala de Prates e Barbosa (2003).

A avaliação ocorreu de maneira virtual e individualizada, entre o avaliador e a pesquisadora. O

método utilizado na avaliação foi o MIS e o complementar MAC. Na inspeção das interfaces,

identificaram-se ajustes e melhorias para os signos estáticos, dinâmicos e, nos metalínguísticos,

os avaliadores consideraram que estavam de acordo com a necessidade dos usuários. Além disso,

podem-se avaliar os dois perfis de docente e discente. Assim, tabularam-se os dados obtidos, e

construiu-se uma síntese das avaliações e heurísticas violadas, com base nos dados coletados

de cada avaliador. A média dos problemas por avaliador foi de 15,33, e a média do grau de

severidade foi de 1,52. Na Avaliação do MAC, foi proposto um cenário de interação, a ferramenta

escolhida foi a enquete, na qual a(o) docente elaborava uma enquete e a(o) discente a respondia,

os problemas encontrados foram para ajustes como adequação dos padrões da interface para se

atender à heurística 8 do design "minimalista", além de outros ajustes.
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7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Embora a Libras seja uma língua oficial do Brasil, ela não foi incluída na área das

Linguagens na BNCC, apenas descrita como uma das linguagens verbais, para práticas sociais

(Felipe, 2018). Sendo assim, os avanços na alfabetização e no letramento bilíngue das crianças

ainda são tímidos; elas avançam etapas de ensino, mas não dominam a língua escrita tampouco a

Língua de sinais (Felipe, 2012a). Como resultado das lutas desenvolvidas ao longo de décadas

pelas comunidades Surdas no Brasil, essa realidade vem sendo modificada para melhor. Mas,

ainda, é necessário produzir material de apoio à educação bilíngue de Surdos. Esta tese de

doutorado apresentou um protótipo de um ambiente virtual de aprendizagem, com uma proposta

de ensino do Português escrito como segunda língua para estudantes Surdos.

As atividades do ambiente foram construídas com base nas revisões dos trabalhos da

pesquisa-ação de Bueno (2014) e da pesquisa de Haiduski (2016), do projeto EduPesquisa da

UFPR, e do Método de Letramento pela Via Direta. Posteriormente à seleção das atividades,

criaram-se as 4 diretrizes (Como utilizar, Onde utilizar, Por que utilizar e Requisito pedagógico),

para serem incluídas no ambiente para a(o) docente. Além disso, para cada ferramenta do

ambiente, foi sugerida uma lista de exercícios possíveis para a(o) docente.

Para a fundamentação teórica, duas revisões sistemáticas de literatura foram realizadas,

uma para coletar requisitos para a construção de um avatar para a tradução da Libras no ambiente,

a segunda para identificar os requisitos necessários ao ambiente virtual de aprendizagem. Além

disso, uma revisão nas bases de teses e dissertações brasileira CAPES e BDTD foi realizada

para identificar o estado da arte. Foi realizada, também, uma revisão sobre as ferramentas do

ambiente Moodle, e uma docente especialista que trabalha com o público da pesquisa ensinando

Língua Portuguesa escrita para crianças surdas do 1º, 2º e 3º ano. No caso de crianças atrasadas

em relação aos anos adequados para a alfaetização e o letramento (1º e 2º anos), sugeriram-se as

modificações necessárias e as atividades que poderiam ser desenvolvidas juntamente ao/pelo

público a quem o ambiente aqui desenvolvido se destina.

Para a construção do ambiente, um modelo comportamental foi elaborado contendo

os diagramas de casos de uso, para os perfis docente e discente, disponível no Apêndice H. O

diagrama de classes, o diagrama da arquitetura do ambiente e os casos de uso foram descritos

e totalizaram 29 (vinte e nove), disponíveis no Apêndice I. A primeira versão do protótipo foi

realizada no papel e totalizou 39 (trinta e nove) frames. Em seguida, foram desenvolvidos, por

meio da ferramenta de prototipagem Adobe XD, nesta etapa, 49 (quarenta e nove) frames que

constituem as telas do Ambiente Virtual de Aprendizagem Letrar.

Após o desenvolvimento do protótipo, uma avaliação foi realizada por 6 (seis) espe-

cialistas e IHC, utilizando o Método de Inspeção Semiótica e como método complementar o

Método de Comunicabilidade. O resultado da avaliação apontou algumas sugestões de melhorias.

No método do MIS, os problemas para o grau de severidade de gravidade (1, 2, 3) para "conserto

importante, desejável, e só se tiver tempo"foram encontrados. Para o grau de severidade 4

(catastrófico), segundo a escala de grau de gravidade da usabilidade Nielsen (1994), nenhum

problema foi encontrado. Na avaliação do MAC, as rupturas dos signos estáticos ocorreu,

principalmente, nos botões Salvar e Publicar, que pareciam ter a mesma função. Sugeriu-se a

exclusão de uma das opções. No entanto, acreditamos que a opção de hints nos botões seria a

mais adequada, pois Salvar permite salvar um projeto ou a sua atualização, enquanto Publicar

permite compartilhar um projeto ou uma atividade salva com os estudantes; para os signos

dinâmicos, foram sugeridos o uso de hints em todos os botões; e utilizar na interface o sinal
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de interrogação (?) que proporcione acesso a informações sobre o funcionamento do recurso,

com exemplos de uso. Para as mensagens de erros, devem ser prioizados textos curtos e diretos.

Os signos metalinguísticos, para o sistema de ajuda com o vídeo em Libras, das instruções e

explicações para a realização das atividades, segundo os especialistas atenderão aos usuários

quando implementados.

Em julho de 2021, no apagar das luzes do processo de pesquisa que culminou nesta tese,

foi publicada, pelo (MECb, 2021), uma Proposta Curricular para o Ensino da Língua Portuguesa

como Segunda Língua para Estudantes Surdos, o que significou mais um avanço na pauta das

lutas das comunidades surdas no Brasil. Essa publicação determinou a necessidade de verificar e

a oportunidade de confirmar a aderência do Ambiente construído ao longo desta tese à maioria

significativa das habilidades descritas uma a uma nos cadernos que compõem a Poposta do

MECb (2021) para o 1º e o 2º anos do Ensino Fundamental.

Retomando às questões que nortearam a pesquisa: quais requisitos eram necessários para

a construção de um Avatar para o ambiente bilíngue para crianças surdas? Foi possível identificar,

na RSL, que, em relação ao avatar ideal para ser utilizado para crianças, é necessário que suas

características visuais sejam semelhantes ao público (i.e., ter a aparência de criança, a cor de pele,

a cor de cabelo etc.). A captura do movimento do Avatar em 3D deve ser bem dimensionada e

ser o mais próximo possível de uma tradução real. Foram identificadas as tecnologias utilizadas

para o desenvolvimento do avatar, e os requisitos necessários para o desenvolvimento de um

ambiente virtual com uso de avatar. No entanto, para o ambiente proposto nesta tese, não foi

possível utilizar um avatar, o que dependia de outras pesquisas do grupo em andamento, mas fica

como contribuição para os trabalhos futuros.

A segunda questão era verificar os requisitos necessários para um Ambiente Virtual de

Aprendizagem para o ensino da Língua Portuguesa escrita em ambiente bilíngue crianças surdas.

Dos requisitos identificados, o principal requisito atendido foi oferecer o vídeo da tradução para a

Língua de sinais no ambiente. Além disso, procurou-se atender às heurísticas de usabilidade e aos

requisitos de IHC para disponibilizar, no ambiente, somente as ferramentas AVA O que passaram

por uma avaliação realizada pela docente que atua nos anos de alfabetização e letramento com

educandos surdos numa escola autodenominada bilíngue.

A terceira questão consistiu em identificar como instrumentalizar as atividades de

letramento seguindo a Metodologia pela Via Direta no ambiente virtual de aprendizagem. Para

responder a essa questão, foram elaboradas diretrizes para o desenvolvimento das atividades, e o

ambiente foi dimensionado nas 3 fases de letramento em que o processo é dividido no MLVD

a(o) docente. Além disso, foram elaboradas sugestões para o professor desenvolver a atividade, e

sugestão de qual recurso do ambiente poderia ser utilizado.

A quarta questão era como oferecer um ambiente bilíngue com recursos apropriados ao

público Surdo? Para responder a essa questão, com base nas pesquisas realizadas, entendeu-se

que o ambiente ideal é aquele que utiliza a Língua de sinais também como língua de instrução.

Assim, para essa questão, o ambiente disponibiliza o vídeo com a tradução das atividades.

A quinta questão – como incluir e integrar o Ambiente Virtual de Aprendizagem à

arquitetura HCI-SL de maneira a apoiar, com todos os recursos disponíveis e em desenvolvimento

na Arquitetura, o letramento bilíngue de crianças surdas? – foi parcialmente respondida, pois

disponibilizar a tradução do avatar com o corpus linguístico da Libras, ainda, não foi possível,

pela interdependência entre este trabalho e outros em andamento. No entanto, o ambiente está

parcialmente incluído na arquitetura, pois oferece recursos para a tradução com o uso de vídeos,

mas a tradução que a arquitetura prevê ainda está em construção em outros trabalhos do grupo.

Sendo assim, acredita-se que o ambiente aqui apresentado possa melhorar a acessibilidade

e interação das(o) docente e das crianças surdas nos processos de ensino e aprendizagem da
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Língua Portuguesa escrita como segunda língua. No atual momento, em particular, poderia ajudar

a(o) docente a desenvolver suas atividades, compartilhar com outros docentees seus projetos

de estudo e disponibilizar aos discentes atividades de maneira virtual. Além disso, o ambiente

oferece recursos para troca de mensagens síncronas e assíncronas entre os participantes e a

possibilidade de os discentes realizarem atividades fora do ambiente escolar, desde que provido

pelo poder público da estrutura tecnológica necessária.

Para a elaboração do ambiente, a pesquisadora realizou um curso EAD de qualificação

profissional em Formação Continuada de Tutores a Distância com a duração de 120 horas, a fim

de utilizar um ambiente de aprendizagem na plataforma Moodle, conhecer as suas ferramentas e

identificar as principais dificuldades de navegação que as crianças surdas poderiam encontrar.

Para a pesquisadora, o trabalho de pesquisa possibilitou aprofundar o conhecimento que

envolve a educação bilíngue de surdos, a Língua de sinais, o Método de letramento e modelos de

ambientes de aprendizagem.

A principal limitação desta tese refere-se à impossibilidade de realizar a validação com

os usuários em oficinas com docente e discentes no INES, decorrente da situação sanitária

deflagrada no país em março de 2020 e sem perspectiva à vista de melhora suficiente para

permitir a efetivação das atividades. Assim, algumas modificações foram feitas no processo de

desenvolvimento da pesquisa. A pandemia inviabilizou a execução de um estágio de 3 meses

que iria ser realizado na escola bilíngue de Surdos da região metropolitana de Curitiba, onde

foi realizada a pesquisa-ação de Bueno (2014), com o objetivo de, imersa no cenário para o

qual o Letrar foi criado, verificar diversos aspectos na realização das atividades no espaço físico

com potencial de determinar modificações necessárias no ambiente Letrar e identificar novas

atividades do MLVD adotadas com sucesso nos processos de alfabetização e letramento para

inclui-las nele. Além disso, impossibilitou as avaliações juntamente a docentes e discentes do

Instituto Nacional de Educação de Surdos.

Também não foi proposta a solução tecnológica de armazenamento, e demais questões

técnicas necessárias para o desenvolvimento do ambiente. A implementação do ambiente

depende de apoio financeiro e e de equipe com conhecimento de computação e de tecnologia

para desenvolvimento de software.
A contribuição principal desta tese é o modelo conceitual, com um protótipo avaliado

por especialistas em IHC e em acessibilidade para pessoas surdas, de um ambiente virtual de

aprendizagem construído com base num método de letramento testado em trabalhos anteriores

juntamente ao mesmo público que esta pesquisa utilizou, e em acordo com a Proposta Curricular

de Ensino da Língua Portuguesa como segunda Língua para Estudantes Surdos do 1º e do 2º ano

do ensino fundamental.

Como mais uma contribuição desta tese, podemos citar a leitura e o resultado da análise

comparativa entre a Lei n.º 14.191 de 2021 e a Lei que n.º 13.146 de 2015. Após a nossa leitura,

percebemos que a lei tem o objetivo de apoiar, financeiramente, a educação bilíngue em todos os

níveis. No entanto, ainda é necessário que seja complementada por outros decretos, a fim de ser

efetivada.

Do ponto de vista das contribuições sociais, espera-se contribuir para diminuir as

barreiras que as pessoas surdas enfrentam com relação à compreensão de uma língua escrita,

oferecendo material de apoio ao ensino-aprendizagem. Adicionalmente, espera-se promover

a melhoria de condições de trabalho das(o) docente de Português como segunda língua para

estudantes surdos, oferecendo-lhes, quando o ambiente for implementado e testado, uma

ferramenta para auxiliar no desenvolvimento das atividades. Essa ferramenta, desde que as

condições tecnológicas sejam garantidas aos estudantes pelo poder público e estes possam ter
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familiaridade com a tecnologia, poderá ser útil, também, para o acompanhamento dos pais com

relação às atividades dos seus filhos.

Inicialmente o Letrar é destinado a docentes e crianças do 1º e 2º ano do Ensino

Fundamental I, mas poderá ter uso estendido para as docentes e discentes dos anos seguintes,

na continuidade do processo de letramento. Além disso, o ambiente Letrar pode ser utilizado

por criancas ouvintes. O ambiente oferece ferramentas avaliadas por uma docente de Português

que atua em escola bilíngue de Surdos no Ensino Fundamental. No entanto, somente após os

testes com a(o)s docentes e discente, será possível verificar se o ambiente poderá ser util no

processo de letramento das crianças, e se, de fato, elas conseguirão apropriar-se do ambiente

Letrar. O ambiente, após a sua implementação, disponibilizará a impressão das atividades para

a(o) docente utilizar em sala de aula.

Algumas práticas que foram realizadas durante o processo de criação do Letrar,

entendidas como inovação em relação aos demais AVAs, foram: construção colaborativa

realizada ao longo do processo de criação do modelo, envolvendo pesquisadoras da Educação

bilíngue de Surdos, da Linguística da Libras, da Ciência da Computação e do Design Gráfico;

seleção das ferramentas dos AVAs determinadas pelas necessidades do MLVD; efetivação, no

Letrar, das atividades mais apropriadas para a faixa etária da alfabetização e do letramento;

simplificação dos AVAs para os estudantes no Letrar pela escolha de apenas algumas de suas

ferramentas; integração de atividades de alfabetização e letramento pautadas no MLVD e nos

Cadernos da proposta curricular - PSLS, e que se apropriam das ferramentas AVA selecionadas

e projetadas para o Letrar; Diretrizes para o uso das atividades de alfabetização e letramento

disponíveis; possibilidade de cadastro de novas atividades associadas ao MLVD e aos Cadernos

da proposta curricular - PSLS; design majoritariamente visual elaborado especialmente para

o ambiente e para o perfil de estudantes Surdos por um designer conhecedor de letramento e

de Surdos; versão na Libras para os textos escritos nas telas; modelo criado para se tornar um

ambiente livre a fim de ser apropriado pelo público-alvo e, assim, cumprir completamente sua

função social.

Como trabalhos futuros, já em curso em novas dissertações, implementaremos o

ambiente com base no protótipo construído nesta tese. Posteriormente,é necessário testar não

somente as recomendações de IHC com especialistas, mas realizar um teste in loco do ambiente

juntamente a discentes e docentes, por um período de tempo suficiente para identificar as questões

que deverão ser melhoradas. E, posteriormente verificar a necessidade de implementação de

uma ferramenta para o tratamento de vídeo, que atenda aos demais públicos. Além disso, após a

implementação do Letrar, o projeto com todo o conteúdo técnico, deverá ser disponibilizado em

um repositório de armazenamento colaborativo, para que, assim, possa ser utilizado por outras

pessoas.
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Nós, Laura Sánchez García, docente
Angélica Montiel Ferreira, discente de pós-graduação do Programa de Pós-Graduação em 
Informática (PPGInf) da Universidade Federal do Paraná, estamos convidando você, aluno da
pós-graduação em Informática do grupo de pesquisa em Interação Humano-Computador-IHC, 
a participar de um estudo intitulado Letrar: Um Modelo de Ambiente Virtual de Apoio ao 
Ensino da Língua Portuguesa Escrita como Segunda Língua para Crianças Surdas 
Mediado pela Libras.

. Sua participação nessa avaliação consistirá na interação com ambiente, para realizar uma 
tarefa, e, então, avaliar o ambiente conforme o método selecionado, para, em seguida 
responder os questionários para registro das suas observações em relação ao uso do Letrar.

a) O objetivo desta pesquisa é realizar uma avaliação do protótipo do ambiente virtual 

b) Caso você concorde em participar da pesquisa, será necessário que você faça uma inspeção 
semiótica pelo método MIS do ambiente, e preencha um questionário pré-teste, realize a 

-teste 
referentes à sua interação com ambiente.

c) Para tanto você deverá estar disponível para a avaliação que ocorrerá de maneira virtual, 
previamente agendada com a pesquisadora, no dia e horário combinado, o tempo destinado 
será de, aproximadamente,15 a 45 minutos.

d) É possível que você experimente algum desconforto, principalmente relacionado ao tempo 
de avaliação, ou a qualidade da conexão que pode ser de ambos participantes (você ou a 
pesquisadora), ou alguma pergunta que não deseja responder ou não saiba. Nesse caso, você 
poderá deixar em branco.

e) Alguns riscos relacionados ao estudo podem ocorrer. Por exemplo, a conexão de internet 
pode apresentar falhas ou interrupção, e/ou um cansaço ao interagir com o ambiente. No caso 
de algum problema de conexão ou outro, uma nova agenda poderá ser feita, ou, ainda, você
poderá desistir da avaliação. Se ocorrer um cansaço, você poderá deixar de responder as 
perguntas e/ou sair da avaliação.

f) Os benefícios esperados com essa pesquisa, após sua avaliação, serão aplicar melhorias no 
ambiente que será readequado, e as suas sugestões para a melhoria da interface do ambiente 
também serão avaliadas /desenvolvidas.

g) As pesquisadores Laura Sánchez García e Marta Angélica Montiel Ferreira, responsáveis 
por este estudo, poderão ser localizados no Programa de Pós-Graduação em Informática 
(PPGInf)- Universidade Federal do Paraná (UFPR), Rua Cel. Francisco H. dos Santos, 100, 
Centro Politécnico Jardim das Américas, CEP 81.531- -
33613101. E-mail das pesquisadoras: sg.laura@gmail.com, zmontefer@gmail.com, para 
esclarecer eventuais dúvidas que você possa ter e fornecer-lhe as informações que queira, 
antes, durante ou depois de encerrado o estudo. Em caso de emergência, você também pode 
contatar Marta Angélica Montiel Ferreira, neste número: (96) 99133-4966, em qualquer 
horário, a qualquer momento.

h) A sua participação neste estudo é voluntária, e, se você não quiser mais fazer parte da 
pesquisa, poderá desistir a qualquer momento e solicitar que lhe devolvam esse Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido assinado. O termo será enviado por meio de link na qual 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)



pode ter acesso à edição e exclusão. Caso desista de participar da pesquisa, você poderá 
excluir seu arquivo.

i) Os materiais obtidos nos questionários, imagens e vídeos  serão utilizados, unicamente, para 
esta pesquisa e serão destruído/descartado. Ao término do estudo, dentro de 5 anos serão 
descartados, o armazenamento será em repositório local da pesquisadora, nada ficará nas 
“nuvens”.

são a pesquisadora-orientadora e a pesquisadora-discente

publicados, não aparecerá seu nome. 

l) As despesas necessárias para a realização da pesquisa não são de sua responsabilidade e
você não receberá qualquer valor em dinheiro pela sua participação. 

m) Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um código.

Eu,_________________________________ li esse Termo de Consentimento e compreendi a 
natureza e o objetivo do estudo do qual concordei em participar. A explicação que recebi 
menciona os riscos e benefícios. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação 
a qualquer momento sem justificar minha decisão e sem qualquer prejuízo para mim. Eu 
concordo, voluntariamente, em participar deste estudo.

[Local, ___ de ___________ de _____]

_________________________________________________________

Assinatura do Participante de Pesquisa

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e 
ter respondido, da melhor forma possível, às questões formuladas.

_____________________________________________

Marta Angélica Montiel Ferreira
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Título do projeto: Letrar: Um Modelo de Ambiente Virtual de Apoio ao Ensino da 
Língua Portuguesa Escrita como Segunda Língua para Crianças Surdas Mediado pela 
Libras.

A pesquisadora Laura Sánchez García responsável pelo projeto Letrar: Um Modelo de 
Ambiente Virtual de Apoio ao Ensino da Língua Portuguesa Escrita como Segunda 
Língua para Crianças Surdas Mediado pela Libras, solicita a utilização de imagem e voz 
dos participantes da avaliação para este estudo, com garantia de proteção de identidade.

Tenho ciência que a guarda e demais procedimentos de segurança são de inteira 
responsabilidade dos pesquisadores. Os pesquisadores comprometem-se, igualmente, a 
fazer divulgação dessas informações coletadas somente de forma anônima com proteção 
de imagem do participante.

Este documento foi elaborado em duas (2) vias, uma ficará com o(s) pesquisador (a/es) 
e outra com o(a) participante da pesquisa.

Curitiba,         de 2021.

Marta Angélica Montiel Ferreira

Pesquisador responsável

Autorizo o uso da minha imagem e voz exclusivamente para esta pesquisa.

___________________________________

(nome por extenso do participante da pesquisa)

Participante da pesquisa

137

APÊNDICE B – TERMO DE SOLICITAÇÃO DE USO DE IMAGEM PARA
PESQUISA



Precisamos identificar seu perfil de avaliador, sua experiência em realizar avaliação por 
Inspeção Semiótica-MIS, sua experiência e conhecimento com letramento de crianças surdas. 
Vamos utilizar somente para definir o perfil de avaliador da pesquisa e seu conhecimento, e 
tais informações serão mantidas em sigilo. Leia as perguntas e seleciona sua resposta. 

1- Identificação do avaliador -inspeção
1- Data:
2- Gênero: 
3- Qual a sua idade? 
4- Qual seu grau de escolaridade? 
5- Qual a sua experiência com métodos de avaliação em IHC 

2- Já utilizou um ambiente virtual de aprendizagem ? Perguntas pré-inspeção

3- Conhece ou já utilizou um AVA? 
( )  Sim  (   ) não 

4- Sua experiência foi boa com a navegação no ambiente utilizado?
(   )  Sim  (   ) não

5- Considera importante um ambiente virtual para letramento de crianças?
(   )  Sim  (   ) não

6- O aplicativo utilizado anteriormente possuía recursos para pessoas surdas? 
(   )  Sim  (   ) não

7- Os recursos existentes no AVA que utilizou foram facilmente entendidos?
(   )  Sim  (   ) não

8- Conhece, já trabalhou com letramento de crianças surdas? Perguntas pré-inspeção
(   )  Sim  (   ) não 

9- Conhece ou já teve contato com uma criança surda?
(   )  Sim  (   ) não 

10-Conhece ou já teve contato com a metodologia da Via Direta proposta no AVA?
(   )  Sim  (   ) não 

11-Conhece ou já teve contato com outra metodologia de letramento?
(   )  Sim  (   ) não 

12-Já teve contato com a cultura surda (entende as dificuldades, de acesso à educação, da 
comunicação e escrita de uma língua oral para os surdos)?
(   )  Sim  (   ) não 

13-Você autoriza a utilização das respostas e dos materiais produzidos para 
documentação e publicação dos resultados da análise? Nenhuma informação pessoal 
será divulgada. Nosso objetivo é documentar, analisar e identificar possíveis melhorias 
propostas na sua avaliação. 

(   )  Sim (   ) Não 

Obrigada por participar da pesquisa!
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PRÉ-INSPEÇÃO - AVALIAÇÃO DO MIS



Depois da sua avaliação/navegação, convidamos você a deixar sua 
opinião/percepção sobre o ambiente Letrar após conhecê-lo e interagir. Vamos 
resgatar as perguntas do início e você vai marcar qual seu grau de concordância. E
responderá as questões de acordo com a escala de Likert (1932), que indica, em
nível deentendimento, quanto concorda ou discorda de acordo com a sua percepção. 
O objetivo desse questionário é avaliar se o ambiente apresenta clareza e utilidade
no designproposto, se os padrões de acessibilidade foram atendidos e se o ambiente
atende os principais preceitos de IHC.

Perguntas objetivas após sua avaliação

1. O LETRAR disponibiliza uma língua acessível ao usuário surdo.
(   ) Concordo totalmente
(   ) Concordo parcialmente
(   ) Neutro (a)
(   ) Discordo parcialmente 
(   ) Discordo totalmente

2. O LETRAR contempla os dois perfis de usuário (pessoa ouvinte ou surda).
(   ) Concordo totalmente
(   ) Concordo parcialmente
(   ) Neutro (a)
(   ) Discordo parcialmente 
(   ) Discordo totalmente

3. Os recursos disponibilizados no LETRAR podem ser facilmente entendidos e
utilizados por crianças surdas, e docentes.
(   ) Concordo totalmente
(   ) Concordo parcialmente
(   ) Neutro (a)
(   ) Discordo parcialmente 
(   ) Discordo totalmente

4. As tarefas que realizou no LETRAR podem ser facilmente entendidas por
uma(o) docente.
(   ) Concordo totalmente
(   ) Concordo parcialmente
(   ) Neutro (a)
(   ) Discordo parcialmente 
(   ) Discordo totalmente

5. Depois da sua experiência com a navegação no LETRAR, considera que foi
fácil utilizar o ambiente, encontrou facilmente o caminho para realizar as
atividades.
(   ) Concordo totalmente
(   ) Concordo parcialmente
(   ) Neutro (a)
(   ) Discordo parcialmente 
(   ) Discordo totalmente

6. O LETRAR pode ser usado à distância no caso das crianças surdas?
(   ) Concordo totalmente
(   ) Concordo parcialmente
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO PÓS-INSPEÇÃO DO MIS



(   ) Neutro (a)
(   ) Discordo parcialmente 
(   ) Discordo totalmente

7. O LETRAR pode ser utilizado como um material auxiliar no letramento de
discentes surdos.
(   ) Concordo totalmente
(   ) Concordo parcialmente
(   ) Neutro (a)
(   ) Discordo parcialmente 
(   ) Discordo totalmente

8. Os elementos da interface do LETRAR são compreensíveis.
(   ) Concordo totalmente
(   ) Concordo parcialmente
(   ) Neutro (a)
(   ) Discordo parcialmente 
(   ) Discordo totalmente

9. A interface do LETRAR segue os padrões nos aplicativos mais usados no
mercado.
(   ) Concordo totalmente
(   ) Concordo parcialmente
(   ) Neutro (a)
(   ) Discordo parcialmente 
(   ) Discordo totalmente

10. A interface do LETRAR segue os padrões de acessibilidade do W3C para
usuários surdos (vídeo com tradução na língua de sinais).

(   ) Concordo totalmente
(   ) Concordo parcialmente
(   ) Neutro (a)
(   ) Discordo parcialmente 
(   ) Discordo totalmente

11. O tempo gasto para realizar atividade no LETRAR foi satisfatório.
(   ) Concordo totalmente
(   ) Concordo parcialmente
(   ) Neutro (a)
(   ) Discordo parcialmente 
(   ) Discordo totalmente

2- Perguntas subjetivas (convidamos você a deixar sua opinião de melhorias e
ajustes necessários no ambiente avaliado).

(   ) Concordo totalmente
(   ) Concordo parcialmente
(   ) Neutro (a)
(   ) Discordo parcialmente 
(   ) Discordo totalmente

1- Quais os pontos positivos que você avalia no ambiente? Você considera 
importante um ambiente de letramento na aprendizagem de crianças?
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2- Quais os pontos negativos que você encontrou no ambiente? Como eles poderiam
ser melhorados?

3- Este espaço é destinado, caso queira, deixar comentário ou outras sugestões
sobre sua avaliação etc.

4- Você autoriza a utilização das respostas e dos materiais produzidos para
documentação e publicação dos resultados da análise? Nenhuma informaçãopessoal
será divulgada. Nosso objetivo é documentar, analisar e identificar possíveis
melhorias propostas na sua avaliação.

(   )  Sim (   ) Não

Obrigada por participar da pesquisa!
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APÊNDICE E – GUIA/ROTEIRO PARA A AVALIAÇÃO

1) Tarefas para aplicar no MIS
Inspeção: é uma observação/avaliação da interface, dos signos estáticos, dinâmicos e

metalinguísticos;

Objetivo: identificar problemas na interação na interface.

• Signos estáticos: são rótulos, caixa de texto, imagens etc...

• Signos dinâmicos: é a interação com a interface, o comportamento do sistema ao clicar

no mouse, falhas na internet etc...

• Signos metalinguísticos: ajuda on-line, instruções, explicações etc...

• Percorra as telas 2 vezes;

• Faça uma análise geral do ambiente;

• Avalie os elementos (botões, menus, textos, rótulos das interfaces, rótulos do ambiente);

• Tente entender todas as interações do ambiente.

2) Tarefas para aplicar no MAC
Objetivo: identificar rupturas de comunicação da interface com a(o) usuária.

Ruptura de mensagem: pode ser um signo não entendido, um botão não entendido,

uma ação que não conseguiu realizar.

Metamensagem: são mensagens não verbais, mensagens dos signos na interface.

Algumas sugestões de observações:

1. Inspecione a interface, a partir do cenário de interação proposto na atividade;

2. analise os signos estáticos e tente reconstruir a metamensagem;

3. analise os signos dinâmicos e tente reconstruir a metamensagem;

4. analise os signos metalinguísticos e tente reconstruir a metamensagem;

Tarefa: criar uma Enquete, e postar no ambiente da(o) discente.

Objetivo: verificar o uso da ferramenta (enquete) e utilizar uma enquete no letramento

para mensurar o conhecimento prévio da(o) discente sobre determinado assunto.

Cenário para atividade:

(“Você é uma(o) docente da turma do 3º ano do ensino fundamental I de discentes
Surdos, e precisa aplicar uma enquete para trabalhar um novo texto. O conto escolhido foi "Alice
no país das maravilhas", sendo assim, será necessário que você verifique se as(o) discentes
conhecem ou não a história. Então crie uma enquete para verificar, lembre-se de usar uma
imagem disponível no banco de imagem, pois seus discentes são Surdos, isso pode facilitar
a identificação, e não esqueça de publicar a enquete e disponibilizá-la no ambiente da(o)
discente”).

Observações: evitar questões discursivas amplas nessa etapa inicial. A exploração do

contexto temático deve abordar o aspecto Gestual-visual do tema. Como a proposta metodológica
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é uma educação bilíngue em que a Libras é a L1 e o Português a L2, é necessário que as questões

para averiguação do conhecimento prévio das(o) discentes tenham uma versão em Libras ( L1 ).

Passos para execução da tarefa – vá para a tela de enquete:

Passo 1. Selecione o tipo de atividade – Enquete (na 1ª caixa de mensagem).

Passo 2. Cadastre um nome para a – Enquete (na 2ª caixa de mensagem).

Passo 3. Digite a Enquete no editor de texto abaixo.

Passo 4. Selecione uma imagem (Alice no país das maravilhas). Há um ícone na

ferramenta texto que contém um banco de imagem, ou esta pode ser selecionada no link de banco

de imagem gratuito.

Passo 5. Selecione o tipo de resposta para sua Enquete (pode adicionar várias opções).

Passo 6. Selecione a opção de período que a Enquete aceitará a resposta da(o) discente.

Passo 7. Selecione a opção visualizar (opcional) e, depois, salvar.

Passo 8. Selecione a opção publicar (em relação às atividades realizadas pela(o) docente,

é necessário selecionar a opção de publicar para que a(o) discente tenha acesso).
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APÊNDICE F – DIRETRIZES ELABORADAS PARA AS ATIVIDADES

Para cada atividade proposta no ambiente, foi elaborado uma diretriz, e, cada diretriz

apresenta quatro pontos que o docente deve considerar ao desenvolver a atividade, estão divididas

nas fases do letramento (leitura, intepretação e análise linguística).

1-Atividades que podem ser realizadas na Fase da Leitura são:
Tipo de atividade: upload de vídeo com a versão do texto em Libras.

1. Quando utilizar? Utiliza, na fase da leitura, o primeiro contato da(o discente com a

história, pode ser utilizado em qualquer uma das fases, caso o(a) docente queira voltar

ao texto (leitura).

2. Como utilizar? Elaborar o vídeo para solicitar que o(a) discente assista ao vídeo sobre o

texto.

3. Por que utilizar? Para explorar o entendimento do texto com uma língua acessível.

4. Requisitos Pedagógicos e culturais? É necessário gravar o vídeo da versão texto,

e em seguida disponibilizá-lo para a(o) discente assisti-lo. Caso a versão implique

modificações para uma adaptação à cultura surda, a/o discente deverá explicar essas

adaptações com relação à mudança ( Por exemplo, em histórias infantis, a cinderela não

perdeu o sapato, mas uma das luvas).

Tipo de atividade: upload de vídeo para explicar o exercício (em língua acessível
e identitária).

1. Quando utilizar? Pode ser usado em qualquer fase do método.

2. Como utilizar? É necessário que a(o) discente acesso ao ambiente, faça o upload do

vídeo e em seguida disponibilize-o para que a(o) discente possa acessá-lo.

3. Por que utilizar? Para disponibilizar o material em uma língua acessível e identitária

para as(o) discentes.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? Preparar o vídeo e fazer upload do vídeo no

ambiente para que a(o) discente possa assisti-lo e, assim, realizar a atividade. É

necessário que o vídeo esteja em uma língua sua língua preferencial/ primeira língua.

Tipo de atividade: upload de um novo vídeo fazendo alguns questionamentos do
texto narrado.

1. Quando utilizar? Após a 1ª leitura, e na fase da leitura.

2. Como utilizar? Solicitar que a(o) discente assista ao segundo vídeo da tradução do novo

texto, e solicitar que faça questionamentos acerca do texto.

3. Por que utilizar? Para reforçar o entendimento da(o) discente sobre a temática trabalha,

e também trabalhar a interpretação. Nesse caso se trata de interpretação porque irá

refletir sobre o texto e possíveis outros contextos, etc.
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4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que a(o) discente faça um upload de

um novo texto, faça a tradução para a Libras e também faça os questionamentos sobre o

novo vídeo que também poderá ser trabalhado na disciplina Libras L1 pela(o) docente

Surda(o), responsável pela disciplina que acontece no mesmo ano de escolaridade.

Tipo de atividade: upload de vídeo explicando cada informação visual associada
ao texto do panfleto.

1. Quando utilizar? Após a leitura e na fase da interpretação.

2. Como utilizar? Elaborar o vídeo para solicitar que a(o) discente utilize o ambiente e

descreva cada informação do panfleto na ferramenta de texto.

3. Por que utilizar? Para explorar o entendimento dos conteúdos do panfleto e permitir que

a(o) discente explore o conhecimento das imagens.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que a(o) discente utilize uma ferramenta

de texto e a(o) docente deve disponibilizar o vídeo para solicitar que ele elabore o texto

escrito em português .

Tipo de atividade: upload de vídeo com a narração da nova em fábula e de um
segundo vídeo, no qual instigue a(o) discente a fazer a leitura do texto apresentado na tela
e destaque as palavras que conheça.

1. Quando utilizar? Após a leitura da 1ª história e na fase da leitura.

2. Como utilizar? Elaborar o vídeo para narrar a história do novo texto e, juntamente a um

segundo vídeo, solicitar que a(o) discente faça a leitura do texto e destaque as palavras

que conhece. O objetivo é que a(o) discente consiga associar, no novo texto, palavras

que remetam ao primeiro texto.

3. Por que utilizar? Para explorar o entendimento dos dois textos e explorar a associação

dos textos.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que o texto esteja em formato digital,

e a(o) docente disponibilize o vídeo para solicitar que a(o) discente leia e circule as

palavras que conhece no texto.

Tipo de atividade: upload de vídeo com a narração da história e disponibilização
do texto na tela.

1. Quando utilizar? Após a leitura da 1ª história e na fase da leitura.

2. Como utilizar? Elaborar o vídeo para narrar a história do novo texto e disponibilizá-lo

juntamente ao texto para que a(o) discente faça a leitura do texto.

3. Por que utilizar? Para explorar o entendimento do texto escrito a partir da sua tradução

em Libras.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que o texto esteja em formato digital

a(o) discente disponibilize o vídeo com a tradução da história.

Tipo de atividade: retoma a história inicial e solicita que as(o) discentes apresen-
tem, em formato de vídeo, a história. Essa atividade pode ser feita em grupo ou individual.
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1. Quando utilizar? Após a leitura da 1ª história e na fase da leitura.

2. Como utilizar? Elaborar o vídeo para solicitar que as(o) discentes recontem a história a

partir da sua compreensão e que utilizem um meio digital.

3. Por que utilizar? Para explorar o entendimento da compreensão do texto trabalhado.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que a(o) docente solicite a interpretação

da história em formato de vídeo ou que a apresente pessoalmente, sinalizando em Libras.

2-Atividades que podem ser realizadas na Fase da Interpretação são:
Tipo de atividade: upload de vídeo em Libras da interpretação do texto.

1. Quando utilizar? Após a leitura e na fase da interpretação.

2. Como utilizar? Solicitar que a(o) discente assista ao vídeo em Libras da interpretação

do texto.

3. Por que utilizar? Para reforçar o entendimento dos textos pela(o) discente – versão em

Libras e em Português.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que a(o) docente interprete o texto em

Libras e faça o vídeo deste. É necessário que o texto esteja em formato digital. A(o)

discente já deve ter tido contato com os textos. E necessário que as instruções estejam

disponíveis em L1 em vídeo.

Tipo de atividade: upload de um terceiro vídeo solicitando que a(o) discente
desenhe o texto narrado em Libras e escrito em Português.

1. Quando utilizar? Após a leitura e interpretação do segundo texto, utilizado na fase da

interpretação.

2. Como utilizar? Solicitar que a(o) discente assista ao terceiro vídeo (o vídeo contém um

texto novo, mas com a temática que remete a ideia do texto trabalhado anterior), que ele

circule o que assistiu no vídeo.

3. Por que utilizar? Para explorar a temática trabalhada com novos textos e, assim, reforçar

o entendimento do tema central (refere-se ao conteúdo do primeiro texto apresentado no

projeto de letramento).

4. Requisitos Pedagógicos e culturais? É necessário que a(o) docente faça um upload

de um novo texto e a interpretação em Libras. A(o) docente solicita a(o) docente que

assista o vídeo e em seguida faça a interpretação elaborando um desenho da história que

assistiu.

Tipo de atividade: upload de vídeo com dramatização do texto, segundo vídeo
apresentado, a(o) docente solicita que a(o) discente faça a leitura do texto trabalhado na
dramatização, e destaque as palavras que conhece na tela.

1. Quando utilizar? Após a leitura e na fase da interpretação.

2. Como utilizar? Elaborar o vídeo para dramatizar a história já trabalhada juntamente

aos discentes. Nessa atividade a(o) docente trabalhar uma atividade de teatro com os

discentes.
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3. Por que utilizar? Para explorar o entendimento dos textos e explorar recursos de

dramatização em forma de teatro com as(o) discentes.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que distribua as falas se o texto tiver

personagens e caso haja mais de a atividade pode ser realizada de maneira individual,

cada discente grava sua dramatização em separado. Em seguida deve disponibilizar o

vídeo no ambiente.

Tipo de atividade: upload de vídeo, e indagar sobre suas próprias viagens, solicita,
ao final, que desenhe algum contexto de viagem que já fez e elabore uma frase condizente
a essa viagem.

1. Quando utilizar? Após a leitura e na fase da interpretação.

2. Como utilizar? Elaborar o vídeo para solicitar que utilize o ambiente e elabore um

desenho de viagens, que já tenha feito, e uma frase que dê significado ao desenho.

3. Por que utilizar? Para explorar o entendimento dos conteúdos do texto e permitir que

explore sua capacidade de interpretação e escrita ao mesmo tempo.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que utilize uma ferramenta de desenho

e de texto e deve disponibilizar o vídeo para solicitar que a(o) discente elabore o seu

desenho e texto.

Tipo de atividade: elaborar um exercício em que deve recortar algumas imagens,
logomarcas e ícones para elaboração de um panfleto.

1. Quando utilizar? Utiliza após a leitura, utilizar na fase da interpretação.

2. Como utilizar? Elaborar o vídeo para solicitar que utilize o ambiente e elabore um

panfleto com as imagens que selecionou que estavam no panfleto.

3. Por que utilizar? Para explorar o entendimento dos conteúdos do panfleto e permitir que

explore o conhecimento a partir das imagens e construa seu panfleto.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que recorte as imagens do panfleto e

disponibilize-as no banco de imagens para que construa seu panfleto.

Tipo de atividade: upload de um segundo vídeo no qual interpreta toda a infor-
mação textual apresentada.

1. Quando utilizar? Utilizar fase da interpretação.

2. Como utilizar? Disponibilizar o vídeo em Libras sobre o conteúdo de todo o texto.

3. Por que utilizar? Para explorar o entendimento geral do texto.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que digitalize o texto e disponibilize o

vídeo sobre as informações com relação à interpretação do conteúdo do texto.

Tipo de atividade: elaborar exercício do tipo textual, por meio do qual precisa
encontrar determinadas informações no texto e transpô-las em formato de texto.

1. Quando utilizar? Pode ser utilizado após a leitura e interpretação do texto.
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2. Como utilizar? Solicitar que copie as palavras que conheça na ferramenta de texto, para,

então, transcrever o texto.

3. Por que utilizar? Para exercitar a escrita e compreensão das palavras conhecidas.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? Preparar e fazer upload do vídeo no ambiente para

que possa utilizar o texto e assim realizar a atividade. É necessário que o texto esteja

digitalizado.

Tipo de atividade: upload do vídeo no qual instiga a fazer nova leitura do texto
apresentado na tela e destacar as palavras que conhece.

1. Quando utilizar? Pode ser usado na fase de interpretação.

2. Como utilizar? É necessário que grave o vídeo e faça o upload com perguntas e solicite

que a(o) discente releia o texto e marque as palavras que reconheça no texto.

3. Por que utilizar? Para verificar qual o nível de conhecimento das palavras do texto e a

compreensão do texto trabalhado.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? O vídeo deve estar gravado e, em seguida, faz

upload deste. O vídeo deve solicitar que leia novamente o texto e, em seguida, marque

as palavras que conheça.

Tipo de atividade: upload do vídeo de interpretação em Libras e do texto escrito.

1. Quando utilizar? Pode ser usado na fase de interpretação.

2. Como utilizar? É necessário que grave o vídeo e faça o upload com a interpretação do

texto em Libras.

3. Por que utilizar? Para disponibilizar a compreensão do texto na língua acessível.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? O vídeo deve estar gravado com a interpretação do

texto em Libras, o texto já deve ter sido disponibilizado.

Tipo de atividade: upload de um novo vídeo incluindo alguns questionamentos
sobre o texto.

1. Quando utilizar? Utilizado após a leitura, na fase da interpretação.

2. Como utilizar? Solicitar que assista ao vídeo e, em seguida, responda as perguntas

sobre seu entendimento do vídeo.

3. Por que utilizar? Para verificar a compreensão do texto.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que faça um upload do vídeo e

disponibilize para realizar o download e assistir ao vídeo sobre o que deve fazer como

exercício.

3-Atividades que podem ser realizadas na Fase da análise linguística:
Tipo de atividade: marcar/destacar palavras do texto.

1. Quando utilizar? Após a leitura e interpretação do texto, na fase de análise linguística

dos componentes do texto.
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2. Como utilizar? Solicitar que circule as palavras vistas no texto. Podendo ser utilizado o

sistema de cores para identificar as classes das palavras.

3. Por que utilizar? Para que reconheça as palavras do texto, como uma maneira de reforçar

o conhecimento de cada palavra ao seu significado semântico.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que o texto esteja em formato digital e

que já tenha tido contato com o texto. É necessário que as instruções estejam também

disponíveis em L1 em vídeo.

Tipo de atividade: imprimir o texto em formato grande (cada parágrafo em uma
folha A4), para reorganizar.

1. Quando utilizar? Após a leitura e interpretação do texto e na fase da análise linguística.

2. Como utilizar? Disponibilizar o texto impresso em formato grande, cada parágrafo em

uma folha.

3. Por que utilizar? Para explorar os parágrafos do texto do trabalho em formatos diferentes

e para reorganizar o texto, individualmente ou em grupo.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que utilize o ambiente e imprima os

parágrafos, e, posteriormente, disponibilize-os, bem como o vídeo com as instruções do

exercício de remontar o texto com base nos parágrafos.

Tipo de atividade: preparar o glossário do texto.

1. Quando utilizar? Após a leitura e interpretação do texto e na fase da análise linguística.

2. Como utilizar? Disponibilizar o texto em formato digital para que selecione as palavras

que conheça e faça seu glossário.

3. Por que utilizar? Para explorar as palavras aprendidas no texto trabalhado.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que o texto esteja em formato digital e

que disponibilize as instruções em vídeo para realizar a atividade de criação de glossário.

Tipo de atividade: elaborar o exercício para a complementação de lacunas.

1. Quando utilizar? Utiliza após a leitura e interpretação do texto, utilizado na fase da

análise linguística.

2. Como utilizar? Utilizar o ambiente de texto e criar lacunas no texto trabalhado, deixando

espaços entre as palavras.

3. Por que utilizar? Para explorar as palavras aprendidas no texto trabalhado.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que o exercício complementar esteja

disponibilizado no ambiente para que possa preencher as lacunas, sendo disponibilizado

pela(o) discente disponibilizar as instruções em vídeo para realizar a atividade.

Tipo de atividade: a partir do texto na tela, a(o) discente irá organizá-lo, indivi-
dualmente, utilizando tipo de fonte e tamanho em formatos diferentes.

1. Quando utilizar? Após a leitura e interpretação do texto e na fase da análise linguística.
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2. Como utilizar? Disponibilizar o texto em formato digital para que a(o) discente possa

manipulá-lo.

3. Por que utilizar? Para explorar o texto trabalhado, possibilitando a visualização das

formas do texto ao mudar o tipo de fonte e tamanho, reforçando o entendimento do

texto.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que o texto esteja em formato digital e

a(o) docente disponibilize as instruções em vídeo para a(o) discente realizar a atividade.

Tipo de atividade: a partir do texto elaborado pelos discentes, a(o) docente o
imprimirá em formato de cartaz com etiquetas dos parágrafos para serem trabalhados em
sala de aula.

1. Quando utilizar? Utiliza após a leitura, utilizado na fase da interpretação.

2. Como utilizar? Imprimir o texto em forma de cartaz para disponibilizar para a(o)

discente trabalhar com os parágrafos.

3. Por que utilizar? Para explorar o entendimento do texto trabalhado e reforçar o

entendimento de cada parágrafo do texto.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que o texto esteja em formato digital

para que e a(o) docente possa ter acesso aos recursos de impressão.

Tipo de atividade: upload de vídeo solicitando que a(o) discente observe o texto
escrito e destaque as palavras que conheça, fazendo uso da cor (sistema de cores criado
pela(o) docente para diferenciar os tipos de constituintes do texto).

1. Quando utilizar? Utiliza após a leitura e interpretação do segundo texto, utilizado na

fase da análise linguística.

2. Como utilizar? Solicitar que a(o) discente assista ao vídeo com as instruções do exercício

e, em seguida, deverá circular as palavras que conheça, usando o sistema de cores para

diferenciar as palavras.

3. Por que Utilizar? Para explorar o entendimento e fixação das palavras associando-as com

o sistema de cores que faz a distinção dos elementos do texto, tais como: substantivo

(pessoa, animal, coisas), verbo, adjetivos e demais classes gramaticais. A(O) discente

poderá criar casas para as categorias gramaticais, onde as palavras da mesma categoria

possam ser incluídas nas casinhas.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que a(o) docente faça um upload do

vídeo, em Libras, com as recomendações para a elaboração dos exercícios. É necessário

que a(o) discente faça o download do vídeo para fazer a atividade após assistir ao vídeo.

Tipo de atividade: elaborar exercício para que a(o) discente organize as etiquetas
diretamente na tela.

1. Quando utilizar? Após a leitura e interpretação, utilizar as etiquetas para que a(o)

discente faça a análise do texto, utilizado na fase da análise linguística.

2. Como utilizar? Imprimir o texto em etiquetas para disponibilizá-lo para a(o) discente

trabalhar com as palavras.
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3. Por que utilizar? Para explorar o entendimento das palavras e também para a(o) discente

reorganizar o texto.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que o texto esteja em formato digital

para que a(o) docente possa ter acesso aos recursos de impressão.

Tipo de atividade: elaboração de um exercício em que a(o) discente precisará
fazer um desenho associado a uma frase e, para cada frase apresentada na tela, deverá ter
um vídeo em Libras correspondente.

1. Quando utilizar? Após a leitura e interpretação e na fase da análise linguística.

2. Como utilizar? Elaborar o vídeo para solicitar que a(o) discente utilize a ferramenta

desenho e elabore um desenho conforme seu entendimento de cada frase do texto.

3. Por que utilizar? Para explorar o entendimento das frases e do texto no geral.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que o texto esteja em formato digital e

a(o) docente disponibilize o vídeo para solicitar a atividade.

Tipo de atividade: elaborar exercício no ambiente sobre um panfleto de viagens e
um vídeo contextualizando as informações contidas no panfleto realizado.

1. Quando utilizar? Após a leitura e na fase da análise linguística.

2. Como utilizar? Elaborar o vídeo para solicitar que a(o) discente utilize o ambiente e

elabore um documento do tipo panfleto de viagens em que deve ter informações ou

assuntos que remetam ao texto principal já trabalhado anteriormente.

3. Por que utilizar? Para explorar o entendimento dos conteúdos do texto, com relação a

outros materiais sociais disponíveis, para que a(o) discente possa associar as informações

entre vários tipos de materiais existentes.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que o texto esteja em formato digital

e que a(o) docente disponibilize o vídeo para solicitar que a(o) discente elabore, com

base no conteúdo do panfleto, um documento do tipo panfleto de viagem.

Tipo de atividade: upload de vídeo solicitando em que a(o) discente destaque as
palavras que conheça.

1. Quando utilizar? Utilizar na fase da análise linguística.

2. Como utilizar? Elaborar o vídeo para solicitar que a(o) discente assista ao vídeo sobre o

texto e, em seguida, marque as palavras que conheça.

3. Por que utilizar? Para explorar o entendimento das palavras do texto.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário gravar um vídeo com a intepretação

do texto, disponibilizá-lo para a(o) discente assisti-lo e, posteriormente, disponibilizar o

texto em formato digital.

Tipo de atividade: upload de vídeo solicitando que a(o) discente extraia determi-
nadas informações do texto acerca dos seus componentes.

1. Quando utilizar? Na fase da análise linguística.
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2. Como utilizar? Elaborar um vídeo para solicitar que a(o) discente assista ao vídeo sobre

o texto e, em seguida, extraia algumas palavras do texto.

3. Por que utilizar? Para explorar o entendimento das palavras do texto.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que a(o) docente grave um vídeo com

as instruções do exercício e, em seguida, o disponibilize para a(o) discente assistir e,

assim, realizar o exercício no ambiente.

Tipo de atividade: upload do folder digitalizado sobre os elementos do texto.

1. Quando utilizar? Na fase da análise linguística.

2. Como utilizar? Disponibilizar o folder em formato digital para que a(o) discente possa

visualizá-lo no ambiente.

3. Por que utilizar? Para explorar o entendimento dos elementos que constituem o folder e,

assim, a(o) discente possa realizar a interpretação do texto.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que a(o) docente digitalize o folder e

disponibilize-o no ambiente da(o) discente.

Tipo de atividade: upload de vídeo explicativo e solicitação de atividade a partir
da imagem, na qual a(o) discente deve escrever frases utilizando o verbo “ser” a partir do
contexto que observe em cada imagem.

1. Quando utilizar? Na fase da análise linguística.

2. Como utilizar? Disponibilizar o vídeo para dar as instruções do exercício em Libras.

3. Por que utilizar? Para explorar o entendimento dos elementos que constituem o texto e

como o verbo pode ser utilizado, ou seja, apreender intuitivamente quais as funções que

o verbo “ser” possui no texto.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que a(o) docente digitalize o texto e

disponibilize-o no ambiente em formato digital para que a(o) discente possa lê-lo.

Tipo de atividade: upload de vídeo instigando a(o) discente a elaborar hipótese
acerca do texto apresentado na tela e destacar as palavras que conhece.

1. Quando utilizar? Na fase da análise linguística.

2. Como utilizar? Disponibilizar o vídeo para dar as instruções do exercício em Libras.

3. Por que utilizar? Para explorar o entendimento dos elementos que constituem o texto

e as várias hipóteses sobre o texto, além de verificar as palavras conhecidas pelas(o)

discentes.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que a(o) docente digitalize o texto e

disponibilize o vídeo sobre as informações que a(o) discente deve desenvolver como

exercício a partir do texto.

Tipo de atividade: upload de um terceiro vídeo, solicitando que a(o) discente
desenhe na tela o texto.
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1. Quando utilizar? Após a leitura e interpretação do texto e na fase de análise linguística,

para trabalhar os elementos do texto.

2. Como utilizar? Solicitar que a(o) discente assista ao vídeo e realize a atividade de

circular as palavras que conheça e que utilize o sistema de cor para diferenciar a classe

das palavras.

3. Por que utilizar? Para apreensão do aspecto semântico e sintático das palavras do texto,

além de aumentar seu vocabulário.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que a(o) docente faça um upload do

vídeo e disponibilize-o para a(o) discente realizar o download e assista ao vídeo para

iniciar o exercício.

Tipo de atividade: upload de vídeo solicitando que a(o) discente observe o texto
escrito e destaque as palavras que conheça, fazendo uso da cor.

1. Quando utilizar? Após a leitura e interpretação do texto e na fase de análise linguística,

para trabalhar os elementos do texto.

2. Como utilizar? Solicitar que a(o) discente assista ao vídeo e realize a atividade de

circular as palavras que conheça e que utilize o sistema de cor para diferenciar a classe

das palavras.

3. Por que utilizar? Para estabelecer a apreensão do aspecto semântico e sintático das

palavras do texto, além de aumentar seu vocabulário.

4. Requisitos pedagógicos e culturais? É necessário que a(o) docente faça um upload

do vídeo e disponibilize-o para a(o) discente realizar o download para, em seguida,

assisti-lo e fazer o exercício.



Para as atividades, foram elaboradas sugestões de como a(o) docente pode utilizar as ferramentas do 

ambiente para propor as atividades:

Quadro 4.1: Sugestão de uso do Recurso de Texto do ambiente

FERRAMENTA DE TEXTO
As atividades são elaboradas. Na barra de tarefas, existem algumas funções específicas, baseadas nas 
opções do Software Ideográphix,  que foram desenvolvidas para elaborar, organizar, exibir, ordenar as 
palavras e os parágrafos do texto.
(Pergunta dependente de contexto a ser formulada pela(o) docente na hora de planejar a atividade: 

“Por que…?”)
Ex.: Por que a gente achou no começo que o lobo era mau?
(Pergunta dependente de contexto a ser formulada pela(o) docente na hora de planejar a atividade – “E 
se…?”)
Ex.: E se, ao invés de fazer isto, a personagem x tivesse feito aquilo?  Como a história teria acabado?

No caso de Texto literário
Apresentar a história (conto, fábula, mito etc...).
Colocar questões sobre o texto.
O que é este texto: (É uma história? É um cartaz? É um artigo de jornal? É um gibi? É uma receita 
de cozinha?)
Quem o escreveu?
Qual foi o objetivo do autor?
No caso de texto literário:
Onde a história se passa?
Qual é o cenário da história?
Quais são as personagens?
O que as personagens inspiram? Confiança? Desconfiança? Afeição? Medo?
Como a história começa?
O que acontece depois?
Como a história termina? A história tem algo a nos ensinar?

Para Texto não literário
O que é este texto?
Do que ele trata?
Pergunta dependente de contexto. (Ex.: Como seria o bolo se ao invés de 2 xícaras de farinha a 
gente colocasse 5?) 
Como ele começa?
Como se desenvolve?
Como termina?
Como este tipo de texto deve ser organizado?
No caso de texto com elementos visuais (cartaz, etiqueta de produto, ficha, carta de baralho, mapa, 
bula de medicamento).
Questionar a(o) discente sobre o tema de que trata o texto com elementos visuais.
Questionar a(o) discente sobre o objetivo de quem construiu esse texto com elementos visuais;
Questionar a(o) discente sobre a existência de ordem de leitura do texto com elementos visuais e 
sobre a forma como essa ordem de leitura é marcada.
Questionar a(o) discente sobre os elementos pictóricos presentes e o que eles representam.
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Para as atividades, foram elaboradas sugestões de como a(o) docente pode utilizar as ferramentas do 

ambiente para propor as atividades:

Quadro 4.1: Sugestão de uso do Recurso de Texto do ambiente

FERRAMENTA DE TEXTO
As atividades são elaboradas. Na barra de tarefas, existem algumas funções específicas, baseadas nas 
opções do Software Ideográphix,  que foram desenvolvidas para elaborar, organizar, exibir, ordenar as 
palavras e os parágrafos do texto.
(Pergunta dependente de contexto a ser formulada pela(o) docente na hora de planejar a atividade: 

“Por que…?”)
Ex.: Por que a gente achou no começo que o lobo era mau?
(Pergunta dependente de contexto a ser formulada pela(o) docente na hora de planejar a atividade – “E 
se…?”)
Ex.: E se, ao invés de fazer isto, a personagem x tivesse feito aquilo?  Como a história teria acabado?

No caso de Texto literário
Apresentar a história (conto, fábula, mito etc...).
Colocar questões sobre o texto.
O que é este texto: (É uma história? É um cartaz? É um artigo de jornal? É um gibi? É uma receita 
de cozinha?)
Quem o escreveu?
Qual foi o objetivo do autor?
No caso de texto literário:
Onde a história se passa?
Qual é o cenário da história?
Quais são as personagens?
O que as personagens inspiram? Confiança? Desconfiança? Afeição? Medo?
Como a história começa?
O que acontece depois?
Como a história termina? A história tem algo a nos ensinar?

Para Texto não literário
O que é este texto?
Do que ele trata?
Pergunta dependente de contexto. (Ex.: Como seria o bolo se ao invés de 2 xícaras de farinha a 
gente colocasse 5?) 
Como ele começa?
Como se desenvolve?
Como termina?
Como este tipo de texto deve ser organizado?
No caso de texto com elementos visuais (cartaz, etiqueta de produto, ficha, carta de baralho, mapa, 
bula de medicamento).
Questionar a(o) discente sobre o tema de que trata o texto com elementos visuais.
Questionar a(o) discente sobre o objetivo de quem construiu esse texto com elementos visuais;
Questionar a(o) discente sobre a existência de ordem de leitura do texto com elementos visuais e 
sobre a forma como essa ordem de leitura é marcada.
Questionar a(o) discente sobre os elementos pictóricos presentes e o que eles representam.
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Questionar a(o) discente sobre as diferentes cores e tamanhos utilizados no texto e suas respectivas 
funções.
Desafiar a(o) discente a adivinharem os elementos de texto (legendas) eventualmente associados 
aos elementos pictóricos.
Desafiar a(o) discente a escreverem as palavras associadas a cada elemento pictórico apresentado.
Questionar a(o) discente em relação aos tipos de fonte apresentados.
Copiar o texto para trabalhar com estruturação e disposição espacial do texto na página, 
parágrafos, pontuação.
Recriar o texto em área compartilhada interagindo com a(o) discente.
No quadro negro e ou na tela compartilhada com  a(o) discente, ir escrevendo a história aos poucos 
a partir das suas manifestações sinalizadas .
Refletir sobre as questões que diferenciam os tipos gêneros:
Qual a diferença entre uma história e uma fábula?
E entre uma fábula e um mito?
E entre uma história e uma matéria de jornal?
Qual é o objetivo de uma história? (Para que serve…?)
Qual é o objetivo de uma fábula?
Qual é o objetivo de uma receita de cozinha?
Qual é o objetivo de uma carta?
Qual é o objetivo de um cartaz?
Qual é o objetivo de um mapa?
Qual o objetivo de uma caderneta de vacinação?
Qual é o objetivo de um panfleto de um restaurante distribuído na rua?;
Qual é o objetivo de um panfleto de viagens? 

Buscar palavras específicas no texto
Buscar e marcar palavras no texto, utilizando cores diferentes para classes de palavras (Exemplo: 
pessoas/animais – verde escuro; coisas/objetos – azul; ações – laranja).
Buscar palavras que se referem a pessoas ou animais e marcá-las em verde escuro.
Buscar palavras que se referem a ações e marcá-las em laranja”.
Buscar palavras que se referem a objetos ou coisas e marcá-las em azul.”
Mostrar um texto marcado dessa forma.
Buscar e marcar frases (Ex.: sujeito – vermelho, verbo – roxo e objeto direto – turquesa).
Reconstruir o texto a partir dos parágrafos soltos.
Preparar e salvar os parágrafos soltos.
Ambiente de manipulação direta (Ex.: arrastar um parágrafo para outro lugar).
Solicitar reconstrução do texto original.
Elaborar vários exercícios de correspondência: letra DE FORMA e letra cursiva com diferentes 
fontes).

Reconstruir um parágrafo a partir das palavras soltas
Apresentar os parágrafos soltos.
Separar e salvar as palavras.
Solicitar a reconstrução do parágrafo original.

Escrever algumas frases.
Fazer um desenho para cada frase.
Responder a questões sobre as palavras de coesão.
Selecionar as palavras relevantes do ponto de vista de coesão.
Compartilhar com a(o) discente.
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Trabalhar com receita culinária
Apresentar um texto com uma receita.
Questionar a(o) discente sobre quais são os ingredientes.
Questionar a(o) discente sobre o processo de cozinhar.
Questionar a(o) discente sobre os tempos que devem ser seguidos (Exs. 10 minutos fora da 
geladeira, 40 minutos no forno, 30 minutos para descansar a massa).
Construir com os estudantes os conceitos dos processos de mudança de estado de estado (de crú 
para cozido, de frio para quente, de natural para congelado, líquido para pastoso).
Questionar a(o) discente sobre o caráter saudável ou não da comida a ser preparada a partir da 
receita.
Questionar a(o) discente sobre as quantidades de cada ingrediente.
Trabalhar com equivalência entre unidades (Ex.: 1kg = quantas gramas? 1 litro= quantos 
mililitros? ).
Elaborar a receita com a(o) discente.

Comparar abordagens de um mesmo tema em textos diferentes
De mesmo gênero:
Refletir sobre as semelhanças entre os dois textos.
Refletir sobre as diferenças entre os dois textos.
De gêneros diferentes:
Refletir sobre as semelhanças entre os dois textos.
Refletir sobre as diferenças entre os dois textos e o objetivo de cada um.
Jogo da memória para associar palavras a imagens (ou frases a imagens correspondentes)
Elaborar fichas.
Ambiente virtual de jogo de memória.
Criar documento com coluna da esquerda com imagens e coluna da direita (em outra ordem) com 
as palavras correspondentes.
Apropriação do texto dependente de contexto para explorar questões relevantes relacionadas a 
outras disciplinas (higiene, saúde, nutrição, flora e fauna, animais domésticos e animais da floresta, 
direitos humanos) que o texto permita explorar (Exs.: Num conto sobre sereias, explorar os 
conceitos de realidade e fantasia, fazer nó de pescador ou origami de um barquinho; no conto 
“Alice no país das maravilhas”, trabalhar conceitos de tempo, mapas, globo terrestre, solicitar a(o) 
discente que façam uma tabela de sua rotina diária) e levar para casa.

Responder às questões de interpretação de texto formuladas pela(o) docente
Perguntas em Libras e em Português na modalidade escrita.
Respostas em Libras e em Português na modalidade escrita.

Recontar a história coletivamente a partir de algumas palavras-chave ou frases
Na lousa ou na tela compartilhada.
Preparar texto com lacunas (de verbos, de frase substantiva sujeito, de nome próprio, de frase 
substantiva objeto, de artigos, de preposições, de pontuação).
Elaborar uma frase qualquer em Português a partir da história (mas não uma seleção e cópia de 
frase do texto).
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Quadro 4.2: Sugestão de uso das Ferramentas Ava

FERRAMENTA AVA
ENQUETE, FÓRUM DE DISCUSSÃO, CHAT E MENSAGEM

Para trabalhar o texto inicial, pode-se fazer questionamentos sobre o texto. Nesse caso a(o) docente fará 
uso dos recursos como: enquete, fórum de discussão, chat e mensagem, ele poderá deixar os 
questionamentos no ambiente para que as(o) discentes respondam de maneira assíncrona (fórum de 
discussão ou enquete ou uma discussão síncrona (chat).

Apresentar questões iniciais sobre o texto

O que é texto (É uma história? É um cartaz? É uma revista em quadrinhos? É uma receita de 
cozinha? É uma caderneta de vacinação?)
Quem o escreveu?
Qual foi o objetivo do autor?
Qual é o cenário da história?
Quais são as personagens?
O que as personagens inspiram? (Confiança? Desconfiança? Afeição? Medo?)
Como a história começa?
O que acontece depois?
Como a história termina? A história tem algo a nos ensinar?

Quadro 4.3: Sugestão de uso da Ferramentas Diário de Bordo

FERRAMENTA AVA – DIÁRIO DE BORDO
Para trabalhar a escrita.
Colocar questões sobre o cotidiano da criança e ou relato da aprendizagem:

Criar um Diário de atividades que a criança faz durante o dia (levanta, toma café, vai à escola).
Elaborar o esquema textual (O que é isto mesmo?).
Reescrever o relato a partir de quadros de imagens proporcionados pela(o) docente.
Corrigir, pontuar e anotar tarefas para devolução as(o) discentes.
Selecionar a tarefa.
Corrigir, pontuar e anotar o documento.
Salvar resultado no exercício específico (Permitir análise posterior de resultados da turma).
Devolver, para a(o) discente, o documento corrigido.

Quadro 4.4: Sugestão de uso da Ferramenta Glossário

FERRAMENTA AVA – GLOSSÁRIO
Para trabalhar a escrita
Colocar questões sobre o cotidiano da criança ou relato da aprendizagem:

Construir com a(o) discente o glossário do texto trabalhado.
Consultar glossário preparado pela(o) docente.

Quadro 4.5: Sugestão de uso da Ferramenta de Vídeo 

FERRAMENTA –DE VÍDEO
Para trabalhar a dramatização
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Dramatizar a história em grupos e, em cada grupo, um discente grava a dramatização e posta no 
ambiente.
Preparar um vídeo em Libras associado a cada parágrafo.
Fazer Upload/download dos vídeos.
Assistir e analisar os vídeos.

Quadro 4.6: Sugestão de uso da Ferramenta de Desenho

FERRAMENTA – DE DESENHO
Para trabalhar a interpretação 

Criar Desenhar (os personagens da história), desenhar um (texto qualquer).
Recontar a história (texto qualquer) em quadros de imagens.
Criar panfletos, folders, cartazes, fichas.
Desenhar o cenário da história.
Desenhar as personagens da história.
Recontar a história por meio de quadros na sequência em que tudo acontece na história.
Descrever cada um dos personagens.
Para cenários da vida real ou de experiências de sua vida, solicitar desenho e escrita associada.

Quadro 4.7: Sugestão de uso da ferramenta relatório 

FERRAMENTA  AVA – DE RELATÓRIO

Para servir de apoio da aprendizagem
Avaliar o desempenho da turma no exercício.
Ambiente de correção para possibilitar, durante a correção do exercício, atualização de notas e 
média na planilha.
Consultar planilha (média da(o) discente, média da turma, média discente em relação à turma).
Servir de consulta do aprendizado da(o) discente para o acompanhamento dos pais.

Quadro 4.8: Sugestão de uso da Ferramenta Dicionário 

FERRAMENTA  AVA – DE DICIONÁRIO

Para trabalhar a interpretação 
Selecionar um texto social que tenha relação com o tema trabalhado no texto principal.
Construir, com as(o) discentes, a estrutura das informações associadas a cada verbete (acepção, 
classe gramatical, exemplo, sinônimos).
Selecionar os termos que caracterizam o texto.
Solicitar as(o) discente que selecionem, copiem e colem as palavras importantes.

Quadro 4.9: Sugestão de uso da Ferramenta de Preencher Lacunas 

FERRAMENTA DE PREENCHER LACUNAS

Para trabalhar a Análise linguística 
Identificar o que se quer focar (classe gramatical: substantivo, verbo, adjetivo, advérbios, artigos, 
preposições, etc; tipo de letra – maiúscula e minúscula: M e m; pontuação; sintagma nominal; 
sintagma verbal. 
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Preparar o texto com lacunas (oferecendo ou não a lista de palavras fonte) na versão editável e na 
versão gráfica para manipulação direta das palavras/frases e colocação nas lacunas correspondentes.

Quadro 4.10: Sugestão de uso da Ferramenta para Traduzir Silhueta

FERRAMENTA DE TRADUZIR SILHUETA

Para trabalhar a análise linguística 
Preparar documento de imagem com lista de palavras ao lado esquerdo com uma silhueta e lista à 
direita com outra silhueta para a(o) discente associar o texto graficamente por meio de traços.
Ambiente de edição de imagens.
Ambiente de edição de figuras com possibilidade de ligar os pares de palavras.

Os exercícios são usados como uma maneira de fixar o texto lido. Quando a(o) discente 
visualizar uma imagem dos caracteres em formas gráficas, ele poderá reconhecer o texto já 
lido/visualizado, sendo uma maneira da(o) discente decifrar o texto e reforçar seu conhecimento e 
entendimento do texto. Ao selecionar o texto e marcar a opção de transformar em silhueta, o texto vai 
retornar com uma forma geométrica no lugar do caractere, conforme a Figura 4.3.

Figura 4.1:Exemplo do uso de silhueta no texto
Fonte: EduPesquisa, 2015.
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Na Figura H.1, descrevem-se as atividades da interação de “login” comuns para os perfis docente e 
discente, que são: atividades de cadastro no ambiente, criar login de acesso ao ambiente (recuperar senha, 
alterar senha), para a criação de perfil (cadastrar perfil, excluir perfil, salvar perfil, acessar perfil); consultar 
ajuda; criar Glossário (atualizar glossário). 

Figura H1: Diagrama de Casos de uso geral para os perfis docente  e discente

Para o perfil da(o) docente, os casos de uso elaborados são: cria no ambiente, um projeto de estudo; 
seleciona a turma para o projeto; publica um projeto; cria as unidades; seleciona as fases do letramento no 
projeto; corrige as atividades realizadas pela(o) discente; atualiza um projeto já publicado; cria as atividades 
para a(o) discente realizar; cria as atividades AVA que são: enquete, fórum de discussão, mensagem, diário de 
bordo; compartilha e publica e as atividades no ambiente da(o) discente. Além disso, publica o projeto no 
ambiente. Na Figura H.2.: descrevem-se as atividades principais do caso de uso, além dos casos de uso geral do 
perfil Docente para as interações no Ambiente virtual de Letramento Letrar. 

Figura H2: Diagrama de Casos de uso geral para o perfil Docente
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Na Figura H.1, descrevem-se as atividades da interação de “login” comuns para os perfis docente e 
discente, que são: atividades de cadastro no ambiente, criar login de acesso ao ambiente (recuperar senha, 
alterar senha), para a criação de perfil (cadastrar perfil, excluir perfil, salvar perfil, acessar perfil); consultar 
ajuda; criar Glossário (atualizar glossário). 

Figura H1: Diagrama de Casos de uso geral para os perfis docente  e discente

Para o perfil da(o) docente, os casos de uso elaborados são: cria no ambiente, um projeto de estudo; 
seleciona a turma para o projeto; publica um projeto; cria as unidades; seleciona as fases do letramento no 
projeto; corrige as atividades realizadas pela(o) discente; atualiza um projeto já publicado; cria as atividades 
para a(o) discente realizar; cria as atividades AVA que são: enquete, fórum de discussão, mensagem, diário de 
bordo; compartilha e publica e as atividades no ambiente da(o) discente. Além disso, publica o projeto no 
ambiente. Na Figura H.2.: descrevem-se as atividades principais do caso de uso, além dos casos de uso geral do 
perfil Docente para as interações no Ambiente virtual de Letramento Letrar. 

Figura H2: Diagrama de Casos de uso geral para o perfil Docente
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Caso de uso específicos para o perfil descritos na Figura H.3: referente às atividades que o perfil 
“docente” pode desenvolver no ambiente (atividades do letramento e atividades das ferramentas AVAs):

Figura H.3: Diagrama de casos de uso específico do perfil docente

As interações específicas do perfil “docente” estão descritas na Figura H.3:

Ferramentas Ava
Cria evento na agenda;
Visualiza agenda;
Edita evento;
Exclui evento;
Cria chat;
Responde no chat;
Cria enquete;
Visualiza enquete
Cria fórum;
Responde fórum;
Visualiza fórum;
Cria link das atividades;
Cria diário de bordo;
visualiza diário de bordo;
corrige diário de bordo;
escreve mensagem;
envia mensagem;
lê mensagem;
salva mensagem;
edita mensagem;
exclui mensagem.

Grava vídeo tradução da 
atividade 
 
Para/pausa gravação;
visualiza vídeos gravados;
publica vídeo no ambiente 
da(o) discentes;
exclui vídeo.

Criar atividade
Cria texto;
Edita atividade;
Exclui atividade;
Corrigi e pontua atividade;
Publica atividade;
visualiza as diretrizes para criar 
atividade;
corrigi atividades utilizando a
gamificação;
extrai texto de imagem; 
marca silhuetas de 
palavras/unidade passíveis de 
marcação;
cria etiquetas;
cria cartaz;
captura imagem OCR;
faz download;
faz upload de documento;
cria/atualiza banco de imagem;
prepara vídeo em Libras 
associado a cada parágrafo.

Criar projeto
Edita projeto;
Compartilha projeto;
Exclui projeto;
pesquisa projeto;
publica projeto;
salva projeto;
utiliza projeto publicado.

Criar dicionário do texto
consulta dicionário em 
Libras;
seleciona texto social 
referente ao tema 
trabalhado; 
elabora com as(o) discentes 
a estrutura das informações 
associadas; seleciona os 
termos relevantes; 
solicita às(aos) discentes 
que selecionem, copiem e 
colem, as palavras que eles 
consideram  importantes; 
copia e colar as palavras no 
dicionário do discente; 
solicita ao discente a 
ordenação alfabética. 
Cria unidade
edita unidade;
exclui unidade;
vincula.

Criar turma
exclui turma;
edita turma;
salva turma;
vincula projeto a turmas;

Receita culinária
Apresenta a receita; 
questiona as(o) discentes sobre 
quais são os ingredientes; 
questiona as(o) discentes sobre o 
processo de cozinhar; 
questiona as(o) discentes sobre 
os tempos que devem ser 
seguidos no preparo da receita; 
constrói com as(o) discentes os 
conceitos dos processos de 
mudança de estado; 
questiona as(o) discentes sobre o 
tipo de comida saudável; 
questiona as(o) discentes sobre 
as quantidades dos ingredientes; 
trabalha a equivalência entre 
unidades; 
elabora a receita com as(o) 
discentes.

Criar estatísticas de texto
cria estatísticas do dicionário do 
texto;
elimina trechos específicos de 
texto.
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Na Figura H.4: descrevem-se as atividades principais do caso de uso do perfil discente, que são: 
visualizar o projeto, realizar as atividades (consultar, assistir vídeo, criar dicionário) e utilizar as ferramentas 
AVA (enquete, fórum de discussão, chat, mensagem, diário de bordo, criar evento na agenda). Estas são as 
atividades que discente realizará no ambiente. 

Figura H.4: Diagrama de Casos de uso geral para o perfil discente.

O perfil “discente” possui casos de uso específicos, das interações que o perfil “discente” pode realizar 

no ambiente, conforme a Figura H.5.

Figura H.5: Diagrama de casos de uso específico do perfil discente
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Todas as interações específicas da(o) discente estão descritas no Figura H.5: Casos de uso específico do 
perfil “discente” e das atividades que poderá realizar e das atividades da ferramenta AVA.

Realiza atividades 
Utiliza o ambiente;
cria Dicionário a partir das palavras do texto;
consulta dicionário em Libras;
visualiza vídeos gravados;
faz download;
assisti vídeo da tradução da atividade;
controla a reprodução da mídia do vídeo;
pausa vídeo da tradução da atividade;
cria desenho;
utiliza banco de imagem;
captura imagem;
imprimi documento;
marca e destaca palavras no texto;
preenche lacunas;
interpreta texto em silhueta;
realiza atividade de silhueta;
faz vídeo e carrega;
busca e marca palavras no texto utilizando cores 
diferentes para classes de palavras;
visualiza texto escrito ao lado do vídeo em Libras;
faz upload atividade realizada;
salva em PDF;
visualiza receita culinária. 

Ferramentas AVA
Cria evento na agenda;
visualiza agenda;
edita evento;
exclui evento;
responde chat;
responde enquete;
responde fórum;
visualiza fórum;
visualiza diário de bordo;
responde diário de bordo;
escreve mensagem;
envia mensagem;
lê mensagem;
salva mensagem;
edita mensagem;
exclui mensagem.
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Os casos de usos foram descritos a partir da proposta de (Haiduski, 2016), alguns foram adequados para o 
ambiente Letrar e descritos conforme as interações do ambiente. Segundo a pesquisa de Souza (2015), as 
mensagens, se destinadas ao público Surdo, de preferência devem estar no infinitivo. Sendo assim, algumas 
mensagens foram descritas dessa maneira. No entanto, não foi possível usar o infinitivo sem um 
complemento para todas as mensagens.

1. Caso de uso – identificação do(a) ator(a) 

Descrição: este caso de uso é iniciado pelo ator(a) que irá utilizar o ambiente (docente ou discente) 

Cadastrar ator(a) no ambiente.

Pré-condições: não se aplica.

Pós-condições: após o final desse caso de uso o ambiente deve.

Abrir as opções de navegação para cada ator(a).

Ator(a) Primário(a)- Docente ou Discente 

Fluxos de Eventos: principais

1. O ambiente apresenta a tela identificação do(a) ator(a); 
2. ator(a) preenche os campos: nome e senha e pressiona o botão “entrar”; 
3. ambiente verifica a veracidade dos campos informados; 
4. ambiente entra no perfil do(a) ator(a) que fez a autenticação;
5. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: alternativos

A1. O(a) ator(a) deseja acessar pela primeira vez no ambiente.

1. o(a) ator(a) clica na opção “criar cadastro”;
2. o(a) ator(a) preenche os campos: nome, sobrenome, e-mail, cidade, país e imagem o(a)  ator(a) e 

pressiona o botão “salvar”;
3. o caso de uso retorna para o fluxo principal 1.

A2. O(a)  ator(a) não lembra sua senha para acessar o ambiente.

1. O(a) ator(a) clica no link “Esqueceu seu usuário ou senha”;
2. o ambiente apresenta a tela Senha esquecida, com o formulário para ser preenchido;
3. o(a) ator(a) preenche os campos identificação ou e-mail;
4. o(a) ator(a) pressiona o botão “buscar”; 
5. o ambiente e exibe a mensagem “um e-mail será enviado com as instruções para o novo acesso.” e 

redireciona o(a) ator(a) para o ambiente;
6. o caso de uso é finalizado.

A3. O(a) ator(a) quer saber informações sobre o ambiente Letrar.

1. O(A) discente clica no link “sobre o ambiente Letrar”;
2. o ambiente apresenta a tela com as informações referentes ao ambiente;
3. o(a) ator(a) clica na seta de retornar para a tela inicial;
4. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: exceções

E1. O campo identificação do ator, o(a) ator(a) não foi cadastrado(a).

1. O ambiente verifica que o campo identificação do ator retorna a mensagem “Preencher o perfil do 
ator” e destaca o campo que não foi preenchido em negrito.
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2. O caso de uso é reiniciado.

E2. O campo Senha não foi cadastrado.

1. O ambiente verifica que o campo senha e retorna a mensagem “preencher seu perfil, cadastrar uma 
senha” e destaca o campo que não foi preenchido em negrito;

2. O caso de uso é reiniciado.

E3. O campo senha está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo senha não foi preenchido, retorna a mensagem “por favor, informe 
o campo senha para realizar esta operação.” e destaca o campo senha que não foi preenchido em 
negrito;

2. O caso de uso é reiniciado.

E4. O campo confirmar senha está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo confirmar senha não foi preenchido, retorna a mensagem “por 
favor, informe o campo confirmar senha para realizar o cadastro no ambiente.” e destaca o campo 
confirmar senha que não foi preenchido em vermelho e negrito;

2. O caso de uso retorna ao fluxo alternativo.

E5. O campo senha e confirmar senha não conferem.

1. O ambiente verifica que o campo senha e confirmar senha não são os mesmos, retorna a mensagem 
“a senha e confirmar senha não conferem, informe a mesma senha” e destaca o campo senha e 
confirmar senha de vermelho e negrito;

2. O caso de uso retorna ao fluxo alternativo.

E6. O campo nome ou senha está incorreto.

1. O ambiente verifica que o campo nome ou senha não foi preenchido corretamente, retorna a 
mensagem "nome ou senha incorreto, tente novamente” e destaca o campo nome e senha de 
vermelho e negrito;

2. O caso de uso é reiniciado.

E7. O(A) ator(a) tenta sair da página sem salvar os dados informados.

1. O(A) ator(a) tenta sair da página sem salvar o seu trabalho;
2. o ambiente apresenta a mensagem de alerta "deseja sair da página?";
3. o(a) ator(a) pressiona o botão "sim" o ambiente redireciona o(a) ator(a) para a tela escolhida 

anteriormente;
4. o caso de uso é finalizado.

E8. O campo e-mail está incorreto.

1. O ambiente verifica que o campo e-mail foi preenchido corretamente, retorna a mensagem "Nome de 
e-mail incorreto, tente novamente.” e destaca o campo nome de e-mail de vermelho e negrito;

2. O caso de uso é reiniciado.

2. Caso de uso – cadastrar perfil 

Descrição: esse caso de uso é iniciado pela(o) docente ou pela(o) discente para o cadastro do perfil: 

cadastrar perfil no ambiente.

Pré-condições: esse caso de uso pode iniciar, somente, se:
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o ambiente tiver executado o – UC 1- Identificação do ator.

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente deve:

o cadastro de ator(a) preenchido;

ator(a) Primário Docente e discente.

Fluxos de eventos principais

1. O(A) ator(a) insere seu nome na opção “nome”;
2. o(a) ator(a) insere seu sobrenome na opção “sobrenome”;
3. o(a) ator(a) insere sua cidade na opção “cidade/município”;
4. o(a) ator(a) insere seu país na opção “país”;
5. o(a) ator(a) insere sua foto na opção “imagem do ator(a)”;
6. o(a) ator(a) clica na opção “Salvar” após realizar o cadastro;
7. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos alternativos 

A1. O(A) ator(a) pode escolher de não realizar o cadastro.

1. O(A) ator(a) pode cancelar o cadastro na opção “cancelar”, uma mensagem perguntará se ele/ela tem 
certeza que deseja cancelar o cadastro;

2. O(a) ator(a) pode voltar para tela anterior, uma mensagem perguntará se ele/ela tem certeza que 
deseja sair do cadastro sem salvar.

Fluxos de eventos exceções 

E1. O campo nome está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo Nome não foi preenchido, retorna a mensagem “informar nome” e 

destaca o campo que não foi preenchido em vermelho e negrito;

2. O caso de uso é reiniciado.

E2. O campo sobrenome está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo sobrenome não foi preenchido, retorna a mensagem “informar 

sobrenome” e destaca o campo que não foi preenchido em vermelho e negrito;

2. O caso de uso é reiniciado.

E3. O campo endereço de e-mail está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo endereço de e-mail não foi preenchido, retorna a mensagem 

“informar e-mail” destaca o campo que não foi preenchido em vermelho e negrito;

2. o Caso de Uso é reiniciado.

E4. O campo cidade/município está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo cidade/município não foi preenchido, retorna a mensagem 

“informar cidade”, destaca o campo que não foi preenchido em vermelho e negrito;

2. o caso de uso é reiniciado.

E5. O campo país está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo país não foi preenchido, retorna a mensagem “informar país”, 

destaca o campo que não foi preenchido em vermelho e negrito;

2. o caso de uso é reiniciado.
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E5. O campo imagem do(a) ator(a) está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo imagem do(a) ator(a) não foi preenchido, retorna a mensagem 

“colocar foto” destaca o campo que não foi preenchido em vermelho e negrito;

2. o caso de uso é reiniciado.

3. Caso de uso – acessar o ambiente 

Descrição: esse caso de uso é iniciado pelo ator(a) que utilizará o ambiente (docente ou discente).

Acessar o ambiente.

Pré-condições: ter realizado o login.

Pós-condições: após o final desse caso de uso, o ambiente deve.

Abrir as opções de navegação para cada ator(a).

Ator(a) Primário: discente/docente

Fluxos de Eventos: principais

1. O ambiente apresenta a tela inicial;
2. o ambiente apresenta o nome da turma se for a(o) discente, se for a(o) docente apresenta uma 

caixa de seleção para a(o) docente selecionar a turma que deseja;
3. o ambiente apresenta na tela principal as três fases do letramento, Leitura, Interpretação e análise 

linguística, com a tradução em Libras;
4. o ambiente apresenta a tela “bem-vindo”, com o ícone da Libras, para a(o) discente ver a 

tradução;
5. o(a) ator(a) clica nas opções de alto contraste, caso necessite;
6. o(a) ator(a) clica nas opções de aumentar e diminuir fonte;
7. o(a) ator(a) clica no ícone de mensagem, para visualizar as suas mensagens, o ambiente destaca, 

em valor numérico e vermelho, a quantidade de mensagem recebida e não lida;
8. o(a) ator(a) clica no ícone do perfil que está na barra de endereço, e abre a opção para visualizar 

seu perfil;
9. o ambiente apresenta o menu principal do lado esquerdo da tela, com as funções do ambiente;
10. o ambiente apresenta o menu secundário do lado direito da tela, com as funções de acesso às 

ferramentas de Avas (usuário, perfil, chat, mensagem);
11. o(a) ator(a) clica menu secundário do lado direito da tela, para utilizar o botão sair;
12. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de Eventos: alternativos

A1. O(A) ator(a) deseja sair da página principal do ambiente.

1. O(A) ator(a) deseja sair da página principal do ambiente;
2. o(a) ator(a) clica na seta voltar da barra de endereço;
3. o caso de uso retorna para o Fluxo do Login.

Fluxos de Eventos: exceções

Sem exceções.

4. Caso de uso – acessar o ambiente

Descrição: esse caso de uso é iniciado pela(o) ator(a) que irá utilizar o ambiente (discente).

Acessar o ambiente.

Pré-condições: ter realizado o login.
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Pós-condições: após o final desse caso de uso, o ambiente deve.

Abrir as opções de navegação para cada ator(a).

Ator(a) Primário: discente.

Fluxos de Eventos: principais

1. O(A) ator(a) clica nos ícones dos menus que estão com a tradução em Libras;
2. O(a) ator(a) clica no vídeo em Libras das instruções iniciais sobre as fases do letramento, da tela 

inicial;
3. o ambiente apresenta o menu principal do lado esquerdo da tela, com as funções do ambiente;
4. o(a) ator(a) clica no menu principal na opção “página principal”, ele visualiza a primeira página, 

a tela inicial;
5. o(a) ator(a) clica no menu principal na opção “participantes”, ele visualiza todos os participantes 

da turma que ele está cadastrado;
6. o(a) ator(a) clica no menu principal na opção “relatórios”, ele visualiza os relatórios de suas 

notas;
7. o ambiente apresenta o calendário;
8. o ambiente apresenta na tela principal as três fases do letramento, Leitura, Interpretação e análise 

linguística, e as unidades que cada fase possui, e disponibiliza o link das atividades;
9. o(a) ator(a) seleciona uma das fases e clica na atividade que deseja;
10. o(a) ator(a) clica no link da tradução em Libras que está do lado da atividade, para visualizar o 

que deve fazer na atividade;
11. o ambiente apresenta o menu secundário ao lado direito da tela, com as funções de acesso às 

ferramentas de Avas (ator(a), perfil, chat, mensagem);
12. o(a) ator(a) clica em uma das opções para acessar umas das ferramentas Avas;
13. o ambiente apresenta o menu secundário do lado direito da tela a identificação do ator(a) com a 

mensagem “Olá, Maria!”;
14. o(a) ator(a) clica menu secundário do lado direito da tela, para utilizar o botão sair;
15. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: alternativos

A1. O(A) ator(a) deseja sair da página principal do ambiente.

4. O(A) ator(a) deseja sair da página principal do ambiente;
5. o(a) ator(a) clica na opção sair disponível no lado direito da tela;
6. o(a) ator(a) clica na seta voltar da barra de endereço;
7. o caso de uso retorna para o fluxo do login.

A2. O(A) ator(a) pode criar um evento no calendário.

1. O(A) ator(a) clica no botão “criar novo evento”;
2. o(a) ator(a) preenche os campos de nome do evento, seleciona uma data e uma descrição para o 

evento;
3. O(a) ator(a) clica o botão “criar evento”; 
4. O ambiente e exibe o dia em destaque com as informações do evento;
5. O caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: exceções

Sem exceções.

5. Caso de uso acessar o ambiente 

Descrição: este caso de uso é iniciado pelo ator(a) que irá utilizar o ambiente docente.

Acessar o ambiente.

Pré-condições: ter realizado o login.
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Pós-condições: após o final desse caso de uso, o ambiente deve.

Abrir as opções de navegação para cada ator(a).

Ator(a) Primário: docente.

Fluxos de Eventos: principais

1. O ambiente apresenta o menu principal do lado esquerdo da tela, com as funções do ambiente;
2. o(a) ator(a) pode clicar nos ícones dos menus que estão com a tradução em Libras;
3. o ator(a) clica no vídeo em Libras das instruções iniciais sobre as fases do letramento, da tela 

inicial;
4. o(a) ator(a) clica no menu principal na opção “página principal”, ele visualiza a primeira página, 

a tela inicial;
5. o(a) ator(a) clica no menu principal na opção “projeto”, para ele cadastrar, ou utilizar um 

projeto;
6. o(a) ator(a) clica no menu principal na opção “participantes”, ele visualiza todos os participantes 

da turma que ele selecionou;
7. o(a) ator(a) clica no menu principal na opção “relatórios”, ele visualiza os relatórios de suas 

notas, por turma;
8. o ambiente apresenta o calendário;
9. o ambiente apresenta na tela principal as três fases do letramento, Leitura, interpretação e análise 

linguística;
10. o ambiente apresenta o menu secundário do lado direito da tela, com as funções de acesso às 

ferramentas de Avas (ator(a), perfil, chat, mensagem); 
11. o(a) ator(a) clica em uma das opções para elaborar uma atividade para o discente;
12. o ambiente apresenta o menu secundário do lado direito da tela a identificação do ator(a) com a 

mensagem “Olá, Maria!”;
13. o(a) ator(a) clica menu secundário ao lado direito da tela, para utilizar o botão “sair”;
14. O caso de uso é finalizado.

Fluxos de Eventos: alternativos

A1. O(A) ator(a) deseja sair da página principal do ambiente.

1. O(A) ator(a) deseja sair da página principal do ambiente;
2. o(a) ator(a) clica na opção sair disponível no lado direito da tela;
3. o(a)ator(a) clica na seta voltar da barra de endereço;
4. o caso de uso retorna para o fluxo do login.

A2. O(A) ator(a) pode criar um evento no calendário.

1. O(A) ator(a) clica no botão “criar novo evento”;
2. o(a) ator(a) preenche os campos de nome do evento, seleciona uma data e uma descrição para o 

evento;
3. o(a) ator(a) clica o botão “criar evento”; 
4. o ambiente e exibe o dia em destaque com as informações do evento;
5. o caso de uso é finalizado.

A3. O(A) ator(a) pode criar um projeto novo ou usar outro projeto.

1. (A) ator(a) clica no menu principal na opção “projeto”;
2. o ambiente direciona o ator(a) para a tela de projeto;
3. o(a) ator(a) pode selecionar a opção “criar novo projeto”, ou usar um “projeto publicado”;
4. o ambiente exibe a tela conforme a opção selecionada, para o ator(a) cadastrar as informações;
5. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de Eventos: exceções

Sem exceções.
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6. Caso de uso– criar projeto novo 

Descrição: esse caso de uso é iniciado pela(o) docente quando for necessário:

Criar um projeto novo.

Pré-condições: esse caso de uso pode iniciar, somente, se:

o ambiente tiver executado o UC – acesso do ator(a);
a(o) docente é quem está autenticado no ambiente.

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente deve:

Salvar o projeto criado pela(o) docente.

Ator(a) Primário: Docente

Fluxos de Eventos: principais

1. O ambiente apresenta a tela de projetos;
2. a(o) docente clica na opção “projeto novo”;
3. a(o) docente digita na busca por palavra chave;
4. o ambiente abre a tela criar projeto novo;
5. a(o) docente informa os campos: o nome, descrição, objetivo, palavra-chave, Observações 

associado ao projeto;
6. a(o) docente seleciona a turma que deseja associar ao projeto;
7. a(o) docente seleciona a série que deseja associar ao projeto;
8. a(o) docente clica no botão “salvar projeto”;
9. a(o) docente clica no botão “publicar projeto”;
10. a(o) docente clica no botão “excluir projeto”;
11. a(o) docente clica no botão “editar projeto”;
12. o ambiente apresenta a mensagem de alerta "deseja adicionar a turma ao projeto?" Com a lista de 

turmas marcadas;
13. a(o) docente pressiona o botão "sim";
14. o ambiente salva o novo projeto, e mostra a mensagem “projeto criado com sucesso”;
15. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos alternativos 

A1. A(O) docente não adiciona a turma.

1. A(O) docente pressiona o botão "salvar";
2. o ambiente retorna a caixa de diálogo informando que “nenhuma turma foi selecionada”;
3. o caso de uso retorna ao fluxo.

A2. A(O) docente não adiciona a série.

1. A(O) docente pressiona o botão "salvar";
2. o ambiente retorna a caixa de diálogo informando que “nenhuma série foi selecionada”;
3. o caso de uso retorna ao fluxo.

A3. A(O) docente seleciona o botão “publicar” sem salvar o projeto.

1. A(O) docente pressiona o botão “publicar";
2. o caso de uso retorna a mensagem “salvar o projeto antes de publicar”;
3. o caso de uso retorna ao fluxo.

Fluxos de Eventos: exceções
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E1. A(O) docente não escreveu nenhum nome para o projeto.

1. O ambiente verifica que a(o) docente não escreveu nenhum nome, retorna a mensagem “por favor, 
escreva um nome.” e destaca o campo de vermelho e negrito;

2. o caso de uso retorna para o fluxo.

E2. A(O) docente não marcou nenhuma descrição sobre o projeto para ser incluída.

1. O ambiente verifica que a(o) docente não marcou nenhuma descrição, retorna a mensagem “por 
favor, digitar uma descrição do projeto.” e destaca o campo de vermelho e negrito;

2. o caso de uso retorna para o fluxo;

E3. O campo objetivo está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo objetivo não foi preenchido, retorna a mensagem “por favor, 
informe o campo objetivo no projeto” e destaca o campo objetivo de vermelho e negrito;

2. o caso de uso retorna para o fluxo.

E4. O campo descrição está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo descrição não foi preenchido, retorna a mensagem “por favor, 
informe o campo descrição no projeto.” e destaca o campo descrição de vermelho e negrito;

2. o caso de uso retorna para o fluxo.

E5. O campo palavra-chave está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo palavras-chave associados ao projeto está em branco, retorna a 
mensagem “escreva palavra-chave do projeto.” e destaca a sessão conteúdo de vermelho e negrito;

2. o caso de uso retorna para o Fluxo Principal.

7. Caso de uso – utilizar projeto publicado 

Descrição: esse caso de uso é iniciado pela(o) docente quando for necessário:

utilizar os projetos de estudos publicados no ambiente.

Pré-condições: esse caso de uso pode iniciar somente se:

o ambiente tiver executado o UC – acesso do(a) ator(a);
o ambiente já possuir um projeto publicado;

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente deve:

exibir uma lista de projetos publicados.

Ator(a) primário: Docente

Fluxos de eventos: principais

1. O ambiente apresenta a tela inicial de projeto;
2. a(o) docente clica na opção “projetos publicados”;
3. o ambiente apresenta a tela projetos publicado com uma lista dos projetos contendo as informações 

de descrição, objetivo, séries, turmas e palavras-chave que foram utilizadas;
4. a(o) docente seleciona o projeto que deseja;
5. a(o) docente pode buscar o projeto por algum termo;
6. o ambiente apresenta a tela com os projetos publicados;
7. o caso de uso é finalizado.

173



Fluxos de eventos: alternativos

A1. A(O) docente não seleciona nenhum projeto.

1. Ao clicar no busca o ambiente apresenta uma lista com os projetos publicados;
2. a(o) docente não seleciona nenhum projeto;
3. o caso de uso retorna para o Fluxo inicial.

Fluxos de eventos: exceções

E1. Não há nenhum projeto associado ao nome.

1. O ambiente verifica que não há nenhum projeto publicado com aquele filtros e retorna a seguinte 
mensagem “não existe projeto para essa descrição”;

2. o caso de uso é finalizado.

E1. Não há nenhum projeto, ainda, no ambiente.

1. O ambiente verifica que não existe projeto publicado no ambiente;
2. o ambiente retorna a mensagem “não existe projeto cadastrado no ambiente”; 
3. o caso de uso é finalizado.

8. Caso de uso – editar projeto publicado 

Descrição: esse caso de uso é iniciado pela(o) docente quando for necessário:

Editar um projeto de estudos.

Pré-condições: este caso de uso pode iniciar somente se:

o ambiente tiver executado o UC – acesso do ator(a).
a(o)docente é quem está autenticado no ambiente;
o projeto deve estar devidamente cadastrado no ambiente;
o ambiente tiver executado o caso de uso – projetos.

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente deve:

salvar o projeto editado pela(o) docente.

Ator(a) primário: docente

Fluxos de eventos: principais

1. A(O) docente clica no projeto que deseja editar;
2. o ambiente apresenta a tela do projeto selecionado pela(o) docente, por padrão o menu "projetos 

publicados" por padrão (default);
3. a(o)docente clica no botão “editar”;
4. a(o)docente edita os campos: descrição, objetivos, observações e palavras- chave;
5. a(o) docente seleciona as atividades que irá utilizar;
6. a(o) docente seleciona a turma que vai usar naquele projeto;
7. a(o) docente pode incluir uma nova turma;
8. a(o) docente pode “atualizar o projeto”. Nesse caso o projeto original é alterado, e o ambiente mostra 

mensagem “projeto alterado com sucesso”;
9. a(o) docente pode “salvar projeto”. Nesse caso o projeto será duplicado, e o ambiente mostra 

mensagem “seu projeto X foi salvo com sucesso”;
10. a(o) docente seleciona o botão publicar, o sistema mostra a mensagem “seu projeto foi publicado na 

turma x”;
11. o caso de uso é finalizado.
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Fluxos de eventos: alternativos

A1. A(O) docente pode desejar excluir os conteúdos associados ao projeto.

1. A(O) docente clica no botão editar projeto;
2. o ambiente apresenta a tela com a lista de atividades/conteúdos associados ao projeto;
3. a(o) docente clica no botão “excluir” para excluir atividade/conteúdo;
4. o ambiente verifica que, ao excluir esse conteúdo, o projeto, ainda, tem conteúdos associados a ele e 

apresenta a seguinte mensagem de confirmação "deseja realmente excluir esta atividade/conteúdo?";
5. a(o) docente pressiona o botão "sim";
6. o ambiente exclui a atividade/conteúdo do projeto e apresenta a mensagem “a atividade/conteúdo foi 

excluído com sucesso”;
7. o caso de uso é finalizado.

A2. A(O) docente deseja incluir turmas ao projeto.

1. A(O) docente seleciona uma turma;
2. o ambiente apresenta uma nova tela com as configurações para a(o) docente criar uma nova turma;
3. a(o) docente marca as turmas que deseja associar ao projeto e clica no botão “incluir turma”;
4. o ambiente apresenta a mensagem "deseja adicionar a turma no projeto?" com o nome turma 

selecionada;
5. a(o) docente pressiona o botão "sim";
6. o ambiente adiciona a turma marcada pela(o) docente na lista de turmas associados ao projeto, e 

apresenta a mensagem de alerta "as turmas foram adicionadas com sucesso";
7. o caso de uso é finalizado.

A3. A(O) docente escolhe por não adicionar as turmas.

1. A(O) docente pressiona o botão "não";
2. o ambiente retorna a caixa de diálogo com a lista de turmas marcadas;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal.

Fluxos de eventos: exceções

E1. O campo turma não foi selecionado.

1. O ambiente verifica que o campo turma não foi selecionado, retorna a mensagem “por favor, 
selecione a turma para salvar as edições” e destaca o campo nome de vermelho e negrito;

2. o caso de uso retorna para o fluxo principal.

E2. O campo descrição está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo descrição não foi preenchido, retorna a mensagem “Por favor, 
informe a descrição para salvar as edições.” e destaca o campo descrição de vermelho e negrito;

2. O caso de uso retorna para o fluxo alternativo A2.

E3. O campo objetivo está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo objetivo não foi preenchido, retorna a mensagem “por favor, 
informe o objetivo para salvar as edições.” e destaca o campo objetivo de vermelho e negrito;

2. o caso de uso retorna para o fluxo alternativo A2.

E4. O campo observações está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo observações não foi preenchido, retorna a mensagem “por favor, 
informe as observações para salvar as edições.” e destaca o campo observações de vermelho e 
negrito;
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2. o caso de uso retorna para o fluxo alternativo A2.

E5. O campo palavras-chave está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo Palavras-chave não foi preenchido, retorna a mensagem “por 
favor, informe as palavras-chave o para salvar as edições.” e destaca o campo palavras-chave de 
vermelho e negrito;

2. o caso de uso retorna para o fluxo alternativo A2.

E6. A(O) docente está tentando excluir a única Atividade/conteúdo associada ao projeto.

1. O ambiente verifica que a lista de atividade/conteúdos associados ao projeto contém uma única 
atividade/conteúdos e retorna a mensagem “não foi possível excluir a atividade/conteúdos, é preciso 
pelo menos um conteúdo associado ao projeto”;

2. o caso de uso inicia o fluxo alternativo.

E7. A(O) docente tenta sair da tela “editar projeto” sem salvar o projeto.

1. A(O) docente tenta sair da tela “editar projeto” sem salvar o projeto;
2. o ambiente apresenta a mensagem de alerta "deseja sair desta página?";
3. a(o) docente pressiona o botão "sim" o ambiente redireciona a(o) docente para a tela escolhida 

anteriormente.
4. o caso de uso é finalizado.

E8. A(O) docente está tentando excluir o projeto.

5. O ambiente verifica que se o projeto é de sua autoria, se não for retorna a mensagem “não foi 
possível excluir o projeto, pois você não é o autor”;

6. o caso de uso inicia o fluxo alternativo.

9. Caso de uso – configurar projeto publicado 

Descrição: esse caso de uso é iniciado pela(o) docente quando for necessário:

tornar um projeto de estudos públicos.

Pré-condições: esse caso de uso pode iniciar, somente, se:

o ambiente tiver executado o UC – acesso do(a) ator(a);
a(o)docente é quem está autenticado no ambiente;
o projeto deve estar devidamente cadastrado no ambiente;
o ambiente tiver executado o UC– projeto publicado.

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente deve:

publicar o projeto de estudo.

Ator(a) primário: Docente

Fluxos de Eventos: principais

A(O) docente seleciona o projeto que vai configurar.

1. A(O) docente seleciona a turma que projeto vai pertencer;
2. a(o)docente pode selecionar mais discentes na turma já selecionada;
3. a(o) docente seleciona quantas unidades vai ter o projeto;
4. a(o) docente seleciona as fases que o projeto vai utilizar;
5. a(o) docente clica no botão "salvar projeto";
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6. o ambiente salva o projeto e exibe uma mensagem “o projeto salvo com sucesso”;
7. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: alternativos

A1. A(O) docente escolhe não salvar página.

1. A(O) docente seleciona a opção voltar;
2. o caso de uso retorna ao fluxo de exceção.

Fluxos de eventos: exceções

E1. A(O) docente não informa o campo selecionar projeto.

1. A(O) docente não seleciona o projeto e clica no botão "salvar projeto";
2. O ambiente exibe a mensagem “por favor, informe o campo projeto”;
3. O caso de uso retorna para o fluxo de exceção.

E2. A(O) docente não seleciona o botão incluir após selecionar a unidade.

1. A(O) docente não seleciona o botão incluir após selecionar uma unidade;
2. o ambiente exibe a mensagem “por favor, selecione o botão incluir”;
3. o caso de uso retorna para o fluxo de exceção.

E4. A(O) docente não seleciona o botão incluir após selecionar as fases do projeto.

1. A(O) docente não seleciona o botão incluir após selecionar as fases do projeto;
2. o ambiente exibe a mensagem “por favor, selecione o botão Incluir”;
3. o caso de uso retorna para o fluxo de exceção.

10. Caso de uso – utilizar/incluir palavras no glossário 

Descrição: esse caso de uso é iniciado pela(o) docente ou discente quando for necessário:

utilizar o glossário do projeto de estudos.

Pré-condições: esse caso de uso pode iniciar, somente, se:

o ambiente tiver executado o UC – acesso do(a) ator(a);
a(o) docente/discente está autenticado no ambiente;
o projeto deve estar devidamente cadastrado no ambiente;
o ambiente tiver executado o UC– projeto publicado.

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente:

o glossário estará atualizado, com novas palavras ou com palavras editadas.

Ator(a) primário: Docente e discente

Fluxos de eventos: principais

1. A(O) docente ou discente seleciona o projeto;
2. a(o) docente/discente clica no ícone glossário disponível no ambiente;
3. a(o) docente/discente clica na letra inicial da palavra que deseja visualizar no glossário;
4. a(o) docente/discente clica na letra inicial da palavra que deseja visualizar no glossário, caso a 

palavra não esteja na página, ele clica na opção próxima página;
5. a(o) docente/discente digita a palavra que deseja visualizar clica no botão buscar no glossário;
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6. a(o) docente/discente digita a palavra que deseja visualizar, e marca a opção, em todo texto, em 
seguida clica no botão buscar no glossário;

7. a(o) docente/discente clica no botão Inserir novo item;
8. a(o) docente/discente digita o conceito na caixa de entrada da tela Inserir novo item no glossário;
9. a(o) docente/discente digita a descrição da palavra no editor de texto;
10. a(o)docente/discente clica no botão salvar;
11. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: alternativos

A1. A(O) docente/discente clica no botão cancelar nova palavra.

1. a(o) docente/discente clica no botão cancelar quando desiste de inserir a palavra;
2. a(o) docente/discente sai da tela de inserir nova palavra no glossário;
3. o caso de uso retorna ao fluxo de exceção.

Fluxos de eventos: exceções

Sem exceção

11. Caso de uso – utilizar/incluir palavras no dicionário do projeto 

Descrição: esse caso de uso é iniciado pela(o) docente ou discente quando for necessário:

utilizar o dicionário do projeto de estudos.

Pré-condições: esse caso de uso pode iniciar somente se:

o ambiente tiver executado o UC – acesso do ator(a);
a(o) docente/discente está autenticado no ambiente;
o projeto deve estar devidamente cadastrado no ambiente;
o ambiente tiver executado o UC– projeto publicado.

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente:

o dicionário estará atualizado, com novas palavras ou com palavras editadas.

Ator(a) Primário: Docente e discente

Fluxos de Eventos: principais

1. A(O) docente ou discente seleciona o projeto;
2. A(O) docente/discente clica no ícone dicionário disponível no ambiente;
3. a(o) docente/discente digita uma palavra e clica no botão buscar e visualiza uma lista de palavra;
4. a(o) docente/discente digita uma palavra e clica no botão buscar,  visualiza o vídeo em Libras;
5. a(o) docente/discente digita uma palavra e clica no botão buscar e pode parar/voltar o vídeo em 

Libras palavra;
6. a(o) docente/discente digita uma palavra e clica no botão buscar, visualiza a palavra e clica no botão 

editar para alterar a palavra;
7. a(o) docente/discente clica no botão Incluir nova palavra;
8. a(o) docente/discente clica no botão Incluir nova palavra. Em seguida clica na opção vídeo;
9. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: alternativos

A1. A(O) docente/discente visualiza a opção vídeo para nova palavra.

4. A(O) docente/discente grava o vídeo para a palavra;
5. A(o) docente/discente seleciona a opção publicar;
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6. o caso de uso retorna ao fluxo de exceção.

A2. A(O) docente/discente clica na lista de palavras do dicionário.

1. A(O) docente/discente clica na lista de palavras do dicionário;
2. a(o) docente/discente seleciona a palavra que deseja visualizar;
3. o(a) docente/discente seleciona a palavra que deseja editar;
4. o caso de uso retorna ao fluxo de exceção.

Fluxos de eventos: exceções

E1. A(O) docente não inclui tradução do vídeo em Libras.

1. A(O) docente não inclui tradução do vídeo em Libras;
2. o ambiente exibe a mensagem “por favor, inclua o vídeo”;
3. o caso de uso retorna para o fluxo de exceção.

E1. A(O) docente não exclui a palavra do dicionário.

1. A(O) docente não inclui tradução do vídeo em Libras;
2. o ambiente exibe a mensagem “por favor, inclua o vídeo”;
3. o caso de uso retorna para o fluxo de exceção.

12. Caso de uso – buscar atividade desenvolvida

Descrição: esse caso de uso é iniciado pela(o) docente quando for necessário:

excluir um projeto de estudos.

Pré-condições: este caso de uso pode iniciar somente se:

o ambiente tiver executado o UC – Criar Projeto;
o projeto deve estar devidamente cadastrado no ambiente;
o ambiente tiver executado o UC – Projeto Configurado.

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente deve:

uma atividade deve estar incluída no projeto do ambiente.

Ator(a) primário: docente

Fluxos de eventos: principais

1. A(O) docente busca uma unidade relacionada ao projeto;
2. a(o) docente busca na unidade a atividade desejada;
3. a(o) docente clica no botão editar;
4. a(o) docente poderá editar os campos nome atividade, descrição, objetivos, turma/série, palavras-

chave e observações;
5. a(o) docente pode excluir a atividade do projeto, uma mensagem será enviada “deseja realmente 

excluir a atividade do projeto?;
6. a(o) docente pressiona o botão “Sim”;
7. ao concluir a edição a(o) docente pressiona o botão “Salvar”;
8. após salvar o ambiente pergunta se deseja Publicar a atividade;
9. a(o) docente pressiona o botão “Sim”;
10. o caso de uso é finalizado.
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Fluxos de Eventos: alternativos

A1. A(O) docente não deseja mais excluir a atividade.

1. A(O) docente pressiona o botão “não”;
2. o ambiente redireciona a(o) docente para a tela da atividade que está sendo editada;
3. o caso de uso é finalizado.

A1. A(O) docente não deseja publicar a atividade.

1. A(O) docente pressiona o botão “não”;
2. o ambiente redireciona a(o) docente para a tela da atividade que está sendo editada;
3. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: exceções

Não se aplica.

13. Caso de uso – cadastrar uma nova atividade 

Descrição: esse caso de uso é iniciado pela(o) docente quando for necessário:

pesquisar uma atividade em um projeto;
utilizar uma atividade já desenvolvida no projeto.

Pré-condições: esse caso de uso pode iniciar, somente, se:

o ambiente tiver executado o UC – acesso do(a) ator(a).
um projeto cadastrado no ambiente;
uma turma cadastrada no ambiente;
a(o) docente está autenticado no ambiente.

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente deve:

listar os tipos de atividades oferecidas no ambiente.
associar a atividade a um projeto, para uma ou várias turmas que a(o) docente leciona.

Ator(a) primário: Docente 

Fluxos de eventos: principais

1. A(O) docente seleciona a unidade que a atividade será publicada;
2. a(o) docente seleciona a fase que a atividade será publicada;
3. a(o) docente busca pela atividade desejada;
4. a(o) docente clica no botão editar para utilizar atividade;
5. a(o) docente cria o nome para atividade;
6. a(o) docente cria a descrição para atividade;
7. a(o) docente cria um objetivo para atividade;
8. a(o) docente cria palavras-chave para atividade;
9. a(o) docente cria observações para atividade;
10. a(o) docente cria a atividade no editor de texto;
11. a(o) docente clica no botão salvar, para salvar a atividade cadastrada;
12. a(o) docente clica no botão publicar, para disponibilizar no ambiente do(a) discente;
13. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: alternativos
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A1. A(O) docente clica no botão excluir.

1. A(O) docente clica no botão excluir;
2. o ambiente apresenta a mensagem “tem certeza que deseja excluir essa atividade”;
3. o caso de uso é finalizado.

A1. A(O) docente cria uma nova atividade.

1. A(O) docente clica na opção criar nova atividade;
2. o ambiente apresenta as opções de tipos de atividades cadastradas no ambiente;
3. a(o) docente clica no botão criar;
4. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: exceções

E2. A(O) docente não selecionou nenhuma unidade para a atividade ser incluída.

1. O ambiente verifica que a(o) docente não marcou nenhuma unidade;
2. o ambiente retorna a mensagem “por favor, informe a unidade para associar a atividade";
3. o ambiente destaca o campo de vermelho e negrito;
4. o caso de uso retorna para o fluxo principal.

E2. A(O) docente não selecionou nenhuma fase para a atividade ser incluída.

1. O ambiente verifica que a(o) docente não marcou nenhuma fase;
2. o ambiente retorna a mensagem “por favor, informe a fase para associar a atividade";
3. o ambiente destaca o campo de vermelho e negrito;
4. o caso de uso retorna para o fluxo principal.

Descrição: esse caso de uso é iniciado pela(o) docente quando for necessário:

pesquisar por um tipo de atividade cadastrada no ambiente;
verificar as diretrizes por tipo de atividade no ambiente;
criar nova atividade para o projeto.

Pré-condições: esse caso de uso pode iniciar, somente, se:

o ambiente tiver executado o UC – acesso do(a) ator(a).
o ambiente estiver com um projeto cadastrado;
uma unidade selecionada no projeto;
uma fase selecionada no projeto;
a(o) docente está autenticado no ambiente.

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente deve:

listar os tipos de atividades oferecidas no ambiente;
associar a atividade a um projeto, para uma ou várias turmas que a(o) docente leciona;
publicar uma atividade no ambiente da(o) discente.

Ator(a) primário: Docente 

Fluxos de eventos: principais

1. A(O) docente seleciona o tipo de atividade;
2. a(o) docente verifica as diretrizes de criação da atividade selecionada;
3. a(o) docente cria a atividade no editor de texto;
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4. a(o) docente clica no botão de salvar atividade;
5. a(o) docente clica no botão editar para alterar a atividade;
6. a(o) docente clica no botão de excluir atividade;
7. a(o) docente clica no botão publicar, para disponibilizar no ambiente da(o) discente;
8. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: alternativos

A1. A(O) docente clica no botão excluir.

1. A(O) docente clica no botão excluir;
2. o ambiente apresenta a mensagem “tem certeza que deseja excluir essa atividade”;
3. o caso de uso é finalizado.

A2. A(O) docente clica no botão editar atividade.

1. A(O) docente clica na opção editar;
2. o ambiente apresenta a mensagem “deseja salvar as alterações”;
3. o caso de uso é finalizado.

A3. A(O) docente visualiza as diretrizes da atividade.

1. A(O) docente seleciona um tipo de atividade;
4. o ambiente apresenta as diretrizes para a criação da atividade, com as informações (quando, como, 

por que, requisitos pedagógicos) necessárias para desenvolver a atividade;
2. a(o) docente retorna para a tela anterior;
3. o caso de uso é finalizado.

A2. A(O) docente clica no botão publicar atividade.

1. A(O) docente clica na opção publicar;
2. o ambiente apresenta a mensagem “você deseja publicar atividade”;
3. o caso de uso é finalizado.

A3. A(O) docente deseja adicionar a formatação de texto: itálico, negrito ou sublinhado.

1. A(O) docente seleciona a parte do texto que deseja formatar e pressiona o botão “itálico”, “negrito” 
ou “sublinhado”;

2. o ambiente formata o texto selecionado de acordo com o botão pressionado pela(o) docente;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal.

A4. A(O) docente deseja retirar do texto a formatação itálico, negrito ou sublinhado.

1. A(O) docente seleciona a parte do texto que deseja retirar a formatação e pressiona o botão “itálico”, 
“negrito” ou “sublinhado”;

2. o ambiente retira a formatação do texto;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal.

A5. A(O) docente deseja iniciar a escrita de um texto com a formatação: itálico, negrito ou sublinhado.

1. A(O) docente pressiona o botão “itálico” “negrito” ou “sublinhado” e inicia a escrita do texto;
2. o ambiente escreve o texto com a formatação que a(o) docente indicou;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal.

A6. A(O) docente deseja iniciar a escrita do texto com uma cor de fonte específica.
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1. a(o) docente seleciona a cor que deseja no campo cor de fonte e inicia a escrita do texto;
2. o ambiente exibe o texto escrito de acordo com a cor que a(o) docente selecionou;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal.

A7. A(O) docente deseja mudar o tamanho da fonte do texto.

1. A(O) docente seleciona a parte do texto que deseja mudar o tamanho da fonte e seleciona o tamanho 
de fonte que deseja no campo tamanho de fonte;

2. o ambiente altera o tamanho da fonte do texto selecionado;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal.

A8. A(O) docente deseja iniciar a escrita do texto com um tamanho de fonte específica.

1. A(O) docente seleciona o tamanho de fonte que deseja no campo tamanho de fonte e inicia a escrita 
do texto;

2. o ambiente exibe o texto escrito de acordo com o tamanho da fonte que o(a) docente selecionou;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal.

A9. A(O) docente deseja mudar a fonte do texto.

1. A(O) docente seleciona a parte do texto que deseja mudar a fonte e seleciona a fonte que deseja no 
campo fonte;

2. o ambiente altera a fonte do texto selecionado;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal.

A10. A(O) docente deseja iniciar a escrita do texto com uma fonte específica.

1. a(o) docente seleciona a fonte que deseja no campo fonte e inicia a escrita do texto;
2. o ambiente exibe o texto escrito de acordo com a fonte que o(a) docente selecionou;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal.

A11. A(O) docente deseja mudar a cor de fundo do texto.

1. A(O) docente seleciona a parte do texto que deseja mudar a cor de fundo e seleciona a cor que deseja 
no campo cor de fundo;

2. o ambiente altera a cor de fundo do texto selecionado;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal.

A12. A(O) docente deseja alinhar o texto à esquerda, à direita ou ao centro.

1. A(O) docente seleciona a parte do texto que deseja alinhar e pressiona o botão “alinhar à esquerda” 
ou “alinhar à direita” ou “centralizar”;

2. o ambiente alinha o texto selecionado de acordo com o botão pressionado pelo(a) docente;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal.

A14. A(O) docente deseja justificar o texto.

1. A(O) docente seleciona a parte do texto que deseja justificar e pressiona o botão “justificar”;
2. o ambiente justifica o texto selecionado;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal.

A15. A(O) docente deseja colar o texto que foi copiado ou recortado.

1. A(O) docente posiciona o cursor onde deseja inserir o texto, e pressiona o botão “colar” ou pressiona 
as teclas “ctrl” e “v”;

2. o ambiente cola o texto no local indicado;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal.

A16. A(O) docente deseja recortar o texto.
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1. A(O) docente seleciona a parte do texto que deseja recortar e pressiona o botão “recortar” ou 
pressiona as teclas “ctrl” e “x” ;

2. o ambiente recorta o texto selecionado;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal anterior.

A17. A(O) docente deseja copiar o texto.

1. A(O) docente seleciona a parte do texto que deseja copiar e pressiona o botão “copiar” ou pressiona 
as teclas “ctrl” e “c”;

2. o ambiente copia o texto selecionado;
3. o caso de uso retorna ao fluxo alternativo anterior.

A18. A(O) docente deseja utilizar o marcador bullets ou numérico no texto.

1. A(O) docente posiciona o cursor onde deseja colocar o marcador de texto e pressiona o botão 
“marcador bullets” ou ”marcador numérico”;

2. o ambiente adiciona um marcador de texto no local indicado;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal da atividade.

A19. A(O) docente deseja adicionar uma imagem ao texto.

1. A(O) docente posiciona o cursor onde deseja inserir a imagem, pressiona o botão “banco de 
imagem”, seleciona a imagem desejada;

2. o ambiente adiciona a imagem no local indicado;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal.

A24. A(O) docente deseja adicionar exportar o texto no formato pdf (portable document format).

1. A(O) docente clica no ícone pdf, e na opção exportar;
2. o ambiente salva o arquivo no ambiente do(a) discente;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal .

fluxos de eventos: exceções

E1. A(O) docente tenta sair da tela editar sem salvar a atividade.

1. a(o) docente tenta sair da tela editar sem salvar a atividade;
2. o ambiente apresenta a mensagem de alerta "deseja realmente sair desta atividade?";
3. a(o) docente pressiona o botão "sim", o ambiente redireciona o(a) docente para a tela escolhida 

anteriormente; 
4. o caso de uso é finalizado.

E2. A(O) docente tenta sair da tela atividade sem salvar.

1. A(O) docente tenta sair da tela atividade sem salvar;
2. o ambiente apresenta a mensagem de alerta "deseja sair da página sem salvar?";
3. a(o) docente pressiona o botão "sim", o ambiente redireciona o(a) docente para a tela escolhida 

anteriormente;
4. o caso de uso é finalizado.

Descrição: esse caso de uso é iniciado pela(o) docente quando for necessário:

criar uma nova atividade no projeto;
utilizar o editor de texto para realizar a atividade.

pré-condições: esse caso de uso pode iniciar somente se:
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o ambiente tiver executado o UC – acesso do(a) ator(a).
um projeto cadastrado no ambiente;
uma unidade selecionada no projeto;
uma fase selecionada no projeto;
a(o) docente está autenticado no ambiente.

pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente deve:

uma atividade publicada no ambiente da(o) discente.
associar a atividade a um projeto, para uma ou várias turmas que a(o) docente leciona.

ator(a) primário: docente 

fluxos de eventos: principais

1. A(O) docente seleciona o tipo de atividade a ser construída;
2. a(o) docente busca pela atividade desejada;
3. a(o) docente clica no ícone ordenar, para ordenar as palavras em ordem alfabética;
4. a(o) docente clica no ícone filtrar, para utilizar um dos filtros no texto; 
5. a(o) docente clica no ícone filtrar, para buscar um sufixo das palavras do texto;
6. a(o) docente clica no ícone filtrar, para buscar um prefixo das palavras do texto;
7. a(o) docente clica no ícone exibir, para selecionar as opções de exibir cor no texto;
8. a(o) docente clica no ícone exibir, para selecionar as opções de exibir cor nas palavras do texto;
9. a(o) docente clica no ícone exibir, para buscar as palavras chaves do conteúdo;
10. a(o) docente clica no ícone exibir, para marcar quantas palavras que deixar antes do espaço vazio;
11. a(o) docente clica no ícone exibir, para alterar o tipo de fonte;
12. a(o) docente clica no ícone exibir, para alterar o tamanho de fonte;
13. a(o) docente clica no botão editar para alterar o conteúdo;
14. a(o) docente clica no botão salvar, para salvar a atividade cadastrada;
15. a(o) docente clica no botão publicar, para disponibilizar no ambiente da(o) discente;
16. o caso de uso é finalizado.

fluxos de eventos: alternativos

A1. A(O) docente seleciona na caixa de seleção o tipo de atividade desejada.

1. A(O) docente clica na caixa de seleção pela atividade desejada;
2. o ambiente apresenta, em outra tela, as informações (quando, como, por que, requisitos pedagógicos) 

necessárias para desenvolver a atividade;
3. o caso de uso é finalizado.

A2. A(O) docente clica no ícone filtrar, para utilizar um filtro no texto de excluir pontuação; 

1. a(o) docente clica no ícone filtrar, para utilizar o filtro no texto excluir toda pontuação do texto;
2. o caso de uso é finalizado.

A3. A(O) docente clica no ícone filtrar, para utilizar um filtro no texto de excluir números.

1. A(O) docente clica no ícone filtrar, para utilizar o filtro no texto, clica na opção excluir números do 
texto;

2. o caso de uso é finalizado.

A4. A(O) docente clica no ícone filtrar, para utilizar um filtro no texto de excluir abreviação.

1. A(O) docente clica no ícone filtrar, para utilizar o filtro no texto, clica na opção excluir abreviação 
do texto;

2. o caso de uso é finalizado.
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A5. A(O) docente clica no ícone filtrar, para utilizar um filtro no texto de excluir nomes próprios.

1. A(O) docente clica no ícone filtrar, para utilizar o filtro no texto, clica na opção excluir nomes 
próprios do texto;

2. o caso de uso é finalizado.

A6. A(O)docente clica no ícone filtrar, para utilizar um filtro no texto de excluir pontuação.

1. A(O) docente clica no ícone filtrar, para utilizar o filtro no texto, clica na opção excluir 
pontuação do texto;

2. o caso de uso é finalizado.

A7. A(O)docente clica no ícone filtrar, para verificar o número de ocorrência de uma palavra no texto.

1. A(O) docente clica no ícone filtrar, para utilizar o filtro no texto, clica na opção verificar o 
número de ocorrência de uma palavra no texto;

2. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: exceções

E2. A(O) Docente seleciona o botão publicar a atividade sem salvar.

5. O ambiente verifica que a(o) docente não salvou a atividade antes de publicar;
6. o ambiente retorna a mensagem “por favor, salve a atividade antes de publicar";
7. o ambiente destaca o campo de vermelho e negrito;
8. o caso de uso retorna para o fluxo principal.

Descrição: esse caso de uso é iniciado pela(o) docente quando for necessário:

criar uma nova atividade no projeto;
utilizar o editor de texto para realizar a atividade.

Pré-condições: esse caso de uso pode iniciar somente se:

o ambiente tiver executado o UC – acesso do(a) ator(a);
um projeto cadastrado no ambiente;
a(o) docente está autenticado no ambiente.

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente deve:

uma atividade publicada no ambiente da(o) discente;
associar a atividade a um projeto, para uma ou várias turmas que a(o) docente leciona.

Ator(a) primário: docente 

Fluxos de eventos: principais

1. A(O) docente seleciona o tipo de atividade a ser construída;
2. a(o) docente busca pela atividade desejada;
3. a(o) docente clica no ícone estatística de texto, para mostrar as palavras terminadas em (digita a 

terminação desejada);
4. a(o) docente clica no ícone estatística de texto, para mostrar as palavras em ordem alfabética;
5. a(o) docente clica no ícone estatística de texto, para mostrar o número de ocorrência de cada 

palavra do texto e dos sinais;
6. a(o) docente clica no botão editar para alterar o conteúdo;
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7. a(o) docente clica no botão salvar, para salvar a atividade cadastrada;
8. a(o) docente clica no botão publicar, para disponibilizar no ambiente da(o) discente;
9. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: alternativos

A1. A(O) docente seleciona na caixa de seleção o tipo de atividade desejada.

5. A(O) docente clica na caixa de seleção pela atividade desejada;
6. o ambiente apresenta em outra tela as informações (quando, como, por que e requisitos pedagógicos) 

necessárias para desenvolver a atividade;
7. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: exceções

E2. A(O) docente seleciona o botão publicar a atividade sem salvar.

9. o ambiente verifica que a(o) docente não salvou a atividade antes de publicar;
10. o ambiente retorna a mensagem “por favor, salve a atividade antes de publicar";
11. o ambiente destaca o campo de vermelho e negrito;
12. o caso de uso retorna para o fluxo principal.

Descrição esse caso de uso é iniciado pela(o) docente quando for necessário:

criar uma nova atividade no projeto;
utilizar o editor de texto para realizar a atividade.

Pré-condições: esse caso de uso pode iniciar somente se:

o ambiente tiver executado o UC – acesso do(a) ator(a);
um projeto cadastrado no ambiente;
a(o) docente está autenticado no ambiente.

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente deve:

uma atividade publicada no ambiente do(a) discente;
associar a atividade a um projeto, para uma ou várias turmas que a(o) docente leciona.

Ator(a) primário: docente 

Fluxos de eventos: principais

1. A(O) docente seleciona o tipo de atividade a ser construída;
2. a(o) docente busca pela atividade desejada;
3. a(o) docente clica no ícone imprimir etiquetas, seleciona o formato (grande ou pequeno);
4. a(o) docente clica no ícone imprimir etiquetas, seleciona a quantidade;
5. a(o) docente clica no ícone imprimir etiquetas, seleciona o tipo de fonte;
6. a(o) docente clica no ícone imprimir etiquetas, seleciona o tamanho da fonte;
7. a(o) docente clica no ícone imprimir etiquetas, seleciona a cor da fonte;
8. a(o) docente clica no ícone imprimir etiquetas, e clica no botão imprimir;
9. a(o) docente clica no botão editar para alterar o conteúdo;
10. a(o) docente clica no botão salvar, para salvar a atividade cadastrada;
11. a(o) docente clica no botão publicar, para disponibilizar no ambiente da(o)  discente;
12. o caso de uso é finalizado.
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Fluxos de Eventos: alternativos

A1. A(O) docente seleciona na caixa de seleção o tipo de atividade desejada.

8. A(O) docente clica na caixa de seleção pela atividade desejada;
9. o ambiente apresenta em outra tela as informações (quando, como, por que, requisitos pedagógicos) 

necessárias para desenvolver a atividade;
10. o caso de uso é finalizado.

A1. A(O) docente seleciona no botão cancelar.

1. A(O) docente clica no botão cancelar;
2. o ambiente retorna a mensagem “você deseja cancelar a impressão”;
3. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de Eventos: exceções

E2. A(O) docente seleciona o botão publicar a atividade sem salvar.

13. O ambiente verifica que a(o) docente não salvou a atividade antes de publicar;
14. o ambiente retorna a mensagem “por favor, salve a atividade antes de publicar";
15. o ambiente destaca o campo de vermelho e negrito;
16. o caso de uso retorna para o fluxo principal.

Descrição: esse caso de uso é iniciado pela(o) docente quando for necessário:

criar uma nova atividade no projeto;
utilizar o editor de texto para realizar a atividade.

Pré-condições :esse caso de uso pode iniciar, somente, se:

o ambiente tiver executado o UC – acesso do(a) ator(a);
um projeto cadastrado no ambiente;
uma unidade devidamente cadastrada no ambiente deve estar aberta;
um texto disponível no editor de texto;
a(o) docente está autenticado no ambiente.

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente deve:

uma atividade publicada no ambiente da(o) discente;
salvar ou imprimir o dicionário de palavras;
associar a atividade a um projeto, para uma ou várias turmas que a(o) docente leciona.

Ator(a) primário: docente 

Fluxos de eventos: principais

1. A(O) docente seleciona o tipo de atividade a ser construída;
2. a(o) docente busca pela atividade desejada;
3. a(o) docente clica no ícone dicionário de palavras, e seleciona a opção ordenar (a-z);
4. a(o) docente clica no ícone dicionário de palavras e na opção filtrar clica em (excluir números, 

excluir abreviações, excluir nome próprio, excluir pontuação);
5. a(o) docente clica no ícone dicionário de palavras e na opção exibir, e seleciona a opção para o texto 

e (marca uma de cor desejada, preto, colorido ou branco);
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6. a(o) docente clica no ícone dicionário de palavras e na opção exibir, e seleciona a opção para a 
palavra chave e (marca uma de cor desejada, preto, colorido ou branco);

7. a(o) docente clica no ícone dicionário de palavras e na opção exibir, e seleciona a opção silhueta;
8. a(o) docente clica no ícone dicionário de palavras e na opção exibir, e seleciona a opção palavras 

antes do espaço vazio;
9. a(o) docente clica no ícone dicionário de palavras e na opção exibir, e seleciona a opção tipo de 

fonte;
10. a(o) docente clica no botão adicionar para incluir palavra no dicionário;
11. a(o) docente clica no botão modificar para alterar uma das opções incluídas anterior;
12. a(o) docente clica no botão salvar;
13. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: alternativos

A1. A(O) docente seleciona na caixa de seleção o tipo de atividade desejada.

1. A(O) docente clica na caixa de seleção pela atividade desejada;
2. o ambiente apresenta em outra tela as informações (quando, como, por que, requisitos pedagógicos) 

necessárias para desenvolver a atividade;
3. o caso de uso é finalizado.

A2. A(O) docente seleciona no botão excluir.

1. A(O) docente clica no botão excluir;
2. o ambiente retorna a mensagem “você deseja excluir a palavra”;
3. o caso de uso é finalizado.

A3. A(O) docente deseja imprimir o dicionário.

1. A(O) docente pressiona o botão "imprimir dicionário";
2. o ambiente monta um documento com o campo título da atividade com a lista de palavras do 

dicionário para que a(o) docente possa imprimir;
3. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de Eventos: exceções

E2. A(O) docente seleciona o botão publicar a atividade sem salvar.

1. O ambiente verifica que a(o) docente não salvou a atividade antes de publicar;
2. o ambiente retorna a mensagem “por favor, salve a atividade antes de publicar";
3. o ambiente destaca o campo de vermelho e negrito;
4. o caso de uso retorna para o fluxo principal.

Descrição: esse caso de uso é iniciado pela(o) docente quando for necessário:

criar uma nova atividade no projeto;
utilizar o editor de texto para realizar a atividade.

Pré-condições: esse caso de uso pode iniciar somente se:

o ambiente tiver executado o UC – acesso do(a) ator(a);
um projeto cadastrado no ambiente;
a(o) docente está autenticado no ambiente.

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente deve:
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uma atividade publicada no ambiente da(o) discente.
associar a atividade a um projeto, para uma ou várias turmas que a(o) docente leciona.
um vídeo gravado para a atividade.

Ator(a) Primário: docente 

Fluxos de Eventos: principais

1. A(O) docente seleciona o tipo de atividade a ser construída;
2. a(o) docente busca pela atividade desejada;
3. a(o) docente clica no botão vídeo, e clica na opção ligar câmera;
4. a(o) docente clica no botão vídeo, e clica na opção gravar;
5. a(o) docente clica no botão vídeo, e clica na opção parar gravação;
6. a(o) docente clica no botão baixar vídeo, e clica no vídeo que deseja visualizar;
7. a(o) docente clica no botão publicar;
8. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: alternativos

A1. A(O) docente seleciona na caixa de seleção o tipo de atividade desejada.

1. A(O) docente clica na caixa de seleção pela atividade desejada;
2. o ambiente apresenta em outra tela as informações (quando, como, por que, requisitos 

pedagógicos) necessárias para desenvolver a atividade;
3. o caso de uso é finalizado.

A1. A(O) docente seleciona no botão baixar vídeo.

1. A(O) docente clica no botão baixar vídeo, e baixa um vídeo que já está gravado;
2. o ambiente retorna a mensagem “você deseja publicar o vídeo nessa atividade”;
3. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: exceções

E2. A(O) docente seleciona o botão publicar a atividade sem salvar.

4. o ambiente verifica que a(o) docente não salvou a atividade antes de publicar;
5. o ambiente retorna a mensagem “por favor, salve a atividade antes de publicar";
6. o ambiente destaca o campo de vermelho e negrito;
7. o caso de uso retorna para o fluxo principal.

Descrição: esse caso de uso é iniciado pela(o) docente quando for necessário:

criar uma nova atividade no projeto.
utilizar o editor de texto para realizar a atividade.

Pré-condições: esse caso de uso pode iniciar somente se:

o ambiente tiver executado o UC – acesso do(a) ator(a).
um projeto cadastrado no ambiente;
a(o) docente está autenticado no ambiente.

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente deve:

uma atividade publicada no ambiente da(o) discente.
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associar a atividade a um projeto, para uma ou várias turmas que a(o) docente leciona.
uma imagem incluída no banco de imagem ou em uma atividade.

Ator(a) primário: docente e discente

Fluxos de eventos: principais

1. A(O) docente seleciona o tipo de atividade a ser construída;
2. a(o) docente busca pela atividade desejada;
3. a(o) docente/discente clica no ícone de banco de imagem, e seleciona o projeto que deseja inserir a 

imagem;
4. a(o) docente/discente clica no ícone de banco de imagem, e arrasta a imagem para inserir no banco;
5. a(o) docente/discente clica no de salvar, para incluir a imagem no banco;
6. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: alternativos

A1. A(O) docente seleciona na caixa de seleção o tipo de atividade desejada.

11. a(o) docente clica na caixa de seleção pela atividade desejada;
12. o ambiente apresenta em outra tela as informações (quando, como, por que, requisitos pedagógicos) 

necessárias para desenvolver a atividade;
13. o caso de uso é finalizado.

A1. A(O) docente seleciona no botão excluir imagem.

1. a(o) docente clica no botão excluir para retirar uma imagem do banco;
2. o ambiente retorna a mensagem “você deseja excluir a imagem do banco”;
3. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: exceções

E2. a(o) docente arrasta ou seleciona o arquivo de imagem sem selecionar o projeto.

1. o ambiente verifica que a(o) docente não selecionou nenhum projeto;
2. o ambiente retorna a mensagem “por favor, escolha um projeto";
3. o ambiente destaca o campo de vermelho e negrito;
4. o caso de uso retorna para o fluxo principal.

Descrição: esse caso de uso é iniciado pela(o) docente quando for necessário:

corrigir as atividades realizadas pelos discentes.

Pré-condições: esse caso de uso pode iniciar somente se:

o ambiente tiver executado UC – acesso da(o) ator(a);
a(o) docente é quem está autenticado no ambiente;
um projeto devidamente cadastrado no ambiente deve estar aberto;
uma unidade devidamente cadastrada no ambiente;
uma fase selecionada no ambiente;
uma atividade realizada pela(o) discente.

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente deve:

salvar as correções realizadas pela(o) docente.

Ator(a) primário: docente
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Fluxos de eventos: principais

1. O ambiente apresenta uma lista das atividades realizadas pelo discente com status de “corrigir”; 
2. a(o) docente pressiona o botão “corrigir” o ambiente abre a tela de correção de atividade;
3. a(o) docente escreve no campo correções algum comentário para a(o) discente;
4. a(o) docente atribui a notas, clicando na quantidade de estrelas que deseja (entre 1 a 5 estrelas);
5. o ambiente envia as correções para o relatório da(o) discente;
6. a(o) docente clica em salvar;
7. a(o) docente clica em finalizar correções referentes à atividade que está corrigindo;
8. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: alternativos

A1. a(o) docente clica em cancelar correção.

1. a(o) docente clica no botão cancelar para não corrigir a atividade;
2. o ambiente apresenta a mensagem “deseja sair da correção”;
3. o caso de uso retorna o fluxo principal.

Fluxos de eventos: exceções

E1. O campo nota está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo nota não foi preenchido e retorna a mensagem “por favor, clique 
nas estrelas” e atribua à quantidade desejada;

2. o ambiente destaca as estrelas que não foram clicadas em vermelho e negrito;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal 6.

E2. A(O) docente tenta sair da tela correção de atividade sem clicar no botão salvar.

1. a(o) docente tenta sair da tela correção de atividade sem salvar as correções;
2. o ambiente apresenta a mensagem de alerta "deseja sair desta página?";
3. a(o) docente pressiona o botão "sim" o ambiente redireciona a(o) docente para o ambiente da(o) 

discente;
4. o caso de uso é finalizado.

E3. A(O) docente tenta sair da tela correção de atividade sem clicar na opção finalizar correções.

1. a(o) docente tenta sair da tela correção de atividade sem finalizar as correções;
2. a(o) ambiente apresenta a mensagem de alerta "deseja sair sem finalizar as correções?";
3. a(o) docente pressiona o botão "sim" o ambiente redireciona a(o) docente para o ambiente da(o) 

discente;
4. o caso de uso é finalizado.

Descrição: esse caso de uso é iniciado pela(o) discente quando for necessário:

utilizar o editor de desenho para realizar a atividade.

Pré-condições: esse caso de uso pode iniciar somente se:

o ambiente tiver executado o UC – acesso do ator(a).
um projeto cadastrado no ambiente.
a(o) discente está autenticado no ambiente.
a(o) discente estar vinculado em uma turma.

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente deve:
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uma atividade de desenho realizada no ambiente.
Ator(a) primário: discente

Fluxos de eventos: principais

1. O ambiente apresenta um link para a atividade “desenhar a fábula”, com a opção de tradução para a 
libras sobre o que a atividade solicita;

2. o ambiente já carrega a opção de tipo de atividade na caixa de seleção para “desenhar a fábula”;
3. a(o) discente pode clica na caixa de seleção para procurar qual desenho deve realizar;
4. a(o) discente desenha no editor de desenho;
5. a(o) discente pode clicar na opção excluir para o desenho feito;
6. a(o) discente pode clicar na opção editar um desenho já realizado;
7. a(o) discente pode clicar na opção salvar, para salvar seu desenho;
8. a(o) discente pode publicar seu desenho para disponibilizar seu desenho no ambiente, assim 

disponibilizar para correção da(o) docente;
9. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: alternativos

sem fluxo.

Fluxos de eventos: exceções

E1. A(O) discente clica em excluir sem selecionar o desenho.

1. A(O) discente clica em excluir sem selecionar o desenho;
2. o ambiente envia mensagem de alerta "selecione o desenho primeiro";
3. o caso de uso é finalizado.

E2. A(O) discente clica em editar sem selecionar o desenho que está salvo.

1. a(o) discente clica em editar sem selecionar o desenho que está salvo;
2. o ambiente envia mensagem de alerta "selecione o desenho primeiro";
3. o caso de uso é finalizado.

E3. A(O) discente clica em salvar sem selecionar o desenho.

1. a(o) discente clica em salvar sem selecionar o desenho;
2. o ambiente envia mensagem de alerta "selecione o desenho primeiro";
3. o caso de uso é finalizado.

E4. A(O) discente clica em publicar desenho sem salvar.

4. a(o) discente clica em publicar seu desenho sem salvar;
5. o ambiente envia mensagem de alerta "deseja publicar sem salvar seu desenho?";
6. o caso de uso é finalizado.

23. C

Descrição: este caso de uso é iniciado pela(o) docente ou discente quando for necessário:

criar uma evento/agenda para informações gerais.

Pré-condições: este caso de uso pode iniciar somente se:

o ambiente tiver executado o UC – acesso do(a) ator(a);
a(o) docente ou discente estiver autenticado no ambiente;
um projeto devidamente cadastrado no ambiente deve estar aberto.
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Pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente deve:

criar um novo evento no calendário.

Ator(a) Primário: Docente ou discente

Fluxos de eventos principais

1. O ambiente apresenta na última opção do menu principal o calendário;
2. a(o) docente clica no calendário e no dia que deseja criar um evento;
3. o ambiente abre a tela criar novo evento;
4. a(o) docente digita o nome do evento na caixa de texto;
5. a(o) docente digita o dia do evento na caixa de texto;
6. a(o) docente digita a descrição do evento na caixa de texto;
7. a(o) docente clica no botão criar evento;
8. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos alternativos

A1. A(O) docente clica no ícone cancelar da tela de criação de evento.

1. A(O) docente clica no botão cancelar par sair da criação de evento;
2. o caso de uso retorna o fluxo principal.

Fluxos de eventos e exceções

E1. O campo nome está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo “Nome do evento” não foi preenchido e retorna a mensagem “falta 
nome do evento”.

2. O ambiente destaca o campo nome, que não foi preenchido, em vermelho e negrito.
3. O caso de uso é finalizado.

E2. O campo data está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo “Data do evento” não foi preenchido e retorna a mensagem “falta 
data do evento”.

2. O ambiente destaca o campo data que não foi preenchido vermelho e negrito.
3. O caso de uso é finalizado.

E3. O campo data não pode ser menor que a data atual.

1. O ambiente verifica que o campo data evento é menor que a data atual, e envia a mensagem “data do 
evento menor que data atual”.

2. O ambiente destaca a data em vermelho e negrito.
3. O caso de uso é finalizado.

E4. O campo descrição está em branco.

1. O ambiente verifica que o campo descrição do evento não foi preenchido e retorna a mensagem 
“falta descrição do evento”.

2. O ambiente destaca o campo descrição do evento, que não foi preenchido, em vermelho e negrito.
3. O caso de uso é finalizado.

Descrição: este caso de uso é iniciado pela(o) docente ou discente quando for necessário:
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utilizar o chat para trocar mensagens.

Pré-condições: esse caso de uso pode iniciar somente se:

o ambiente tiver executado o UC – acesso do(a) ator(a);
a(o) docente ou discente estiver autenticado no ambiente;
o ambiente estiver com mais de um participante de forma síncrona;
a(o) discente/docente estiver associado a uma turma.

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso:

uma conversa de forma síncrona vai ter acontecido.

Ator(a) Primário: Docente ou discente

Fluxos de Eventos: Principais

1. O ambiente apresenta no menu alternativo a terceira opção Chat lado direito da tela;
2. a(o) discente/docente clica na opção Chat;
3. o ambiente direciona para a sala de discussão em tempo real, o chat da turma que à qual o 

participante está associado;
4. a(o) discente/docente clica no botão entrar na sala;
5. o ambiente apresenta os participantes da sala;
6. a(o) discente/docente digita a mensagem na caixa de texto, e clica no botão enviar;
7. a(o) discente/docente pode sair da sala clicando na seta voltar da barra de endereço;
8. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de Eventos: alternativos

Não existe.

Fluxos de Eventos: exceções

E1. A sala está sem participante.

1. O ambiente mostra que somente existe um participante, só a pessoa que entrou.
2. O ambiente destaca que somente ele está na sala.
3. O caso de uso é finalizado.

25. Caso de Uso-caso de uso ferramenta Mensagem 

Descrição: este caso de uso é iniciado pela(o) docente ou discente quando for necessário:

utilizar a ferramenta mensagens.

Pré-condições: esse caso de uso pode iniciar somente se:

o ambiente tiver executado o UC – acesso do(a) ator(a);
a(o) docente ou discente estiver autenticado no ambiente;
a(o) discente/docente estar associado a uma turma.

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso.

uma mensagem deve ser enviada/recebida/lida.

Ator(a) Primário: Docente ou discente

Fluxos de Eventos: principais
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1. o ambiente apresenta, no menu alternativo, a quarta opção Mensagem ao lado direito da tela;
2. o ambiente mostra, em vermelho e negrito, o número de mensagens recebidas, na barra de endereço 

ao lado do ícone de mensagem;
3. o ambiente identifica, em vermelho e em negrito, o participante que enviou a mensagem;
4. a(o) discente/docente clica na opção mensagem;
5. o ambiente direciona para a tela das mensagens;
6. o ambiente apresenta a caixa para uma busca por mensagens ou por participante da turma;
7. a(o) discente/docente seleciona o participante que deseja enviar a mensagem;
8. a(o) discente/docente digita a mensagem na caixa de texto e clica no botão enviar;
9. a(o) discente/docente pode sair da sala clicando na seta voltar da barra de endereço;
10. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de Eventos: alternativos

Não existe.

Fluxos de Eventos: exceções

E1. A(O) discente/docente clica no botão enviar sem selecionar o participante destinatário da mensagem.

1. O ambiente destaca que o campo de participantes está em branco, e envia a mensagem “selecione 
uma pessoa”.

2. O caso de uso é finalizado.

26. Caso de Uso- Criar uma Enquete 

Descrição: este caso de uso é iniciado pela(o) docente quando for necessário:

utilizar a ferramenta enquete.

Pré-condições: esse caso de uso pode iniciar somente se:

o ambiente tiver executado o UC – acesso do(a) ator(a);
a(o) docente estiver autenticado no ambiente;
a(o) docente estiver associado a uma turma.

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente deve:

uma enquete estará criada e disponibilizada no ambiente da(o) discente.

Ator(a) Primário: docente 

Fluxos de Eventos: principais

1. o ambiente apresenta no menu alternativo a opção enquete ao lado direito da tela;
2. a(o) docente clica na opção enquete;
3. o ambiente direciona para a tela de criar enquete;
4. a(o) docente seleciona, no campo atividade, a opção enquete;
5. a(o) docente digita um nome da enquete na caixa de texto;
6. o ambiente apresenta a caixa de ferramenta do editor de texto;
7. a(o) docente digita o texto da enquete na ferramenta do editor de texto;
8. a(o) docente descreve as respostas para a enquete, na caixa de texto Escolha 1 e Escolha 2;
9. a(o) ambiente apresenta a opção adicionar outra escolha;
10. a(o) docente seleciona o período para aceitar as respostas da enquete;
11. a(o) docente seleciona atribui valores aos campos dia, mês, ano, hora e minuto, em relação ao início 

e ao fim que aceitará a enquete;
12. a(o) docente pode clicar no botão de visualizar para ver como ficou;
13. a(o) docente clica no botão salvar.
14. a(o) docente clica no botão publicar para disponibilizar a enquete no ambiente do discente.
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15. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: alternativos

A1. A(O) docente clica no botão publicar sem salvar.

1. A(O) docente clica no botão publicar sem salvar antes;
2. o caso de uso retorna o fluxo principal.

Fluxos de Eventos: exceções

E1. A(O) docente clica no botão salvar sem selecionar o tipo de atividade.

1. O ambiente destaca que o campo Atividade não foi selecionado, e envia a mensagem “selecionar 
tipo de atividade”.

2. O caso de uso retorna ao fluxo principal.

E2. A(O) docente clica no botão Salvar sem selecionar nome da atividade.

1. O ambiente destaca que o campo nome da enquete não foi informado, e envia a mensagem “digitar 
nome da enquete”.

2. O caso de uso retorna ao fluxo principal.

E3. A(O) docente clica no botão salvar sem escrever o texto da enquete.

1. O ambiente destaca que o campo descrição da enquete não foi informado, e envia a mensagem 
“digitar texto da enquete”.

2. O caso de uso retorna ao fluxo principal.

E4. A(O) docente clica no botão salvar sem descrever as opções de respostas da enquete.

1. O ambiente destaca que o campo respostas da enquete não foi informado, e envia a mensagem 
“Escrever as respostas da enquete”.

2. O caso de uso retorna ao fluxo principal.

E5. A(O) docente clica no botão salvar sem selecionar o tempo da resposta da enquete.

1. O ambiente destaca que o campo aceitar respostas nesse período não foi informado, e envia a 
mensagem “selecionar período das respostas da enquete”.

2. O caso de uso retorna ao fluxo principal.

E6. A(O) docente clica na opção voltar na barra de endereço sem salvar a enquete.

1. O ambiente destaca o botão salvar, e envia a mensagem “deseja sair sem salvar a enquete”.
2. O caso de uso retorna ao fluxo principal.

sponder uma enquete no ambiente perfil discente.

Descrição: Esse caso de uso é iniciado pela(o) discente quando for necessário:

responder a ferramenta enquete.

Pré-condições: este caso de uso pode iniciar somente se:

o ambiente tiver executado o UC – acesso do(a) ator(a);
a(o) discente estiver autenticado no ambiente;
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a(o) discente estar associado a uma turma.

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso:

uma enquete será disponibilizada para a visualização da(O) docente, respondida pela(o) discente.

Ator(a) Primário: discente 

Fluxos de Eventos: principais

1. O ambiente apresenta, no menu alternativo, a opção enquete ao lado direito da tela;
2. o ambiente apresenta a opção Enquete dentro de uma das fases do letramento;
3. a(o) discente clica no link enquete, que está em destaque no ambiente da(o) discente;
4. o(a) discente clica no ícone de acessibilidade para visualizar o vídeo com a explicação da enquete;
5. o ambiente direciona para a tela da enquete a ser respondida;
6. o ambiente mostra a pergunta com as possíveis alternativas de resposta;
7. o ambiente informa o período para receber as respostas;
8. a(o) discente clica em uma das opções de repostas;
9. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de Eventos: alternativos

Não possui.

Fluxos de Eventos: exceções

E1. O discente clica na opção para escolher uma das respostas fora do prazo.

1. A(O) discente clica na opção para escolher uma das respostas, fora do prazo;
2. a(o) discente clica em uma das respostas, o ambiente envia a mensagem “Fim de prazo”;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal.

Descrição: este caso de uso é iniciado pela(o) discente quando for necessário:

responder a ferramenta fórum de discussão.

Pré-condições: esse caso de uso pode iniciar somente se:

o ambiente tiver executado o UC – acesso da(o) ator(a);
a(o) discente estiver autenticado no ambiente;
a(o) discente estar associado a uma turma.

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente deve:

um fórum de discussão respondido pela(o) discente.

Ator(a) Primário: discente 

Fluxos de Eventos: principais

1. O ambiente apresenta, no menu alternativo, a opção fórum ao lado direito da tela;
2. o ambiente apresenta a opção como uma atividade a ser respondida, o Fórum de discussão dentro 

em uma das fases do letramento;
3. a(o) discente clica no link Fórum de discussão que está em destaque no ambiente do discente;
4. a(o) discente clica no ícone de acessibilidade para visualizar o vídeo com a explicação do Fórum de 

discussão;
5. a(o) discente visualiza o assunto do fórum;
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6. a(o) discente utiliza o editor de texto para digitar sua mensagem;
7. a(o) discente pode selecionar a opção assinatura, para exibir seu nome no fórum;
8. a(o) discente pode incluir anexos no seu texto, clicando na opção arrastar ou selecionar o arquivo 

externo;
9. o ambiente mostra a tela com a opção de “mostrar repostas”;
10. a(o) discente clica na opção “mostrar respostas” para visualizar as respostas dos outros 

participantes;
11. a(o) discente clica na opção responder, para digitar sua resposta;
12. a(o) discente pode incluir um link (imagem, vídeo, arquivo) na sua resposta;
13. a(o) discente pode clicar no botão editar e alterar sua resposta;
14. a(o) discente clica em enviar alterações, após editar sua resposta;
15. a(o) discente clica em salvar;
16. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: alternativos

A1. A(O) discente envia mais de uma resposta ao fórum.

1. A(O) discente envia mais de uma resposta ao fórum;
2. a(o) discente clica em responder o Fórum para inserir uma nova resposta;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal.

A1. A(O) discente responde um comentário da sua resposta ao fórum.

1. A(O) discente responde um comentário da sua resposta para um determinado participante do fórum;
2. a(o) discente clica em responder na mensagem de outro participante, para escrever uma resposta para 

o participante que comentou sua postagem;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal.

A1. A(O) discente responde um comentário de outro participante do fórum.

1. A(O) discente responde um comentário de outro participante do fórum;
2. a(o) discente clica em responder na mensagem de outro participante;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal.

Fluxos de Eventos: exceções

E1. A(O) discente e clica na opção para escolher uma das respostas fora do prazo.

1. A(O) discente clica na opção para escolher uma das respostas, fora do prazo;
2. a(o) discente clica em uma das respostas, o ambiente envia a mensagem “Fim de prazo”;
3. o caso de uso retorna ao fluxo principal.

Descrição: este caso de uso é iniciado pela(o) discente quando for estiver postada no ambiente como uma 
atividade a ser desenvolvida:

responder na ferramenta diário de bordo.

Pré-condições: este caso de uso pode iniciar somente se:

o ambiente tiver executado o UC – acesso do(a) ator(a);
a(o) discente estiver autenticado no ambiente;
a(o) discente estar associado a uma turma.

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente deve:

devolver o diário de bordo enviado pela(o) discente ao docente.
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Ator(a) Primário: discente 

Fluxos de Eventos: principais

1. O ambiente apresenta, no ambiente da(o) discente, o link para ele acessar o diário de bordo;
2. a(o) discente clica no link em Libras sobre o que fazer na atividade;
3. o ambiente apresenta a opção acesse seu diário de entrega com seu docente;
4. no ambiente a(o) discente escreve seu diário no editor de texto disponível;
5. a(o) discente clica na opção salvar mudanças para salvar sua escrita;
6. a(o) discente possui os recursos do editor de texto para elaborar seu texto;
7. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de Eventos: alternativos

Sem fluxos alternativos.

Fluxos de Eventos: exceções

E1. A(O) discente clica na seta sair sem salvar as alterações.

1. A(O) discente clica na opção na seta sair sem salvar as alterações;
2. o ambiente informa a mensagem “salvar diário”;
3. o caso de uso é finalizado.

Caso de uso Ajuda:

Descrição: esse caso de uso é iniciado pela(o) docente quando for necessário:

consultar a ajuda.

Pré-condições: esse caso de uso pode iniciar somente se:

o ambiente tiver executado o acesso do(a) ator(a).

Pós-condições: após o final normal desse caso de uso, o ambiente deve:

exibir a tela de ajuda, e o vídeo em Libras.

Ator(a) Primário: docente e discente

Fluxos de Eventos: principais

1. O(A) ator(a)(a) clica no menu "ajuda";
2. o ambiente apresenta a tela ajuda de acordo com o(a) ator(a) autenticado;
3. o(a) ator(a) escolhe a parte do ambiente que necessita de ajuda;
4. o ambiente apresenta a lista de funcionalidades associadas à parte escolhida pelo ator(a), e o ícone da 

tradução em Libras;
5. o(a) ator(a) escolhe uma funcionalidade, e pode ver o texto e assistir o vídeo da explicação da 

funcionalidade;
6. o caso de uso é finalizado.

Fluxos de eventos: alternativos

Não se aplica.

Fluxos de eventos: exceções 

Não se aplica.
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APÊNDICE J – DIAGRAMAS DE CLASSE ELABORADOS PARA O AMBIENTE

Estão descritos os diagramas de classes, seus atributos e operações para cada classe

levantada do ambiente, conforme a Figura J.1

Figura J.1: Diagrama de classe do Ambiente

C. 1. Classe projeto
Esta classe contêm o projeto de estudo, com as atividades do letramento, que serão

publicadas no ambiente da(o) discente, cada projeto pode conter várias atividades, um projeto de

estudo após publicado, estará disponível para outros docentes utilizarem e adequarem as suas

necessidades.

Atributos: os atributos que compõem a classe projeto são:

• Nome: refere-se ao nome do projeto;

• descrição: refere-se a descrição do projeto;

• turma: refere-se a turma que se destina o projeto;

• palavra-chave: refere-se as palavra- chaves do projeto;

• observação: refere-se a observações do projeto;

• objetivo: refere-se ao objetivo do projeto.

Operações: as operações que compõem a classe projeto são:

• criarProjeto(): o ambiente permite a criação de projeto pela(o) docente;
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• editarProjeto(): o ambiente permite a edição de projeto publicado pela(o) docente;

• excluirProjeto(): o ambiente permite a exclusão de projeto pela(o) docente;

• salvarProjeto(): o ambiente permite salvar o projeto pela(o) docente;

• compartilharProjeto(): o ambiente permite o compartilhamento de projetos;

• atualizarProjeto(): o ambiente permite a atualização de projetos publicados;

• publicarProjeto(): o ambiente permite a publicação de projetos pela(o) docente;

• pesquisarProjeto(): o ambiente permite a pesquisa por projetos publicados.

C. 2. Classe docente
Na classe docente ele poderá criar seus projetos e realizar todas as operações necessárias,

criar as atividades, realizar correções das atividades, e publicar os projetos com as atividades no

ambiente da(o) discente, além de criar seu perfil de usuário.

Atributos: os atributos que compõem a classe docente são:

• nome: refere-se ao nome do usuário;

• endereço: refere-se ao endereço do usuário;

• cidade: refere-se a cidade do usuário;

• cep: refere-se ao cep do usuário;

• bairro: refere-se ao bairro do usuário;

• cpf: refere-se ao cpf do usuário;

• celular: refere-se ao número do celular do usuário;

• e-mail: refere-se ao e-mail do usuário;

• datanascimento: refere-se a data de nascimento do usuário;

• sexo: refere-se ao sexo do usuário.

Operações: as operações que compõem a classe docente são:

• criarProjeto(): o ambiente permite a(o) docente criar projeto;

• excluirProjeto(): o ambiente permite a(o) docente excluir projeto;

• salvarProjeto(): o ambiente permite a(o) docente salvar projeto;

• compartilharProjeto(): o ambiente permite a(o) docente compartilhar projeto;

• atualizarProjeto(): o ambiente permite a(o) docente atualizar o projeto;

• vincularProjeto(): o ambiente permite a(o) docente vincular projeto a turma;

• criarAtividadedoLetramento(): o ambiente permite a(o) docente criar atividade;

• editarAtividadedoLetramento(): o ambiente permite a(o) docente editar atividade;
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• excluirAtividadedoLetramento(): o ambiente permite a(o) docente excluir atividade;

• salvarAtividadedoLetramento(): o ambiente permite a(o) docente salvar atividade;

• publicarAtividadedoLetramento(): o ambiente permite a(o) docente publicar atividade;

• criarAtividadeAVA(): o ambiente permite a(o) docenter criar atividades das ferramentas

AVA;

• cadastrarPerfil(): o ambiente permite a(o) docente cadastrar um perfil;

• corrigirAtividade(): o ambiente permite a(o) docente corrigir atividade;

• criarUnidade(): o ambiente permite a(o) docenter criar Unidade;

• editarUnidade(): o ambiente permite a(o) docente editar Unidade;

• excluirUnidade(): o ambiente permite a(o) docente excluir Unidade;

• vincularUnidade(): o ambiente permite a(o) docente vincular Unidade;

• salvarUnidade(): o ambiente permite a(o) docente salvar Unidade;

• criarTurma(): o ambiente permite a(o) docente criar Turma;

• editarTurma(): o ambiente permite a(o) docente editar Turma;

• excluirTurma(): o ambiente permite a(o) docente excluir Turma;

• vincularTurma(): o ambiente permite a(o) docente vincular Turma;

• salvarTurma(): o ambiente permite a(o) docente salvar uma Turma no ambiente;

C. 3. Classe discente
Na classe discente, ele visualizará as atividades disponibilizadas para ele realizar e

enviar para a correção da(o) docente , também poderá criar seu perfil, e utilizar as ferramentas

Avas disponibilizadas no ambiente.

Atributos: os atributos que compõem a classe discente são:

• nome: refere-se ao nome do usuário;

• endereço: refere-se ao endereço do usuário;

• cidade: refere-se a cidade do usuário;

• cep: refere-se ao cep do usuário;

• bairro: refere-se ao bairro do usuário;

• cpf: refere-se ao cpf do usuário;

• celular: refere-se ao número do celular do usuário;

• e-mail: refere-se ao e-mail do usuário;

• datanascimento: refere-se a data de nascimento do usuário;
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• sexo: refere-se ao sexo do usuário.

Operações: as operações que compõem a classe discente são:

• visualizarProjeto(): o ambiente permite a visualização do projeto pela(o) discente;

• realizarAtividadedoletramento(): o ambiente permite a(o) discente realizar as atividades

do letramento;

• salvarAtividadedoletramento(): o ambiente permite a(o) discente salvar as atividades

do letramento;

• editarAtividadedoletramento(): o ambiente permite a(o) discente editar as atividades do

letramento;

• realizarAtividadedoAva(): o ambiente permite a(o) discente realizar as atividades da

ferramenta Ava;

• salvarAtividadedoAva(): o ambiente permite a(o) discente salvar as atividades Ava;

• editarAtividadedoAva(): o ambiente permite a(o) discente editar as atividades Ava;

C. 4. Classe fases
A classe refere-se às fases que o projeto poderá ter, a(o) docente deve selecionar quais

fases que estarão presentes no projeto (leitura, interpretação e análise linguística).

Atributos: os atributos que compõem a classe fases são:

• nome: refere-se ao nome da fase.

Operações: as operações que compõem a classe fases são:

• criarFase(): o ambiente permite a criação de fase no projeto pela(o) docente;

• editarFase(): o ambiente permite a edição de fase no projeto pela(o) docente;

• excluirFase(): o ambiente permite a exclusão de fase no projeto pela(o) docente;

• selecionarFase(): o ambiente permite selecionar as fases no projeto pela(o) docente;

C. 5. Classe unidade
A classe refere-se às unidades que o projeto poderá ter, a(o) docente deve selecionar

quantas unidades que o projeto terá.

Atributos: os atributos que compõem a classe unidade são:

• nome: refere-se ao nome do unidade;

Operações: as operações que compõem a classe unidade são:

• criarUnidade(): o ambiente permite a criação da unidade no projeto pela(o) docente;

• editarUnidade (): o ambiente permite a edição da unidade no projeto pela(o) docente;

• excluirUnidade (): o ambiente permite a exclusão da unidade no projeto pela(o) docente;

• selecionarUnidade (): o ambiente permite selecionar as unidades no projeto pela(o)

docente;
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C. 6. Classe turma
A classe refere-se a turma selecionado para o projeto, a(o) docente deve informar uma

turma para o projeto.

Atributos: os atributos que compõem a classe turma são:

• nome: refere-se ao nome do projeto.

Operações: as operações que compõem a classe turma são:

• criarTurma(): o ambiente permite a criação de uma turma pela(o) docente;

• editarTurma (): o ambiente permite a edição de uma turma pela(o) docente;

• excluirTurma (): o ambiente permite a exclusão de uma turma pela(o) docente;

• salvarTurma(): o ambiente permite salvar a turma no projeto pela(o) docente;

C. 7. Classe ferramenta de vídeo
Na classe ferramenta de vídeo é destinada a elaboração dos vídeos pela(o) docente ou

discente.

Atributos: os atributos que compõem a classe ferramenta de vídeo são:

• nome: refere-se ao nome do vídeo.

Operações: as operações que compõem a classe ferramenta de vídeo são:

• criarVídeo (): o ambiente permite a criação de vídeo na ferramenta de vídeo pela(o)

docente ou discente;

• editarVídeo(): o ambiente permite a edição de vídeo na ferramenta de vídeo pela(o)

docente ou discente;

• excluirVídeo(): o ambiente permite a exclusão de vídeo na ferramenta de vídeo pela(o)

docente ou discente;

• buscarVídeo(): o ambiente permite a busca por vídeo na ferramenta de vídeo pela(o)

docente ou discente;

• salvarVídeo(): o ambiente permite salvar o vídeo no projeto pela(o) docente ou discente;

• compartilharvídeo(): o ambiente permite o compartilhamento dos vídeo no projeto;

C. 8. Classe banco de imagem
Na classe ferramenta de banco de imagem é destinada para ser o repositório da imagens

referentes ao projeto, pode ser incluída pela(o) docente ou discente.

Atributos: os atributos que compõem a classe banco de imagem são:

• nome: refere-se ao nome da imagem.

Operações: as operações que compõem a classe projeto são:

• excluirImagem(): o ambiente permite a exclusão de imagem no banco pela(o) docente

ou discenteo;

• salvarImagem(): o ambiente permite salvar a imagem no banco pela(o) docente ou

discente;
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• buscarImagem(): o ambiente permite a busca por imagem no banco, pela(o) docente ou

discente

C. 9. Classe ferramenta desenho
Na classe ferramenta de desenho é destinada para o aluno realizar desenho no ambiente,

seguindo as instruções da(o) docente.

Atributos: os atributos que compõem a classe ferramenta de desenho são:

• nome: refere-se ao nome do desenho.

Operações: as operações que compõem a classe projeto são:

• criarDesenho(): o ambiente permite a criação de desenho no ambiente pela(o) discente;

• editarDesenho(): o ambiente permite a edição de desenho no ambiente pela(o) discente;

• excluirDesenho (): o ambiente permite a exclusão do desenho no ambiente pela(o)

discente;

• salvarDesenho (): o ambiente permite salvar o desenho no ambiente pela(o) discente;

• publicarDesenho (): o ambiente permite publicar o desenho no ambiente pela(o) discente,

para correção da(o) docente;

C. 10. Classe atividade do letramento
Na classe atividade do letramento é destinada para a(o) docente elaborar as atividades, e

a(o)discente realizar as atividades.

Atributos: os atributos que compõem a classe atividade do letramento são:

• nome: refere-se ao nome da atividade;

• descrição: refere-se a descrição do tipo de atividade;

• objetivo: refere-se a descrição do objetivo da atividade;

• tipodeAtividade: refere-se ao tipo de atividade a ser elaborada;

• palavra-chave: refere-se a descrição da palavra- chave da atividade;

• observação: refere-se a observação a ser descrita da atividade;

• unidade: refere-se a seleção da unidade para incluir a atividade;

• fase: refere-se a seleção da fase para incluir a atividade;

• busca: refere-se a busca da atividade cadastrada no ambiente;

• turma/série: refere-se a turma/série a ser selecionada para a atividade.

Operações: as operações que compõem a classe projeto são:

• novaAtividade(): o ambiente permite a criação de nova atividade pela(o) docente;

• criarAtividade(): o ambiente permite a criação de atividade pela(o) docente;

• editarAtividade (): o ambiente permite a edição de atividade pela(o) docente;
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• excluirAtividade (): o ambiente permite a exclusão de atividade pela(o) docente;

• salvarAtividade(): o ambiente permite salvar a atividade pela(o) docente;

• compartilharAtividade (): o ambiente permite a atividade no projetos.

C. 11. Classe atividade Ava
Na classe atividade Ava é destinada para a(o) docente elaborar as atividades das

ferramentas Ava existentes no ambiente, a(o) discente pode realizar as atividades elaborado

pela(o) docente, e interagir nas ferramentas de maneira síncrona e assíncrona.

Atributos: os atributos que compõem a classe ferramenta Ava são:

• nome da atividade: refere-se ao nome da atividade;

• tipodeAtividade: refere-se ao tipo de atividade/ferramenta a ser elaborada;

• turma/série: refere-se a turma/série a ser selecionada para a atividade.

Operações: as operações que compõem a classe ferramenta Ava são:

• novaAtividade(): o ambiente permite a criação de nova atividade pela(o) docente;

• criarAtividade(): o ambiente permite a criação de atividade pela(o) docente;

• editarAtividade (): o ambiente permite a edição de atividade pela(o) docente;

• excluirAtividade (): o ambiente permite a exclusão de atividade pela(o) docente;

• salvarAtividade(): o ambiente permite salvar a atividade pela(o) docente;

• enviar():o ambiente permite enviar uma reposta da atividade;

• entrar (): o ambiente permite a entrada na em um chat de conversa;

• publicar (): o ambiente permite a publicação da atividade no ambiente

• visualizar(): o ambiente permite a visualização da atividade na tela do ambiente;

• responder (): o ambiente permite a resposta de uma atividade;

C. 12. Classe glossário
Na classe glossário é destinada para a(o) docente inserir novas palavras, e a(o) discente

consultar as palavras no glossário do ambiente.

Atributos: os atributos que compõem a classe glossário são:

• nome da palavra: refere-se a nova a ser inserida;

• descrição: refere-se a descrição do significado da palavra.

Operações: as operações que compõem a classe glossário são:

• inserirPalavra(): o ambiente permite a inclusão de novas palavras no glossário do

ambiente pela(o) docente;

• excluirPalavra(): o ambiente permite a exclusão de palavras no ambiente pela(o) docente;
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• salvarPalavra(): o ambiente permite salvar as novas palavras no glossário do ambiente

pela(o) docente;

• publicarPalavra(): o ambiente permite publicar a nova palavra no glossário do ambiente

pela(o) docente;

• buscarPalavranotextotodo(): o ambiente permite buscar a palavra no texto todo do

glossário do ambiente pela(o) docente e pela(o) discente;

• buscarPalavra(): o ambiente permite buscar a palavra no glossário do ambiente pela(o)

docente e pela(o) discente;

C. 13. Classe dicionário
Na classe dicionário é destinada para a(o) docente inserir novas palavras no dicionário,

a(o) discente pode realizar a consulta no glossário do ambiente.

Atributos: os atributos que compõem a classe dicionário são:

• nome da palavra: refere-se a nova a ser inserida;

• descrição da palavra: refere-se a descrição da palavra;

• tradução: refere-se ao vídeo com a tradução em Libras no ambiente.

Operações: as operações que compõem a classe dicionário são:

• editarPalavra(): o ambiente permite a edição de palavras no dicionário do ambiente

pela(o) docente;

• excluirPalavra(): o ambiente permite a exclusão de palavras no dicionário do ambiente

pela(o) docente;

• salvarPalavra(): o ambiente permite salvar as novas palavras no dicionário do ambiente

pela(o) docente;

• buscarPalavra(): o ambiente permite buscar a palavra no dicionário do ambiente pela(o)

docente e pela(o) discente;

• incluirPalavra(): o ambiente permite incluir nova palavra no dicionário do ambiente

pela(o) docente;

C. 14. Classe atividade realizada
Na classe atividade realizada, é destinada para a(o) docente realizar a correção das

atividades enviadas pela(o) discentes.

Atributos: os atributos que compõem a classe atividade realizada são:

• nome da atividade: refere-se ao nome da atividade;

• tipo da atividade: refere-se ao tipo da atividade.

Operações: as operações que compõem a classe atividade realizada são:

• corrigirAtividade(): o ambiente permite a correção da atividade pela(o) docente;

• enviarCorreções(): o ambiente permite que a(o) docente envie suas correções no

ambiente para a(o) discente visualizar;



209

• observaçõesCorreções(): o ambiente permite que a(o) docente inclua suas observações

para a(o) discente das atividades realizadas.

C. 15. Classe estatística de texto
A classe estatística de texto, é destinada para realizar as atividades referentes as

estatísticas das palavras do texto, a(o) docente ou a(o) discente podem realizar.

Atributos: os atributos que compõem a classe estatística de texto são:

• nome da atividade: refere-se ao nome do texto que a atividade de estatística será

realizada.

Operações: as operações que compõem a classe estatística de texto são:

• mostrarPalavrasTerminadasEm(): o ambiente permite que as palavras terminadas com

determinado final sejam visualizadas;

• listarPalavrasOrdemAlfabetica(): o ambiente permite que as palavras estejam listadas

em ordem alfabética;

• mostrarNumeroOcorrenciaPalavraSinal(): o ambiente permite que o número de ocor-

rência das palavras e dos sinais seja visualizada na tela.



Para a inspeção do MIS, uma tabela foi construída, para detalhar e identificar os problemas da 

interação, a localização do problema, o detalhamento do problema e sugestão de melhoria, a heurística 

violada e grau de severidade. As tabelas contêm o detalhamento dos problemas encontrados nas interfaces 

do ambiente, da avaliação de cada especialista.

Especialista A:

Problemas 
encontrados
(localização)

Detalhamento do problema e sugestão de correção Heurística 
violada

Gravidade

A tela das fases do 
letramento

Após a(o) discente realizar a atividade, deixar o rótulo da 
atividade com uma cor diferenciada para dar a informação 
de atividades realizadas (desbotar a cor da fonte).

1 1

A tela do banco de 
imagem

Inserir a opção para o usuário visualizar as imagens salvas. 1 2

A tela do banco de 
imagem

Inserir a opção de busca por imagem do banco. 1 2

A tela do vídeo Inserir a opção para usuário subir um vídeo externo 
(upload).

3 2

A tela da enquete Incluir um feedback para a(o) docente das enquetes 
realizadas.

1 1

A tela da chat Incluir a possibilidade de criar grupos nos chat. 7 1

Especialista B:

Problemas 
encontrados
(localização)

Detalhamento do problema e sugestão de correção Heurística 
violada

Gravidade

Todas as telas do 
ambiente

Incluir nome da turma em que o usuário está logado. 1 1

A Tela de corrigir 
atividade

Incluir contador para a(o) docente saber quantidade de 
atividades não corrigidas.

1 1

A tela do chat Incluir a opção de sair do chat. 7 2

Especialista C:

Problemas 
encontrados
(localização)

Detalhamento do problema e sugestão de correção Heurística 
Violada

Gravidade

A tela de corrigir 
atividade

Incluir um contador para identificar quantas atividades, 
ainda, restam para fazer as correções.

1 1

Todas as telas Incluir nome da turma no ambiente. 1 1
A tela criar 
projeto

A página de cadastro em que ocorre a ligação entre o 
projeto e a turma ficou confusa com o segundo combobox
(que associa a(o) discente com a turma).

4 2

Todas as telas Em algumas páginas pertencentes a um grupo específico, 
não há indicação desse grupo 
(poderia haver um breadcrumbs para indicar a navegação 
entre páginas).

1 2

A tela criar 
projeto

Salvar o projeto e publicar, não ficou compreensível. 1 2

A tela criar 
projeto

Possibilidade de excluir/remanejar a(o) discentes da turma. 7 2

Diário de bordo Indicar para que o diário de bordo será usado. 1 1
Divisão das fases O ícone de amarelo sinaliza a ideia de que é necessário 

terminar uma fase para ir para outra.
1 1
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A tela com 
unidades

A unidade sinaliza que somente posso fazer as atividades de 
uma unidade para depois passar para outra.

1 1

A tela chat A opção sair não está disponível. 3 1
A tela de perfil Faltou a opção de acessibilidade em Libras na tela 1 1
A tela com menus Inserir a opção de hints para os ícones. 4 1

Especialista D:

Problemas 
encontrados
(localização)

Detalhamento do problema
(sugestão de correção)

Heurística 
(Violada)

Gravidade
(de 0 a 4)

Tela do ambiente Incluir a identificação da turma em toda navegação do 
ambiente.

1 1

A tela do chat Incluir a opção de sair do chat. 7 2
A tela criar 
atividade

Retirar um dos botões, salvar ou publicar. 4 2

A tela criar 
projeto

A opção de remanejar a(o) discente na turma e excluir. 2 2

A tela enquete Faltou a opção de inserir um vídeo para as atividades e 
enquete.

4 2

A tela enquete Faltou a opção de visualizar o vídeo em Libras. 4 2
A tela criar 
atividade

Os botões editar e salvar habilitados e próximos numa 
mesma tela podem confundiu quanto à função exercida por 
cada um.

4 2

Todas as telas Os exemplos na tela poderiam não usar o lorem ipsum, mas 
sim conteúdo adequado para exemplificar melhor.

4 1

A tela enquete Colocar o nome da enquete. 4 2
A tela enquete No rótulo para o período aceito da respostas, o formato da 

escrita do tempo deve ser melhorado, incluir a opção da 
inicial para hora (h).

2 2

Especialista E:

Problemas 
encontrados
(localização)

Detalhamento do problema
(sugestão de correção)

Heurística 
(violada)

Gravidade
(de 0 a 4)

A tela do Glossário Faltou o ícone de Libras. 4 2
A tela enquete A data não ficou muito boa. 8 1
A tela enquete Faltou definir em qual fase a enquete estará. 1 1
A tela enquete Faltou a opção sair. 3 1
A tela enquete Faltou no rótulo da enquete vir o nome. 1 1
A tela enquete Faltou opção de associar ao projeto. 1 1
A tela enquete Faltou ícone da Libra. 4 1
A tela criar 
atividade

Deixar em uma tela só as configurações. 8 2

A tela criar 
atividade

O editar e salvar gerou confusão, tirar o editar. 4 2

A tela criar 
atividade

Tirar a linha de divisão. 4 1

A tela criar 
atividade

Buscar atividade em outra tela. 7 1

Especialista F:

Problemas 
encontrados
(localização)

Detalhamento do problema
(sugestão de correção)

Heurística 
(Violada)

Gravidade
(de 0 a 4)

O ícone das mãos 
para Libras

O uso do tradutor. Atualmente, no mercado, o ícone referente 
ao tradutor de Libras fica posicionado ao lado da tela e o 
usuário pode selecionar o trecho do texto e assim é realizada 

2 3
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a tradução, qual o ícone está associado, e não a interface toda.
A tela de 
atividades

Botão como salvar e publicar na mesma tela ficaram 
confusos, ícones ao lado da barra superior refletem ao usuário 
uma ordem pré-estabelecida.

4 2

A tela de vídeo E o uso de palavras em inglês como upload. 8 2
A tela de vídeo Os menus com o ícone de tradução não ficaram acessíveis. 2 3
A tela de vídeo Incluir a opção de visualiza o nome da turma no ambiente. 1 1
As telas das fases 
do letramento

o ícone da seta para direita dá a ideia de que o letramento é 
dividido em fases e a(o) discente somente poderá passar para 
a próxima se concluir a anterior.

2 2

A tela do perfil Excluir o uso de duas palavras. 8 2
A tela do perfil O rótulo upload, para a foto, ela sugeriu para tirar a palavra 

em inglês.
8 2

A tela do perfil O rótulo endereço de e-mail deixará somente a palavra e-
mail.

8 2

A tela do perfil O rótulo cidade/município deixará só uma opção. 8 2
A tela do perfil O rótulo Imagem/usuário deixará somente usuário. 8 2
A tela do perfil O rótulo selecionar arquivo excluir, incluir, selecionar 

imagem.
8 2

A tela esqueci 
senha

A tela Esqueci senha, mudar o texto para recuperar senha. 8 2

A tela esqueci 
senha

“Um e-mail será enviado para....”,  trocar por  “uma 
mensagem será enviada para ....”

8 2

A tela esqueci 
senha

O rótulo buscar usuário trocar por Usuário. 8 2

A tela esqueci 
senha

O rótulo endereço de e-mail trocar por e-mail. 8 2

A tela projeto O rótulo Projeto novo e projeto publicado.
Exibir somente um botão de marcar para “novo” e 
“publicado”.

8 2

A tela criar 
projeto novo

Deixar todos os rótulos somente com duas palavras; deixar 
para uma, apenas, quando possível.

8 2

A tela criar 
projeto novo

Deixar a série e a turma na opção de combo box. Excluir o 
check box.

8 2

A tela criar 
projeto novo

Incluir uma opção para o usuário visualizar o projeto antes de 
publicá-lo.

8 2

A tela criar 
projeto novo

Incluir, dentro da opção, um botão voltar/editar caso o 
usuário deseje alterar alguma opção.

8 2

A tela projeto 
publicados

Incluir o botão fechar ao canto superior direito. 3 2

A tela projeto 
publicados

Deixar os rótulos com uma palavra apenas quando possível. 8 2

A tela projeto 
publicados

Mudar as opções de check box para combo box. 8 2

A tela dicionário 
de palavras

Na tela do dicionário, faltou a opção da barra de rolagem no 
espaço das palavras.

3 2

A tela dicionário 
de palavras

O botão modificar poderia ser excluído, pois ele já tem o 
botão de excluir e adicionar.

8 2

A tela criar 
evento

Na tela criar evento, mudar o rótulo para evento. 8 2

A tela criar 
evento

Na tela nome evento, mudar para nome, apenas. 8 2

A tela criar vídeo Inserir a opção de subir vídeo externo (upload). 8 2
A tela criar vídeo Faltou a barra de rolagem para visualizar os vídeos 

publicados.
8 2

A tela chat (Considerou muito boa a proposta de disponibilizar recursos 
dentro do ambiente).

2 2

A tela chat Inserir a opção de emoticon na barra da escrita do texto. 2 2
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A tela chat Analisar a possibilidade de incluir a opção de vídeo chamada. 2 2
A tela enquete Alterar rótulos com duas palavras para deixar uma apenas. 8 2
A tela fórum Excluir a opção link, pois um link usualmente é incluído no 

corpo do texto.
8 2

A tela fórum Incluir o botão da tela principal de enviar alterações nessa 
tela, para manter a padronização das outras telas.

8 2

A tela fórum Criar uma segunda tela de visualização do fórum criado. 8 2
A tela glossário Trocar a palavra do rótulo conceito por palavra. 4 2

A tela estatística 
de texto

Faltou o botão de X, para sair. 3 2

A tela estatística 
de texto

Incluir uma opção para salvar a estatística criada. 1 2

A tela diário de 
Bordo

Trocar a palavra do rótulo Salvar mudanças para, somente, 
salvar.

8 2

A tela dicionário Falta a barra de rolagem. 4 2
A tela atividade 
realizada 
exemplo

Falta incluir uma observação para selecionar o texto antes de 
realizar alguma alteração.

4 3

A tela atividade 
realizada 
exemplo

Incluir o ícone de ponto de interrogação para que  o usuário 
saiba mais sobre a função, quando ele passar o mouse.

4 2

A tela atividade 
realizada 
exemplo

Incluir a opção de visualizar em nova tela atividade e incluir 
a opção de salvar, e voltar.

4 3

A tela atividade 
realizada 
exemplo

Tirar o publicar da tela de criação da atividade 4 3

A tela atividade 
realizada 
exemplo

Incluir a opção de perguntar, se deseja publicar; e perguntar, 
se deseja publicar agora ou depois.

4 3

A tela sobre o 
Ambiente

Falta o ícone X para o usuário sair da tela. 3 2

A tela banco de 
imagem

A tela está compreensível, serve para adicionar as imagens no 
banco.

4 2
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K.0.1 Detalhamento dos problemas encontrados pelos especialistas na inspeção semiótica.

P1- Problemas encontrados
Ícone de acessibilidade da Libras reduzida para surdos, nas telas e menus.

Local na interface: tela principal do Ambiente.

Descrição/justificativa: na tela principal do ambiente, o ícone somente ligado nas

palavras pode reduzir a Libras, apenas, para a palavra marcada com o ícone. As(o) discentes

Surdas(o) poderiam ter dificuldade de compreender o que era para ser acessível.

P2- Problemas encontrados
Botão salvar e publicar.

Local na interface: telas criar projeto e criar atividade.

Descrição/justificativa: botão como salvar e publicar na mesma tela ficaram confusos,

ícones ao lado da barra superior refletem ao usuário uma ordem pré- estabelecida.

P3- Problema encontrado
Palavras em inglês como upload.

Local na interface: telas perfil.

Descrição/justificativa: botões como salvar e publicar na mesma tela ficaram confusos;

ícones ao lado da barra superior refletem ao usuário uma ordem pré- estabelecida.

P4- Problemas encontrados
Visualizar em todo o ambiente o nome da turma.

Local na interface: todas as telas.

Descrição/justificativa: incluir a opção de visualizar o nome da turma no ambiente,

problema detectado no MIS e confirmado na MAC.

P5- Problema encontrado
O ícone da seta para separar as fases do letramento.

Local na interface: telas das fases do letramento.

Descrição/justificativa: o ícone da seta para direita transmite a ideia de que o letramento

é dividido em fases e que a(o) discente somente poderá passar para a próxima, se concluir a

anterior.

P6- Problema encontrado
Os rótulos com mais de uma palavra em todas as tela da interface.

Local na interface: todos os rótulos do ambiente.

Descrição/justificativa: excluir o uso de duas palavras, priorizando o design minimalista

quando possível, foi problema detectado no MIS e confirmado na MAC.

P7- Problema encontrado
O rótulo da tela Esqueceu senha, mudar para o texto Recuperar senha.

Local na interface: tela esqueci senha.

Descrição/justificativa: manter os nomes com o mesmo padrão, para a tela Esqueci

senha, mudar o texto para Recuperar senha.

P8- Problema encontrado
O rótulo com nomenclaturas diferentes da tela um e-mail será enviado para....

Local na interface: tela esqueci senha.

Descrição/justificativa: um e-mail será enviado para....”, trocar por “uma mensagem

será enviada para ....”.

P9- Problemas encontrados
O rótulo do Projeto novo e projeto publicado.

Local na interface: criar projeto.

Descrição/justificativa: excluir os botões “Projeto Novo” e “Projeto Publicado”, e exibir

só um botão checkbox de marcar para “Novo” e “Publicado”.
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P10- Problemas encontrados
Trocar a opção de checkbox para combobox na tela criar projeto novo.

Local na interface: criar projeto novo.

Descrição/justificativa: as opções de série e turma deixar na opção de combo box excluir

o check box, diminuir a quantidade de itens na tela, priorizar o design minimalista.

P11- Problema encontrado
Falta a opção para o usuário visualizar o projeto antes de publicar. Local na interface:

criar projeto novo Descrição/justificativa: incluir uma opção para o usuário visualizar o projeto

antes de publicar.

P12- Problema encontrado
Falta a opção para o usuário voltar e editar no projeto antes de publicar.

Local na interface: criar projeto novo.

Descrição/justificativa: incluir, dentro da opção, um botão voltar/editar caso o usuário

deseje alterar alguma opção.

P13- Problema encontrado
Falta a opção de fechar a tela com o ícone de X.

Local na interface: tela de projeto publicados.

Descrição/justificativa: incluir o botão fechar no canto superior direito.

P14- Problema encontrado
Falta a opção de fechar a tela com o ícone de X.

Local na interface: Tela de projeto publicados.

Descrição/justificativa: Incluir o botão fechar no canto superior direito.

P15- Problema encontrado
Falta a opção de barra de rolagem na tela dicionário.

Local na interface: tela de dicionário de palavras.

Descrição/justificativa: na tela do dicionário faltou a opção da barra de rolagem no

espaço das palavras.

P16- Problema encontrado
Botões sem necessidade que pode gerar ambiguidade.

Local na interface: tela de dicionário de palavras.

Descrição/justificativa: o botão modificar poderia ser excluído, pois ele já tem o botão

de excluir e adicionar.

P17- Problema encontrado
Tela com mais de palavra.

Local na interface: tela de criar evento.

Descrição/Justificativa: mudar o nome de “criar evento” para o rótulo “evento”, e “nome

evento” para só por “nome”.

P18- Problema encontrado
Faltou a opção de subir um vídeo externo na tela de criar vídeo.

Local na interface: tela de criar vídeo.

Descrição/justificativa: inserir a opção de subir vídeo externo (upload), com o rótulo

em português.

P19- Problema encontrado
Faltou a opção de barra de rolagem para visualizar os vídeos publicados.

Local na interface: tela de criar vídeo.

Descrição/justificativa: faltou a barra de rolagem para visualizar os vídeos publicados.

P20- Problema encontrado
Incluir no chat a opção de emoticons na barra de texto.
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Local na interface: tela de chat.

Descrição/Justificativa: inserir a opção de emoticons na barra da escrita do texto.

P21- Problema encontrado
Faltou a opção de sair do chat.
Local na interface: tela de chat.

Descrição/justificativa: incluir a opção de sair do chat.
P22- Problema encontrado
Faltou a opção de criar grupos nos chat.
Local na interface: tela de chat.
Descrição/justificativa: incluir a possibilidade de criar grupos nos chat.
P23 - Problema encontrado
Excluir o botão de incluir link no fórum.

Local na interface: tela da fórum.

Descrição/justificativa: excluir a opção link, pois um link usualmente é incluído no

corpo do texto.

P24 - Problema encontrado
Incluir o botão de enviar alterações na mesma tela principal (primeira caixa de texto).

Local na interface: tela da fórum.

Descrição/justificativa: incluir o botão enviar alterações, na primeira parte da tela, para

manter a padronização das outras telas.

P25 - Problema encontrado
Incluir uma segunda tela para visualizar o fórum criado.

Local na interface: tela da fórum.

Descrição/justificativa: criar uma segunda tela de visualização do fórum criado.

P26 - Problema encontrado
Mudar a nomenclatura do rótulo na tela do glossário.

Local na interface: tela da glossário.

Descrição/justificativa: trocar a palavra do rótulo Conceito por Palavra.

P27 - Problema encontrado
Faltou o ícone da tradução da Libras.

Local na interface: tela da Glossário.

Descrição/justificativa: faltou o ícone de Libras.

P28 - Problema encontrado
Faltou o botão de fechar X na estatística de texto.

Local na interface: tela da estatística de texto.

Descrição/justificativa: faltou o botão de X para sair.

P29 - Problema encontrado
Faltou uma opção para salvar uma estatística de texto criada.

Local na interface: tela da estatística de texto.

Descrição/justificativa: incluir uma opção para salvar a estatística criada.

P30 - Problema encontrado
Trocar a nomenclatura do rótulo da tela.

Local na interface: tela do diário de bordo.

Descrição/justificativa: trocar a palavra do rótulo “salvar mudanças” para somente

“Salvar”, priorizar o design minimalista.

P31 - Problema encontrado
Falta indicação do objetivo do diário.

Local na interface: tela do diário de bordo.
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Descrição/Justificativa: indicar para que o diário de bordo será usado Indicar para que o

diário de bordo será usado.

P32 - Problema encontrado
Falta de barra de rolagem na tela Dicionário.

Local na interface: tela da dicionário.

Descrição/justificativa: falta a barra de rolagem.

P33 - Problema encontrado
Falta opção para avisar o usuário selecionar para realizar alterações.

Local na interface: tela da atividade exemplo.

Descrição/justificativa: falta incluir uma observação para selecionar o texto antes de

realizar alguma alteração.

P34 - Problema encontrado
Incluir um ícone para o usuário saber mais detalhes da opção.

Local na interface: tela da atividade exemplo.

Descrição/Justificativa: incluir o ícone de ponto de interrogação para, caso, o usuário

queira saber mais sobre a função, quando ele passar o mouse.

P35 - Problema encontrado
Incluir uma opção para o usuário visualizar a atividade nova em outra tela.

Local na interface: tela da atividade exemplo.

Descrição/justificativa: incluir a opção de visualizar em nova tela atividade e incluir a

opção de salvar, e voltar.

P36 - Problema encontrado
Excluir o botão publicar, para não gerar dúvidas.

Local na interface: tela da atividade exemplo.

Descrição/justificativa: tirar o publicar da tela de criação da atividade, deixar somente

na tela que vai visualizar a segunda tela.

P37 - Problema encontrado
Incluir a opção de perguntar se deseja publicar.

Local na interface: tela da atividade exemplo.

Descrição/justificativa: incluir a opção de perguntar se deseja publicar, e perguntar se

deseja publicar agora ou depois.

P38 - Problema encontrado
Falta o botão de X para o usuário sair da tela “sobre o ambiente”.

Local na interface: tela inicial.

Descrição/justificativa: falta o ícone X para o usuário sair da tela.

P39 - Problema encontrado
Falta o botão de X para o usuário sair da tela de atividade.

Local na interface: tela da atividade exemplo.

Descrição/Justificativa: falta o ícone X para o usuário sair da tela.

P40 - Problema encontrado
A data está com formato não está acessível.

Local na interface: tela da enquete.

Descrição/Justificativa: a data não ficou muito boa, faltou a opção da letra H que indica

hora.

P41 - Problema encontrado
Faltou definir em qual fase a enquete estará disponível.

Local na interface: tela da Enquete.

Descrição/justificativa: faltou definir em qual fase a enquete estará.
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P42 - Problema encontrado
Faltou o ícone de sair.

Local na interface: tela da enquete.

Descrição/justificativa: faltou a opção sair, o ícone de X.

P43 - Problema encontrado
Faltou o rótulo do nome da enquete.

Local na interface: tela da enquete.

Descrição/justificativa: faltou no rótulo da enquete mostrar o nome.

44 - Problema encontrado
Faltou a opção de associar ao projeto.

Local na interface: tela da enquete.

Descrição/Justificativa: faltou opção de associar ao projeto.

P45 - Problema encontrado
Faltou a opção do ícone da Libras.

Local na interface: tela da enquete.

Descrição/justificativa: faltou ícone da Libras.

P46 - Problema encontrado
Faltou a opção para a(o) docente verificar as enquetes realizadas.

Local na interface: tela da enquete.

Descrição/justificativa: incluir um feedback para a(o) docente das enquetes realizadas.

P47 - Problema encontrado
Separar as opções de configuração da tela de criar atividade.

Local na interface: tela criar atividade.

Descrição/justificativa: deixar a tela de configuração separada da criação da atividade

ficou muito grande.

P48 - Problema encontrado
A linha de separação da interface.

Local na interface: tela criar atividade.

Descrição/justificativa: deixar a interface sem a linha de divisão.

P49 - Problema encontrado
Excluir os exemplos de lorem ipsum, e colocar como exemplo algum conteúdo de

letramento.

Local na interface: todas as telas.

Descrição/Justificativa: os exemplos na tela poderiam não usar o lorem ipsum, mas sim

conteúdo adequado para exemplificar melhor.

P50 - Problema encontrado
Falta uma informação de quantas atividades ainda falta o professor corrigir.

Local na interface: tela de corrigir atividade.

Descrição/Justificativa: incluir um contador para identificar quantas atividades, ainda,

restam para fazer as correções.

P51 - Problema encontrado
Está incompreensível a associação de projeto à turma.

Local na interface: tela criar projeto.

Descrição/Justificativa: a página de cadastro em que ocorre a ligação entre o projeto e a

turma ficou confuso com o segundo combobox (que associa a(o) discente com a turma).

P52 - Problema encontrado
Falta uma indicação entre as sequências das páginas.

Local na interface: todas as telas.
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Descrição/Justificativa: em algumas páginas, pertencentes a um grupo específico, não

há indicação se esse grupo poderia ter um breadcrumbs para indicar a navegação entre páginas.

P53 - Problema encontrado
As unidades representam uma sequência fixa para realizar as atividades.

Local na interface: telas das fases de letramento.

Descrição/Justificativa: a unidade sinaliza que somente posso fazer as atividades de

uma unidade para depois passar para outro.

P54 - Problema encontrado
Os menus não possuem hints.

Local na interface: os menus das telas.

Descrição/justificativa: inserir a opção de hints para os ícones.

P55 - Problema encontrado
Falta indicação de que o usuário já realizou uma atividade.

Local na interface: tela de atividades.

Descrição/Justificativa: após a(o) discente realizar a atividade, deixar o rótulo da

atividade com uma cor diferenciada para dar a informação visual de atividade realizada (desbotar

a cor da fonte).

P56- Problema encontrado
Falta a visualização das imagens disponíveis no banco.

Local na interface: tela do banco de imagem.

Descrição/justificativa: inserir a opção para o usuário visualizar as imagens salvas.

P57 - Problema encontrado Falta a possibilidade de pesquisa no banco de imagens.

Local na interface: tela do banco de imagem.

Descrição/justificativa: inserir a opção de busca por imagem do banco.



A etiquetagem da avaliação da Especialista A
Cadê-Incluir um feedback para a(o) professor das enquetes realizadas- H1
Cadê- Nome da enquete-H1
Cadê- Vídeo em Libras- H4

A etiquetagem da avaliação da Especialista B
Cadê- Nome da enquete-H1
Cadê- Vídeo em Libras- H4

Etiqueta Problemas nas interações heurísticas de Nielsen

H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-8 H-9 H-10

Cadê? X

E agora? X

O que é isto?

Epa! X

Onde estou? 

Por que não funciona?

Vai de outro jeito. 

Não, obrigado.

Socorro!

Para mim está bom.

Desisto.

Assim não dá.

Ué, o que houve?

Etiqueta Problemas nas interações Heurísticas de Nielsen

H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-8 H-9 H-10

Cadê? X X

E agora?

O que é isto?

Epa! 

Onde estou? 

Por que não funciona?

Vai de outro jeito.

Não, obrigado.

Socorro!

Para mim está bom.

Desisto.

Assim não dá.

Ué, o que houve?
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APÊNDICE L – TABELAS DAS AVALIAÇÕES DE COMUNICABILIDADE (MAC)



A etiquetagem da avaliação da Especialista C:
Cadê- botão de sair- H3
Cadê- nome da enquete- H1

A etiquetagem da avaliação da Especialista D:
Cadê- Nome da enquete-H1
Cadê- Ícone do Vídeo em Libras- H4
Cadê-Visualizar o vídeo em Libras- H4
Cadê- Incluir uma opção de imagem no prazo de envio da enquete- H6
Epa!- A hora simplificar o formato- H8

Etiqueta Problemas nas interações Heurísticas de Nielsen

H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-8 H-9 H-10

Cadê? X X

E agora?

O que é isto?

Epa! 

Onde estou? 

Por que não funciona?

Vai de outro jeito.

Não, obrigado.

Socorro!

Para mim está bom.

Desisto.

Assim não dá.

Ué, o que houve?

Etiqueta Problemas nas interação-Heurísticas de Nielsen

H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-8 H-9 H-10

Cadê? X X, 

X

X

E agora?

O que é isto?

Epa! X

Onde estou? 

Por que não funciona?

Vai de outro jeito.

Não, obrigado.

Socorro!

Para mim está bom.

Desisto.

Assim não dá.

Ué, o que houve?
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A etiquetagem da avaliação da Especialista E:
Cadê- Nome da enquete-H1
Cadê- Vídeo em Libras- H4
Cadê- Ícone da em Libras- H4
Epa!- Associar a enquete ao projeto- H4
Epa!- A hora simplificar o formato- H8
Onde estou- Faltou associar na fase do letramento, a enquete- H4

A etiquetagem da avaliação da Especialista F:
Epa!- Alterar rótulos com duas palavras para deixar uma apenas uma- H8

Etiqueta Problemas na interação-Heurísticas de Nilsen

H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-8 H-9 H-10

Cadê? X X, 

X

E agora?

O que é isto?

Epa! X X

Onde estou? X

Por que não funciona?

Vai de outro jeito.

Não, obrigado.

Socorro!

Para mim está bom.

Desisto.

Assim não dá.

Ué, o que houve?

Etiqueta Problemas na interação-Heurísticas de Nilsen

H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-8 H-9 H-10

Cadê?

E agora?

O que é isto?

Epa! X

Onde estou? 

Por que não funciona?

Vai de outro jeito.

Não, obrigado.

Socorro!

Para mim está bom.

Desisto.

Assim não dá.

Ué, o que houve?
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APÊNDICE M – QUESTIONÁRIO PÓS-TESTE – PONTOS POSITIVOS E
NEGATIVOS

Após as perguntas subjetivas do questionário pós-teste, os 6 especialistas foram

convidados a deixar sua opinião a respeito dos pontos positivos e negativos encontrados

na inspeção, e contribuições de melhoria sobre ambiente avaliado:

Especialista A:
Questão 1: quais os pontos positivos que você avalia no ambiente? Você considera

importante um ambiente de letramento na aprendizagem de crianças?

“Esteticamente é agradável, a fonte utilizada é boa, deu para entender a maior parte
dos recursos disponibilizados no ambiente. Eu considero importante um ambiente de letramento
para crianças surdas, principalmente no cenário de pandemia de COVID-19”.

Questão 2: quais os pontos negativos que você encontrou no ambiente? Dificuldades,

como eles poderiam ser melhorados, etc.

“Acho que faltou um tutorial para o usuário. Um vídeo ou storyboard ajudaria bastante.
Seria legal também disponibilizar na tela de vídeo um campo para a pessoa fazer upload de
vídeo no sistema, além de gravar. Precisa também um campo de busca de imagens na biblioteca
de imagens”.

Especialista B:
Questão 1: quais os pontos positivos que você avalia no ambiente? Você considera

importante um ambiente de letramento na aprendizagem de crianças?

“Clareza e design atraente considera importante um ambiente como o proposto”.
Questão 2: quais os pontos negativos que você encontrou no ambiente? Dificuldades,

como eles poderiam ser melhorados, etc.

“Faltou a identificação da turma que o usuário está logado”.
Especialista C:
Questão 1: quais os pontos positivos que você avalia no ambiente? Você considera

importante um ambiente de letramento na aprendizagem de crianças?

O avaliador mencionou que disponibilidade de intérpretes de sinais em vídeo é fun-

damental para viabilizar o letramento da criança surda e está presente no ambiente nos locais

possíveis.

"A interface segue tendência do mercado e trás a sensação de modernidade a qual torna
a experiência agradável. O acesso às diretrizes para cada tipo de atividades é extremamente
relevante. Mesmo pouco, existem elementos de jogos (estrelas) para engajar as(o) discentes
nas atividades. O contraste do texto com o fundo está adequado. Além dos sinais em Libras, o
sistema oferece outras opções de acessibilidade. Vejo a ferramenta como um produto inovador e
com grande potencial para contribuir com a educação de crianças”.

Questão 2: quais os pontos negativos que você encontrou no ambiente? Dificuldades,

como eles poderiam ser melhorados, etc.

“Na página de cadastro em que ocorre a ligação entre o projeto e a turma fiquei confuso
com o segundo combobox (Que associa a(o) discente com a turma). Em algumas páginas
pertencentes a um grupo específico não tem indicação desse grupo (poderia ter um breadcrumbs
para indicar a navegação entre páginas)”.

Especialista D:
Questão 1: quais os pontos positivos que você avalia no ambiente? Você considera

importante um ambiente de letramento na aprendizagem de crianças?
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“A ideia do ambiente é boa. Há uma sequência didática adequada para o letramento”.
Questão 2: quais os pontos negativos que você encontrou no ambiente? Dificuldades,

como eles poderiam ser melhorados, etc.

"Faltou a opção de inserir um vídeo para as atividades e enquete, assim como faltou a
opção de visualizar o vídeo em Libras com as instruções. Os botões editar e salvar habilitados
e próximos numa mesma tela podem confundir quanto à função exercida por cada um. Falta
orientações de preenchimento dos campos em Libras, e em alguns casos, em Português. Os
exemplos na tela poderiam não usar o lorem ipsum, mas sim conteúdo adequado para exemplificar
melhor”.

Especialista E:
Questão 1: quais os pontos positivos que você avalia no ambiente? Você considera

importante um ambiente de letramento na aprendizagem de crianças?

Pontos positivos:

1) vídeos em Libras para os elementos textuais: para acesso completo às informações

do ambiente;

2) cores: os tons são neutros, mas significativos para as ações dos botões;

3) texto simples: não polui a interface e auxilia no entendimento de pessoas com baixo

letramento (inclusive pais e responsáveis);

4) vídeos explicativos por docentes: auxiliar;

5) compartilhamento de projetos: interação e troca de conhecimento entre docentes;

6) dicionário e glossário em Libras: auxílio para pais e crianças aprenderem as palavras;

7) gravação de vídeo: docentes podem gravar o vídeo direto no ambiente, sem precisar

de outra ferramenta;

8) upload de fotos/vídeos: figuras para contextualizar textos e atividades;

9) fórum de discussão: interação de troca de conhecimento entre as(o) discentes”.

Questão 2: quais os pontos negativos que você encontrou no ambiente? Dificuldades,

como eles poderiam ser melhorados, etc.

“Apresentei os pontos negativos durante a chamada”.
Contribuição: caso queira, deixar comentário ou outras sugestões sobre sua avaliação,

etc.

“ Não ficou claro se eu deveria apenas executar as tarefas ou se poderia explorar o
protótipo.. acabou que explorei primeiro para então executar a tarefa. O protótipo dificultou um
pouco na avaliação por conta de algumas limitações como por exemplo, alguns botões que não
tinham link (essas ações ficaram na imaginação). No entanto, me senti bastante confortável para
questionar elementos na interface quando necessário, não me senti pressionado para realizar a
atividade que inclusive, ocorreu dentro de um tempo que considero adequado. Todas as dúvidas
foram solucionadas de forma fácil. A abordagem via e-mail foi feita da maneira adequada”.

Especialista F:
Questão 1: quais os pontos positivos que você avalia no ambiente? Você considera

importante um ambiente de letramento na aprendizagem de crianças?

“A possibilidade de tradução em Libras, o uso de vídeos nas unidades, a possibilidade
de gravar vídeos e o chat para comunicação”.

Questão 2: quais os pontos negativos que você encontrou no ambiente? Dificuldades,

como eles poderiam ser melhorados, etc.

“O uso do tradutor. Atualmente no mercado, o ícone referente ao tradutor de Libras
fica posicionado ao lado da tela e o usuário seleciona o trecho do texto e assim é realizada a a
tradução. Botão como salvar e publicar na mesma tela ficaram confusos. ícones ao lado da
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barra superior reflete ao usuário uma ordem pré-estabelecida. E o uso de palavras em inglês
como upload”.

Contribuição: caso queira, deixar comentário ou outras sugestões sobre sua avaliação,

etc.

“O ambiente faz seu papel de contribuir com o letramento de crianças surdas”.
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APÊNDICE N – AVALIAÇÃO VIRTUAL COM OS ESPECIALISTAS

Figura N.1: Avaliação virtual com especialistas
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APÊNDICE O – TEXTO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE

Este protótipo foi construído com o objetivo de apoiar o Letramento em Língua

Portuguesa escrita de crianças Surdas. A pesquisa que culminou neste Ambiente envolveu

2 dissertações de mestrado (Bueno, 2009); (Haiduski, 2016) e 2 teses de doutorado (Bueno,

2014); (Ferreira, 2014), orientadas pela docente Laura Sánchez García - a última delas com

coorientação da docente Tanya Amara Felipe, do Instituto Nacional de Educação de Surdos

(INES), Departamento de Ensino Superior – Mestrado na área de Educação, no Programa de

Pós-graduação em Informática da Universidade Federal do Paraná- PPGINF, Setor de Ciências

Exatas.

Os fundamentos teóricos que serviram de base ao desenvolvimento do Ambiente são os

do Método de Letramento pela Via Direta (MLVD), apreendidos pelas autoras a partir de reuniões

de estudo com as docentes Lúcia Cherem - quem nos apresentou o Método e nos facilitou o

acesso à Association Française pela Lecture (AFL - www.lecture.org), de curso realizado nessa

Organização francesa pela docente Laura Sánchez García, da participação da docente Juliana

Bueno nos cursos ministrados pela docente Lúcia Cherem e pela docente Christine Razet (AFL)

em Curitiba, e da leitura de diversos livros publicados pelos investigadores e criadores do Método.

O material didático associado é resultante de uma compilação inicial das ativida-

des constantes da documentação disponível sobre o software Idéographix, disponível em:

http://www.lecture.org/logiciels-multimedias/ideographix/ideographix.html e do material didá-

tico da docente Lúcia Cherem criado para os cursos de formação de docentes da Rede Municipal

de Educação de Curitiba com base no MLVD, assim como do material criado por (Lôndero e

Reque, 2017; Takeuchi, 2019) sob orientação da docente Juliana Bueno.

As autoras registram o seu plano de implementação e de disponibilização, com acesso

livre, à comunidade nos próximos meses. Na sequência e de forma condicionada à obtenção

prévia dos recursos humanos e financeiros necessários, o Ambiente será estendido para abranger,

adicionalmente, o ensino da Libras (ou LBD, Língua Brasileira de Sinais) como L1 no contexto

da Educação Bilíngue Libras e Português escrito.

Por último, cabe registrar que, embora o foco do Ambiente esteja no processo de

Letramento e que o público-alvo inicial fossem as crianças surdas, o ambiente dará suporte,

igualmente, ao Letramento de crianças ouvintes e permitirá, adicionalmente, a criação (pelas(o)

docentes) e a execução (pelas(o) discentes) de atividades das diversas disciplinas do conhecimento.

Agradecimentos: a docente Juliana Bueno, autora da tese de doutorado que inspirou a

presente tese. As autoras registram os seus agradecimentos nominais à docente Lúcia Cherem, à

docentes Christine Razet, ao Pedagogo Jean Foucambert, sem os quais este ambiente não teria

sido possível. As autoras agradecem, também, à Mestre Alline Souza de Lara Haiduski, autora de

uma versão anterior do protótipo. Por último, manifestam seu agradecimento a todas(o) docentes

e discentes que participaram no papel de avaliadores/as dos diversos estudos cujos resultados

contribuíram para a construção deste Ambiente.



1º ano do Ensino Fundamental I – Leitura Visual (crianças entre 6 anos a 6 anos e 11 meses)
Habilidades atendidas (em negrito) e não atendidas no Ambiente

Competências 
Gerais Habilidades atendidas e não atendidas Gênero

Entender a 
ordenação das 

letras do alfabeto 
brasileiro e do 

alfabeto manual

- Identificar o alfabeto brasileiro como constitutivo da língua escrita, em textos dos 
diversos gêneros textuais que tratam da vida cotidiana.
- Ordenar, por meio da datilologia, as letras do alfabeto manual.
- Diferenciar as letras do alfabeto brasileiro de outros sinais gráficos, em textos de 
diferentes gêneros textuais.
- Associar letras do alfabeto manual ou de sinal datilológico à escrita de palavras em 
português (Exemplo: O-V-O, P-E, P-A-I, V-O-V-O etc.).
- Identificar diferentes tipos de letras (maiúsculas, minúsculas, imprensa e 
cursiva), em textos de diferentes gêneros e suportes textuais, impressos e digitais, 
com temas do cotidiano e manifestações artísticas, literárias, culturais e científicas.

-Agendas
-Bilhetes
-Diários
-Listas

-Recados
-Receitas

-Regras de jogos/
brincadeiras

- Apontar o local de inserção de determinada letra e palavras (apenas a primeira 
letra) na ordem alfabética.
- Identificar o uso da ordem alfabética em diferentes contextos de leitura (chamada 
da escola, listas de nomes, lista de títulos de livros).
- Comparar palavras, pela identificação de semelhanças e diferenças em sua grafia 
quanto às letras e partes iniciais, mediais e finais, em listas, bilhetes, recados, 
avisos, convites e cardápios.

-Avisos
-Bilhetes

-Cardápios
-Cartas

-Convites
-Listas

-Recados

Reconhecer 
nomes, palavras e 

expressões 
escritas em 
português, 

familiares, em 
situações do 

cotidiano

- Observar nas palavras as flexões de gênero (masculino e feminino), de número 
(singular e plural) e de grau (diminutivo, normal, aumentativo), em textos de 
gêneros textuais distintos, com temas do cotidiano e manifestações artísticas, 
literárias, culturais e científicas.
- Identificar uma palavra conhecida dentro de outra palavra, ainda que o 
significado de uma não tenha nenhuma relação com o significado da outra 
(Exemplo: casa > asa, escola > cola).
- Identificar finalidades de mensagens empregadas em diferentes contextos 
comunicativos da vida cotidiana (Exemplo: solicitar informações, apresentar 
opiniões, informar, relatar experiências etc.).
- Observar o modo como as mensagens de bilhetes, recados, convites e cartas são 
produzidas, onde circulam, quem as produz, a quem se destinam e para quais 
contextos comunicativos.
- Observar a escrita de letras e palavras nos diversos contextos do cotidiano (ida ao 
mercado, à igreja, trajeto de casa até a escola, momento do lanche etc.).
- Classificar, em colaboração com os colegas e com o auxílio do professor, em 
suportes digitais ou impressos, agendas, listas, calendários, avisos, convites, 
receitas, bulas de remédios, instruções de montagem, de acordo com a situação 
comunicativa, o assunto do texto e sua forma de organização.
- Identificar a existência das variantes linguísticas em diferentes contextos 
comunicativos e em diferentes textos de gêneros textuais distintos que tratam de 
temas relacionados à vida cotidiana.
- Prestar atenção ao gênero feminino e masculino no final das palavras. No caso 
daquelas em que o final “A “ representa feminino e o final “O” representa 
masculino (Exemplo: a menina, o menino; bonita, bonito etc.), mas também no 
caso em que a letra final da palavra não é a mesma letra do artigo que a define 
(Exemplo: o lápis, o papel; a televisão, a colher).
- Verificar recursos coesivos (eu, ele, ela, nós, meu, minha, seu, sua; porque; 
vírgulas e outros) em textos de diferentes gêneros lidos coletivamente dos campos 
da vida cotidiana.
- Interpretar informações contidas em documentos pessoais (certidão de 
nascimento, ficha de matrícula, carteira de identidade etc.), bulas de remédios e 
instruções de montagem.

-Agendas
-Avisos

-Bilhetes
-Bulas de
remédios

-Cardápios
-Cartas

-Convites
-Diários

-Instruções de
montagens

-Listas
-Recados
-Receitas

-Regras de jogos/
brincadeiras

Depreender
características 

gramaticais 
próprias das 

palavras (artigo, 
pronomes, 

substantivos, 
adjetivos, verbos), 

com foco as 
práticas de 

linguagem, sem 
preocupação com 

a terminologia 
gramatical

- Identificar o masculino e feminino de nomes, encontrados em diferentes contextos 
dialógicos e em textos de diferentes gêneros textuais com temas da vida cotidiana e 
manifestações artísticas e literárias.
- Apresentar a marcação linguística de singular e plural nas diferentes palavras, 
inicialmente a partir de imagens, e posteriormente a partir da identificação de 
palavras que representam um único objeto (singular) ou palavras que representam 
mais de um objeto (plural), em frases de textos associadas a imagens.
- Observar, de forma bem básica, a combinação das palavras (nomes, pronomes, 
artigos, adjetivos e verbos) e as relações que elas estabelecem entre si, em textos de 
diferentes gêneros textuais, com temas artísticos e literários da vida cotidiana, lidos 
coletivamente.
- Observar as regularidades no comportamento das palavras: nomes 
(substantivos); representação de ação, estado, acontecimento (verbos); 
representação de características (adjetivos); referência e especificação (pronomes e 

-Cardápios
Charge/cartum

-Contos
-Cordéis
-Crônicas
-Fábulas
-Lendas
-Listas
-Mitos

-Poemas
-Poemas visuais

-Quadrinhos
-Receitas

-Regras de
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APÊNDICE P – HABILIDADES DO 1 E 2 ANO PARA O ENSINO DA PSLS



artigos); a partir da leitura de textos e frases, sem a preocupação com a 
categorização ou classificação gramatical dessas palavras nos textos dos gêneros 
textuais do campo da vida artístico literário.
- Prestar atenção na existência de palavras que indicam ação e movimento: correr, 
pular, abraçar etc., em textos de diferentes gêneros textuais, com temas do 
cotidiano e manifestações artísticas literárias e culturais, incluindo aqueles que 
circulam na comunidade surda.
- Identificar grupos de palavras que se referem a pessoas, animais e coisas (nomes 
próprios e nomes comuns), em textos de diferentes gêneros textuais, com temas do 
cotidiano e manifestações artísticas, literárias e culturais, incluindo aqueles que 
circulam na comunidade surda.
- Observar que existem palavras que expressam características de pessoas, coisas e 
animais, em textos de diferentes gêneros textuais, com temas do cotidiano e 
manifestações artísticas, literárias e culturais, incluindo aqueles que circulam na 
comunidade surda.
- Observar que existem estruturas que expressam estado e características de 
pessoas, animais ou objetos (Exemplo: “João está feliz”; “A cobra é venenosa”; “O 
lápis é azul” etc.), em textos de diferentes gêneros textuais, com temas do cotidiano 
e manifestações artísticas, literárias e culturais, incluindo aqueles que circulam na 
comunidade surda.
- Observar que existem palavras que são escritas com a primeira letra maiúscula 
(substantivos próprios) e outras escritas com a primeira letra minúscula 
(substantivos comuns).

jogos/
brincadeiras

-Tirinhas

Apropriar-se das 
características e 
efeitos de sentido 

em textos 
multimodais, 

produzidos por 
elementos 

imagéticos e 
visuais 

empregados nessa 
composição 

textual (imagens, 
símbolos, cores, 
tipos de letra, 
formato etc.

- Identificar, a partir da mediação do professor, informações explícitas em 
diferentes gêneros textuais que trazem como temática a vida pública.
- Identificar a finalidade de diferentes textos em diferentes suportes (jornais: 
informação, gibis: diversão etc.).
- Identificar a organização e estrutura dos textos de diferentes gêneros textuais) e 
suas características gráficas (estrutura do texto, forma das letras, cor etc.).
- Inferir, com o auxílio do professor, informações implícitas em textos de diferentes 
gêneros textuais, com temas voltados a questões culturais com as quais os estudantes se 
deparam na vida pública, ancoradas em pistas disponíveis nos próprios textos.
- Explorar cores, imagens e suas funções em textos multimodais, de diferentes 
gêneros textuais, com temas do cotidiano e manifestações artísticas, literárias e 
culturais, incluindo aqueles que circulam na comunidade surda.
- Interpretar ilustrações e pequenos textos multimodais, de diferentes gêneros 
textuais, com temas do cotidiano e manifestações artísticas, literárias e culturais, 
incluindo aqueles que circulam na comunidade surda.
- Identificar a forma de composição de slogans publicitários, em textos 
multimodais, com temas do cotidiano e manifestações artísticas, literárias e 
culturais, incluindo aqueles que circulam na comunidade surda.
- Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-
visuais (a relação texto escrito e imagem), em textos multissemióticos (anúncios, 
propagandas, rótulos, vídeos legendados etc.).
- Identificar elementos gráficos e visuais que compõem jornais e revistas 
(diagramação, índice, tamanho e tipo de letra etc.).
- Identificar a função da legenda como fonte de informação e tradução de falas
(sinalizadas ou oralizadas) em vídeos, mesmo que ainda não consigam ler com 
independência.
- Antecipar o assunto de um texto com base no título, subtítulo e imagem, em 
textos multimodais, com temas do cotidiano e manifestações artísticas, literárias e 
culturais, incluindo aqueles que circulam na comunidade surda.
- Ler, em colaboração com os colegas e com o professor, fotolegendas em notícias, 
manchetes em notícias, álbuns de fotos digitais noticiosas e notícias curtas para público 
infantil, entre outros gêneros textuais do campo jornalístico, de acordo com a situação 
comunicativa e o assunto do texto.
- Ler, em colaboração com os colegas e o professor, slogans, anúncios publicitários e 
textos de campanhas de conscientização, destinados ao público infantil, entre outros 
gêneros textuais do campo publicitário, de acordo com a situação comunicativa e o 
assunto do texto.
- Observar como se organizam jornais e revistas (impressos e digitais), manchetes 
em notícias, álbuns de fotos digitais noticiosas e notícias curtas para público 
infantil, entre outros gêneros textuais do campo jornalístico.
- Analisar o tipo de informação que transmitem jornais e revistas (impressos e 
digitais), manchetes em notícias, álbuns de fotos digitais noticiosas e notícias curtas 
para público infantil, entre outros gêneros textuais do campo jornalístico.
- Criar expectativas em relação a textos de diversos gêneros textuais, com temas do 
cotidiano e manifestações artísticas literárias e culturais, incluindo aqueles que 
circulam na comunidade surda, para identificar pressuposições de sentidos e de 
forma, além da função social do texto.

-Álbuns
noticiosos
-Bulas de
remédios

-Cardápios
-Cartas do leitor
(revista infantil)
-Charge/cartum

-Cordéis
-Fábulas
-Lendas
-Mitos

-Notícias
-Poemas

-Poemas visuais
-Quadrinhos

-Receitas
-Reportagens

-Textos de
campanhas de

conscientização
-Tirinhas
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- Observar saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), em textos multimodais adequados ao público infantil, com 
temas do cotidiano e manifestações artísticas, literárias e culturais, incluindo 
aqueles que circulam na comunidade surda.
- Identificar os diferentes sinais de pontuação (ponto final, de interrogação e 
exclamação) e seus efeitos em textos multimodais adequados ao público infantil, 
com temas do cotidiano e manifestações artísticas, literárias e culturais, incluindo 
aqueles que circulam na comunidade surda.
- Ler textos científicos de revistas específicas para crianças, com um vocabulário 
técnico comentado, linguagem objetiva e acessível, além de livros infantis que 
trazem ilustrações e permitem antecipar o assunto a ser abordado.
- Formular hipóteses (local, tema, tempo, conteúdo) sobre materiais informativos 
(notícias, reportagens, anúncios etc.) com descrições breves e objetivas em 
português escrito, especialmente com ajuda visual por pegue no meio de imagens, 
marcas e símbolos.
- Localizar informações explícitas em textos que têm por finalidade geral 
apresentar dados (mapas, gráficos, tabelas etc.) em situações do cotidiano (mapas 
para brincar de caça ao tesouro, mapas para localizar o lugar que mora, a escola 
em que estuda; gráficos feitos em sala de aula com a quantidade de meninos e 
meninas etc.).

Reconhecer a 
finalidade de 

diferentes gêneros 
textuais e 

relacioná-los às 
suas funções 

comunicativas 
(informar, 
comunicar, 
convencer, 

brincar, 
transmitir 

emoção etc.)

Interpretar seus próprios textos escritos após proposta do professor, com a mediação de 
seus pares e do professor.
- Observar que as letras maiúsculas marcam, sempre, a primeira letra de uma 
frase, parágrafo.
- Identificar o assunto de textos multimodais adequados ao público infantil, com 
temas do cotidiano e manifestações artísticas, literárias e culturais, incluindo 
aqueles que circulam na comunidade surda.
- Caracterizar a leitura como produção em textos multimodais adequados ao 
público infantil, com temas do cotidiano e manifestações artísticas, literárias e 
culturais, incluindo aqueles que circulam na comunidade surda.
- Ler frases e pequenos textos multimodais com estruturas simples, assim como 
perguntas interpretativas simples em textos de diferentes gêneros textuais, com 
temática infantil, do cotidiano e manifestações artísticas, literárias e culturais, 
incluindo aqueles que circulam na comunidade surda.
- Observar que a bula explica a quantidade de medicamento a ser tomada ou 
aplicada, a frequência de uso e as precauções necessárias.
- Concluir que, em textos escritos sobre saúde (prevenção de cólera, dengue, 
malária, desidratação etc.), há orientações e cuidados com a saúde.
- Interpretar recursos gráficos de histórias em quadrinhos e tirinhas (tipos de 
balões, de letras, onomatopeias).
- Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas pela relação com 
imagens, palavras e orações.
- Ler listas de palavras em dicionários, listas dos alunos no diário de classe, listas 
de horários de saídas de ônibus, listas de alimentos em mercados etc.
- Analisar manchetes e títulos e prever o conteúdo das notícias.
- Identificar o que aconteceu, com quem, onde, como, quando e quais foram as 
consequências em notícias e reportagens simples, extraídas de textos multimodais 
adequados ao público infantil, com temas do cotidiano e manifestações artísticas, 
literárias e culturais, incluindo aqueles que circulam na comunidade surda.
- Observar, com auxílio do professor, a organização e estrutura geral de obras como 
dicionários, enciclopédias e livros didáticos (buscar: índice, número de páginas, divisão 
por capítulos, biografia do autor, organização por ordem alfabética etc.).

-Agendas
-Álbuns

noticiosos
-Avisos
-Bilhetes
-Bulas de
remédios

-Cardápios
-Cartas

-Cartas de
reclamação

-Cartas do leitor
(revista infantil)

-Convites
-Diários

-Notas de
divulgação
científica
-Notícias
-Recados
-Receitas
-Regras e

regulamentos
-Reportagens

-Textos de
campanhas de

conscientização
-Verbetes de
enciclopédia

Reconhecer textos 
literários como 
parte do mundo 

do imaginário que 
carrega uma 

dimensão lúdica e 
de encantamento

- Ler, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, quadras, quadrinhas, 
adivinhas (O que é? O que é?), como marcas da cultura brasileira.
- Contrastar características da literatura brasileira e universal com características 
da literatura surda.
- Apreciar poemas em Libras (por meio da expressão facial e corporal e de 
brincadeiras com as configurações de mão e letras do alfabeto manual), e outros 
textos versificados em português escrito, para observação da estrutura das 
palavras nesses tipos de texto.
- Contrastar diferenças culturais em textos clássicos da literatura infantil, escritos 
em português, com seus equivalentes adaptados para a cultura surda, ambos 
escritos em português (Exemplo: Cinderela e Cinderela Surda; Rapunzel e 
Rapunzel Surda).
- Identificar os textos literários, em sua diversidade cultural, como patrimônio 
artístico da humanidade.
- Distinguir o real da fantasia, em lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, poemas, 
poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge, cartuns.
- Refletir sobre as características de um discurso sinalizado e compará-las com a 
forma de organização de um discurso escrito em português, em textos multimodais 

-Álbuns
campanhas de

-Cartas do leitor
- Charge/
cartum

conscientização
-Contos
-Cordéis
-Crônicas
-Fábulas
-Lendas
-Mitos

-Notícias
-Poemas

-Poemas visuais
-Quadrinhos
-Reportagens

-Textos de
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adequados ao público infantil, com temas do cotidiano e manifestações artísticas, 
literárias e culturais, incluindo aqueles que circulam na comunidade surda.
- Ler, em colaboração com os colegas e com auxílio do professor, textos narrativos 
como contos (populares, de fadas, cumulativos, de assombração etc.) e crônicas (com 
assunto vinculado ao cotidiano das cidades).
- Estabelecer a relação existente entre diferentes personagens de uma história, a 
partir de critérios propostos pelo professor e das características mostradas em 
lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, poemas, poemas visuais, cordéis, 
quadrinhos, tirinhas, charges, cartuns.
- Identificar os diferentes gêneros textuais como forma de acesso ao imaginário, à 
informação, ao entretenimento e à fruição.
- Identificar o uso de recursos coesivos (progressão do tempo, marcação do espaço 
e relações de causalidade) em revisão de textos contados e filmados a partir de 
lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, poemas, poemas visuais, cordéis, 
quadrinhos, tirinhas, charges, cartuns.
- Extrair, de textos lidos, palavras que indicam ações que acontecem agora, que já 
aconteceram ou que acontecerão por meio dos fatos das histórias, dos 
acontecimentos, das diferentes mídias e dos contextos que envolvem o estudante.

-Tirinhas
(revista infantil)

Compreender 
tecnologias 
digitais (de 

informação e 
comunicação), 

deforma 
significativa, 

reflexiva e ética, 
nas diversas 

práticas escolares 
e sociais

Identificar, por meio de leitura compartilhada (estudantes e professor), textos que 
circulam em meios impressos ou digitais, adequados às necessidades e interesses dos 
estudantes.
- Ler, com a colaboração dos colegas e auxílio do professor, enunciados de tarefas 
escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos, entrevistas, 
verbetes de enciclopédia infantil, entre outros textos do campo de estudo e pesquisa, 
tendo em vista a situação comunicativa e o assunto do texto.
- Ler imagens estáticas (foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama) e em 
movimento (filmes, vídeos etc.) que acompanham e ressignificam os gêneros 
digitais de textos multimodais adequados ao público infantil, com temas do 
cotidiano, manifestações artísticas, literárias e culturais, estudo e pesquisa, 
incluindo aqueles que circulam na comunidade surda.
- Observar as marcas linguísticas ligadas ao estilo e ao conteúdo temático de textos 
de gêneros do discurso adequados ao público infantil, com temas do cotidiano e 
manifestações artísticas, literárias e culturais, incluindo aqueles que circulam na 
comunidade surda.

-Álbuns
noticiosos
-Bilhetes

-Cardápios
-Cartas
-Contos

-Crônicas
-Diários

-Entrevistas
-Enunciados de

tarefas
escolares
-Fábulas
-Infantis
-Lendas
-Notícias
-Poemas

-Poemas visuais
-Recados
-Receitas

-Relatos de
experimentos
-Reportagens
-Verbetes de
enciclopédia
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1º Ano do Ensino Fundamental – Pré-escrita (crianças entre 6 anos a 6 anos e 11 meses)
Habilidade atendidas (em negrito) e não atendidas no ambiente

Competências 
Gerais Habilidades atendidas e não atendidas Gênero

Aplicar 
adequadamente as 

representações 
gráficas (figura, 
letras, números e 
outros símbolos) 

em situações 
próprias de 

registro 
(cabeçalho, 

representação 
visual, listas etc.)

- Diferenciar escrita de outras formas gráficas (outros sistemas de representação) 
na produção de textos com temas do cotidiano e manifestações artísticas, 
literárias, culturais e científicas.
- Estabelecer relação do objeto real com o sinal; da foto do objeto com a foto do 
sinal; do desenho do objeto com o desenho do sinal; e da imagem com a palavra, 
na escrita de textos com temas do cotidiano e manifestações artísticas, literárias, 
culturais e científicas.
- Diferenciar letra de imprensa de letra cursiva; letras maiúsculas de letras minúsculas, 
nas atividades práticas da escrita.
- Empregar, ainda que de forma inconsistente, sinais de acentuação (agudo e 
circunflexo), o til, na escrita de textos com temas do cotidiano e manifestações 
artísticas literárias, culturais e científicas.
- Utilizar outros sinais, além das letras, como pontos finais, de interrogação e de 
exclamação, na escrita de textos com temas do cotidiano e manifestações 
artísticas, literárias, culturais e científicas.
- Preencher formulários comuns, pela compreensão de sua diagramação e seu 
vocabulário (filiação, nacionalidade, estado civil, CEP etc.), com números, datas, 
nome, nacionalidade, moradia, idade e data de nascimento.
- Preencher o cabeçalho escolar, primeiramente pela cópia das informações, e depois 
de modo espontâneo e autônomo, assim como em outras produções de textos do 
campo das práticas de estudo e pesquisa.
- Escrever o seu nome completo e escrever o primeiro nome dos colegas da sala e 
pessoas de seu convívio em agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites e
cartas.
- Transmitir recados escritos por bilhetes e cartas, com o destinatário e 
linguagem adequada.

-Agendas
-Avisos
-Bilhetes

-Cardápios
-Cartas

-Convites
-Diários
-Listas

-Recados
-Receitas

-Regras de jogos/ 
brincadeiras

Produzir palavras 
isoladas, 

expressões e 
pequenos textos em 
português escrito 
(na modalidade 

manuscrita, 
impressa ou 

digital) de forma 
espontânea

- Copiar textos breves, sem alterar suas características sobre sua distribuição 
gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita das palavras e pontuação.
- Segmentar adequadamente as palavras escritas, separadas por espaço em 
branco, na escrita.
- Copiar textos escolhidos, que trazem temas do cotidiano e manifestações 
artísticas, literárias, culturais ou científicas, com o objetivo de memorizar partes 
de frases e verificar, durante a leitura, as dificuldades ortográficas, entre outras.
- Iniciar a escrita espontânea de textos com temas do cotidiano e manifestações 
artísticas, literárias, culturais ou científicas, de acordo com seu interesse.
- Participar da correção coletiva de textos escritos em português, pelos próprios 
colegas, com observação e reflexão acerca das estruturas da língua.
- Transcrever, coletivamente, em português escrito, com auxílio do professor, 
pequenos trechos de histórias sinalizadas, de diferentes gêneros textuais (com temas 
do cotidiano e manifestações artísticas, literárias, culturais ou científicas), gravados 
pela turma.
- Recorrer a registros gráficos diversos quando necessitar de apoio para a escrita 
de vocábulos (Exemplo: uso de cadernos-dicionários, dicionários visuais, 
cartazes, fichas, caderno de exercícios) extraídos de textos selecionados para a 
proposta.
- Pesquisar temas em dicionários visuais, enciclopédias, livros didáticos, ou 
outros, com a ajuda do professor, seguida de seleção e registro de informações 
relevantes.
- Escrever em plataformas digitais de comunicação para enviar recados, 
informações de eventos, agenda de atividades etc., com mediação e 
acompanhamento do professor.
- Fazer fotos e vídeos (escritos ou gravados), em plataformas de comunicação, 
como forma de manifestação e comunicação, sob o acompanhamento do 
professor.

-Agendas
-Avisos
-Bilhetes
-Cartas
-Contos
-Diários
-Fábulas
-Lendas
-Recados
-Receitas

-Regras de
jogos/brincadeiras

-Diagramas
-Gráficos

-Infográficos
-Notas de

divulgação
científica
-Quadros
-Tabelas

-Verbetes de
enciclopédia

Realizar atividades 
organizadas em 

português escrito, 
de modo a cumprir 

a finalidade de 
diferentes gêneros 

textuais e suas 
funções 

comunicativas

-Responder questionários simples, atentos a sua organização: numeração das 
perguntas, respostas de múltipla escolha, espaços para respostas por extenso etc.
- Elaborar coletivamente, em interação com o professor, questionários para realizar 
entrevistas, dentro e fora de sala de aula.
- Elaborar listas de animais, de alimentos, dos alunos da sala, de bairros, cidades 
próximas à escola etc., a partir de temas do cotidiano e manifestações artísticas, 
literárias, culturais ou científicas, conforme selecionado pelos colegas ou pelo 
professor.
- Utilizar textos científicos em formato visual (vídeos, experimentos em revistas, 

-Agendas
-Álbuns
-Avisos
-Bilhetes

-Cardápios
-Cartas
-Contos

-Convites
-Convites
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livros infantis etc.) para aprender a tomar notas, em português escrito, e a fazer 
esquemas, coletivamente, com o auxílio do professor.
- Registrar coletivamente, com a mediação do professor, resultados de pesquisas e 
experimentos lúdicos e divertidos, em esquemas e gráficos, com imagens e português 
escrito, a partir de relatos construídos com o professor, com temas do cotidiano e 
manifestações artísticas, literárias, culturais ou científicas, de acordo com seu 
interesse.
- Redigir bilhetes, recados, avisos, convites, conforme a estrutura exigida para o 
gênero.
- Contemplar, no texto escrito, diferentes graus de formalidade, conforme 
proposta de escrita do professor.
- Escrever pequenas notícias sobre fatos recentemente ocorridos, conforme 
solicitado pelo professor.
- Criar histórias em quadrinhos, a partir de modelos escritos por outros autores.
- Recontar, em português escrito, total ou parcialmente, histórias em quadrinhos, 
a partir de textos escritos por outros autores.
- Montar um jornal artesanal bilíngue, em Libras e em português escrito, 
seguindo contextos emergentes no ensino.
- Responder perguntas escritas com estrutura simples (afirmativas ou negativas), 
com verbos usuais como “gosto” ou “não gosto”, “quero” e “não quero”, “tenho” 
e “não tenho”,” vi” e “não vi”, “sei” e “não sei” (Exemplo: Seu pai tem um carro? 
Você gosta de maçã? Você quer água? João viu o cachorro? Você tem uma 
bola?).
- Relacionar, entre uma lista de respostas, cada pergunta correspondente 
(Exemplo de perguntas: Quem? Faz o quê? Onde? Quando? Exemplo de 
respostas: foi ao mercado - Joana - Ontem - fazer compras), com temas do 
cotidiano e manifestações artísticas, literárias, culturais ou científicas, de acordo 
com seu interesse.
- Contrastar a marcação da interrogação em Libras (Exemplo: expressões faciais, 
com elevação da cabeça e franzimento da testa, acrescido de movimento das 
palmas das mãos para cima) com a marcação da interrogação em português 
escrito: emprego do sinal gráfico de interrogação no final da frase).
- Incluir os sinais de pontuação (vírgula, ponto final, ponto de interrogação, 
ponto de exclamação) em textos sem pontuação, apresentados pelo professor, a 
fim de dar mais coesão, coerência e clareza na escrita.
- Pontuar adequadamente pequenos diálogos em textos do gênero textual diálogo.

-Diários
Divulgação 
científica 

experimentos
-Fábulas
-Gráficos

-Infográficos
-Lendas
-Listas

-Notas de
-Notícias
noticiosos

-Quadrinhos
-Quadros
-Recados

-Relatos de
-Reportagens

-Tabelas
-Regras de 

jogos/brincadeiras

Produzir 
expressões, frases 

simples e pequenos 
textos, em 

português escrito, 
acerca de si 

próprio, de pessoas 
reais (onde vivem e 
o que fazem) e de 

pessoas 
imaginárias, 

primeiro 
coletivamente e 

depois 
individualmente

- Respeitar as características e marcações necessárias a textos da conversação 
espontânea presencial, primeiro em Libras, depois em português escrito, de 
forma a alternar os turnos de fala (ora o professor, ora o estudante), as formas de 
tratamento adequadas à situação e à posição do interlocutor.
- Escrever, espontaneamente, ou por autocitado, palavras e frases em ordem alfabética, 
extraídas de textos de diferentes gêneros textuais, com temas do cotidiano e 
manifestações artísticas, literárias, culturais ou científicas, de acordo com seu 
interesse.
- Identificar palavras no texto a pedido do professor e reescrevê-las no papel de
acordo com as atividades propostas (responder algum questionamento, retirar a 
palavra que nomeie algo ou alguém, que representa algo previamente definido).
- Escrever, em português escrito, frases simples, com sentido, motivadas por uma 
imagem ou por uma narrativa em Libras.
- Ampliar o número dos termos de frases ou textos em exercícios de preencher as 
lacunas com as palavras que faltam.
- Ordenar corretamente as frases dentro de um parágrafo ou parágrafos de um 
texto.
- Exercitar a criatividade na construção de frases.
- Escrever frases e pequenos textos, em estruturas simples do português escrito, 
associados a imagens sequenciadas, com temas do cotidiano e manifestações artísticas, 
literárias, culturais ou científicas, de acordo com seu interesse.

-Agendas
-Avisos
-Bilhetes

-Cardápios
-Cartas

-Cartas do leitor
(revista infantil)
-Charge/cartum

-Contos
-Convites
-Cordéis
-Crônicas
-Diários
-Fábulas
-Lendas
-Listas
-Mitos

-Notícias
-Poemas

-Poemas visuais
-Quadrinhos

-Recados
-Regras de

jogos/brincadeiras
-Reportagens

-Tirinhas
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- Recontar, coletivamente, com o professor em posição de escriba, histórias antes 
contadas pelo professor, em Libras, extraídas de histórias imaginadas ou baseadas em 
livros com imagens e algum texto escrito.
- Escrever nos quadrinhos e tirinhas, onomatopeias, palavras que representam 
tinidos, estouros, explosões, rumores, roncos, estrondos, espirros, arquejos, 
suspiros e outros.
- Escrever textos curtos, que incluam as condições de produção, a saber, 
finalidade, gênero e interlocutor, com temas do cotidiano e manifestações 
artísticas, literárias, culturais ou científicas, de acordo com seu interesse.
- Organizar, coletivamente, com a mediação do professor, textos escritos com 
elementos coesivos (palavras ou expressões utilizadas para ligar as partes do texto ou 
para evitar repetição “desnecessária”), em textos que tratem de temas do cotidiano e 
manifestações artísticas, literárias, culturais ou científicas, de acordo com seu 
interesse.
- Gravar vídeos em Libras, com frases legendadas em português escrito, sob a 
orientação do professor.

Compreender os 
recursos 

expressivos que 
ligam palavras no 
texto, de acordo 
com as classes de 

palavras a que 
pertencem (artigos, 

pronomes, 
substantivos, 

adjetivos, verbos 
etc.), sem a 

preocupação com a 
categorização ou 
classificação deles

- Escrever nomes de objetos, seres, animais e eventos, com letra minúscula, salvo 
quando a palavra ocupa a posição inicial de uma frase, em textos ou fragmentos 
de textos que tenham, como tema, o cotidiano e manifestações artísticas, 
literárias, culturais ou científicas.
- Escrever adequadamente palavras iniciadas por letras maiúsculas (nomes de 
pessoas e de lugares específicos. Exemplo: nome de uma rua, de uma escola, de 
um estado brasileiro nome de um prédio etc..
- Preencher, em textos lacunados pelo professor, características para os nomes de 
pessoas, coisas e animais, no texto em estudo.
- Copiar palavras que se referem a ações (verbos de ação e de movimento) de 
textos de diferentes gêneros textuais, com temas do cotidiano e manifestações 
artísticas, literárias, culturais ou científicas.
- Escrever palavras ou grupos de palavras que se referem a pessoas, animais ou 
coisas (substantivos próprios e comuns) em textos lacunados, pelo professor, 
extraídos de textos que tratam da vida cotidiana, artístico literário e das práticas 
de estudo e pesquisa.
- Reescrever textos em fase de elaboração pelo próprio estudante, após ler, fazer 
correções e revisões necessárias, com a colaboração dos colegas e do professor.

-Agendas
-Avisos
-Bilhetes

-Cardápios
-Cartas

-Charge/cartum
-Contos

-Convites
-Crônicas
-Diários
-Fábulas
-Gráficos

-Infográficos e 
verbetes de 

enciclopédia
-Lendas
-Listas
-Mitos

-Poemas
-Quadrinhos

-Quadros
-Recados
-Receitas

-Regras de 
jogos/brincadeiras

-Tirinhas

Produzir 
Adequadamente 

estruturas 
linguísticas do 
português, com 

base nas 
regularidades da 

estrutura da língua 
e nas convenções 

da escrita

- Marcar a concordância dos nomes com as quantidades de elementos (singular e 
plural), em artigos, substantivos e adjetivos, encontrados em frases extraídas de 
textos de gêneros textuais que tratam de temas do cotidiano e manifestações 
artísticas, literárias, culturais ou científicas, lidos pelos estudantes em sala de 
aula.
- Escrever frases com emprego de singular e plural, a partir de imagens com 
ações motivadoras à construção de frases contextualizadas.
- Escrever os artigos (o/os, a/as, um/uma, uns/umas) com os nomes femininos e 
masculinos em textos do campo da vida cotidiana.
- Reescrever textos de diferentes gêneros textuais do campo artístico literário, 
com atenção à concordância de gênero, feminino e masculino, associada às 
palavras.
- Utilizar os mecanismos linguísticos de formação do aumentativo (-ão etc.) e 
diminutivo (- inho etc.), em situações contextualizadas, extraídas de textos lidos 
em sala de aula.
- Completar um texto com diminutivo e o aumentativo, em contextos que marcam 
dimensão, afetividade ou ironia.
- Reescrever frase extraída de texto lido, com acréscimo de grau (aumentativo ou 
diminutivo).

-Agendas
-Avisos
-Bilhetes

-Cardápios
-Cartas

-Charge/cartum
-Contos/ -
-Convites
-Crônicas
-Diários
-Fábulas

-jogos/brincadeiras
-Lendas
-Listas
-Mitos

-Poemas
-Quadrinhos

-Recados
-Receitas

-Regras de
-Tirinhas
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2º ano do Ensino Fundamental I – Leitura Visual (crianças de 7 anos) 
Habilidades atendidas (em negrito) e não atendidas no Ambiente

Competências 
Gerais Habilidades atendidas e não atendidas Gênero

Aprofundar, 
inicialmente com 

auxílio do professor 
e gradativamente 

de forma 
autônoma, o 

conhecimento 
sobre o sistema de 

escrita; sobre a 
diversidade de 
léxicos e suas 

funções; e sobre as 
estruturas simples 

da língua 
portuguesa

-Ler visualmente com uma finalidade específica proposta pelo professor.
-Acessar diferentes suportes de veiculação para ler a diversidade de gêneros da vida 
cotidiana.
-Participar de situações de leitura da rotina escolar (calendário, cabeçalho, agenda, 
planejamento da rotina do dia, regras de convivência, lista de chamada, avisos e 
convites) com proatividade.
-Dominar recursos linguísticos e estratégias discursivas na leitura coletiva.
-Reconhecer um gênero da vida cotidiana pela sua forma.
-Explicar em língua de sinais as partes de um texto do gênero da vida cotidiana lido.
-Relacionar em língua de sinais a forma de um texto do gênero da vida cotidiana à sua 
finalidade.
-Elencar, em língua de sinais, semelhanças e diferenças entre os gêneros da vida 
cotidiana da cultura surda e da cultura não-surda.
-Interpretar, em língua de sinais, as informações dos textos lidos.
-Identificar visualmente a segmentação do texto em palavras, delimitadas por espaços 
em branco e/ou sinais de pontuação.
-Identificar uma gramática visual do português através das pistas visuais dos elementos 
gramaticais nos textos (composição de palavras, onde começa e termina uma ideia etc.).
-Comparar a existência dos artigos encontrados no texto com a inexistência de artigos 
na língua de sinais.
-Levantar hipóteses com relação ao significado do léxico presente no texto lido.
-Estabelecer equivalência entre o léxico da Libras e do português.
-Fazer inferência sobre o significado de uma palavra pelo seu contexto no texto.
-Perceber pistas para interpretação das palavras na leitura, por meio de acréscimos e/ou 
substituições feitos em suas composições.
-Relacionar imagens com o léxico presente em glossários e dicionários visuais (impressos 
e digitais).
-Localizar as palavras em dicionários e glossários visuais, a partir da ordem alfabética.
-Perceber a multiplicidade de sentidos de uma mesma palavra do português, lendo-a em 
diferentes contextos.
-Comparar a multiplicidade de sentidos de uma mesma palavra no português com a 
multiplicidade de sentido de um único item lexical na língua de sinais.
-Memorizar visualmente as palavras presentes nos textos lidos.
-Identificar, na leitura, os sinais gráficos para a memorização global da palavra.
-Desenvolver memória lexical contextualizada através dos textos da vida cotidiana.
-Ter compreensão e fluência na leitura através da ampliação da memória lexical. 
-Identificar o uso da palavra “e” para evitar repetição de nomes e ações nas frases.
-Identificar, na leitura, o uso das pontuações (? / . / ! /:/,).
-Comparar a relação dos sinais de pontuação com a representação rítmica da fala oral.
-Comparar o ritmo da fala oral no português com o ritmo da fala espaço-visual da 
língua de sinais brasileira.
-Comparar o uso das pontuações (? / . / ! /:/,) com as expressões faciais e corporais, com 
as pausas e classificadores na língua de sinais.
-Comparar o uso de dois-pontos e das vírgulas em situações de enumeração à 
enumeração manual da língua de sinais.
-Utilizar a pontuação medial e final durante a leitura, como pista para interpretar uma 
ideia compreendida em um espaço definido do texto.
-Identificar a pontuação como um elemento fundamental de complementação de sentido 
das sentenças escritas em português.
-Explicar que a pontuação altera o sentido da interpretação da sentença.
-Comparar a alteração do sentido de uma frase em português através da mudança de 
pontuação, com a alteração de sentido de uma frase em língua de sinais com a alteração 
das expressões faciais, corporais e/ou classificadores.
-Identificar as sentenças interrogativas não só pela pontuação (?), mas pelos pronomes 
interrogativos (que/qual/quem/quanto/quantos/quanta/quantas) no início destas.
-Comparar a posição dos pronomes interrogativos nas frases em português com a 
posição dos pronomes interrogativos nas frases em língua de sinais brasileira ou ainda 
inexistência diante da substituição por expressão facial.
-Identificar as sentenças interrogativas não só pela pontuação (?), mas pelos advérbios 
interrogativos (quando/onde/como/quando/porquê) no início destas.
-Comparar a posição dos advérbios interrogativos nas frases no português com a 
posição dos advérbios interrogativos nas frases em língua de sinais brasileira 
(geralmente finais).
-Identificar estruturas gramaticais simples da língua portuguesa.

GÊNEROS DA 
VIDA

COTIDIANA
-Textos

injuntivos e 
prescritivos:

-Agendas
-Avisos
-Bilhetes

-Calendários
-Convites

-Folhetos de
eventos

-Instruções de
montagem

-Listas
-Receitas

-Regras de jogos
-Regras de
convivência

-Regulamentos
-Etc.
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- Comparar estruturas frasais do português com estruturas frasais da língua de sinais.
-Identificar várias palavras e expressões de sua rotina e vivência nos textos lidos.
-Identificar, no texto, palavras que nomeiam seres reais ou imaginários, objetos, 
pessoas, animais e lugar.
-Identificar as alterações na escrita das palavras que nomeiam.
-Descobrir o que causa a alteração na composição escrita das palavras que nomeiam.
-Comparar o processo de aumentativo e diminutivo das palavras que nomeiam em 
português com o aumentativo e diminutivo das palavras que nomeiam em língua de 
sinais (acréscimo de um classificador; diferença na intensidade, movimento ou 
velocidade de um sinal; ou ainda, alteração da expressão facial).
-Comparar o processo de marcação do número (singular/plural) nas palavras que 
nomeiam em português, com a marcação do número (singular/plural) nos itens lexicais 
que nomeiam na língua de sinais brasileira (determinada por classificador, por 
configuração de mão, repetição do item lexical; e sem concordância com o verbo e com o 
adjetivo).
-Identificar, por meio da leitura visual, números escritos por extenso até 99.
-Identificar o uso de pronomes pessoais para evitar a repetição de nomes.
-Comparar os pronomes pessoais do português à “apontação” direta à pessoa ou ao 
espaço onde o nome está incorporado, na língua de sinais.
-Identificar, na leitura visual, as horas escritas por extenso.
-Comparar a posição do numeral na frase em português (antes do substantivo), com a 
posição do numeral na língua de sinais (depois do substantivo).
-Identificar no texto palavras que caracterizam, atribuem qualidade, estado, 
especificação.
-Comparar palavras que caracterizam, atribuem qualidade, estado,  especificação, no 
português, com os itens lexicais que caracterizam, atribuem qualidade, estado, 
especificação na língua de sinais.
-Identificar na leitura a relação do nome com o pronome pessoal, para evitar repetições 
no texto.
-Identificar, na leitura visual, palavras que são empregadas para exprimir ações.
-Comparar as palavras que exprimem ação no português com os itens lexicais que 
exprimem ações na língua brasileira de sinais (verbos incorporados ao movimento do 
objeto que o completa, verbos com concordância e sem concordância).
-Perceber visualmente que as palavras que exprimem ação têm suas composições 
alteradas para apresentar as marcas de tempo.
-Comparar a marcação de tempo nos verbos (ação no passado, presente, futuro), no 
português, com a marcação do tempo por acréscimo de um item lexical ao verbo (no 
passado ou futuro) e sem marca de tempo no presente na língua de sinais brasileira.
-Identificar, na leitura visual, palavras que têm função de ligar sujeitos às suas 
características (ser/estar/ficar).
-Comparar a existência dos verbos de ligação no português com a ausência destes na 
língua de sinais brasileira (muitas vezes com a identificação do verbo “ter” na posição 
do verbo “estar”).
-Interpretar os enunciados simples e objetivos das tarefas escolares.
-Interpretar as palavras e expressões de cumprimento, de cortesia, de tratamento e 
elementos de comunicação não verbal lidos nas mensagens instantâneas, avisos e 
bilhetes.
-Comparar as palavras e expressões de cumprimentos, de cortesia e de tratamento do 
português às sinalizações correspondentes a estas palavras e expressões em língua de 
sinais.
-Identificar, na leitura, as letras maiúsculas e minúsculas, cursivas e scripts, nos 
diferentes contextos.
-Ler para suprir suas curiosidades e/ou necessidades, em diferentes suportes impressos e 
digitais.

Aperfeiçoar,
inicialmente com

auxílio do
professor e

gradativamente
de forma

autônoma, o domínio
linguístico e o

domínio de
estratégias
discursivas

através da leitura
visual

multissemiótica
de gêneros da
vida pública

-Ler visualmente um texto do gênero da vida pública com uma finalidade específica 
proposta pelo professor.
-Explorar coletivamente os textos do campo da vida pública de circulação no contexto social, da 
cultura surda e não surda, em diferentes suportes.
-Acessar diferentes suportes de veiculação para ler a diversidade de gêneros da vida 
pública.
-Distinguir a situação comunicativa de cada gênero do campo da vida pública trabalhado.
-Identificar a forma específica de cada gênero trabalhado do campo da vida pública.
-Identificar a relação entre a forma de organização do campo da vida pública e suas 
finalidades.
-Dominar recursos linguísticos pela leitura visual multissemiótica coletiva.
-Perceber como palavras, expressões, construções e estratégias discursivas podem ser mais 
ou menos adequadas a um gênero da vida pública.
- Analisar a linguagem apelativa objetiva para anunciar: persuasiva, criativa, com uso de 
metáforas, recursos estilísticos e semânticos característicos dos gêneros do campo
publicitário.

GÊNEROS DA
VIDA PÚBLICA
(da cultura surda

e não surda):
-Gêneros do

Campo publicitário:
-Adesivos de

carros e ônibus
-Anúncios

-Blogs
-Campanhas de
conscientização
para o público

infantil
-Cartazes

-Embalagens
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-Identificar os elementos das estruturas frásicas simples dos gêneros publicitários.
-Analisar as funções dos elementos das estruturas frásicas simples dos gêneros
publicitários.
- Identificar os gêneros do campo publicitário em vídeos na língua sinais, com o auxílio do 
professor.
- Interpretar o conteúdo de um texto publicitário através da estratégia de respostas às perguntas 
coletivamente (O que é? É sobre o quê? É para quê?...
-Contrastar os elementos das estruturas frásicas simples dos gêneros publicitários no 
português com os elementos das estruturas frásicas simples dos gêneros publicitários na
língua de sinais.
-Analisar a linguagem objetiva para informar: clara, simples imparcial, com uso de 
recursos estilísticos e semióticos próprios dos gêneros do campo jornalístico.
-Identificar os elementos das estruturas frásicas simples dos gêneros jornalísticos.
-Analisar as funções dos elementos das estruturas frásicas simples dos gêneros
jornalísticos.
-Relacionar a linguagem verbal com a não-verbal para fazer a leitura de gráficos 
informativos, em forma de imagem ou mapa mental simples. (Ciclo da vida/crescimento de 
pessoas, animais e plantas; linha do tempo, etc.).
-Identificar os gêneros do campo jornalístico em vídeos na língua sinais.
-Interpretar o conteúdo de um texto jornalístico através da estratégia de respostas à 
perguntas, coletivamente e com o auxílio do professor. (“O quê? ” / “Quem? ” / “Quando? 
” / “Onde? ” / “Como? ” / “Por quê?”).
-Contrastar os elementos das estruturas frásicas simples dos gêneros jornalísticos no 
português com os elementos das estruturas frásicas simples dos gêneros jornalísticos na
língua de sinais.
-Selecionar textos de gêneros da vida pública, de acordo com sua curiosidade, interesse, 
necessidade e/ou solicitação do professor, em suportes físicos ou virtuais.
-Identificar cada gênero da esfera pública trabalhado e os suportes de circulação.
-Informar, por meio da língua de sinais, o assunto principal de um texto da vida pública 
lido.
-Formular hipótese sobre os elementos semióticos de um texto da vida pública, 
confirmando-as ou não ao longo da leitura.
-Interpretar o sentido de um texto do campo da vida pública através da união de todos os 
seus elementos semióticos.
-Identificar parágrafos, em textos que seguem essa estrutura, pelo início da primeira linha 
um pouco à frente da margem esquerda do texto.
-Concluir que as frases que estão contidas em um mesmo parágrafo têm relação de sentido 
entre si.
-Correlacionar o sentido de cada frase do parágrafo para encontrar o sentido único deste.
-Correlacionar o sentido de cada parágrafo para encontrar o sentido único do texto.
-Identificar o início e o fim de cada sentença pela visualização de letras maiúsculas no 
início das frases.

-Folhetos
-Outdoors
-Panfletos
-Slogans

- etc.
-Gêneros do

campo
jornalístico:
-Fotolegendas
-Manchetes de

jornais e revistas
-Notas
- etc.

Valorizar, 
inicialmente com 

auxílio do professor e 
gradativamente de 

forma autônoma, os 
textos literários 

(mundiais/ brasileiros 
– da cultura surda e 
não-surda) enquanto 
patrimônio cultural 
que envolve o lúdico, 
o imaginário e que 

promove os 
desenvolvimento s 

linguístico, cognitivo e 
psicossocial através 

da leitura por prazer

-Deduzir que as obras literárias constituem um patrimônio da expressão artística 
multicultural da diversidade nacional e mundial.
-Contrastar gêneros literários da cultura surda com gêneros literários da cultura não-
surda.
-Diferenciar as narrativas fictícias das narrativas reais.
-Deduzir que a principal função dos textos literários é o entretenimento.
-Acessar diferentes suportes de veiculação para ler a diversidade de gêneros literários.
-Inferir sobre o significado dos elementos semióticos na obra.
-Identificar os elementos composicionais de uma narração (Narrador, enredo, 
personagens, espaço e tempo).
-Identificar parágrafos, em textos que seguem essa estrutura, pelo início da primeira linha 
um pouco à frente da margem esquerda do texto.
-Concluir que as frases que estão contidas em um mesmo parágrafo têm mais relação de 
sentido entre si.
-Analisar a estrutura de cada frase pela decomposição de seus elementos.
-Relacionar cada elemento da frase à sua função/lugar no contexto da frase 
(sujeito/verbo/objeto), para a atribuição do sentido.
-Contrastar estruturas de frases dos gêneros literários no português,
com estruturas de frases com o mesmo sentido na língua de sinais.
-Correlacionar o sentido de cada frase do parágrafo para encontrar o
sentido único deste.
-Correlacionar o sentido de cada parágrafo para encontrar o sentido
único do texto.
-Identificar o início e o fim de cada sentença pela visualização de letras maiúsculas após 
pontuações finais.
-Distinguir a figura do autor da figura do narrador.
-Identificar o (a) personagem principal dentre os (as) demais
personagens de um enredo.

Gêneros Literários 
mundiais/brasileiros 
(da cultura surda e 

nãosurda):
-Contos
-Fábulas

-Histórias em
quadrinhos

-Lendas
-Poemas visuais

-Tirinhas
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-Fazer uma descrição do (a) personagem principal, em língua de sinais.
-Recriar a descrição do (a) personagem principal, em língua de sinais, com acréscimo de 
características da cultura surda à sua descrição.
-Identificar a personificação de animais em uma narrativa (características humanas).
-Identificar quando os fatos aconteceram e se desenvolveram em um enredo (identificação 
de pistas de marcas de tempo).
-Identificar onde os fatos aconteceram e se desenvolveram em um enredo (identificação de 
pistas de marcas de lugar).
-Descrever o lugar onde os fatos aconteceram e se desenvolveram em um enredo, em língua 
de sinais.
-Identificar as partes do enredo de uma narração: início, desenvolvimento/clímax e 
desfecho.
-Sistematizar, através de imagens, a ordem cronológica dos eventos de uma narrativa.
-Identificar o conflito tratado no enredo de uma narrativa.
-Formular hipóteses positivas e/ou negativas sobre a resolução do conflito apresentado em 
um enredo, confirmando-as ou não, por meio da leitura.
-Inferir as intenções sobre as ações de um ou mais personagens da
narrativa.
-Avaliar as ações dos personagens em um enredo através de elementos explícitos e 
implícitos no texto.
-Propor, em língua de sinais, uma forma pessoal de gerenciar o conflito apresentado na 
narrativa.
-Recontar a história ou parte dela, segundo o próprio interesse ou por seleção prévia do 
professor, através da língua de sinais.
-Recontar a história em língua de sinais, com alteração de parte e acréscimo ou não de 
elementos da cultura surda, segundo o seu interesse ou por solicitação do professor.
-Criar uma versão do enredo original de uma história com acréscimo de elementos da 
cultura surda.
-Avaliar as atitudes e/ou sentimentos de um personagem pondo-se em seu lugar.
-Identificar a moral de uma história.
-Comparar o conflito de uma narrativa com situações semelhantes da vida real.
-Associar as imagens, as palavras e os elementos gráficos nas histórias em quadrinhos e
nas narrativas em tirinhas para construir o sentido geral dos textos.
-Identificar a crítica social implícita nos enredos das histórias em quadrinhos e nas 
tirinhas.
-Perceber a estética e a forma de um poema visual.
-Comparar os padrões estéticos e a forma como acontece a manifestação dos sentimentos e 
emoções nos poemas da cultura surda e nos poemas visuais.
-Interpretar o sentido de um poema visual, através da distribuição e diagramação das 
letras, das ilustrações e de outros efeitos visuais que criam sentido no formato do texto na 
página.
-Indicar se os elementos semióticos do texto trabalhado fazem menção verbal, não-verbal 
ou de uma forma multimodal a outro (s) texto (s) de  diferentes manifestações artísticas. 
(Intertextualidade).
-Identificar-se com profissões ou formas de trabalho apresentadas em diferentes textos 
literários.
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2º ano do Ensino Fundamental I – Expressão Escrita (crianças de 7 anos
Habilidades atendidas (em negrito) e não atendidas no Ambiente

Competências 
Gerais Habilidades atendidas e não atendidas Gênero

Reconhecer, com a 
participação dos 

colegas e auxílio do 
professor, a 

importância da 
escrita para que as 

pessoas e as 
sociedades tenham 

um registro da 
memória com: 

histórias (reais e 
fictícias); com 

conhecimentos e 
informações; com 

regras; e, elementos 
culturais; que 

permitem a 
comunicação, a 
organização e o 

desenvolvimento na 
convivência social

-Identificar a escrita em vários espaços físicos e virtuais.
-Verificar a existência de registros da língua e na língua de sinais nos espaços físicos e 
virtuais.
-Experienciar em grupo as situações de dificuldades e impedimentos gerados pela falta de 
comunicação escrita.
-Identificar a escrita das línguas orais em vários elementos das manifestações artístico-
cultural.
-Expressar a escrita como elemento de arte, aproximando-a das artes plásticas e visuais 
(poemas visuais dentre outras manifestações).

Textos informativos 
multissemióticos 

sobre a história da 
criação da escrita das 

línguas orais e da 
criação das escritas 

das línguas 
visoespaciais. (As 
escritas surdas em 

Signwriting).

Realizar, com a 
participação dos 

colegas e auxílio do 
professor, a escrita 

de palavras em  
estruturas simples 
do português em 
diversas situações 
de registro e em 

diferentes suportes

-Planejar coletivamente o conteúdo do gênero da vida cotidiana a ser redigido (tema/assunto).
-Planejar coletivamente a situação comunicativa e tipologia textual a ser escrita, coletivamente 
(interlocutores, finalidade, suporte de criação e circulação, organização e forma do texto).
-Relacionar as características composicionais do gênero da vida cotidiana a ser escolhido 
à finalidade do projeto a ser redigido.
-Manter a fidelidade ao tema/assunto na escrita textual.
-Expressar na escrita as normas ortográficas, as convenções gráficas e gramaticais da 
língua.
-Demonstrar as marcas de tempo e de lugar na escrita.
-Revisar atentamente e ajustar a produção textual, de acordo com as especificidades da
tipologia trabalhada.
-Reescrever individualmente os textos escritos após revisão.
-Usar recursos linguísticos, discursivos e semióticos que somem sentido à produção do 
gênero escolhido.
-Utilizar diferentes suportes para escrever, reescrever, editar e publicar os textos criados.
-Elaborar textos injuntivos e prescritivos da rotina escolar, observando suas 
especificidades.
-Escrever individualmente e/ou coletivamente o gênero “lista”, com diferentes assuntos / 
temas, para catalogar, organizar e não esquecer.
-Estabelecer diálogo por escrito com frases simples, expressões de saudação, de cortesia e 
de tratamento em mensagens instantâneas ou em escritas textuais que requeiram os seus 
usos.
-Elaborar frases simples para a escrita de relatos informativos de processos, fatos e 
experiências.
-Escrever bilhetes, avisos e convites, à mão e/ou por meio digital, aproveitando as 
situações de vida cotidiana.
-Executar as ações implicadas no ato e na orientação da escrita cursiva (reconhecer, 
discriminar, distinguir e escrever os grafemas/ habilidades de caligrafia: qualidade dos traços, a 
distribuição espacial e das formas, bem como a orientação espacial do movimento na 
codificação gráfica e composição da palavra).
-Realizar a segmentação correta na escrita das palavras no texto.
-Usar a memória lexical na escrita de palavras.
-Escrever vocábulos reconhecidos e/ou trabalhados através dos gêneros da vida cotidiana, 
por meio de imagens e/ou evocação das suas representações semânticas.
-Ressignificar palavras do vocabulário da língua de sinais no português escrito.
-Ampliar seu léxico mental através da criação de novas significações por meio da escrita 
no português.
-Aplicar a escrita das letras maiúsculas e minúsculas nas estruturas dos gêneros da vida 
cotidiana.
-Escrever palavras e expressões de sua rotina e vivência.
-Escrever palavras e expressões orientadas por pesquisas em dicionários e glossários.
-Escrever ou copiar corretamente as palavras em ferramentas de buscas digitais.
-Reescrever corretamente palavras em buscas virtuais para o estabelecimento da relação 

Gêneros da vida 
cotidiana (da 

cultura surda e não 
surda): textos

injuntivos e
prescritivos
-Agendas
-Avisos
-Avisos

-Bilhetes
-Bilhetes

-Calendários
-Convites
-Convites
-Fatos e

experiências
-Folhetos de

eventos
-Informativos
de processos

-Instruções de
montagem

-Listas
-Receitas

-Regras de
convivência

-Regras de jogos
-Regulamentos

-Relatos
-etc.

-Sinalização visual 
do cotidiano social;
-Símbolos virtuais 

da comunicação nas 
redes sociais.
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significado e imagem.
-Reescrever de forma classificatória as palavras em ordem alfabética.
-Escrever números por extenso ou por algarismos até 99.
-Escrever as horas por extenso ou por algarismo.
-Compor a escrita de palavras pelas pistas de acréscimos recebidos em seus radicais 
(variações em gênero, número, grau; diferença de sentido/antônimos por acréscimos de 
prefixos de negação).
-Escrever palavras e/ou expressões simples que representam o significado dos elementos 
de sinalização e comunicação visual do cotidiano.
-Escrever palavras e/ou expressões simples que representam o significado dos emojis, 
emoticons e outros sinais de elementos da linguagem visual das redes sociais.
-Realizar a escrita correta de palavras que nomeiam seres reais ou imaginários, objetos, 
pessoas, animais e lugar.
-Aplicar a escrita de pronomes pessoais para evitar repetições na composição de frases e 
textos.
-Aplicar a escrita correta de palavras que caracterizam qualidade, estado e/ou 
especificação.
-Aplicar a escrita de palavras que exprimem ação com a adaptação de suas escritas para 
expressar as marcas de tempo.
-Escrever palavras que expressam marcas de lugar.
-Empregar na escrita palavras em seu sentido denotativo
corretamente.
-Empregar corretamente as pontuações (. / ? / ! /: /,) nas estruturas gramaticais simples da 
língua portuguesa.
-Empregar palavras em sentido conotativo em situações de uso contextualizado.
-Escrever sentenças interrogativas com pronomes e advérbios interrogativos em seus 
inícios.
-Organizar e desenvolver a confecção de um glossário pessoal da língua portuguesa.
-Seguir a normatização de glossários para surdos na concretização de seu glossário 
pessoal.
-Registrar em seu glossário, palavras e expressões das suas necessidades comunicativas, 
do conteúdo interdisciplinar e da sua realidade de contextualização multicultural.
-Avançar no processo de ortografia por meio de várias atividades escritas e atividades 
lúdicas que promovam a memorização.
-Identificar a importância da prática social de identificação e registro de dados pessoais.
-Preencher formulários simples, impressos ou virtuais, com dados pessoais.
-Expressar a fluência na escrita através da memória lexical, do domínio linguístico e das 
estratégias discursivas.

Adquirir, através 
da prática de 

escrita, 
inicialmente de 
forma coletiva e 
com auxílio do 

professor e com 
autonomia 

gradativa, o 
domínio de 

recursos
linguísticos e 

semióticos, com 
conscientização 

sobre as escolhas de 
palavras, 

expressões, 
construções simples 

e estratégias 
discursivas, que 

melhor se adequam 
às suas pretensões 
comunicativas e às 
oportunidades de 

expressão da 
criatividade no 

português

-Planejar coletivamente o conteúdo do gênero da vida pública a ser redigido (tema/assunto).
-Planejar a situação comunicativa e o gênero da vida pública a ser escrito (interlocutores, 
finalidade, suporte de criação e circulação, organização e forma do texto).
-Relacionar as características composicionais do gênero da vida pública a ser escolhido à 
finalidade do projeto a ser redigido.
-Manter a fidelidade aos temas/assuntos em suas escritas textuais.
-Seguir as normas ortográficas, as convenções gráficas e gramaticais da língua na escrita 
dos gêneros da vida pública.
-Expressar as marcas de tempo nas escritas dos gêneros da vida pública.
-Expressar as marcas de lugar nas escritas dos gêneros da vida pública.
-Revisar atentamente a produção textual do gênero da vida pública escolhido.
-Ajustar a produção textual, com foco nos elementos de coerência e coesão, de acordo com 
as especificidades do gênero trabalhado.
-Reescrever os textos escritos coletivamente após revisão.
-Utilizar diferentes suportes para escrever, reescrever, editar e publicar os textos criados.
-Utilizar recursos linguísticos e semióticos na produção de sentido no texto, em 
conformidade com o gênero escolhido.
-Escrever a segmentação correta das palavras nas frases e no texto.
-Escrever letras maiúsculas em início de frases e em substantivos próprios.
-Separar as sílabas de palavras no processo de translineação.
-Escrever as palavras de acordo com suas funções na estrutura da frase.
-Distinguir, na escrita de frases, palavras que nomeiam, palavras que caracterizam, 
palavras que expressam ação ou estado, que expressam marcas de tempo e lugar, 
empregando as corretamente.
-Escrever a ordem básica dos elementos em estruturas frasais simples, autonomamente 
(sujeito + predicado).
-Desenvolver a escrita frásica simples por meio da estratégia de estruturação de enredo 
conforme cada situação de uso (QUEM, COMO É?) / (QUEM, FAZ O QUÊ?) / (QUEM, 
FAZ O QUÊ, ONDE? / QUANDO?).
-Escrever as sequências de palavras possíveis na estrutura simples da língua, com 
expressão de sentido.
-Aplicar regras de formação de plural e de feminino na escrita de palavras de uma frase 

Gêneros da vida
pública (da

cultura surda e
não surda):
-Gêneros do

campo
publicitário:
-Adesivos de

carros e ônibus
-Anúncios

-Blogs
-Campanhas de
conscientização
para o público

infantil
-Cartazes

-Embalagens
-Folhetos
-Outdoors
-Panfletos
-Slogans
-Software

-etc.
-Gêneros do campo

jornalístico:
-Fotolegendas
-Manchetes de

jornais e revistas
-Notas
-Etc.

-Sinalização visual 
do cotidiano social;
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para que combinem.
-Usar pronomes pessoais nas frases para evitar repetições de nomes.
-Usar os verbos de ligação SER, TER, FICAR, em situações contextualizadas de descrição 
em frases simples.
-Empregar palavras que exprimem ações na escrita de frases simples do tipo: sujeito + 
predicado/quem + faz o quê?
-Escrever, em frases, várias palavras de sua rotina e vivência que expressam ações, 
fenômenos da natureza, estado ou mudança de estado.
-Alterar a escrita de palavras para a marcação do tempo da ação, do fenômeno da 
natureza, do estado ou mudança de estado (presente do indicativo, pretérito perfeito e 
futuro do presente)
-Efetuar pesquisas para realizar a escrita de palavras que se alteram para expressar a 
marca de tempo.
-Elaborar respostas escritas para os enunciados simples e objetivos das tarefas escolares.
-Participar da elaboração coletiva de uma sequência de frases simples na formação de uma 
situação-problema da numeracia, correspondente a esta fase da aprendizagem.
-Escrever diálogos por meio de mensagens instantâneas ou  registros impressos, com 
frases simples; expressões de cumprimento, cortesia, tratamento; e elementos de 
comunicação não verbal.
-Usar os sinais gráficos de pontuação (? / . / ! / : / , ) na substituição escrita das expressões 
faciais e corporais da língua de sinais brasileira.
-Escrever as pontuações para complementação e/ou alteração de sentidos das sentenças 
escritas.
-Usar o ponto final para encerrar um período simples de sentença afirmativa ou negativa.
-Usar o ponto de exclamação ao escrever frases de surpresa, entusiasmo, horror, ordem, 
súplica.
-Usar dois-pontos antes de enumerações em frases.
-Usar a vírgula para separar elementos de uma enumeração em frases.
-Usar o ponto de interrogação ao escrever frases de interrogação direta.
-Reproduzir na escrita as situações de uso das sentenças fixas interrogativas que evocam 
os pronomes “QUE”, “QUAL”, “QUANTOS (AS)”.
-Usar os pronomes interrogativos e os advérbios interrogativos na escrita de frases 
interrogativas diretas.
-Utilizar a pontuação medial e final dos textos para escrever uma (s) ideia (s) 
compreendida (s) em um espaço definido.
-Identificar quando deve escrever as letras maiúsculas e minúsculas, cursiva e script, nos 
diferentes contextos de uso nas frases.
-Realizar coesões em frases simples e em orações coordenadas usando a conjunção “e”.

-Símbolos virtuais 
da comunicação nas 

redes sociais.

Integrar, com a 
participação dos 

colegas e auxílio do
professor, a escrita 

dos gêneros 
literários às demais 

produções

-Planejar o conteúdo do gênero literário a ser redigido (tema/assunto).
-Selecionar as decisões, os recursos e as situações de pesquisas no momento da escrita.
-Planejar coletivamente a situação comunicativa e o gênero literário a ser escrito 
(interlocutores, finalidade, suporte de criação e circulação, organização e forma do texto).
-Escrever um gênero literário.
-Relacionar as características composicionais do gênero literário a ser escolhido à 
finalidade do projeto a ser redigido.
-Manter a fidelidade aos temas/assuntos em suas propostas nas escritas textuais.
-Seguir as normas ortográficas, as convenções gráficas e gramaticais da língua na escrita 
textual.
-Expressar, na escrita, as marcas de tempo e de lugar.
-Revisar atentamente e ajustar a produção textual, com foco nos elementos de coerência e 
coesão, de acordo com as especificidades do gênero trabalhado.
-Reescrever individualmente os textos escritos coletivamente após revisão.
-Utilizar diferentes suportes para reescrever, editar e publicar os textos criados 
coletivamente.
-Utilizar recursos linguísticos e semióticos na produção de sentido, em conformidade com 
o gênero escolhido.
-Desenvolver a escrita coletiva de narrativas atentando-se para os elementos de suas estruturas 
(narrador, enredo, personagem principal e demais personagens, espaço, tempo).
-Marcar, na escrita, os parágrafos, pelo início da primeira linha um pouco à frente da 
margem esquerda do texto.
-Elaborar frases em um mesmo parágrafo que têm mais relação de sentido entre si.
-Construir o sentido de cada frase pela composição de seus elementos e suas funções na 
estrutura possível em português.
-Construir, na escrita, o sentido do parágrafo através da correlação do sentido de cada 
frase.
-Correlacionar, na escrita, o sentido de cada parágrafo para encontrar o sentido único do 
texto pretendido.
-Marcar, na escrita, o início e o fim de cada sentença pelo uso de letras maiúsculas no 
início e pontuações finais no encerramento destas.
-Organizar cronologicamente sequências de imagens para participar de escritas coletivas de 
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narrativas.
-Relacionar cada gravura à escrita de uma fase específica do enredo a qual corresponde 
(início, desenvolvimento/clímax e desfecho).
-Produzir, na escrita, a personificação de objetos e animais em narrativas através de 
descrição.
-Desenvolver a “moral da história” nas escritas coletivas das narrativas em fábulas.
-Produzir a escrita do enredo de histórias em quadrinhos e tirinhas através da associação 
e análise de seus recursos gráficos e imagens (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
-Relacionar a linguagem verbal e não-verbal para confeccionar gráficos informativos em forma 
de imagens ou mapas mentais simples (ciclo da vida/crescimento de pessoas, animais e plantas; 
linha do tempo etc.).
- Criar poemas visuais.
-Inspirar-se em elementos da cultura surda para traduzir, adaptar e escrever em 
português piadas, poemas, contos, narrativas etc.
-Fazer a legendagem, com frases simples em português, de cenas ou vídeos da cultura 
surda.
-Realizar a edição e publicação de textos dominando as ferramentas digitais para este uso. 
-Utilizar softwares e programas de edição para inserir recursos multissemióticos que 
trazem efeitos de sentido ao texto.
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Titulo do Texto:  “A aranha Cartomante”
Ano: 2014
Turma aplicada: 3º ano ensino fundamental I
Faixa etária: 9 a 11 anos

Desenvolvimento das atividades do projeto para a(o) docente

Atividades para a(o) docente realizar no Ambiente Selecionada

1 Fazer upload de vídeo de interpretação em Libras e do texto escrito da fábula. X
2 Fazer upload de um novo vídeo fazendo alguns questionamentos acerca da fábula narrada. X
3 Por último, fazer upload de um terceiro vídeo solicitando que a(o) discente desenhe na tela a fábula 

narrada em Libras.
X

4 Fazer upload de vídeo solicitando que a(o) discente observe a fábula escrita e destaque as palavras que 
conhece fazendo uso da cor.

X

5 Imprimir o texto em forma de cartaz e etiquetas com os parágrafos para serem trabalhados em sala de aula. X
6 Elaborar exercício para que a(o) discente organize as etiquetas diretamente na tela. X
7 Elaborar um exercício em que a(o) discente precisa fazer um desenho associado a uma frase. X
8 Cada frase apresentada na tela tem um vídeo em Libras correspondente. X
9 Fazer upload de vídeo com a narração da nova fábula, e de um segundo vídeo, que instigue a(o) discente a

fazer a leitura do texto apresentado na tela e destaque as palavras que conhece.
X

10 Elaborar exercício no ambiente contendo um panfleto de viagens e um vídeo contextualizando as
informações contidas no panfleto.

X

11 Fazer upload de vídeo, que questiona a(o) discente sobre suas próprias viagens, solicitar, ao final, que a(o)
discente desenhe alguma viagem que já fez e elabore uma frase condizente a ela.

X

12 Fazer upload de vídeo explicando cada informação visual associada ao texto do panfleto. X
13 Elaborar um exercício no qual recorta algumas imagens, logomarcas e ícones do panfleto e solicita que 

a(o) discente elabore seu panfleto.
X

14 Fazer upload de vídeo com a interpretação do texto em Libras. X
15 Fazer upload de vídeo solicitando que a(o) discente destaque as palavras que conhece. X
16 Fazer upload de vídeo solicitando que a(o) discente extraia determinadas informações do texto acerca de 

raposas.
X

17 Fazer upload do folder digitalizado sobre aranhas. X
18 Fazer upload de vídeo solicitando que a(o) discente destaque as palavras que conhece. X
19 Fazer upload de vídeo com a interpretação do texto em Libras. X
20 Fazer upload de vídeo solicitando que a(o) discente encontre determinadas informações no texto. X
21 Fazer upload de vídeo explicativo e propõe atividade em que, a partir de imagens, o discente escreva frases 

utilizando o verbo “ser” no contexto do que visualiza em cada imagem.
X

22 Fazer upload de vídeo instigando a(o) discente a elaborar hipótese acerca do texto apresentado na tela e 
destacar as palavras que conhece.

X

23 Fazer upload de um segundo vídeo no qual interpreta toda a informação textual apresentada. X
24 Elaborar exercício de esquema textual, em que a(o) discente precisa encontrar determinadas informações 

no texto e transpô-las para o esquema.
X

25 Fazer upload de vídeo explicando o exercício. X
26 Fazer upload de vídeo no qual instiga a(o) discente a fazer nova leitura do texto apresentado na tela e 

destacar as palavras que conhece.
X

27 Fazer upload de vídeo solicitando que a(o) discente observe a fábula escrita e destaque as palavras que 
conhece fazendo uso da cor.

X
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Desenvolvimento das atividades do projeto para a(o) discente

Atividades para a(o) Discente Realizar no Ambiente Selecionada

1 Assistir aos vídeos da(o) docente narrando a fábula, fazendo questionamentos acercada mesma e 
solicitando que ele desenhe a fábula narrada.

2 Visualizar a fábula escrita ao lado do vídeo.
3 Desenhar a fábula fazendo uso do ambiente e das ferramentas de desenho disponíveis.
4 Observar o texto na tela e destaca as palavras que conhece com as ferramentas de seleção de texto.
5 Realizar exercício de organização dos parágrafos com as etiquetas diretamente na tela.
6 Na sequência, a(o) discente com o apoio do exercício de parágrafo finalizado, realiza um segundo 

exercício de preencher lacunas ou silhueta.
7 Desenhar sua interpretação de cada frase proposta na atividade fazendo uso das ferramentas de desenho.
8 Visualizar o texto na tela e consulta o glossário preparado pela(o) docente acerca da fábula.
9 Fazer upload de vídeo (individual ou coletivo) de dramatização da fábula lida.
10 Elaborar uma frase sobre sua viagem fazendo uso do editor de texto.
11 Elaborar um desenho condizente à frase que escreveu fazendo uso da ferramenta de desenho.
12 Utilizar o editor de texto e arrastar as imagens, logomarcas e ícones pela tela, elabora seu próprio 

panfleto.
13 Tentar fazer leitura individual.
14 Consultar glossário.
15 Consultar dicionário.
16 Destacar as palavras conhecidas no texto fazendo uso do editor de texto.
17 Observar o texto na tela e extrai as informações solicitadas pela(o) docente, preenchendo lacunas no 

caderno de exercícios.
18 Tentar ler o texto na tela e destaca as palavras que conhece com as ferramentas de seleção de texto;
19 Observar o texto na tela e extrai as informações solicitadas pela(o) docente, preenchendo lacunas no 

caderno de atividades.
20 Escrever frases associadas às imagens e utilizando o verbo “ser”.
21 Completar no exercício as informações do esquema textual elaborado pelo docente (peso, medidas, 

expectativa de vida, entre outros).
22 Observar o texto na tela e destaca as palavras que conhece com as ferramentas de edição de texto.
23 Assistir aos vídeos do docente narrando a fábula, fazendo questionamentos acerca da mesma e 

solicitando que ele desenhe a fábula narrada.
24 Visualizar a fábula escrita ao lado do vídeo.
25 Consultar glossário pertinente à fábula.
26 Consultar dicionário.
27 Desenhar a fábula fazendo uso do ambiente e das ferramentas de desenho disponíveis.
28 Observar o texto na tela e destaca as palavras que conhece com as ferramentas de edição de texto.
29 Destacar Sujeito, Verbo e Objeto, cada qual em uma determinada cor previamente definida pela(o)

docente. Por exemplo: sujeitos em amarelo, verbos em verde e objetos em azul.
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O projeto EduPesquisa utilizou a metodologia da Via Direta, e, a partir desses experimentos, para a presente 
tese, as atividades do projeto foram analisadas conforme o Quadro a seguir:

Atividade 1 Faixa etária
6 a 10 Palavra Gênero 

Literario Objetivo da atividade

Palavras para falar 
de tempo (advérbio).

Crianças de 6 a 
10 anos.

Hoje, depois, 
Em seguida, 
Enfim;
ou seja, 
trabalha-se aqui 
com a 
caracterização.

Livro 
história: De 
tempo/de 
lugar separar 
a função.

Achar conexões possíveis no texto.
Texto: hoje, de manhã cedo. 
Seu Luis cavou um buraco enorme no chão. 
Nesse buraco enorme.
Seu Luis deixou cair uma semente cheia de 
promessas.

Depois, seu Luis tapou o buraco enorme e pulou 
em cima com todas as forças para pisotear. 

Em seguida, Seu Luis molhou bem a terra com 
seu regador. Enfim, o Seu Luis falou: estou 
esperando por você.

Tema: o urso
Produção textual: o 
que vai acontecer 
agora? A instrução à 
criança deve ser 
muito bem 
formulada.

O foco: como a 
criança está 
aprendendo.

Releitura em 
voz alta, 1º o 
texto e depois a 
ilustração 
quanto menor a 
criança, mais 
ela se foca no 
detalhe e não 
no todo. Não 
esquecer que os 
recursos 
gráficos do 
livro também 
são indícios de 
leitura.

Revista: 
colocar em 
forma de 
quadro, a 
sequência da 
história 
(sequência 
visual). 

Ao utilizar material digitalizado, mostrar o 
original na sala de aula. 

Trabalhar todas as informações da página: título, 
subtítulo, numeração de página, sumário, entre 
outros. 

Trabalhar seres vivos vegetais... animais.
A Caixa alta e a caixa baixa.
Os franceses acreditam que não é importante 
começar com a letra bastão.

Mas é importante diferenciar maiúsculas e as 
minúsculas para compreender o início da frase... 

Mostra o texto primeiro, pois, se mostrasse a 
imagem, esta dominaria toda semântica do texto.

Revistas
Interpretação do 
texto

Crianças de 6 a 
10 anos

Explorar o 
sumário e os 
demais 
elementos 
característicos 
de uma revista.

Revista 
recreio 

Ampliação da Imagem para instigar a criança a 
questionar o que representa a tal imagem.

Cartaz de vacinação 
do SUS Logo –
inferência várias 
questões “leve seu 
super-herói menor 
de 5 anos ao posto 
de vacinação e não 
se esqueça da 
caderneta.” 

“Leve seu 
super-herói 
menor de 5 
anos ao posto 
de vacinação e 
não se esqueça 
da caderneta.”

Cartaz de 
vacinação do 
SUS

Explorar a caderneta de vacinação (outro 
gênero). 

Livros: apresentar o título (falar) e instigar qual é 
a capa (apresentar várias capas de livros e 
perguntar às crianças qual é o livro que irão ler).

Apresentar o autor... 
Trabalhar dados sobre o autor. 
Trabalhar sempre as hipóteses das(o) discentes

Livro: A maior flor 
do mundo (José 
Saramago).

Leitores 
iniciantes

Livros com 
estrutura 
repetitiva A 
relação texto-
imagem é 
explícito.

Livro com
texto.
Deixar a 
criança 
aflorar a 
imaginação
Se a(o)
docente
pergunta, a 
criança 
responde com 
uma só 
palavra... 

Maior flor do mundo (indonésia). Ampliação das 
imagens.

Destaques para algumas frases do autor..
Palavra calçada (substantivo), outras palavras
derivadas.
Explorar a categorização com as crianças. 
Primeiro o texto As crianças devem reagir à 
escrita. 

Contar uma história é diferente de ler uma 
história escrita.
Não instigar a sistematização, mas aguçar a 
percepção.
Mostrar o todo. 
A reação à escrita é natural.
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A descrição dos critérios da WCAG de acessibilidade

Quadro 3.1: Critérios de sucesso da Web 2.1 WCAG

N.º Critério TDescrição do critério de sucesso WCAG Nível de 
conformidade

Critério 1.2.1
(perceptível)

Apenas áudio ou apenas vídeo (pré-gravado) – alternativas em texto
Deve ser fornecida uma alternativa para o conteúdo apresentado. Apenas áudio: fornecer 
transcrição descritiva em texto; apenas vídeo: fornecer áudio alternativo e/ou transcrição 
descritiva em texto.

Nível A

Critério 1.2.2
(perceptível)

Legendas (pré-gravado) – multimídia baseada em tempo
Devem ser fornecidas legendas para todo conteúdo que contenha áudio pré-gravado (apenas 
áudio ou vídeo com áudio).
Multimídia baseada em tempo.

Nível A

Critério 1.2.6
(perceptível)

Língua de sinais – multimídia baseada em tempo
Deve ser fornecida interpretação em língua de sinais (exemplo: Libras) para todo conteúdo 
que contenha áudio pré-gravado.

Nível AAA

Critério 1.3.1
(Perceptível)

Informações e relações – adaptável
A estrutura e as relações entre os componentes da tela devem fazer sentido tanto para a visão 
quanto para a audição. 
Nota para DEV: código semanticamente correto atende completamente esse critério.

Nível A

Critério 1.3.2
(perceptível)

Sequência com significado – adaptável
A ordem de leitura e a navegação pelos componentes em tela devem fazer sentido para o 
usuário.
Nota: a ordem estrutural dos componentes visíveis em tela deve ser a mesma ao se reproduzir 
o conteúdo por meio de um leitor de telas.
Nota 2: utilizar em conjunto com critério 2.4.3.

Nível A

Critério 1.3.3
(perceptível)

Características sensoriais – adaptável
Qualquer tipo de instrução não deve depender, apenas, de forma, tamanho, localização visual 
ou som.
Exemplos: evitar "clique no botão verde", "clique no botao abaixo" ou "ao ouvir o bip, 
selecione uma opção".

Nível A

Critério 1.3.5
(perceptível)

Identificar o objetivo de entrada – adaptável
O objetivo de entrada de um campo deve ser claramente definido (exemplo: para um campo 
de e-mail, deve-se aplicar corretamente o tipo de entrada de dados e-mail – input type="e-
mail") e, sempre que possível, deve-se habilitar o atributo de autocompletar.
Nota: ver em conjunto com os critérios 2.4.6 e 3.3.2.

Nível AA

Critério 1.4.1
(perceptível)

Utilização de cores – discernível
Cores não devem ser utilizadas como única maneira de transmitir conteúdo ou distinguir 
elementos visuais.
Exemplo: uma mensagem de erro em formulário deve trazer indicações visuais, textos e 
também mudança de cor do formulário (e não apenas a mudança de cor).

Nível A

Critério 1.4.3
(perceptível)

Contraste Mínimo – discernível
Textos devem ter uma relação de contraste* entre primeiro e segundo plano de, ao menos, 
4.5:1.
Nota: textos em tamanhos de fontes maiores (a partir de 18pt ou 14pt bold) podem ter uma 
relação de contraste de 3:1.
Nota 2: ver critério completo para entender relação de contraste.

Nível AA

Critério 1.4.4
(perceptível)

Redimensionar texto – discernível
O conteúdo em texto deve ser legível e funcional mesmo quando a tela for ampliada em até 
200% do seu tamanho padrão.

Nível AA

Critério 1.4.6
(perceptível)

Contraste melhorado – discernível
Textos devem ter uma relação de contraste* entre primeiro e segundo plano de ao menos 7:1.
Nota: textos em tamanhos de fontes maiores (a partir de 18pt ou 14pt bold) podem ter uma 
relação de contraste de 4.5:1. 
Nota 2: ver critério completo para entender relação de contraste.

Nível AAA

Critério 1.4.8
(perceptível)

Apresentação visual do texto – discernível
Para a apresentação visual de blocos de texto, pode apresentar da seguinte maneira: as cores 
de primeiro e segundo plano podem ser selecionadas pelo usuário. A largura não tem mais de 
80 caracteres ou glifos (40 se CJK). O texto não é justificado (alinhado às margens esquerda e 
direita). O espaçamento de linha (entrelinha); é de, pelo menos, um espaço e meio dentro dos 
parágrafos, e o espaçamento de parágrafo é, pelo menos, 1,5 vezes maior do que o 
espaçamento de linha. O texto pode ser redimensionado sem tecnologia de assistência em até 
200 por cento de uma maneira que não exija que o usuário role, horizontalmente, para ler uma 
linha de texto em uma janela de tela inteira.

Nível AAA

Critério 1.4.8 Refluxo – discernível Nível AA
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(perceptível) Ao se aplicar zoom de até 400% na tela, não deverá ocorrer rolagem (scroll) vertical e 
horizontal ao mesmo tempo.

Critério 1.4.11
(perceptível)

Contraste não textual – discernível
Componentes de interface (exemplo: botões) e imagens essenciais para o entendimento do 
conteúdo devem ter uma relação de contraste entre primeiro e segundo plano de ao menos 
3:1.
Nota: ver critério completo e em conjunto com 1.4.3 e 1.4.6.

Nível AA

Critério 1.4.12
(perceptível)

Espaçamento de texto – discernível
Não deve ocorrer nenhuma perda de conteúdo ou funcionalidade quando o usuário adapta o 
conteúdo em tela para: entrelinhas de ao menos 1.5x o tamanho da fonte; parágrafos de, ao 
menos, 2x o tamanho da fonte.
Nota: ver critério completo para mais informações.

Nível AA

Critério 1.4.13
(perceptível)

Conteúdo em foco por mouse ou teclado – discernível
Conteúdos adicionais (exemplo: tooltip ou sub-menu) não devem ser acionados apenas com 
foco por mouse (mouseover) ou teclado. Caso isso ocorra, certas condições devem ser 
atendidas.
Nota: ver critério completo para verificar as condições.

Nível AA

Fonte: https://github.com/acessibilidade/toolkit

Quadro 3.2: Critérios de sucesso da Web 2.1 WCAG

N.º Critério Descrição do critério de sucesso WCAG Nível de 
conformidade

Critério 2.1.1
(operável)

Teclado – acessível por teclado
Toda funcionalidade deve estar disponível para utilização com teclado, a menos que a 
funcionalidade não possibilite o controle apenas por teclado.

Nível A

Critério 2.1.2
(operável)

Teclado – acessível por teclado
Deve ser possível navegar de e para todos os elementos sem qualquer tipo de bloqueio de 
teclado.

Nível A

Critério 2.1.3
(operável)

Teclado (Sem exceção) – acessível por teclado
Toda funcionalidade deve estar disponível para utilização com teclado.
Nota: ao atender este critério, o critério 2.1.1 (A) também estará atendido.

Nível AAA

Critério 2.1.4
(operável)

Atalhos de teclado por caractere – acessível por teclado
Deve-se evitar a criação de atalhos de teclado utilizando apenas simples caracteres (letras, 
números, pontuações etc.). Caso isso ocorra, certas condições devem ser atendidas.
Nota: ver critério completo para verificar as condições.

Nível AA

Critério 2.2.3
(operável)

Sem limite de tempo – tempo suficiente
Nenhuma funcionalidade deve possuir limite de tempo para que uma ação seja executada.

Nível AAA

Critério 2.4.2
(operável)

Página com título – navegável 
Páginas ou telas devem possuir um título que descreva claramente a sua finalidade.

Nível A

Critério 2.4.3
(operável)

Ordem do foco – navegável 
A navegação (por meio de um teclado) por elementos focáveis em tela deve ser sequencial e 
lógica de acordo com o conteúdo apresentado.
Nota: utilizar em conjunto com critério 1.3.2.

Nível A

Critério 2.4.4
(operável)

Finalidade do link (em contexto) – navegável 
A finalidade de cada link deve ser determinada a partir do texto do próprio link ou a partir do 
contexto no entorno.

Nível A

Critério 2.4.5
(operável)

Várias formas (em contexto) – navegável 
O usuário sempre deve ter opções e formas diferentes para acessar ou localizar um 
determinado conteúdo.
Exemplo: um mesmo conteúdo pode ser acessado por um menu de navegação e um campo 
de busca no site.

Nível AA

Critério 2.4.6
(operável)

Cabeçalhos e rótulos – navegável 
Títulos e subtítulos de conteúdos e rótulos (labels) de formulários devem descrever, 
claramente, a finalidade dos elementos ou agrupamentos sem que haja ambiguidade em seu 
entendimento.
Nota: ver em conjunto com critérios 1.3.5 e 2.4.2.

Nível AA

Critério 2.4.7
(operável)

Foco visível – navegável
Ao se navegar por teclado (ou toque), deve ser possível identificar visualmente e facilmente 
qual elemento da página ou tela tem o foco no momento.

Nível AA

Critério 2.4.8
(operável)

Localização – navegável
Deve ser fornecido um meio para o usuário se orientar entre os conteúdos de um mesmo 
conjunto de páginas ou telas. 
Exemplo: utilizar um breadcrumb.

Nível AAA

Critério 2.4.8
(operável)

Finalidade do link (apenas link) –navegável
A finalidade de cada link deve ser determinada a partir do texto do próprio link. 
Nota: ao atender este critério, o critério 2.4.4 (A) também estará atendido.

Nível AAA

Critério 2.4.10 Cabeçalhos da seção – navegável Nível AAA
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(operável) Sempre que possível, devem-se fornecer títulos em diferentes sessões e níveis, permitindo 
que o usuário identifique facilmente a hierarquia das informações em um determinado 
conteúdo.
Nota: este critério abrange, exclusivamente, conteúdo textual, não confundir com 4.1.2.

Critério 2.5.3
(operável)

Rótulo no nome acessível – modalidade de entrada
Qualquer rótulo (label) visível deve ser lido, exatamente, da mesma forma por leitores de 
tela. Caso haja descrição adicional, o rótulo visível deverá ser o primeiro a ser lido (exemplo: 
em um botão, cujo rótulo seja "compre já", a leitura deverá ser semelhante a "compre já o 
produto XYZ").

Nível A

Critério 2.5.5
(operável)

Tamanho da área clicável – modalidade de entrada
O tamanho de áreas clicáveis deve ser de, ao menos, 44x44 pixels, a não ser que a área 
clicável esteja em uma frase ou bloco de texto.

Nível A

Fonte: https://github.com/acessibilidade/toolkit

Quadro 3.3: Critérios de sucesso da Web 2.1 WCAG

N.º Critério Descrição do critério de sucesso WCAG Nível de 
conformidade

Critério 3.1.1
(compreensível)

Idioma da página – legível
O idioma do conteúdo deve ser definido em cada uma das páginas ou telas da aplicação.

Nível A

Critério 3.1.3
(compreensível)

Palavras incomuns – legível
Caso use palavras técnicas ou jargões, forneça um glossário ou explicações que informem ao 
usuário seu significado.

Nível AAA

Critério 3.1.4
(compreensível)

Abreviações – legível
Abreviações e/ou acrônimos devem ser identificados diretamente no conteúdo ou por meio de 
uma forma que possibilite a apresentação de sua definição por extenso.

Nível AAA

Critério 3.2.3
(compreensível)

Navegação consistente – previsível
Componentes de navegação de um mesmo site ou aplicação que são exibidos em telas 
diferentes devem ser apresentadas sempre na mesma posição em relação aos demais 
componentes (exemplo: tab bar em um aplicativo).

Nível AA

Critério 3.3.1
(compreensível)

Identificação do erro – assistência à entrada
Erros, durante e após o preenchimento de dados em formulários, devem ser identificados de 
forma específica e clara para o usuário. 
O acesso aos campos com erros também deve ser simplificado.

Nível A

Critério 3.3.2
(compreensível)

Rótulos e instruções – assistência à entrada
Rótulos (labels) devem identificar os respectivos campos de formulários de forma clara e 
correta. Forneça instruções de tela ou dicas de preenchimento dos campos sempre que 
possível.

Nível A

Critério 3.3.3
(compreensível)

Sugestão de erro – assistência à entrada
Forneça sugestões simples para que o usuário consiga corrigir, facilmente, os erros de 
preenchimento. 

Nível AA

Critério 3.3.5
(compreensível)

Ajuda – assistência à entrada
Caso um rótulo (label) não seja suficiente para explicar o preenchimento de um determinado 
campo, uma ajuda contextualizada deve ser fornecida.

Nível AAA

Fonte: https://github.com/acessibilidade/toolkit

Quadro 3.4: Critérios de sucesso da Web 2.1 WCAG

N.º Critério Descrição do Critério de sucesso WCAG Nível de 
conformidade

Critério 4.1.1
(robusto)

Análise (código) – Compatível
Erros significativos de validação ou análise de semântica de código devem ser evitados. 
Nota para DEV: deve-se utilizar alguma ferramenta para validação da semântica e 
identificação de erros comuns.

Nível A

Critério 4.1.2
(robusto)

Nome, função, valor – compatível
Nomes, funções, valores e estados dos componentes devem ser identificados corretamente 
por tecnologias assistivas.
Nota para DEV: código semântico fornece naturalmente boa parte dessas informações.

Nível A

Critério 4.1.3
(robusto)

Mensagens de status – compatível
Qualquer tipo de mensagem informacional e relevante ao usuário após executar uma ação 
deve ser transmitida sem que haja mudança de foco no elemento que originou a informação.

Nível AA

Fonte: https://github.com/acessibilidade/toolkit
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