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RESUMO

O português na modalidade escrita é uma segunda língua para as pessoas surdas e
em virtude disso apresenta inúmeros desafios. Entre estes estão a falta de materiais
didáticos, métodos de ensino baseados na visualidade e mídias digitais com
recursos em língua de sinais. Nas mídias digitais, acerca dos materiais didáticos e
vídeos, são percebidas lacunas, como a falta de recursos em língua de sinais,
variação linguística, apresentação e locação dos intérpretes de língua de sinais e
adequação do vocabulário para as crianças surdas. A partir disso, o objetivo deste
trabalho é propor uma síntese de recursos de tecnologia multimídia em língua de
sinais que auxiliam na aprendizagem de crianças surdas. Para atingir o proposto, foi
realizada uma revisão integrativa da literatura sobre o uso de recursos em língua de
sinais no ensino de crianças surdas. As bases utilizadas para tanto, foram: Banco de
Teses da CAPES, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD),
ERIC, NDLTD, Open Access Theses and Dissertations (OATD), ProQuest
Dissertations; Theses Global (PQDT Global), SciELO, Scopus, Web of Science e
ASIS. A pesquisa realizada é exploratória e descritiva, e contou com uma análise
descritiva dos trabalhos encontrados. Os achados evidenciam que os recursos
educacionais, entre eles: Realidade Aumentada, Avatares 3D, História em
quadrinhos, entre outros, são ricos e relacionados à língua de sinais e influenciam
positivamente no desenvolvimento de crianças surdas.

Palavras-chave: Crianças Surdas; Desenvolvimento Linguístico; Educação; Línguas
de Sinais; TDIC.



ABSTRACT

Portuguese in written form is a second language for deaf people and, as a result, it
presents numerous challenges. Among these are the lack of didactic materials,
teaching methods based on visuality and digital media with resources in sign
language. In digital media, about teaching materials and videos, gaps are perceived,
such as lack of resources in sign language, linguistic variation, presentation and
location of sign language interpreters and adequacy of vocabulary for deaf children.
From this, the objective of this work is to propose a synthesis of multimedia
technology resources in sign language that help in the learning of deaf children. To
achieve the proposal, an integrative literature review was carried out on the use of
sign language resources in teaching deaf children. The databases used for this
purpose were: CAPES Theses Bank, Brazilian Digital Library of Theses and
Dissertations (BDTD), ERIC, NDLTD, Open Access Theses and Dissertations
(OATD), ProQuest Dissertations; Theses Global (PQDT Global), SciELO, Scopus,
Web of Science and ASIS. The research carried out is exploratory and descriptive,
and included a descriptive analysis of the works found. The findings show that
educational resources, including: Augmented Reality, 3D Avatars, Comics, among
others, are rich and related to sign language and positively influence the
development of deaf children.

Keywords: Deaf Children; Language Development; Education; Sign Languages;
TDIC.
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1 INTRODUÇÃO

Durante muito tempo, a língua de sinais foi proibida nos mais variados

espaços sociais, principalmente nos meios educativos. Atualmente se percebem

defasagens no ensino das pessoas surdas, não pela falta do uso da língua de sinais,

mas pela falta de profissionais qualificados e de materiais e recursos que estejam

adaptados para a sua realidade. No Brasil este cenário começou a mudar a partir de

Abril de 2002, uma vez que a Lei Nº 10.436, proporcionou visibilidade à língua

brasileira de sinais.

Uma das questões em torno deste trabalho é que mesmo após o

reconhecimento da LIBRAS e mesmo conquistando novos espaços sociais e

educacionais, se percebe pelo histórico da marginalização dos surdos e de sua

língua que a diversidade e vocabulário ainda estão fora do seu domínio. As barreiras

linguísticas não estão associadas apenas a imposição da língua oral, vista em

alguns espaços, mas sim, aos formatos de sala de aula, aos profissionais que estão

lecionando e aos materiais didáticos que são apresentados. Uma das problemáticas

em torno do vocabulário, é a falta de recursos em língua de sinais que possam ser

utilizadas nos anos iniciais e ao longo da trajetória educacional das pessoas surdas.

As barreiras linguísticas não são um problema exclusivo da educação das

crianças surdas nos anos iniciais. Surdos adultos, têm dificuldades comunicativas e

falta de acesso a publicações no mundo acadêmico. Este é um ponto a ser vencido

com a intenção de aproximar pesquisadores surdos e trabalhos científicos,

proporcionando compartilhamento de conhecimento, tema central do programa de

pós-graduação em engenharia e gestão do conhecimento. Para a autora deste

trabalho, o compartilhamento de conhecimento acontece quando as devidas

condições são dadas às pessoas que são surdas, de terem acesso em sua língua a

todas as informações que fazem parte do seu cotidiano.

A revisão sistemática da literatura, vem a auxiliar neste universo, uma vez

que contribui para encontrar trabalhos científicos publicados em diferentes idiomas,

sobre os recursos visuais em língua de sinais utilizados nos anos iniciais de crianças

surdas. Compreender este paradigma, traz à luz a organização do processo de

ensino aprendizagem bem como qualidade no ensino. Ao encontrar os recursos

utilizados nos meios educacionais, não apenas se estabelece o estado atual do

assunto, mas também como os recursos impactam na vida dos surdos. Com a
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devida estimulação, alunos surdos conseguem interagir com materiais didáticos,

com educadores e com seus colegas.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

As pessoas surdas dão significado a imagens, símbolos, vídeos e animações

a partir de uma compreensão própria. Isso não quer dizer que tenham percepções

diferentes das pessoas ouvintes, mas, talvez perspectivas mais apuradas em

determinados aspectos. Uma questão inicial a ser pensada neste trabalho é que o

alfabetismo visual tem suas características e está relacionado a forma como

pessoas surdas identificam certos elementos visuais. Para Dondis (2007, p. 227) o

alfabetismo visual, implica na compreensão e meios de compartilhar a certo nível de

universalidade. Espera-se, desta forma, que as pessoas possam tomar decisões

visuais com base em experiências e gostos individuais.

Para Santaella (2012) na educação de surdos, a visualidade, não apenas pela

sua importância, está emaranhada nas formas de comunicação, por conta do uso da

língua de sinais que é uma língua viso-espacial. Além disso, a visualidade, ligada à

comunicação visual, contribui para aquisição de novos conhecimentos e desenvolve

a sensibilidade necessária para que as pessoas saibam como as imagens se

apresentam, como indicam, qual o seu contexto, significado e como representam a

realidade (SANTAELLA, 2012, p. 13).

Para além da comunicação visual, as pessoas surdas apresentam

características que as distinguem das demais. A visualidade e a comunicação visual

estão presentes em uma cultura própria, a cultura dos surdos. Com base nesta

cultura e em suas diferenças, crianças surdas devem ter acesso a materiais

didáticos para o seu desenvolvimento educacional. Os materiais didáticos atuais,

podem ser vídeos, textos, animações, jogos, etc. A questão central é que muitas

vezes a língua de sinais não está incluída nestes recursos ou então não passam de

uma tradução, ao invés de ser pensadas a partir da perspectiva surda. Desta forma,

crianças surdas têm dificuldade ao adquirir o conhecimento que o material deseja

transmitir.

Duas imagens são aqui apresentadas para ilustrar duas situações distintas: a

Figura 1, que a tradução é realizada com a presença de um intérprete de língua de
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sinais e a outra (Figura 2) que é uma animação em língua de sinais, pensada a partir

da perspectiva surda.

Figura 1: Retorno às aulas em LIBRAS

Fonte:https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/noticias/conheca-os-guias-de-orientacao-para-a-volta
-as-aulas-em-libras (2022).

Figura 2: Animação “Mins e as mãozinhas"

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=zNCczm3jzgo (2022).

Ao avaliar as duas imagens é possível perceber não apenas a diferença entre

o tipo de informação repassada, mas também, como estas serão absorvidas por

crianças surdas. Não é comum, a depender da idade que as crianças que assistem

ao vídeo representado na Figura 1, não saibam tudo que foi sinalizado, ou então,

que não prestem atenção ao intérprete em relação ao fundo que parece ser mais

atrativo, causando perda de informações. Já na Figura 2, é vivenciada outra

situação. Como não existe um intérprete de LIBRAS, a criança fica imersa no
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conteúdo, não apenas pelos movimentos, mas pelos próprios personagens que

utilizam a língua de sinais a todo tempo.

A problemática geral desta pesquisa é que muitos vídeos, animações e outros

recursos estão sendo utilizados por professores em escolas do Estado de Santa

Catarina, e não são desenvolvidos para a realidade das crianças surdas, sendo

estes apenas traduzidos ou adaptados para língua de sinais e não criados a partir da

perspectiva surda. Além do mais, entre diversos trabalhos produzidos na academia,

muitos são pautados na perspectiva do ouvinte, não sendo este um problema, mas

uma situação a ser pensada. Com isso, a autora deste trabalho encontrou a

necessidade de buscar em bases de dados, trabalhos que relatem experiências ou

recursos utilizados em língua de sinais a fim de compreender o estado atual do tema

no cenário mundial.

1.1.1 QUESTÃO DA PESQUISA

Qual o impacto no desenvolvimento educacional de crianças surdas, frente às

tecnologias digitais que usam recursos em língua de sinais?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral
Propor uma síntese de recursos de tecnologia multimídia em língua de sinais

que auxiliam na aprendizagem de crianças surdas

1.3.2 Objetivos Específicos

1. Identificar um modelo de revisão sistemática da literatura aplicável ao caso;

2. Identificar recursos tecnológicos em língua de sinais utilizados na

aprendizagem das crianças surdas;

3. Construir uma matriz de síntese de conhecimento com os trabalhos

encontrados nas bases.
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1.4 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

Pessoas surdas são percebidas no território nacional, seja pelos olhos da

sociedade, sejam por meios quantitativos de pesquisa. O censo realizado pelo IBGE

em 2010, aponta que 9,7 milhões de brasileiros são deficiêntes auditivos, que são

compostos pelos mais variados níveis de surdez. Outro dado a ser levado em conta

é que a Cartilha do Censo de pessoas com deficiência do mesmo ano, apresenta

que 3,4 milhões de pessoas são surdas profundas (Brasil, p. 6). A estimativa é que 2

milhões de pessoas utilizem como meio de comunicação a LIBRAS, o que faz com

que as escolas adotem estratégias específicas para o ensino, alinhadas com a

legislação específica de acessibilidade. Esta situação tem incentivado pesquisas

com a intenção de auxiliar no processo de aprendizagem, como o grupo de pesquisa

LAMID1 (UFSC-EGC), em que são criados trabalhos que enfocam a acessibilidade,

usabilidade e demais tecnologias para as pessoas surdas.

Pesquisas como as de Quadros (1997) sugerem que a aquisição da língua de

sinais, pelas pessoas surdas, ocorre desde os anos iniciais e seu desenvolvimento

cognitivo depende fundamentalmente do contato com a língua. No entanto, não se

viam grandes avanços no ensino dos surdos no geral. Algo começou a ser feito,

efetivamente, a partir da Lei 10.436, de 24 de abril de 2002 (BRASIL, 2002), que

resultou no reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais como meio legal de

comunicação. Para reforçar esta lei, surge em 2005, o Decreto 5626, de 22 de

dezembro (BRASIL, 2005), que determina a Libras seja incluída como disciplina

obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério,

em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de

ensino, públicas e privadas e optativa nos demais cursos de educação superior e na

educação profissional. A Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 (BRASIL, 2015), é

considerada como um marco legal para as pessoas que têm alguma deficiência.

Esta assegura e promove igualdade e condições, no sentido da inclusão social.

Um pouco mais recente, a lei 13.005 (BRASIL, 2014), acaba por aprovar o

Plano Nacional de Educação, que garante nas suas metas, a oferta da educação

bilíngue, em que se considera a LIBRAS como primeira língua (L1). No mesmo ano,

o relatório de Política Linguística para a Educação Bilíngue (Língua Portuguesa e

1 LAMID - Laboratório de Mídias, coordenado atualmente pela professora Vânia Ribas
Ulbricht.
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Língua Brasileira de Sinais), auxiliou na criação de uma política linguística que

favoreceu o uso das duas línguas mencionadas com a intenção de criar um currículo

escolar mais eficiente. Dentre as metas (MEC, 2014), destaca-se algumas que já

estão presentes em outros trabalhos do LAMID:

● Criação de um ambiente linguístico bilíngue (LIBRAS e Português) nos

espaços educacionais.

● A Garantia do ensino da leitura e da escrita da Língua Portuguesa com

o uso de uma metodologia L2 e M2 (segunda modalidade).

● Garantia de que a LIBRAS seja a língua de instrução dos alunos

surdos, e que seja ministrada por professores bilíngues fluentes na

LIBRAS, prioritariamente surdos.

● Constituição de um corpus da LIBRAS representativo dos usos desta

em todo território nacional.

Pelo exposto, esta pesquisa, tem um desenho aliado às políticas

educacionais nacionais, não por estar apenas alinhada às leis, relatórios ou

documentos, mas sim, por procurar relacionar diversos trabalhos que utilizam

recursos em língua de sinais no ensino de crianças surdas. Tão logo essas metas

sejam alcançadas, as pessoas surdas poderão ter acesso a novos recursos e se

desenvolver com mais facilidade.

1.5 VISÃO DE MUNDO E MODALIDADE

Sobre a visão de mundo, esta pesquisa se baseia no paradigma

interpretativista. O autor Morgan (2007) descreve que esta visão envolve aspectos

que constroem uma linguagem específica, seja para um ou mais grupos sociais,

sendo relacionada com o ponto de vista dos que participam da ação. Portanto,

busca-se observar como se dão os processos pelos quais múltiplas realidades

surgem, são compartilhadas, se modificam e sustentam. Com isso, buscou-se com

esse trabalho compreender e descrever o processo educacional das pessoas

surdas, frente aos relatos de artigos e trabalhos acadêmicos com o uso de recursos

em língua de sinais.

No que se refere a modalidade, esta pesquisa se enquadra nas
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características de uma pesquisa exploratória e descritiva. Exploratória, pois o

objetivo é agrupar critérios e informações utilizados para a seleção de estudos

enquanto uma pesquisa ocorre, com o objetivo de verificar e ordenar informações. É

descritiva pois revela as etapas de uma revisão sistemática de cunho integrativo,

mostrando suas vantagens e desafios. O método de elaboração é uma pesquisa em

bases de dados com publicações científicas.

1.6 INTERDISCIPLINARIDADE E ADERÊNCIA AO PROGRAMA DE

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO

Esta proposta se insere no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e

Gestão do Conhecimento (PPGEGC), por estar relacionada à camada em que as

pessoas surdas interagem com as Tecnologias Digitais da Informação e

Comunicação, em especial recursos em língua brasileira de sinais. Na linha de

pesquisa - Mídia do Conhecimento na Educação se percebe a composição

interdisciplinar do programa, em que se associa à educação baseada em

comunicação, tecnologias, ciências cognitivas e também à estruturação de

conhecimento.

A aderência da proposta de dissertação ao programa se dá, primeiramente,

pela centralidade do conhecimento, que é objeto de pesquisa no EGC. Em segundo

lugar com trabalhos sobre acessibilidade desenvolvidos pelo grupo de pesquisa do

Laboratório de Mídias Digitais - LAMID, coordenado pela Prof. Dra. Vania Ribas

Ulbricht, que orientou trabalhos como: Almeida (2016), Berg (2013), Busarello (2011;

2016), Macedo (2010), Pivetta (2016), Quevedo (2013), Saito (2016), Scandolara

(2019) entre outros.

Com a integração de disciplinas distintas, surge a interdisciplinaridade da

proposta, que desenvolve a pesquisa e avaliação de vídeos com recursos em língua

brasileira de sinais, o que resulta na melhoria do acesso ao conhecimento de

crianças surdas. Por fim, no LAMID se percebe o uso de metodologias que integram

pessoas surdas ao processo de produção, bem como diversos autores que

pesquisam sobre o tema. Após buscas nas bases de Teses e Dissertações do

programa, com os termos surdez e acessibilidade, foram encontrados os trabalhos

presentes no Quadro 1.
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Quadro 1 – Teses e Dissertações do PPGEGC indexadas com o descritor "surdos"
ou "acessibilidade"

AUTOR ANO
TIPO DE

PESQUISA
ÁREA DE

CONCENTRAÇÃO
TÍTULO

Paulo
Roberto
Alves de
Almeida

2016 Dissertação
de mestrado

Mídia e
conhecimento

Hipervídeo na educação de
surdos

Ronnie
Fagundes
de Brito

2012 Tese de
doutorado

Engenharia e gestão
do conhecimento

Modelo de referência para
desenvolvimento de artefatos de
apoio ao acesso dos surdos ao

audiovisual
Armando
Ribas

2018 Tese de
doutorado

Engenharia e gestão
do conhecimento

Diretrizes para o desenvolvimento
de ícones digitais acessíveis ao

público surdo
Natana
Souza da
Rosa

2017 Dissertação
de mestrado

Mídia e
conhecimento

Avaliação da aprendizagem do
conceito de projeção cilíndrica
ortogonal no ambiente virtual

bilíngue: Moobi
Raul Inácio
Busarello

2016 Tese de
doutorado

Mídia e
conhecimento

Gamificação em histórias em
quadrinhos: diretrizes para

construção de objeto de
aprendizagem acessível

Silvia
Regina
Pochmann
De Quevedo

2013 Tese de
doutorado

Engenharia e gestão
do conhecimento

Narrativas hipermidiáticas para
ambiente virtual de aprendizagem

inclusivo

Carlos
Henrique
Berg

2013 Dissertação
de mestrado

Mídia e
conhecimento

Avaliação de ambientes virtuais
de ensino aprendizagem

acessíveis através de testes de
usabilidade com emoções

Elton Ivan
Schneider

2012 Dissertação
de mestrado

Engenharia e gestão
do conhecimento

Uma contribuição aos ambientes
virtuais de aprendizagem (AVA)

suportados pela teoria da
cognição situada (TCS) para

pessoas com deficiência auditiva
Raul Inácio
Busarello

2011 Dissertação
de mestrado

Mídia e
conhecimento

Geração de conhecimento para
usuário surdo baseada em

história em quadrinhos
hipermidiáticas

Claudia
Mara
Scudelari de
Macedo

2010 Tese de
doutorado

Mídia e
conhecimento

Diretrizes para a criação de
objetos de aprendizagem

acessíveis

Daniel
Henrique
Scandolara

2020 Dissertação
de mestrado

Mídia e
conhecimento

Ícones em língua de sinais como
referência na Linguagem visual

em Ambientes Virtuais de Ensino
Aprendizagem (AVEAS)

Alix Ribeiro
da Silva

2019 Tese de
doutorado

Mídia e
conhecimento

Uso de Elementos da Linguagem
Visual e Ensino de Desenho

Pictográfico para surdos:
Desenvolvendo uma

Comunicação Alternativa
Fonte: elaborado pela autora (2022)
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1.7 RELEVÂNCIA SOCIAL / ENVOLVIMENTO DA PESQUISADORA COM O

TEMA

O envolvimento da pesquisadora com este trabalho se justifica por ser

pesquisadora formada em Pedagogia e Letras LIBRAS, além de possuir

Especialização em Educação Especial e LIBRAS, atuando como professora nos

anos iniciais e ensino médio no estado de Santa Catarina, ensinando surdos e

ouvintes a língua brasileira de sinais desde o ano de 2015. Sendo surda profunda, é

fluente em língua de sinais e atuou como instrutora de LIBRAS, tutora EAD e

professora em demais cursos, palestras e oficinas. Participa ativamente da

comunidade surda e de suas lutas.

A relevância do tema, a nível nacional, se dá pelas leis que trazem à tona, a

liberdade e a garantia de direitos das pessoas surdas. A Lei de Diretrizes e Bases da

Educação - LDB (BRASIL, 1996), por exemplo, apresenta a obrigatoriedade de

atendimento especializado nos ambientes educacionais a fim de proporcionar a

inclusão dos alunos surdos. Com o reconhecimento da LIBRAS, que ocorreu por

meio da Lei n° 10.436, de 24 de abril de 2002, houve a oportunidade de terem as

pessoas surdas, uma língua reconhecida oficialmente. Em 2005 a Presidência da

República, publicou o decreto n° 5.626, (BRASIL, 2005), que prioriza dentre muitas

coisas a presença do intérprete de língua de sinais nos espaços educativos. Em

julho de 2015, instaura-se a lei 13.146 (BRASIL, 2015), que assegura, dentre todas

as deficiências citadas, o acesso acessível à informação e comunicação das

pessoas surdas em ambientes digitais.

Mesmo com esses avanços, a educação de crianças surdas é uma

preocupação recorrente da autora deste trabalho, uma vez que por ser surda e atuar

como professora percebe duas situações sociais parecidas. A primeira é que como

ex-aluna surda, não teve acesso a materiais didáticos em língua sinais, sejam livros,

filmes, jogos, entre outros. Agora como professora encontra as mesmas

dificuldades, pois percebe a falta de recursos didáticos para atuar com seus alunos,

tendo, muitas vezes que realizar adaptações.
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1.8 ESCOPO DA PESQUISA

Esta pesquisa tem como foco principal a aquisição de conhecimento por meio

da relação de áreas que se complementam, unindo a acessibilidade, a língua de

sinais e a tecnologia. Os resultados são os conjuntos de tecnologia multimídia que

contribuem na educação de crianças surdas e também no conhecimento delas.

Sobre isso, ressalta-se que algumas pesquisas são desenvolvidas e que várias

questões sobre recursos tecnológicos em língua de sinais são percebidas, no

entanto ainda ocorrem distorções em algumas áreas que desfavorecem a

comunicação efetiva do público mencionado.

Outra questão a ser considerada, é que muitos recursos são adaptados e não

criados para as crianças surdas, o que influencia negativamente na autonomia e no

desenvolvimento de novas habilidades. Este trabalho não está propondo pesquisar

apenas recursos visuais, mas sim buscar quaisquer alternativas que possam ser

utilizadas para a realidade educacional de crianças surdas.

Por fim, a proposta aqui apresentada está alinhada às atividades e pesquisas

desenvolvidas pelo EGC-UFSC, em que se busca a acessibilidade nos mais

diversos ambientes por intermédio de mídias digitais. Este estudo abrange campos

do conhecimento relativos à identidade surda, comunidade surda, cultura surda,

acessibilidade, comunicação, aprendizagem, tecnologias educacionais, materiais

didáticos e o uso da língua brasileira de sinais.

1.8.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA

A natureza da pesquisa desenvolvida é considerada exploratória, em que se

realizou um levantamento bibliográfico com a intenção de buscar evidências

científicas (TRANFIELD; DENYER; SMART, 2003). Para a dissertação apresentada,

adota-se a visão de Gil (2009) que propõe compreender melhor o problema ou

explicitá-lo e este procedimento pode ser bibliográfico, com entrevistas e geralmente

assume a pesquisa bibliográfica com estudo de caso. O objetivo geral da pesquisa

consiste na síntese dos recursos em língua de sinais utilizados no ensino de

crianças surdas.
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Relativo aos procedimentos técnicos adotados, esta é uma pesquisa

bibliográfica, onde se utilizou a metodologia de revisão sistemática da literatura,

sendo integrativa. Os processos para elaboração da RSI, foram compostos de seis

etapas definidas, em que se coletou, selecionou, analisou e sintetizou artigos

publicados em periódicos nas bases de dados: Banco de Teses da CAPES (Teses e

Dissertações do Brasil); Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)

(Teses e Dissertações do Brasil); ERIC (Educação; abrangência mundial); NDLTD

(Teses e Dissertações de abrangência mundial); Open Access Theses and

Dissertations (OATD) (Teses e Dissertações; abrangência mundial); ProQuest

Dissertations & amp; Theses Global (PQDT Global) (Teses e Dissertações;

abrangência mundial); SciELO (Multidisciplinar; principalmente revistas

latino-americanas, de Portugal e da Espanha); Scopus (Multidisciplinar; abrangência

mundial); Web of Science (Multidisciplinar; abrangência mundial) e Oasisbr.
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2FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica traz o apanhado geral dos principais conceitos em

relação às pessoas surdas. Sendo pautada na experiência da escritora da

dissertação, correlaciona outros autores que colaboram com o entendimento da

história, cultura e identidade das pessoas surdas. A partir disso pode-se

compreender um pouco mais sobre as necessidades dos surdos nos sistemas

educacionais, principalmente quando se trata de recursos em língua de sinais.

2.1 SÍNTESE SOBRE A HISTÓRIA DOS SURDOS

Nos dias de hoje a sociedade em geral, principalmente no Brasil, tem

discutido em torno da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e tudo que envolve as

pessoas surdas. Por este motivo, neste trabalho, são destacados alguns momentos

históricos dos sujeitos surdos, com a ideia de contribuir com o entendimento e com a

aquisição de conhecimento acerca dos momentos históricos vividos por eles,

auxiliando na percepção do espaço que estes podem conquistar.

Inicia-se a discussão pensando em como os surdos eram vistos na

antiguidade. Os Romanos, por exemplo, os cercavam de privações, impedindo os

surdos de se casar e herdar bens da família. Pela própria igreja católica eram

considerados sujeitos sem salvação, ou seja, após sua morte não iriam para os

céus. Os Gregos espelhavam os surdos aos animais, pois acreditavam que o

pensamento se dava apenas pela fala, pressupondo então que o surdo sem audição

não tinha acesso ao conhecimento, ficando limitado em relação aos ensinamentos.

Infelizmente, neste cenário, os surdos estavam em meio as condições mais

miseráveis, em que a sociedade os tinham como imbecis, flagelados e desprovidos

de inteligência.

Mudanças eram necessárias frente ao que a sociedade pregava e imaginava.

Assim, atores relevantes começam a surgir, como um surdo religioso (Monge

Beneditino) de nome Ponce de León, morador de uma cidade da Espanha. Sendo

conhecido, pessoas ricas e nobres que tinham filhos surdos começaram a

preocupar-se com a exclusão dos mesmos, e vendo o conhecimento de León

começaram a procurar-lhe para ensinar seus filhos surdos a ler, escrever, oralizar e
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aprender os ensinamentos católicos. Começa nesse momento a possibilidade de

tornar os surdos pessoas da sociedade conforme afirma Moura (2000 p.18). “A

possibilidade do surdo falar implicava no seu reconhecimento como cidadão e

consequentemente no seu direito de receber a fortuna e o título da família”.

Neste contexto, o surdo que falasse poderia comunicar-se e poderia de certa

forma ser humanizado, então outras pessoas que pensavam da mesma maneira

foram surgindo ao longo da história e puderam contribuir para construção de novas

ideias em relação aos conhecimentos das pessoas surdas. A seguir alguns nomes

importantes:

Jacob Rodrigues Pereire2 - educador fluente na língua de sinais, defendia a

oralidade, contextualizando em suas aulas que os objetivos a alcançar pelos alunos

seria oralizar, usando como auxílio a língua de sinais, conforme cita Moura (2000

p.19). “Os sinais eram utilizados para instruções, explicações lexicais, conversações

com os alunos, até eles terem capacidade de poder se comunicar oralmente [...]”.

Juan Pablo Bonet3 – conhecido por ser soldado do rei em serviços secretos,

educava surdos. Bonet era conhecido por utilizar o alfabeto manual para ensinar

Língua de Sinais e a leitura. Enfatizava a gramática, e defendia a oralidade em sua

totalidade, no entanto, mesmo assim, não dispensou a Língua de Sinais em seus

ensinamentos.

John Wallis4 - conhecido por fundar o oralismo na Inglaterra, todo o seu

trabalho foi descrito em um livro a respeito da educação de surdos e a relevante

noção de desistir de fazer com que os surdos oralizassem. Apesar de possuir pouca

experiência com surdos, não abriu mão da Língua de Sinais.

Johann Conrad Amman5 - Tinha crença de que os surdos eram indivíduos

que não possuíam bênçãos divinas em virtude da falta da fala. Para Amman o uso

da língua de sinais atrapalhava o desenvolvimento cognitivo e sensorial e por esse

fator afetava a fala. Mesmo contra o uso da língua de sinais, Amman utilizava para

auxílio na aquisição da oralidade.

5 Johann Conrad Amman - médico suíço e educador de pessoas surdas.

4 John Wallis - educador de Surdos e estudioso da surdez, depois de tentar ensinar vários
Surdos a falar, desistiu desse método de ensino, dedicando-se mais ao ensino da escrita. Usava
gestos no seu ensino.

3 Juan Pablo Bonet - padre espanhol, educador e pioneiro na educação de surdos.

2 Jacob Rodrigues Pereira - educador de surdos, que embora usasse gestos, defendia que
os surdos deveriam ser oralizados.
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Thomas Braidwood6 – para educar, obrigava os surdos a falarem,

acreditando que assim poderiam ser seres pensantes. Segundo relatos históricos,

em algumas de suas aulas os surdos aprendiam a ler e a escrever, relacionando o

significado das palavras ao oralismo e à leitura orofacial. Thomas Braidwood

percebeu que ao ensinar surdos poderia ter retornos financeiros, então começou a

“vender” seus métodos. Quem aceitasse pagar pelos ensinamentos, estava disposto

a assumir sigilo total sobre os métodos, e caso utilizasse em algum outro momento

deveria pagar pela metade dos ganhos advindos.

Nos exemplos apontados acima, se percebe que os métodos de ensino

falharam em um quesito em particular, ”A subutilização da Língua de Sinais em

relação a imposição da oralidade” Sacks (2010). Havia neste período, uma

preocupação com a cura dos sujeitos surdos e tudo sobre esse assunto ainda

estava em discussão. Algumas questões começam a ser contrariadas nos métodos

de ensino dos surdos, pois os resultados eram negativos. De certa forma os

defensores da oralidade estavam fragilizados e não tinham força nem argumento

para defender seus métodos. Em um dos trechos escritos por Sacks (2010), se

percebe que não existia uma ideia afirmativa sobre o uso da língua de sinais, ou da

oralidade, ou de ambas:

“Havia, de fato, verdadeiros dilemas, como sempre houvera, e
eles existem até hoje. De que valia, indagar-se, o uso de sinais
sem a fala? Isso não restringiria os surdos, na vida cotidiana,
ao relacionamento com outros surdos? Não se deveria, em vez
disso, ensiná-los a falar e ler lábios, permitindo a eles, plena
integração com a população em geral? A comunicação por
sinais não deveria ser proibida, para não interferir na fala?”.
(SACKS, 2010, p. 38)

Neste período os fracassos não eram bem vistos, principalmente quando

relacionados a experimentos feitos por meio da língua de sinais, assim, era muito

mais fácil forçar aos surdos a oralização do que admitir que a língua de sinais

pudesse ser uma das formas mais efetivas de comunicação. Observa-se ainda nos

relatos que ser surdo ainda era uma doença, não curável mas contornável, e

partindo desse pressuposto oralizar continuava sendo um dos maiores objetivos da

educação dos sujeitos surdos.

6 Thomas Braidwood - educador escocês, significativo na história da educação de surdos.
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Com o avanço das discussões a história dos surdos começou a tomar outro

caminho, uma vez que se percebia que estes viviam em condições subumanas,

surge a necessidade de integrar essas pessoas a sociedade, como ressalta

Sócrates acerca dos símbolos que deveriam ser falados:

“Se não tivéssemos voz nem língua e ainda assim
quiséssemos expressar coisas uns aos outros, não
deveríamos, como aqueles que ora são mudos, esforçar-nos
para transmitir o que desejássemos dizer com as mãos, a
cabeça e outras partes do corpo?”. (SOUZA, L, 2010 p. 125).

Analisar o que Sócrates diz em relação ao termo “mudos”, para alguns

estudiosos pode parecer exagerado. No entanto, ainda hoje, algumas pessoas não

têm o real discernimento entre pessoas surdas, mudas ou outros termos associados.

Destaca-se que apesar do pensamento crítico, Sócrates tem uma compreensão da

realidade avançada com a declaração de suas palavras. Nesse mesmo formato

ainda percebe-se que os surdos poderiam ter acesso a língua de outra forma

mesmo que falada, sem o canal ou estratégia oral, cita-se nesse contexto:

“É possível dar a um surdo – mudo condições de ouvir pela

leitura e de falar pela escrita […], pois assim como diferentes

sons são usados convencionalmente para significar coisas

diferentes, também podem ter a função as diversas figuras de

objetos e palavras. […] Caracteres escritos e ideias podem ser

conectados sem a intervenção de sons verdadeiros”. (SACKS,

2010, p. 29).

A discussão ou as discussões sobre os sujeitos surdos não tiveram fim,

percebe-se inclusive aumento à medida que o tempo passava. Charles Michel de

L'Epée7, por motivos religiosos aproximou-se dos surdos para ensinar a língua

francesa, pois ao perceber que os surdos não falavam e não percebiam o mundo

como os demais, estariam condenados mediante a igreja católica. Na época isso

seria considerado derradeiro se não contraditório ao que a igreja pregava sobre

salvação, ora uma vez que os surdos não tinham acesso aos ensinamentos do

7 Charles Michel de L'Epée - foi um educador filantrópico francês do século XVIII, que ficou
conhecido como pai dos surdos.
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catolicismo e muito menos os praticavam, como ter direito a confissão de pecados e

a salvação eterna?. L'Epée então aprendeu a língua de sinais para iniciar a

educação dos surdos na França, garantindo assim além dos ensinamentos de

religião, os conhecimentos básicos a nível escolar, conforme aponta Sacks (2010,

p.30). “[…] então, associando sinais a figuras e palavras escritas, o abade

ensinou-os a ler. E com isso, de um golpe, deu-lhes o acesso aos conhecimentos e

à cultura do mundo”.

A presença de um intérprete de língua de sinais, também foi um marco

inovador para a época. Este profissional lecionava aos surdos, auxiliando no modelo

pedagógico e de ensino aprendizagem. Os surdos então passam a viver com euforia

e alegria, uma vez que estariam aprendendo em sua própria língua. Ao ter acesso a

novos conhecimentos, as possibilidades seriam variadas e inúmeras, mesmo que na

idade adulta. Pierre Desloges8 comenta que:

“No início de minha enfermidade, e enquanto vivi separado de

outras pessoas surdas, não tive conhecimento da língua de

sinais. Eu usava apenas sinais esparsos, isolados e não

relacionados. Desconhecia a arte de combiná-los para formar

imagens distintas com as quais podemos representar várias

ideias, transmiti-las a nossos iguais e conversar em discurso

lógico”. (SACKS, 2010, p.31).

O relato da experiência de Desloges foi importante para que se a língua de

sinais fosse considerada como língua natural dos surdos para construção de

conhecimento. Ressalta-se que como os surdos têm a língua de sinais como língua

materna ou natural em tese não importa o tempo, nem a idade em que o indivíduo

surdo aprenda os sinais, pois a percepção é completamente diferente da língua oral

e por ser visuo espacial a língua de alguma forma já faz parte do indivíduo surdo

desde a infância, por meio de gestos e até mesmo de expressões.

Durante muito tempo o ser surdo era associado a questões patológicas, pois

na época sua condição poderia estar associada a outras doenças. Alguns surdos

não nasciam apenas surdos, nasciam surdos cegos, surdos com problemas mentais,

surdos com paralisia, entre tantas outras possibilidades, e cabe lembrar que

8 Pierre Desloges - ficou surdo aos sete anos de idade, devido à varíola. Aprendeu a língua
de sinais aos vinte e sete anos, quando foi ensinado por um surdo italiano.
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problemas relacionados ao parto e as condições subumanas da população poderiam

elevar este fator histórico. Frente a essa problemática, e ao equívoco de mencionar

que todos os surdos são iguais, pode-se dizer que a grande maioria não estava com

dificuldades relacionadas a problemas mentais, mas sim a questões da linguagem

não adquirida anteriormente, de forma que os mesmos não conseguiam construir

pensamento a partir do “nada”.

As situações de calamidade que eram relacionadas aos surdos enfim eram

muito mais encaixadas ao problema linguístico. Com esse entendimento e por conta

própria, os indivíduos surdos começaram um movimento de construção da

identidade e cultura própria, criando assim uma nova ideia do ser surdo e dos

movimentos relacionados à própria vida, buscando alternativas para suas limitações

e superação de suas dificuldades. No auge da então língua de sinais e do número

elevado de professores surdos lecionando, muitas escolas para surdos surgiram.

Moura (2000, p. 60) afirma: "Apenas quando o surdo pode se ver, ser visto, encarnar

e ser encarnado como um sujeito de capacidades e habilidades […] poderá ter o seu

papel de ser social totalmente”.

Após várias batalhas frente à realidade dos surdos em 1789, L'Epée vem a

falecer e o país da França perde um dos poucos homens ligados à educação de

surdos. Portanto, não houve nesse período significativos avanços e isso atingiu os

indivíduos surdos. Para anteceder L'Epée surge Abbé Sicard9, que escreveu dois

livros, um com foco na educação de surdos e outro com foco na gramática, que

contribuíram para o crescimento das escolas, e com isso despertou a ira dos

defensores do oralismo.

Sicard morreu em 1822 e novamente houve uma tentativa de sucessão para

dar lugar ao famoso professor Jean Massieu10 que era surdo, mas infelizmente tinha

um contraditório inimigo que por motivos desconhecidos, Baron Joseph Marie de

Gérando11, diretor administrativo, acabou nomeando Jean Marc12 Itard para o posto.

Como se nada bastasse uniram-se de forma contrária à língua de sinais. Itard não

possuía habilidades suficientes para ensinar surdos, muito pior, o mesmo era

12 Jean Marc Gaspard Itard - foi um médico francês nascido na Provence.

11 Baron Joseph Marie de Gérando - foi um jurista, filantropo e filósofo francês de
ascendência italiana. É também um dos precursores da antropologia.

10 Jean Massieu - educador surdo pioneiro. Um dos seis irmãos surdos, foi negado a
escolaridade até os treze anos quando conheceu Abbé Sicard.

9 Abbé Sicard - era um abade francês e instrutor de surdos e foi educado como um
sacerdote.
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médico. O interesse de Itard era atender surdos, começando a trilhar seu caminho a

partir do Instituto Nacional de Surdos – mudos e então tornou-se médico residente

no mesmo. Na função de médico aprofundou pesquisas para descobrir as causas da

surdez. Os experimentos utilizados podem ser entendidos e examinados de várias

formas. Alguns dos estudos podem ser polêmicos e de atitudes cruéis por parte do

médico. Outra parte das experiências parecia assumir o lugar de Deus, tentando

realizar incríveis façanhas.

“Para realizar seus estudos, ele dissecou cadáveres de surdos

e tentou vários procedimentos: aplicar cargas elétricas nos

ouvidos dos surdos, usar sanguessugas para provocar

sangramentos, furar membranas timpânicas de alunos. Fez

várias experiências e publicou vários artigos sobre técnica

especial para colocar cateteres no ouvido de pessoas com

problemas auditivos, tornando-se famoso e dando nome a

Sonda de Itard”. (MOURA, 2000, p. 27).

Historicamente, Itard faz tentativas por dezesseis anos e vários experimentos

frustraram a oralização, até que por fim reconhece que o indivíduo surdo somente

pode ser educado por meio da língua de sinais. Esse reconhecimento não foi

menosprezado, muito menos diminuído por Itard, relatos podem ser observados

sobre a história dos surdos continuando a partir de então, em que intérpretes voltam

às salas de aula para auxiliar no ensino de língua de sinais e consequentemente na

aquisição da linguagem.

As imposições de Itard e de outras proibições pelo mundo com restrição ao

uso da língua de sinais, não abalaram mesmo os alunos adultos. Sacks (2010, p. 67)

relata que: “meu aluno, que jamais se comunicou com outro humano durante 27

anos […], espantosamente sobreviveu a sua vida de “confinamento solitário” sem

desintegração de sua personalidade”. Este relato demonstra que Itard demorou a

admitir que as pessoas surdas deveriam aprender língua de sinais e não a

oralização.

Entre idas e vindas do uso da língua de sinais, surgem novas perguntas sobre

a natureza biológica das pessoas surdas e como se não bastasse os experimentos

anteriores de Itard, teóricos continuam a defender o oralismo para impedir o

crescimento e desenvolvimento de forma geral dessa língua. Um deles era Alexande
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Grahan Bell, pessoa de grande autoridade e prestígio por ser gênio da área

tecnológica, foi votante a favor da oralidade no Congresso Internacional de

Educadores de Surdos13, em 1880 em Milão. Nesse congresso os professores

surdos foram impedidos e excluídos da votação, que defendia o uso da língua de

sinais ou a imposição da oralização, ou seja, o futuro dos surdos que poderia ser

decidido por eles. Foi votado e decidido pelos ouvintes, como se a massa ouvinte

fosse a única e dona da perfeita razão. A partir desta votação, Sacks destaca que:

“Os alunos surdos foram proibidos de usar sua língua “natural

e, dali por diante, forçados a aprender, o melhor que

pudessem, (para eles)” artificial língua falada. E talvez isso seja

condizente com o espírito da época, seu arrogante senso da

ciência do poder, de comandar a natureza e nunca se dobrar a

ela”. (SACKS, 2010, p. 40).

A oralidade para o indivíduo surdo não trouxe nenhum benefício, muito pelo

contrário a exigência impôs diferenças principalmente para os surdos profundos,

pois nem todos tiveram sucesso com a leitura labial. Inclusive, por esse fator a

maioria dos surdos emitia sons não compreensíveis aos ouvintes, sons não

compatíveis. Os surdos começam a sentir-se desmotivados diante dos ouvintes por

não serem “iguais” pela sua incapacidade, tal qual acreditava-se que estes deveriam

negar-se a ponto de assumir identidade ouvinte e copiar os mesmos para não serem

considerados doentes. Para tanto, esse momento histórico da vida dos surdos foi

demorado e doloroso, pois passaram a viver uma vida que não era a sua, tentando

oralizar para demonstrar a sociedade que tinham valor.

O fortalecimento da oralidade estava crescendo e acarretando ainda mais

dúvidas sobre a língua de sinais, pois o uso das mãos e expressões faciais, estavam

sendo vistas pela sociedade como violenta e antiquada e esse preconceito em

relação à língua de sinais, proliferou em vários países. Surdos eram repreendidos

em escolas pelos professores ao usar a língua de sinais. Eram chamados de

animais como macacos. Eram oprimidos, humilhados e não tinham o devido respeito

humano. Professores dessa época eram sujeitos disseminadores da oralidade e pior,

13 Congresso Internacional de Educadores de Surdos - conferência internacional de
educadores surdos realizada em Milão na Itália em 1880. É comumente conhecida como
"Conferência de Milão ou Congresso de Milão". A primeira reunião foi realizada em Paris em 1878.
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o importante não era ensinar conteúdo, mas sim a fala. Ao mesmo tempo em que

ocorria o ensino as crianças comuns (não surdas), aprendendo o que deviam

aprender em cada série, as crianças surdas eram alocadas em seu horário para

atividades de oralidade, sendo que não sobrava tempo para as demais atividades e

cabe ressaltar que essa postura das escolas ao tentar igualar surdos aos ouvintes

não estava contribuindo para o crescimento intelectual e cognitivo.

A história dos surdos no contexto mundial sofreu muitas mudanças e no Brasil

não foi diferente. A trajetória conturbada e com vários obstáculos, repleta de

experimentos, estimativas, preconceitos e incertezas, trouxe muitas instabilidades

para a realidade das pessoas com essa deficiência. Para quebrar as diferenças

entre surdos e ouvintes, se precisou que as pessoas vissem a diferença desses

indivíduos pelo fato de usarem outra língua, sem que tivessem medo ou vergonha

como teriam antes. Para alcançar a igualdade de direitos e deveres de todos, entre

surdos e ouvintes foi necessário entender a diversidade da língua.

Frente às principais línguas de sinais criadas no mundo, ressalta-se a origem

da LIBRAS no Brasil. A primeira escola para surdos fundada no Brasil, criada em

1857 foi o INES – Instituto Nacional de Surdos que teve em seus primórdios a

denominação de Colégio Nacional para Surdos-Mudos. A LIBRAS surgiu da mescla

da língua francesa de sinais (LSF) e a língua de sinais desenvolvida no Brasil com

suas variações regionais. Assim como em outros países, com o congresso de Milão

de 1880, a proibição da língua sinais entre os surdos trouxe perdas enormes e

vários professores contestaram tal ação, mas como sendo minoria acabaram por ser

reprimidos. Muitos movimentos foram criados a partir de então tentando derrubar

essa decisão e apenas em 1993, ou seja 113 anos depois da proibição da LIBRAS,

então no Brasil surge o projeto de Lei que entra em uma longa batalha para

regulamentar a LIBRAS no Brasil como língua oficial das comunidades surdas.

Os caminhos da história dos indivíduos surdos mostram que muitas barreiras

precisaram ser vencidas, e mesmo assim infelizmente a pouco tempo no Brasil, pois

a lei que reconhece a LIBRAS como uma língua oficial, ocorreu apenas no ano de

2002 por meio da Lei 10.436. Em 2005, com a criação do decreto 5.626 a LIBRAS

foi regulamentada como disciplina curricular. Em 2010 com a criação da Lei 12.319 é

regulamentada a profissão de Tradutor/Intérprete. Esses fatos contribuíram de forma

positiva para a educação dos surdos no Brasil. Em 2021 a educação bilíngue
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torna-se modalidade de educação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional.

Com a LIBRAS os surdos conseguiram provar que é possível aprender,

interagir e pensar, exercendo cidadania, mas cabe lembrar que a sociedade em

geral ainda precisa apropriar-se desse fenômeno e mudar a concepção e

entendimento sobre o ser surdo. Percebe-se que as tentativas de tornar os surdos

ouvintes não foram poucas e que a aceitação sobre o tema assumiu diversas formas

durante a história, não é possível tratar um surdo como um ouvinte em alguns

aspectos, mas é necessário que se dê ao mesmo oportunidades e condições de

aprendizado igualitários, oferecendo estrutura e apoio, respeitando suas diferenças

e lutando por suas aquisições e dificuldades.

2.2 COMUNIDADE, ESCOLAS E CULTURA SURDA

A população global de surdos compartilha além da questão linguística a

cultura de diferentes partes do mundo. A comunidade surda não é composta apenas

por pessoas surdas, mas sim pela sociedade em geral. Nessa mesma comunidade

estão inseridos sujeitos ouvintes, familiares de pessoas surdas, intérpretes, amigos,

professores e demais pessoas que estão em contato com o universo surdo.

Mcwhinney (2011. p. 1) destaca que a comunidade surda é orgulhosa de si.

Orgulhosa de sua cultura e história. Todos devem estar orgulhosos, pois

sobreviveram às tentativas de estigmatização.

Sabe-se que atualmente as discussões nem sempre auxiliam na interpretação

dos fatores que definem a comunidade, mas se ao menos as discussões puderem

auxiliar no reconhecimento da identidade, consequentemente se farão entender a

comunidade e cultura própria dos indivíduos surdos.

No Brasil as comunidades surdas estão espalhadas por todos os Estados.

Assim como na língua portuguesa existem comunidades e nessas comunidades

certas particularidades, como na forma de vestir-se, de alimentar-se e relacionar-se.

No universo da comunidade surda, a LIBRAS também tem suas particularidades

regionais na forma como são expressos os sinais e interações. Essas diferenças são

esperadas também nos ambientes escolares, que muitas vezes trazem dificuldades

às pessoas surdas.
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Um dos problemas vistos nesses espaços é que poucas são as escolas

bilíngues. Esses ambientes têm um papel fundamental na vida das pessoas com

deficiência auditiva, uma vez que podem proporcionar um espaço de troca onde

indivíduos conhecem outros e podem interagir, assim, surgem experiências e novas

ideias, formando uma comunidade própria. Nas escolas, sendo ou não bilíngues,

sabe-se que existem professores fluentes ou não fluentes em língua de sinais.

Aqueles que sabem, acabam por favorecer os alunos, pois podem comunicar-se

melhor, auxiliando na formação da comunidade.

Discutir a cultura surda, como aponta Mcwhinney (2011. p. 1) é importante,

pois é a partir dela que está associado o universo surdo. Estão neste meio as

pessoas com perda auditiva, que tem dificuldade na recepção, percepção e

descrição dos sons, em diferentes graus, entre leves (que apenas interferem na

dificuldade de adquirir fala mas não impedindo o sujeito de se comunicar na forma

oral), ao mais profundo (em que impede o sujeito de adquirir a língua oral).

No Brasil o decreto n° 5.626, destaca quem é a pessoa surda: “Considera-se

deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB)

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

3.000Hz”. As pessoas para serem consideradas surdas ainda são definidas no

mesmo decreto da seguinte forma: “considera-se pessoa surda aquela que, por ter

perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências

visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de

Sinais – LIBRAS”.

Para Karnopp (2006) o conceito de cultura pode ser entendido como um

conjunto de práticas e interações de um determinado grupo, sugerindo interação

como religião, língua, ideias, formas de vestimentas e de agir. A língua nesse

contexto é a ferramenta para simbolizar, criar, articular e mediar a interação social.

Quando se fala de pessoas surdas, percebe-se que a cultura está intimamente

ligada à língua de sinais, e de fato como são utilizadas estratégias pelos indivíduos

surdos para interação social agindo sobre o mundo de forma diferenciada. Por terem

uma cultura, as pessoas que não escutam não podem ser relacionadas apenas a um

grupo social. Para Karnopp (2006, p.99) os surdos brasileiros, não tem uma cultura

simplesmente por não ouvirem, assim como os surdos americanos, mas sim esses

grupos interagem com uma língua e criam diferentes experiências. A definição de

cultura surda também é vista como o entendimento de uma pessoa surda em
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relação ao mundo a sua volta, pois o modifica para ter mais acessibilidade e

habitabilidade, transformando-o com sua visão, contribuindo para definir a identidade

surda e a comunidade surda e isso significa abranger a língua de sinais, novas

ideias, crenças, costumes de povos surdos entre outros.

Algumas questões fazem pensar sobre as pessoas surdas de forma

diferenciada, pois estão inseridas em certos grupos sociais que por natureza são

diminuídos e fragilizados. Com isso, acabam criando a sua própria maneira de

pensar e de se relacionar com outros grupos, espalhando-se pela sociedade, em

que nem todos pensam da mesma maneira. Muitas vezes a maior dificuldade

imposta pela sociedade nas relações sociais das pessoas surdas, é a comunicação,

não pelo fato de usarem uma língua diferente, mas pela questão do “ser surdo”, de

ter uma identidade única. Então, a falta de domínio da língua de sinais dos ouvintes

recai sobre a minoria de indivíduos surdos, e ao classificar essas desigualdades

acaba-se por se perceber um certo grau de superioridade de força e poder dos

ouvintes em relação aos surdos. Essa superioridade pode ser abalada quando os

surdos avançam com suas interações sociais e linguísticas, entendendo que cada

pessoa é diferente entre si, e que a pessoa é considerada surda por se expressar

por meio da língua de sinais, que é visual espacial, demonstrado sua cultura e

interação de forma própria, não imitando e copiando a interação do sujeito ouvinte

de ser.

2.3 IDENTIDADE SURDA

A identidade surda é constituída dentro das representações possíveis da

cultura surda, e se moldam de acordo com maior ou menor receptividade cultural

assumida pelo sujeito (PERLIN, 2004 p. 77-78). A luta pela identidade está pautada

na política e na consciência que cada surdo assume perante a sociedade e na

permanente manutenção dos movimentos das pessoas surdas. O debate da

identidade, está centralizado também na aquisição da linguagem, que para Karnopp

(2006) ocorre desde os anos iniciais da vida.

Pesquisas apontam que a identidade surda está fortemente ancorada na ideia

do uso da língua como forma cultural. Portanto, se a língua é usada e existe a

associação entre atores, surgem outras interações, trocas de informação, aquisição
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de conhecimento, compreensão e aprendizagem, que não seriam possíveis para

esses surdos por meio da língua oral. Com essa ideia, a aquisição de uma maneira

de comunicação passa ser fundamental, pois todos os seus mecanismos fazem com

que a língua seja dada como capacidade do indivíduo evoluir. Ressalta-se que a

identidade surda não é tão simples e não é apenas uma questão social, pois pode

ser concebida também a partir de bases teóricas.

Se tornar a língua de sinais um modelo para a identidade social de um

determinado sujeito, levando em consideração os conflitos que o mesmo pode ter

em seu dia a dia pela questão dos grupos sociais em que está inserido, ainda assim

essa língua pode ser fundamental no seu desenvolvimento. Alguns autores apontam

que a identidade está relacionada a convívios sociais e também a discursos

produzidos por indivíduos surdos. Maher (2001, p. 116) comenta que “ao falarmos de

identidade, não estamos falando em essência alguma”. Identidade de um indivíduo

surdo seria realizada de forma contínua, buscando e padronizando especificações

para delimitar fronteiras de identidade entre a interação dos sujeitos relacionados,

sendo dessa maneira construída a identidade por meio da interação, no uso da

linguagem no espaço e no tempo dos relacionados.

Ao construir-se a identidade não se deve ter apenas a qualquer tipo de

material específico para auxílio na aquisição e sim um composto de especificidades,

pois a identidade não é apenas um domínio de uma língua. A identidade surda não é

única e exclusiva, pois é constituída por diferentes contextos sociais, não cabendo

aos indivíduos escolher suas identidades pois não depende dos mesmos essa

escolha.

A aquisição de uma língua para construção da identidade começa a parecer

mais favorável nos dias de hoje, pois está intimamente ligada à língua pelo fato de

possibilitar a construção de novas ideias e relações sociais. A identidade surda é

influenciada também pelas convivências com as famílias dos surdos, pois muitas

vezes a família ouvinte nem sempre sabe a língua de sinais para comunicar, assim

seus filhos percebidos como sujeitos em cativeiro e forçados a experiências

ouvintes, então assim que constituem frequência e interação com novos sujeitos

surdos aprendem a língua de sinais e representam novos discursos. Pouco a pouco,

tem uma nova concepção do mundo em que vivem, sentem de uma nova forma o

ambiente a sua volta, refletem o pensar e se expressam de uma nova maneira.
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Como grande parte dos sujeitos surdos são filhos de pais ouvintes, não é raro

que estejam distantes mesmo que inicialmente das comunidades surdas, pois não

lhes foi apresentada essa possibilidade. Quando ocorre a descoberta da língua de

sinais (ainda crianças, jovens ou adultos) se entusiasmam e constroem novos

horizontes. Muitos desses sujeitos começam a crescer cognitivamente e construir o

seu saber.

A concepção da identidade surda, não decorre imediatamente e

concomitantemente a partir da condição biológica das pessoas surdas e do fato do

não ouvir, mas sim fundamenta-se em uma série de pressupostos, conceitos

políticos e culturais, e dessa forma histórica de ser, permite aos surdos novas

perspectivas e representações de sua característica social. Entende-se as

identidades surdas com a produção e redefinição do contexto histórico das relações

definidas com a sociedade. Assim afirmam-se atribuições de diferença e

significação, delimitando novas lutas das comunidades surdas.

A identidade pode ser constituída por diferentes sujeitos e em vários níveis

sociais, e deve-se lembrar que os mesmos nem sempre são igualitários. Eles podem

ser esses operários, professores, médicos, mulheres, homens, crianças, entre tantos

outros.

2.4 A LÍNGUA DE SINAIS

Em essência, sabe-se que os alunos surdos em seu processo educacional,

têm como base o uso da língua de sinais. Com isso aborda-se o tema neste trabalho

tendo em vista a aquisição de língua como forma de comunicação. Conforme

apontado na história dos surdos, houveram proibições no uso da língua de sinais,

que influenciaram de maneira negativa na aquisição e no seu desenvolvimento. Com

isso demonstra-se a importância dos movimentos sociais e das lutas dos grupos

para a construção de identidade e respeito da língua própria.

Para Sanchez (1990) a comunicação humana é essencialmente diferente e

superior a toda maneira de comunicação conhecida, o que demonstra que existem

mecanismos específicos para o desenvolvimento, e que se constroem no processo

natural humano. Naturalmente a língua pode se desenvolver, desde que o sujeito

que está adquirindo tenha contato direto com a forma de comunicação. Neste
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sentido, as propostas educacionais geralmente apontam para dois conceitos

principais, sendo um a educação bilíngue e o outro as experiências bi-culturais.

Tanto um quanto outro, são considerados para a formação do sujeito surdo.

A concepção da língua de sinais ocorre em um espaço visual e sempre tem

um limite para ser desenvolvida, então geralmente entender e estudar sobre esse

tema é complexo. Na Língua Brasileira de Sinais como na língua de sinais

americana ou qualquer outra é possível perceber as relações gramaticais dentro de

um determinado espaço. A Figura 3, cubo de espaço de sinais de LIBRAS

demonstra o caso.

Figura 3: Espaço em que ocorre a sinalização

Fonte: Quadros (1997, p. 49)

Na Figura 49 percebe-se um espaço em que os sinais são desenvolvidos.

Esses espaços não são limitados uma vez que a sinalização pode ultrapassar os

pontos e eixos máximos. Mas geralmente ficam restritos a isso. Na língua de

sinais existe o sistema de pronominalização e o estabelecimento nominal em que o

sujeito que se comunica consegue repassar informações a quem ele fala. Algumas

das frases construídas por ouvintes expressam a diferença entre “eu” e “você” como

na primeira e segunda pessoas, e na LIBRAS não é diferente, para diferenciar eu e

você basta literalmente apontar para o sujeito que deseja mencionar. Outras

questões são afirmadas da mesma maneira uma vez que é possível usar sinais

parecidos para por exemplo “eu ensino”, “você ensinar”. Com isso é possível

entender também as formas de comunicação em que o sujeito se refere a um

interlocutor ou mesmo como locutor da conversa. A Figura 4, referência ao

sinalizador “eu, você", o interlocutor demonstra a questão.
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Figura 4: Referência sinalizador para interlocutor - sinais eu e você

Fonte: Quadros (1997, p. 51)

Além do fato de poder apontar o “eu” ou “você”, outro fato que é considerado

importante é fazer referências na língua de sinais, como por exemplo demonstrar

algo ou alguém que pode não estar presente no momento. Considere apontar João

ou Maria como 3ª pessoa mesmo que esses atores não estejam presentes no

momento da construção do contexto. A Figura 5, sinalizante e receptor com

referentes ausentes demonstra a situação em que isso ocorre.

Figura 5: Sinalizante e receptor - com referentes ausentes

Fonte: Quadros (1997, p. 52)

Nesse exemplo o espaço não é aleatório. É pré-definido. Ou seja, sempre que

estiver falando de uma 3ª pessoa, a mesma deve sempre ser apontada no mesmo

local. Enquanto a frase e o contexto são construídos, outros sinais são expostos. É

muito importante que a pessoa “locutor” que está sinalizando não utilize sinais

iguais no mesmo local anteriormente definido para descrever algo ou pessoa.

Além dos detalhes anteriores sobre a sinalização, outro fator que colabora e é

obrigatório são as expressões e movimentos do corpo em relação ao que se está

sinalizando. Quando o sinalizador fala sobre algum assunto que está endereçado a

determinada pessoa em um grupo é importante que o mesmo dirija a cabeça para o

receptor. Na Figura 6, considera-se um grupo em que o sinalizador conversa com 3

pessoas distintas: A, B e C. O pronome ELE(A), nesse exemplo demonstra a
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conversa com o sujeito B, mas o sinalizador aponta o sinal para o sujeito A,

sugerindo que o mesmo está falando ao sujeito B do sujeito A, indicando nessa

relação a presença da 3ª pessoa.

Figura 6: Pronome ELE(A)

Fonte: Quadros (1997,  p. 53)

Para ilustrar melhor a questão dos pronomes de 2ª e 3ª pessoas em língua de

sinais, na Figura 7, exemplifica-se o pronome de 2ª e 3ª pessoa.

Figura 7: Pronome de 2ª e 3ª pessoas

Fonte: adaptada de Quadros (1997. p 54)

Para diferenciar pronomes de 2ª, 3ª pessoa de pronomes de 1ª pessoa é

possível utilizar outros parâmetros circulares envolvendo os integrantes da conversa

ou não. A Figura 8, diferença entre pronomes de 2ª e 3ª pessoa para o de 1ª

pessoa.
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Figura 8: Diferença entre pronomes de 2ª e 3ª pessoa para o de 1ª pessoa.

Fonte: adaptada de Quadros (1997, p. 54)

A língua de sinais propicia que possamos definir a diferença entre nós (eu e

vocês) e nós (eu e eles), com apenas a mudança do movimento efetuado pelo

sinalizador. A Figura 9, nós (eu e vocês) e nós (eu e eles) exemplifica.

Figura 9: Nós (eu e vocês) e Nós (eu e eles)

Fonte: Quadros (1997, p. 55)

Para descrever fatos passados, o sinalizador pode definir espaços em relação

ao receptores, utilizando referências para movimentos e sinais definidos. A Figura

10, ponto de referência espacial 1 e 2, exemplifica esse caso.

Figura 10: Ponto de referência espacial 1 e 2

Fonte: adaptada de Quadros (1997, p. 56)
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Sobre as referências espaciais, a língua de sinais possibilita ao locutor

explicar-se e passar-se por atores não presentes. Por exemplo, quando o locutor

fala de um dos integrantes contando uma história ou até mesmo explicando um

determinado tema. Esse processo é realizado com o uso simples do corpo. Existem

duas maneiras para tanto: o uso do corpo do sinalizador ou a projeção de um corpo

invisível no espaço em frente ao sinalizador (QUADROS, 1997, p. 59). Percebe-se

com isso, que as pessoas locutoras podem referenciar outras pessoas apenas

mudando de posição em relação aos interlocutores que recebem a informação.

Classificadores podem ser utilizados nesse mesmo contexto reforçando a ideia de

posição espacial frente aos interlocutores.

Figura 11: Mudança de referencial

Fonte: Quadros (1997, p. 58)

Assim como na língua portuguesa na modalidade escrita, a língua de sinais,

também apresenta concordância verbal. Conforme abordado anteriormente fica claro

que uma criança surda não domina esses parâmetros com tanta facilidade, pois

ainda está em processo de formação escolar, e dificilmente professores de

português analisam de maneira aprofundada questões gramaticais. A LIBRAS

ressalta algumas regras em que verbos são flexionados em uma pessoa, número e
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aspecto. Os verbos variam na língua de sinais conforme o movimento da mão e

pode-se perceber que mudar a orientação da mão pelo interlocutor pode mudar o

sentido completo para o interlocutor. Ou seja, os verbos em LIBRAS assumem a

concordância espacial. A Figura 12, Concordância do verbo DIZER em LIBRAS,

exemplifica.

Figura 12: Concordância do verbo DIZER em LIBRAS.

Fonte: Quadros (1997, p. 61).

Quando o interlocutor é fixo e a segunda e terceira pessoas são variáveis a

língua de sinais no mesmo contexto apresenta inúmeras possibilidades. Estudos,

como os de Quadros, comprovam na linguística da língua de sinais que os

movimentos das mãos quando alterados trocam o sentido do que se deseja dizer.

Então o estudo da linguística deve ser aplicado não apenas para os adultos surdos,

mas sim para as crianças surdas, para que tenham acesso a novos conhecimentos

e para que possam comunicar-se de forma efetiva.
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2.5 AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM

As propostas educacionais para os surdos perpassam os meios da aquisição

da linguagem, em que se acredita que o surdo para adquirir uma língua deve ter

acesso a uma educação bilíngue para que tenha a língua de sinais como primeira

língua - L1 e a língua portuguesa na modalidade escrita como segunda - L2. Se esse

aluno surdo for estimulado da forma correta com a aquisição da LIBRAS, essa

permite que o sujeito participe do funcionamento linguístico-comunicativo,

abordando novos saberes e apreciando novos conhecimentos, tornando a aquisição

da língua portuguesa escrita mais fácil, sendo a LIBRAS nesse contexto mediadora

de conhecimento. As instituições escolares que pretendem ensinar a língua escrita

devem apropriar-se da LIBRAS para repassar os conhecimentos necessários e

interagir com os alunos surdos, assim permitindo aos educandos surdos que tenham

acesso a novos conhecimentos e contextos, tomadas de decisão, práticas de ações

que possam melhorar a criatividade e inovação. Se a língua de sinais não for

incluída na unidade curricular e no grupo em que esse aluno surdo está inserido,

este corre o risco de ser excluído e ter perdas linguísticas.

O aluno surdo quando posicionado a aprender língua de sinais com um

adulto, ou quando a família aprende antes mesmo do filho ingressar na escola, abre

a possibilidade do mesmo ter uma boa base para adquirir conhecimentos no

ambiente escolar, tornando esse sujeito capaz de ler o mundo a volta, e construindo

questões interrogativas e afirmativas. Para além da família, a escola precisa estar

atenta e comprometida com essas questões, não apenas pela construção histórica

dos surdos, mas também em relação às novas tendências educacionais, que são

projetadas pela própria comunidade surda.

No ano de 2003, para Zych (p. 125), não havia um consenso sobre as

potencialidades do surdos entre os educadores do ensino fundamental. Apesar da

língua de sinais ter mais visibilidade no contexto atual, ainda não se percebem

movimentos significativos das tecnologias no ensino infantil.

Para Quadros (1997), os conceitos de aquisição da linguagem (AL) podem

ser definidos em três tópicos  principais:
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1) Abordagem Linguística - considera a linguagem como gramática e estrutural e

permite que os indivíduos acessem a língua materna através da exposição a

mesma, sem que tenham que sofrer grandes influências para o aprendizado.

2) Abordagem Internacionalista - considera a abordagem através da cognição e

das relações interpessoais dos indivíduos, diferindo da abordagem linguística por se

tratar de conceitos oriundos dos próprios sujeitos surdos.

3) Abordagem Comportamentalista - procura desvendar o aprendizado da

linguagem através de interações comportamentais e condições ambientais em que o

indivíduo se encontra. O processo de aprendizagem parte de estímulos, reforço,

treino e imitação.

As propostas sobre o tema de aquisição de linguagem buscam explicar sua

aquisição e seu processo e esse fenômeno começou a ocorrer depois que a

abordagem comportamentalista e linguística começaram a ser debatidas. Entretanto,

os fatores que motivaram o estudo da linguagem e principalmente o estudo da

aquisição de segunda língua – L2 foram conflitos teóricos, entre estudos sobre a

aquisição da L1 e consequentemente a apropriação do estudo da L2. Ressalta-se

que em qualquer trabalho desenvolvido, as propostas devem ser relacionadas a

abordagem linguística do indivíduo. Para Quadros (1997) a aquisição da linguagem

somente ocorre em seres humanos por terem capacidade linguística mental

geneticamente determinada.

Quadrs (1997) descreve que a aquisição da linguagem pode ser morosa e

complexa, e na visão da autora para entender melhor a aquisição são utilizados

como parâmetro filhos surdos de pais surdos, ou filhos surdos de pais ouvintes. Para

entender melhor o processo de aquisição da linguagem, busque-se dividir a

aquisição de linguagem em pelo menos 4 subitens para um melhor entendimento:

Pré-linguístico;

Estágio de um sinal;

Primeiras combinações;

Múltiplas combinações.

O período pré-linguístico compreende o estudo ainda em crianças geralmente

bebês que têm a capacidade não apenas oral para os ouvintes mas visual para os

surdos de estarem expostos a movimentos e consequentemente ao aprendizado de
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uma língua. Em algumas fases os processos de aquisição da língua são parecidos,

mas diferem por serem processos sistematizados, além da questão oral e visual

diferenciada.

O Estágio de um sinal ocorre entre os 12 meses e 36 meses de vida de uma

criança surda em que esta desenvolve capacidade motora e sensorial para

manipular as mãos e construir gestos. As crianças nessa fase não usam sinais

compostos e apenas apontam para objetos ou pessoas à sua volta.

O estágio das primeiras combinações ocorre em crianças ainda pequenas,

por volta dos dois anos de idade, assim como nas crianças ouvintes. Esse estágio

pode ser comparado à aquisição das primeiras combinações verbais de crianças

ouvintes, sendo que muitos erros ocorrem na pronúncia, mas não se refere que a

criança erre todos os sinais indicados. O estágio pré linguístico fornece um padrão

gestual e nessa fase de combinações o padrão deve ser quebrado para dar lugar a

sinais que começam a ser consistentes.

As múltiplas combinações ocorrem de dois anos em diante, onde a criança

adquire um vocabulário mais rico e extenso. Nessa idade ainda não utiliza pronomes

e não sugere pessoas em suas falas. A partir dos três anos esse quadro muda,

continuam alguns erros nos sinais, mas a contextualização melhora a partir desse

momento.

2.6 AS TDICS E OS DESENVOLVIMENTOS PARA AS CRIANÇAS SURDA

As crianças surdas necessitam em seus processos educacionais que a língua

de sinais seja adotada como meio de comunicação e expressão. Segundo (ALONSO

e DÍAZ, 2008; ESCALANTE, 2012), na América Latina a oferta de ferramentas

tecnológicas para a população com deficiência é reduzida, não apenas pelos custos

ou pela falta de políticas educacionais específicas. Países presentes neste contexto

tardam pesquisas que poderiam favorecer à população surda a conseguir melhorar

seu nível de inclusão social, através do desenvolvimento de suas potencialidades,

geram uma lacuna acentuada que não permite que políticas e programas públicos

que tenham avanços significativos nesta matéria. Questões como as apontadas,

repercutem não apenas na qualidade de vida do surdo, mas também de seus

familiares, gerando dependência socioeconômica. As crianças surdas sofrem desde
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os anos iniciais, encontrando dificuldades de aprendizagem tardia da língua de

sinais, o que os faz não ter uma comunicação eficaz com seus colegas, professores,

amigos e familiares.

As tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs) surgem para

buscar solucionar problemas relacionados a esse tema e tentar compensar

possíveis atrasos no desenvolvimento das pessoas surdas (HERNÁNDEZ et al.,

2014; MARULANDA, et al., 2014). Um dos primeiros trabalhos foi o desenvolvido por

(LAERGER, et al., 1976), consistindo em uma mão eletromecânica com interface de

teclado, que replicava o sinal correspondente à letra digitada pelo usuário. Outro

trabalho foi desenvolvido por (KRAMER et al., 1988), que utiliza um sistema

composto por um luva que interpreta o movimento dos dedos por meio de

manômetros dispostos nas articulações, que ao perceber uma mudança na pressão

destas, enviam os dados para um computador que através do reconhecimento de

padrões interpreta os sinais e os exibe na tela.

Atualmente existem dispositivos que permitem a comunicação entre pessoas

com deficiência auditiva e ouvintes, como os desenvolvidos por (MASFRAND et al.,

2010), (GWENDOLYN, 2011) e (YANG e ZHANG, 2011) em que as pessoas com

deficiência tem como interface para envio mensagens: teclados, canetas de luz,

telas sensíveis ao toque e sistemas de reconhecimento de imagem, e como interface

para recebimento de mensagens, uma tela onde exibe imagens de língua de sinais.

Estudos como os de Sparks (1981), se preocupam com o ensino da língua

de sinais, e foca no aprendizado do alfabeto manual, em que faz uso de figuras de

mãos, cada uma delas formando os sinais do alfabeto manual para surdos. Sapora

(1980) mostra um aparelho de sinalização para coordenar visualmente, em ambiente

de sala de aula, mensagens do professor. O dispositivo deve chamar a atenção da

pessoa surda com a finalidade de enviar informações sobre seu ambiente. Outro

trabalho é o de Hao (2010), que disponibiliza um cartão didático, que utiliza imagens

de experimentos, para explicar os princípios dos circuitos analógicos. Finalmente,

Jockey (1987) usa um ursinho de pelúcia que tem braços tubulares ocos por onde o

professor pode passar e projetar seus braços nos braços do ursinho de pelúcia,

desta forma o professor pode realizar sinais usando um objeto que as crianças

gostam.

Para Domínguez & Rodríguez (2003) embora as pessoas surdas não

apresentem nenhum tipo de deficiência intelectual ou cognitiva, é necessário ter
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alguns serviços especiais para garantir uma educação adequada, tais como:

intérpretes de língua de sinais, filmes e vídeos legendados, localização preferencial

na sala de aula na primeira fila, treinamento de fala e sistema auditivo por um

especialista para quem tem capacidade auditiva residual e sistemas de amplificação

em sala de aula, entre outros. Deve-se levar em consideração que as crianças

surdas terão maior dificuldade em aprender o vocabulário, expressões, a ordem das

letras do alfabeto e outros aspectos da comunicação.

As tecnologias da informação e comunicação estão em constante

movimento e interagem rapidamente, criando maneiras que diminuem as

dificuldades das pessoas com deficiência em diversos fatores. Seja com a criação

de ambientes imersivos, ferramentas assistivas, materiais didáticos ou outros

recursos que não estão elencados nesta pesquisa. Com isso, um dos fatores

relevantes para este trabalho, foi justamente encontrar o que outros países, ou até

mesmo o Brasil, tem desenvolvido para auxiliar as pessoas surdas em seus

processos educacionais.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Nesta seção, é apresentado o método escolhido para o desenvolvimento da

pesquisa desta dissertação e o plano de trabalho que compõe o processo de

formalização do conhecimento objetivado. Vislumbra-se aqui a caracterização desta

pesquisa e o seu universo. Por fim, descreve-se a revisão sistemática da literatura

(modelo integrativo), parte fundamental desta dissertação, que traz os resultados

das coletas de trabalhos publicados.

3.1 PLANO DE TRABALHO

A construção de uma pesquisa consiste em seguir passos bem definidos.

Para Gil (2009) esse é um processo racional e sistemático. Acredita-se que um dos

maiores desafios ao realizar uma dissertação. A busca por métodos e técnicas de

pesquisa que melhor se adequassem à realidade do trabalho foram necessárias, e,

não apenas isso, mas que também fossem baseadas em teorias e conceitos

fundamentados. A partir deste pressuposto, apresenta-se o plano de trabalho da

Figura 13.

Figura 13 - Plano de trabalho para a pesquisa

Fonte - A autora (2022)

O plano de trabalho auxiliou na construção de metodologia, aderente ao

PPGEGC e também condizente a área de mídia do conhecimento na linha de
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pesquisa Mídia do Conhecimento na Educação, em que se desenvolvem trabalhos,

dentre muitos, relacionados à acessibilidade. Junto a aderência, houve uma

definição de problema, justificativa de pesquisa, objetivos geral e específicos bem

como definição de um escopo de pesquisa. A estrutura da dissertação, contou com

um referencial teórico, bem como com a revisão integrativa da literatura, de Botelho,

Cunha e Macedo (2011). Também foram elaboradas estratégias de buscas nas

bases de dados com a intenção de recuperar uma quantidade de trabalhos com

qualidade. Após a coleta de dados, foi elaborada uma síntese de conhecimento

descritiva sobre os recursos em língua de sinais que são utilizados na educação de

crianças surdas e que deu apoio a construção dos resultados e conclusão final da

dissertação.

3.1.1 Universo da pesquisa

O público desta pesquisa são crianças surdas, com perda auditiva bilateral e

que utilizam a língua de sinais como meio de comunicação. Segundo o Ministério da

Educação, ao realizar o censo escolar em 2010, revelou-se que o Brasil tem cerca

de 2 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva, enquanto destes 344,2

mil são surdos profundos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,

publicou que no estado de Santa Catarina, são considerados mais de 300 mil

surdos. Referência no estado de Santa Catarina a Associação de Surdos da Grande

Florianópolis, declara que existem 45.961 pessoas surdas no estado, enquanto na

Capital são 18.671.

Segundo dados da Gerência de Estatísticas e Avaliação - Diretoria de

Planejamento e Políticas Educacionais, do estado de Santa Catarina, o número de

crianças surdas matriculadas em entre os anos 2017 e 2021 aumentou. Esse dado é

verificado no Quadro 2.

Quadro 2 – Total de alunos surdos matriculados em Santa Catarina

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

CENSO POR ANO

2017 2018 2019 2020 2021
PRIVADO 26 26 18 15 19
MUNICIPAL 213 218 226 227 218
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ESTADUAL 177 150 335 421 369
FEDERAL 6 29 30 26 26

TOTAL GERAL 422 423 609 689 632
Fonte: INEP - Censo Escolar da Educação Básica - SED 2017 a 2021

Com isso se percebe um aumento significativo de alunos surdos matriculados

entre os anos de 2017 e 2021. A esfera federal conta com o Instituto Federal de

Santa Catarina - Campus Palhoça Bilíngue que atua em diversas modalidades de

ensino e que prioriza o atendimento às pessoas surdas. No entanto, do quantitativo

discutido, estão presentes nesta tabela apenas os alunos do ensino médio, pois, no

IFSC - PHB não são matriculados alunos surdos dos anos iniciais. Referente ao

restante das instituições privadas, municipais e estaduais, estão matriculados alunos

de diferentes idades. Segundo dados da mesma gerência, em 2017 estavam

matriculados 127 alunos nos anos iniciais, em 2018, 119 matriculados, em 2019,

159, em 2020, 166 em 2021 estavam 148 matriculados.

3.1.2 A revisão sistemática - integrativa

Escolheu-se para esta dissertação, realizar a Revisão Sistemática da

Literatura com o modelo integrativo - RSI. Consideramos que este método de

revisão é mais específico, uma vez que sendo empírico ou teórico, fornece uma

compreensão maior sobre um fenômeno particular (BROOME, 2006). A RSI

integrativa, vem da junção de várias opiniões, conceitos e ideias de trabalhos e

pesquisas realizadas a partir deste método. Quando uma RSI é executada com

detalhes trás a perspectiva atual de um determinado tema pesquisado, o que vem a

contribuir com a construção de teorias e resolução de perguntas. Nesta dissertação,

optou-se pela RSI com a ideia de agregar trabalhos ao longo da pesquisa, uma das

características positivas deste método.

Destaca-se que a RSI utilizada tem uma abrangência maior dos dados

coletados acerca de um fenômeno que se observa. Por ser uma abordagem ampla,

permite a inclusão de estudos experimentais e não experimentais, também, combina

dados da literatura teórica e empírica (SOUZA, M. 2010). Whitemore e Knafl (2005)

explicam que esse método funciona caso se usem métodos explícitos e
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sistemáticos, caso contrário as chances de erros aumentam significativamente para

os pesquisadores. Caso os dados primários não sejam cuidadosamente tratados, as

chances de erro e de dados incompletos nas próximas etapas e nas conclusões são

fortemente esperadas.

Com o modelo escolhido, utilizou-se diversos trabalhos que serviram de

suporte ao desenvolvimento dos conhecimentos sobre os surdos, suas

especificidades e quais recursos em língua de sinais que podem auxiliar no seu

desenvolvimento. Os passos seguidos para a RSI são representados pela Figura 14,

cada um com sua subcategoria para o controle completo da revisão.

Figura 14 - As seis etapas da revisão integrativa

Fonte: Botelho, Cunha e Macedo (2011)

Utilizando os passos descritos por Botelho, Cunha e Macedo (2011),

objetiva-se identificar a relação da literatura com os temas de acessibilidade, sujeitos

surdos, processos educacionais de pessoas surdas e os principais recursos em

língua de sinais. Com base nisso, para a RSI surge a seguinte questão de pesquisa:
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“Como os recursos de tecnologia em língua de sinais são utilizados na
educação de crianças surdas?”

O período de investigação dos trabalhos se deu entre os anos 2006 e 2022,

pois no contexto nacional por meio da criação do decreto Nº 5626, de 22 de

dezembro de 2005 que estabelece, entre seus artigos, quem é a pessoa surda. Ao

longo deste capítulo, são apresentadas as etapas descritas.

1ª Etapa - Identificação do tema e formulação da questão da pesquisa

A identificação do tema surge primeiramente em virtude da definição do

problema. Semelhante a justificativa do trabalho, o tema escolhido para a

dissertação é uma lacuna do conhecimento que carece de discussão. As crianças

surdas aparecem em trabalhos acadêmicos, em relação ao seu processo de ensino

aprendizagem e as barreiras que lhes são impostas. Esse público tem algumas

particularidades que os tornam especiais e únicos, seja por sua identidade, cultura

ou por sua relação com seus pares. Visto que possuem identidades únicas, que é

formada a partir da “relação que desempenham na comunidade em que estão

inseridas” (PERLIN, 1998, p.53). Pela característica do uso da língua de sinais, a

visualidade é um tema atualmente discutido por educadores que atuam nesta

perspectiva. Lebedeff (2010), é uma pesquisadora na área dos surdos, que colabora

com seus trabalhos sobre o pensar de novas práticas pedagógicas que têm a

necessidade discursiva da experiência visual. Essas experiências visuais afirmam o

uso da língua de sinais em todos os processos educativos, mas em especial ao das

crianças surdas.

Formulação de uma pergunta de pesquisa - postas todas as questões relativas às

barreiras encontradas pelas crianças surdas, e mesmo com toda a tecnologia

disponível na atualidade, no que tange a experiência visual, qual o impacto no

desenvolvimento educacional de crianças surdas, frente às tecnologias digitais que

usam recursos em língua de sinais?

A definição dos descritores - a construção dos descritores ocorreu com o auxílio

da Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina. Um protocolo

foi elaborado e encaminhado para atendimento especializado a partir das seguintes
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premissas: questão da pesquisa, objetivos (geral e específicos), assuntos

relacionados (cinco assuntos) a proposta da pesquisa com os termos em português,

espanhol e inglês, critérios de inclusão e bases de dados a serem pesquisadas.

Após essa etapa, uma reunião foi realizada com a representante da biblioteca com o

objetivo de alinhar os termos pesquisados, sua relevância em relação às bases e

quais os descritores ideias para as buscas. Ao todo, foram definidos 5 assuntos de

termos (1 - surdos, 2 - crianças, 3 - tecnologias, 4 - educação e 5 - língua de sinais).

Para os termos relativos às pessoas surdas, foi utilizada a plataforma de Descritores

em Ciências da Saúde - DeCS. Visto que retornaram os principais sinônimos em

português no contexto nacional foi necessário utilizar a plataforma Medical Subject

Headings - MeSH14 para encontrar os termos em inglês. Após análise da biblioteca

em relação às buscas, se definiu que um dos assuntos não traria resultados

consistentes, assim, o assunto educação foi eliminado dos termos uma vez que já

estava presente nos descritores de outro assunto. A junção dos descritores de

busca resultou na construção do Quadro 3.

Quadro 3 – Termos em Português, Inglês e Espanhol

ASSUNTO PORTUGUÊS INGLÊS ESPANHOL

1 1. Surdos
2. Deficiência Auditiva
3. Pessoas com
Audição Deficiente
4. Pessoas com
Dificuldade Auditiva
5. Pessoas com
Insuficiência Auditiva
6. Surdez
7. Perda Auditiva
8. Perda da Audição

1. Deaf
2. Deaf Person
3. Deaf Persons
4. Hard of Hearing Persons
5. Hearing Disabled Person
6. Hearing Disabled Persons
7. Hearing Loss
8. Hearing Impairment

1. Sordo
2. Personas con Dificultad
Auditiva
3. Personas con
Insuficiencia Auditiva
4. Personas Sordas
5. Sordera
6. Pérdida Auditiva
7. Pérdida de la Audición
8. Pérdida de la Capacidad
Auditiva

2 1. Crianças
2. Infantil
3. Infância
4. Pré-escolar
5. Educação especial
6. Educação primária

1. Child
2. Childhood
3. Infant
4. Preschool
5. Special education
6. Primary Education
7. Elementary Education
8. Kindergarten
9. Early education

1. Niño
2. Preescolar
3. Educación especial
4. Educación primaria

3 1. Tecnologias
2. Sistemas
Tecnológicos

1. Technologies
2. Technology
3. Technological Systems
4. Software Applications

1. Tecnología
2. Aplicaciones de Software
3. Aplicaciones Móviles
4. Aplicaciones

14 MeSH - é o dicionário de sinônimos de vocabulário controlado da Biblioteca Internacional de Medicina, usado para indexar
artigos para banco de dados.
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3. Aplicativos de
Software
4. Aplicativos Móveis
5. Apps Móveis
6. Aplicativos
Eletrônicos Portáteis
7. Aplicativos em
Dispositivos Móveis
8. Aplicativos para
Dispositivos Móveis
9. Multimídia
10. Multimeios

5. Mobile Applications
6. Mobile Apps
7. Mobile Application
8. Portable Electronic App
9. Portable Electronic
Application
10. Portable Electronic
Applications
11. Portable Electronic Apps
12. Portable Software App
13. Portable Software
Application
14. Portable Software
Applications
15. Portable Software Apps

Electrónicas Portátiles
5. Aplicaciones para
móviles
6. Softwares portátiles
7. Aplicaciones en aparatos
8. Electrónicos portátiles

4 1. Língua de Sinais
2. LIBRAS
3. Linguagem de Sinais
4. Língua Brasileira de
Sinais
5. Língua Brasileira de
Sinais
6. Língua Gestual

1. Sign Language
2. Sign Languages
3. Brazilian Sign Language

1. Lengua de signos
2. Lengua de señas
3. Lenguas de señas
4. Lenguas de signos

Fonte: elaborado pela autora (2022)

Definição das estratégias de busca - esta etapa consiste na técnica de conjunto

de regras que tornam possível encontrar os dados armazenados em trabalhos

publicados em bases de dados, por meio da pergunta definida. Com isso, buscou-se

com descritores definidos junto com a biblioteca universitária, resultados coerentes.

Lopes (2002) ressalta que para uma estratégia de busca correta, é necessária a

identificação adequada dos conjuntos descritivos de cada item em uma ou mais

bases de dados.

Limitou-se a pesquisa às bases eletrônicas, utilizando a internet. Neste

sentido, não foram selecionados para o trabalho catálogos físicos nas bibliotecas,

justamente pela quantia significativa de documentos científicos abertos e disponíveis

na Web. Para as estratégias de busca, utilizou-se os operadores booleanos, que, por

serem lógicos, criam conexão com os termos de busca. Os operadores utilizados

para esta etapa foram and, or e not. Destaca-se que as estratégias de busca foram

separadas conforme a base de dados, pois algumas não funcionam com termos em

português, ou mesmo com termos extensos, por conta dos mecanismos de busca

que utilizam. Esta situação é melhor descrita na etapa 3 da revisão. As estratégias

em português, inglês e espanhol estão presentes no item 1 do Quadro 4, enquanto

os termos apenas em inglês estão presentes no item 2, e por fim o item 3 apresenta

a estratégia usada para a base de dados CAPES.
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Quadro 4 – Estratégias de busca

ITEM ESTRATÉGIAS

1 ((Multimídia OR Multimeios OR tecnologias OR "Sistemas Tecnológicos" OR
"Aplicativos de Software" OR "Aplicativos Móveis" OR "Apps Móveis" OR "Aplicativos
Eletrônicos Portáteis" OR "Aplicativos em Dispositivos Móveis" OR "Aplicativos para
Dispositivos Móveis" OR "Aplicaciones de Software" OR "Aplicaciones Móviles" OR
"Aplicaciones Electrónicas Portátiles" OR "aplicaciones para móviles" OR "softwares
portátiles" OR "aplicaciones en aparatos electrónicos portátiles" OR technologies OR
technology OR "Software Applications" OR "Mobile Applications" OR "Mobile Apps" OR
"Mobile Application" OR "Portable Electronic App" OR "Portable Electronic Application"
OR "Portable Electronic Applications" OR "Portable Electronic Apps" OR "Portable
Software App" OR "Portable Software Application" OR "Portable Software Applications"
OR "Portable Software Apps") AND ("Língua de Sinais" OR LIBRAS OR "Língua
Brasileira de Sinais" OR "Língua Gestual" OR "lengua de signos" OR "lengua de
señas" OR "lenguas de señas" OR "lenguas de signos" OR "Sign Language" OR "Sign
Languages" OR "Brazilian Sign Language") AND (Crianças OR infantil OR infância OR
"pré-escolar" OR "educação especial" OR "jardim de infância" OR "educação primária"
OR Niño OR preescolar OR "educación especial" OR "educación primaria" OR
preschool OR "special education" OR "Primary Education" OR "Elementary Education"
OR Kindergarten OR Child OR Childhood OR Infant) AND (Surdos OR "Deficiência
Auditiva" OR "Pessoas com Audição Deficiente" OR "Pessoas com Dificuldade
Auditiva" OR "Pessoas com Insuficiência Auditiva" OR "Surdez" OR "Perda Auditiva"
OR "Perda da Audição" OR Sordo OR "Personas con Dificultad Auditiva" OR
"Personas con Insuficiencia Auditiva" OR "Personas Sordas" OR "Sordera" OR
"Pérdida Auditiva" OR "Pérdida de la Audición" OR "Pérdida de la Capacidad Auditiva"
OR "Deaf" OR "Hard of Hearing Persons" OR "Hearing Disabled Person" OR "Hearing
Disabled Persons" OR "Hearing Loss" OR "Hearing Impairment"))

2 ((Multimidia OR technologies OR technology OR "Software Applications" OR "Mobile
Applications" OR "Mobile Apps" OR "Mobile Application" OR "Portable Electronic App"
OR "Portable Electronic Application" OR "Portable Electronic Applications" OR
"Portable Electronic Apps" OR "Portable Software App" OR "Portable Software
Application" OR "Portable Software Applications" OR "Portable Software Apps") AND
("Sign Language" OR "Sign Languages" OR "Brazilian Sign Language") AND
(preschool OR "special education" OR "Primary Education" OR "Elementary Education"
OR Kindergarten OR Child OR Childhood OR Infant) AND ("Deaf" OR "Hard of Hearing
Persons" OR "Hearing Disabled Person" OR "Hearing Disabled Persons" OR "Hearing
Loss" OR "Hearing Impairment"))

3 tecnologia AND surdos AND crianças
Fonte: elaborado pela autora (2022)

Definição das bases de dados - a definição das bases de dados levou em conta

questões de relevância científica e multidisciplinares. Inicialmente, as buscas

iniciaram pelo banco de Teses e Dissertações do PPGEGC disponíveis em um site

aberto do programa. O uso das Teses e Dissertações encontradas neste trabalho

tem como papel o suporte teórico na área de acessibilidade, surdos e tecnologias.

Como o site que hospeda os trabalhos não possui uma busca avançada,

inicialmente optou-se por realizar a busca com os termos “tecnologia” e “surdos”. Os

resultados da busca podem ser visualizados no Quadro 6 da etapa três. Para o

acesso às bases de dados, foi utilizada a conexão Privada (Virtual Private Network -
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VPN) com usuário e login disponibilizados pela Universidade Federal de Santa

Catarina. As bases foram escolhidas junto a biblioteca, por serem consideradas

algumas como multidisciplinares e outras por serem da área de educação e

tecnologia. A base de dados SCOPUS, para os autores Freire, Bonilla, Fialho e

Santos (2010) se trata de uma fonte de pesquisa relevante, constituinte do maior

banco de referências e resumos de trabalhos científicos sendo revisados todos por

pares. A partir da definição dos termos de busca, o Quadro 5 apresenta as bases

determinadas e os tipos de trabalhos selecionados para a pesquisa bibliográfica.

Quadro 5 – Bases de dados para buscas

BASE TIPO

Banco de Teses da CAPES Teses e Dissertações do Brasil

Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações (BDTD)

Teses e Dissertações do Brasil

ERIC Referências com resumos

NDLTD Teses e Dissertações; abrangência
mundial

Open Access Theses and
Dissertations (OATD)

Teses e Dissertações; abrangência
mundial

ProQuest Dissertations &amp;
Theses Global (PQDT Global)

Teses e Dissertações; abrangência
mundial

SciELO Textos completos, Sites com periódicos de acesso gratuito

Scopus Referenciais com Resumos

Web of Science Referenciais com Resumos

OASIS Referenciais com Resumos

Fonte: elaborado pela autora (2022)

2ª Etapa - Critérios de inclusão e exclusão

Definição do uso das bases de dados - quando foi realizada a busca nas bases de

dados, utilizou-se um conjunto de regras que auxiliaram na recuperação de

trabalhos. Com a definição do tema e a construção da pergunta de pesquisa, o

passo seguinte foi a busca nas bases de dados. A presente etapa foi elaborada a fim

de evitar erros nos dados encontrados, uma vez que quando se buscam em bases a
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partir de palavras-chave, ao decorrer das buscas podem se ter poucos ou muitos

resultados. Esta etapa também consiste na delimitação de quais trabalhos devem ou

não ser incluídos, mantendo um padrão de coleta de dados.

Critérios de inclusão
1. Trabalhos resumidos;

2. Trabalhos técnicos ou de experiência, publicados em anais de eventos;

3. Estudos na área de educação de crianças surdas;

4. Estudos na área de tecnologia com recursos em língua de sinais;

5. Trabalhos e estudos abertos (open access15).

Critérios de exclusão
1. Estudos que tenham tema relativo a deficiências que não sejam associadas

às pessoas surdas;

2. Estudos com crianças ouvintes (o foco são crianças surdas);

3. Estudos sobre famílias ouvintes e suas relações com filhos surdos;

4. Estudos sobre o uso de implantes cocleares e seus desdobramentos;

5. Estudos duplicados;

6. Estudos que não estejam em português, espanhol ou inglês;

7. Estudos que não sejam artigos científicos, por exemplo: posters, editoriais,

oficinas, palestras, workshops entre outros.

3ª Etapa - Caracterizando trabalhos pré-selecionados e selecionados

Esta etapa consiste na apresentação da quantia de trabalhos encontrados nas

bases com as estratégias de busca definidas anteriormente. O Quadro 6, demonstra

os resultados encontrados com as duas estratégias definidas para as bases, sendo

a primeira os resultados encontrados em português, inglês e espanhol, enquanto a

estratégia dois apenas os resultados em inglês. No quadro constam os filtros

utilizados em cada uma das bases e qual a estratégia definida.

15 Open Access - acesso aberto ou acesso livre, significa a disponibilização gratuita de artigos e revistas científicas livres nas
bases.
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Quadro 6 – Quantia de artigos encontrados nas bases

BASES FILTROS ESTRATÉGIAS
1 2 3

Banco de Teses da
CAPES

Período: 2006 a 2022 x

BDTD - Biblioteca
Digital de Teses e
Dissertações

Período: 2006 a 2022
Inclusão dos campos: título e resumo

x

ERIC - Educational
Resources Center
(ProQuest)

Período: 2006 a 2022 x

NDLTD Período: 2006 a 2022
Inclusão dos campos: Português, Inglês e Espanhol

x

OASIS Período: 2006 a 2022
Inclusão dos campos: Artigos

x

Open Access Theses and
Dissertations (OATD)

Período: 2006 a 2022 x

ProQuest Dissertations
&amp; Theses Global
(PQDT Global)

Período: 2006 a 2022
Inclusão do campo: NOFT (em qualquer campo exceto no

texto completo)

x

Scielo - Org Sem filtros (os trabalhos encontrados estavam entre os anos
2015 e 2019)

x

Scopus Período: 2006 a 2022
Inclusão dos campos: Article e Conference Paper;

Português, Inglês e Espanhol; Jornal e Conferences
Proceedings

x

Web Of Science -
Coleção Principal

Período: 2006 a 2022
Inclusão dos campos: Tópico; Português, Inglês e Espanhol

x

Total de trabalhos por estratégia 113 400 13

Total de trabalhos somados 526

Fonte: elaborado pela autora (2022)

No quadro 6, é possível verificar os trabalhos encontrados nas bases usando

a estratégia adequada para cada um. Dentre os 526 estão todos os trabalhos

encontrados, inclusive os duplicados. Esta etapa da revisão foi a mais morosa em

termos de administração dos resultados, pois apenas três das bases escolhidas para

este estudo permitiram a exportação dos dados para o programa Mendeley16, outras

três para o formato CSV17, enquanto as demais não têm exportação. A solução foi

copiar manualmente os dados de cada trabalho e criar uma tabela no programa

excel e realizar o controle. Após organizar todos os títulos na tabela, um filtro de

ordem alfabética foi aplicado e assim foi possível verificar os títulos em duplicidade.

17 Comma Separated Values - é um formato de arquivo que pode ser usado por programas que usam dados em
planilhas.

16 Mendeley - software gratuito para gerenciar referências para trabalhos acadêmicos.
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Ao total foram excluídos 25 títulos duplicados, passando assim a análise de 526

para 501 títulos.

Seguindo o método adotado para a dissertação, a caracterização dos estudos

selecionados para a RSI, iniciou com a leitura dos títulos, em seguida dos resumos e

após as palavras-chave, dos artigos encontrados nas bases, com a intenção de

saber se os mesmos tinham relação com o tema proposta para esta dissertação. Na

Figura 15, é exemplificada a ordem dos passos seguidos nesta etapa.

Figura 15: Leituras dos títulos, resumos e palavras-chave

Fonte: a autora (2022)

Para além do método de revisão descrito nesta etapa, a autora considera

relevante utilizar nomenclaturas que descrevem a classificação dos estudos. Para

tanto, seguiu utilizando a classificação de estudos conforme os autores (CASTRO;

2010; BRAGA e ULBRICHT; 2011), em que os estudos podem ter o status de

“identificados, não selecionados, selecionados, incluídos ou excluídos”. Os estudos

com esses status passaram pela leitura dos títulos, resumos e palavras-chave.

1. Identificados - estudos identificados utilizando o método de busca booleana

definido nas estratégias de busca;

2. Não selecionados - estudos duplicados;

3. Selecionados - estudos identificados e que a princípio atendem aos critérios

de inclusão;

4. Incluídos - estudos que atendem aos critérios de inclusão;

5. Excluídos - estudos que não atendem aos critérios de inclusão definidos para

esta revisão.
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Com as nomenclaturas definidas, um dos processos finais desta etapa, foi a

identificação dos estudos encontrados. A Figura 16 é uma síntese deste processo de

RSI.

Figura 16: Síntese estudos da RSI

Fonte: a autora (2022)

As buscas resultantes apresentadas no Quadro 6 por meio das estratégias

definidas demonstram que foram encontrados 526 trabalhos, compostos por artigos

científicos, Teses e Dissertações e destes 501 tiveram os títulos, resumos e

palavras-chaves lidos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 21

trabalhos foram selecionados para leitura na íntegra. O quadro 7, demonstra os

artigos, Dissertações e Teses incluídos.

Quadro 7 – Estudos, tipos de estudos selecionados e incluídos

TIPO TÍTULOS DOS ESTUDOS

1 Dissertação A tecnologia assistiva digital na alfabetização de crianças
surdas.

BARBOSA, Josilene Souza Lima et al. 2011.

2 Artigo Científico American sign language recognition in game development
for deaf children.
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Proceedings of the 8th International ACM SIGACCESS
Conference on Computers and Accessibility.
BRASHEAR, Helene et al. 2006. p. 79-86.

3 Artigo Científico An educational game to teach numbers in Brazilian Sign
Language while having fun.

PONTES, Herleson Paiva; DUARTE, João Batista Furlan;
PINHEIRO, Plácido Rogério. Computers in Human Behavior,

v. 107, p. 105825, 2020.

4 Artigo Científico Analysis of user requirements for a mobile augmented
reality application to support literacy development

amongst hearing-impaired children.
AL-MEGREN, Shiroq; ALMUTAIRI, Aziza. Journal of

Information and Communication Technology, v. 18, n. 1, p.
97-121, 2019.

5 Dissertação Aplicação do sensor Leap Motion como instrumento
didático no ensino de crianças surdas.
FELIPPSEN, Eduardo Alberto et al. 2017.

6 Tese Aprendizado bilíngue de crianças surdas mediado por um
software de realidade aumentada.

SANTOS, Luiz Claudio Machado dos. 2015.

7 Tese Aprendizagem lúdica como suporte à educação de
crianças surdas por meio de ambientes interativos.

SANTOS, Juliano Soares et al. 2012.

8 Artigo Científico Automated 3D sign language caption generation for video.
MEHTA, Nayan; PAI, Suraj; SINGH, Sanjay. Universal Access

in the Information Society, v. 19, n. 4, p. 725-738, 2020.

9 Artigo Científico Designing a game generator as an educational technology
for the deaf learners.

BOUZID, Yosra; KHENISSI, Mohamed Ali; JEMNI, Mohamed.
In: 2015 5th International Conference on Information &

Communication Technology and Accessibility (ICTA). IEEE,
2015. p. 1-6.

10 Dissertação Diretrizes para o design de aplicações de jogos
eletrônicos para educação infantil de surdos.

CANTERI, Rafael dos Passos. 2014.

11 Artigo Científico Divulgação científica e ensino de ciências numa
perspectiva inclusiva por meio de histórias em
quadrinhos e língua brasileira de sinais-libras.

CARVALHO, Francinete Bandeira; DE ARAUJO, Cleusa
Suzana Oliveira; GONÇALVES, Carolina Brandão. Revista

Valore, v. 6, p. 706-720, 2021.

12 Artigo Científico Interactive Media to Support Language Acquisition for
Deaf Students.

PARTON, Becky Sue et al. Journal on School Educational
Technology, v. 5, n. 1, p. 17-24, 2009.

13 Artigo Científico Mobile translation system from speech language to hand
motion language.

REKHA, K.; LATHA, B. In: 2014 International Conference on
Intelligent Computing Applications. IEEE, 2014. p. 411-415.
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14 Artigo Científico Multimedia Courses Generator for Deaf Children.
EL GHOUL, Oussama; JEMNI, Mohamed. International Arab

Journal of Information Technology (IAJIT), v. 6, n. 5, 2009.

15 Artigo Científico “SEE and SEE”: An Educational Tool for Hard of Hearing
Children. PETRANTONAKIS, Panagiotis et al. In: Workshop

on Advanced Learning Technologies for Disabled and
Non-Disabled People (WALTD). 2008.

16 Artigo Científico Sign language writing acquisition-Technology for a
writing system.

GUIMARÃES, Cayley; GUARDEZI, Jeferson F.; FERNANDES,
Sueli. In: 2014 47th Hawaii International Conference on

System Sciences. IEEE, 2014. p. 120-129.

17 Artigo Científico Signing avatars: making education more inclusive.
DE MARTINO, José Mario et al. Universal Access in the

Information Society, v. 16, n. 3, p. 793-808, 2017.

18 Dissertação Software em língua portuguesa/libras com tecnologia de
realidade aumentada: ensinando palavras para alunos

com surdez.
CARVALHO, Dariel de. 2011.

19 Artigo Científico Tangible manipulatives and digital content: the
transparent link that benefits young deaf children.

PARTON, Becky Sue; HANCOCK, Robert;
DUBUSDEVALEMPRÉ, Anita D. In: Proceedings of the 9th

International Conference on Interaction Design and Children.
2010. p. 300-303.

20 Artigo Científico The implementation of literacy and sign language learning
system for deaf children based on the augmented reality.

JIANG, Jie; KUANG, Yang. In: 2014 IEEE Workshop on
Advanced Research and Technology in Industry Applications

(WARTIA). IEEE, 2014. p. 911-913.

21 Artigo Científico User interface modelling for SIBI (sistem isyarat bahasa
indonesia/indonesian sign language system) learning
applications using the user-centered design method.

RIDZKY, Desanty; EFFENDY, Veronikha; JUNAEDI, Danang.
In: Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing,

2019. p. 012033.

Fonte: elaborado pela autora (2022)

4ª Etapa - Categorizando os estudos que foram selecionados
Após a seleção dos estudos e a inclusão na RSI, nesta etapa foi elaborada

uma matriz de síntese, a categorização e análise das informações que estão nos

estudos. Também foi criada uma biblioteca individual bem como um resumo

descritivo dos trabalhos. O instrumento definido permitiu a extração dos dados e a

criação da matriz de síntese descrita pelos autores (KLOPPER; LUBBE; RUGBEER,

2007). A finalidade desta etapa foi evitar erros durante a execução da análise.
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Conforme Botelho, Cunha e Macedo (2011), a matriz é importante pois pode conter

informações verbais, conotações, resumos de texto, extratos de notas,

memorandos, respostas padronizadas. Em suma, pode apresentar dados

relacionados aos temas de pesquisa. A matriz precisa conter informações em torno

da investigação e permitir que o pesquisador tenha uma noção geral dos dados.

Por ser um processo criativo, a matriz não é considerada certa ou errada,

tendo em vista que cada pesquisador tem um ponto de vista crítico sobre os dados

encontrados. Com isso, para esta dissertação, a matriz de síntese foi elaborada

(Quadro 8) intencionalmente, para organizar, agrupar e categorizar os títulos. Este

processo permite que outros autores utilizem esta RSI no futuro e encontrem outras

categorias ou trabalhos mais atuais em relação aos que foram encontrados até

então. As categorias definidas são: 1 (Tecnologias assistivas); 2 (Materiais

didáticos); 3 (Processos educativos).

Quadro 8 – Matriz de síntese

MATRIZ DE SÍNTESE

TÍTULO CATEGORIAS
1 2 3

A tecnologia assistiva digital na alfabetização de crianças surdas X X X

American sign language recognition in game development for deaf
children

X X X

An educational game to teach numbers in Brazilian Sign Language while
having fun

X X X

Analysis of user requirements for a mobile augmented reality application
to support literacy development amongst hearing-impaired children

X X X

Aplicação do sensor Leap Motion como instrumento didático no ensino
de crianças surdas

X X X

Aprendizado bilíngue de crianças surdas mediada por um software de
realidade aumentada

X X X

Aprendizagem lúdica como suporte à educação de crianças surdas por
meio de ambientes interativo

X X X

Automated 3D sign language caption generation for video X _ X

Designing a game generator as an educational technology for the deaf
learners

X X X

Diretrizes para o design de aplicações de jogos eletrônicos para
educação infantil de surdos

X X X
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Divulgação científica e ensino de ciências numa perspectiva inclusiva
por meio de histórias em quadrinhos e língua brasileira de sinais-libras

X X X

Improving the efficacy of automated sign language practice tools X X _

Interactive Media to Support Language Acquisition for Deaf Students X X X

Mobile translation system from speech language to hand motion
language

X _ _

Multimedia Courses Generator for Deaf Children X X X

“SEE and SEE”: An Educational Tool for Hard of Hearing Children X X X

Signing avatars: making education more inclusive X X X

Software em língua portuguesa/libras com tecnologia de realidade
aumentada: ensinando palavras para alunos com surdez

X X X

Tangible manipulatives and digital content: the transparent link that
benefits young deaf children

X X X

The implementation of literacy and sign language learning system for
deaf children based on the augmented reality

X X X

User interface modeling for SIBI (sistem isyarat bahasa
indonesia/indonesian sign language system) learning applications using

the user-centered design method

X X X

Fonte: elaborado pela autora (2022)

Nesta etapa da RSI, elaborou-se uma biblioteca individual para controle da

autora. Neste aspecto, tal biblioteca tem a função de auxiliar na recuperação de

autorias dos trabalhos e seus temas. Com isso, foram verificados os 21 trabalhos e a

quantidade de citações incluídas. Lembrando que nesta etapa, foram excluídas as

citações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, MEC e demais leis. A

justificativa se dá, primeiro pela ampla divulgação em diversos trabalhos que não

estão em meios científicos, em segundo lugar por ser parte da justificativa desta

dissertação e por último por não estarem ligadas diretamente nesta etapa as

categorias do Quadro 8. A formação da biblioteca individual pode ser verificada no

Quadro 9.

Quadro 9 – Formação da biblioteca individual

CITAÇÕES POR AUTOR(A)

AUTOR(A)
CITAÇÕES

(QUANTIDADE)
CARVALHO, Dariel de; MANZINI, Eduardo José. 16
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BARBOSA, Josilene Souza Lima et al. 4

BRASHEAR, Helene et al. 130

PONTES, Herleson Paiva; DUARTE, João Batista Furlan; PINHEIRO, Plácido
Rogério.

14

AL-MEGREN, Shiroq; ALMUTAIRI, Aziza. 8

MEHTA, Nayan; PAI, Suraj; SINGH, Sanjay. 12

PERRY, Gabriela Trindade; QUIXABA, Maria Nilza Oliveira. 9

CANTERI, Rafael dos Passos. 10

PARTON, Becky Sue et al. 7

EL GHOUL, Oussama; JEMNI, Mohamed. 29

GUIMARÃES, Cayley; GUARDEZI, Jeferson F.; FERNANDES, Sueli. 26

DE MARTINO, José Mario et al. 22

CARVALHO, Dariel de. 5

PARTON, Becky Sue; HANCOCK, Robert; DUBUSDEVALEMPRÉ, Anita D. 6

JIANG, Jie; KUANG, Yang. 4

DEFORTE, Shelly et al. 5

RIDZKY, Desanty; EFFENDY, Veronikha; JUNAEDI, Danang. 5

Fonte: elaborado pela autora (2022)

Os dados apresentados no Quadro 9, mostram os autores com mais de 3

citações. Com isso o total de autores é de 20, sendo que 6 (não relacionados) são

os com duas, uma ou nenhuma citação, assim, pode-se perceber a relevância dos

trabalhos encontrados. Muitos autores são referência absoluta em suas pesquisas,

enquanto outros caminham para tal feito.

Com a seleção completa dos trabalhos, os incluídos foram lidos na íntegra e

criados resumos. Vale lembrar que a síntese de conhecimento irá aprofundar os

achados.

1. A tecnologia assistiva digital na alfabetização de crianças surdas - a

dissertação investiga contribuições da tecnologia assistiva digital como fator

de acesso a alfabetização de crianças surdas. A preocupação da autora é em

relação ao uso correto da tecnologia digital e seu gerenciamento. O trabalho
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aprofunda na fundamentação teórica, a história e educação dos surdos, a

língua de sinais e a cultura surda. A autora destaca que a educação das

crianças surdas e a tecnologia digital dão suporte à educação. Uma das

tecnologias encontradas pela autora em relação às pessoas surdas é uma

luva “protótipo-modelo”, baseada em um software programado e capaz de

captar movimentos das mãos. A luva tem a proposta de ser usada para

interagir com o computador, assim crianças poderiam por exemplo imergir em

ambientes digitais. Dentre as tecnologias apresentadas, a autora desenvolve

atividades que têm a língua de sinais utilizada em seus personagens, sendo

esse um dos desfechos do trabalho e um ponto positivo em relação a maioria

dos estudos, uma vez que a maioria tem os conteúdos traduzidos e não

criados com personagens.

2. American sign language recognition in game development for deaf
children - O estudo apresenta o CopyCat que é um jogo em American Sign

Language (ASL), que usa tecnologia de reconhecimento de gestos para

ajudar crianças surdas a praticar habilidades de ASL. Os autores descrevem

um breve histórico do jogo, uma visão geral de estudos de usuários e

resultados recentes de trabalhos sobre o problema. Os autores utilizam uma

abordagem de reconhecimento de um histograma de cores para

segmentação e rastreamento de mãos que interagem com o jogo. As crianças

usam pequenas luvas coloridas com acelerômetros sem fio montados na

parte de trás de seus pulsos. A forma da mão é combinada com dados do

acelerômetro. Os autores avaliam cada criança e sua interação com a

ferramenta. Os resultados mostram um feedback positivo em relação ao

conteúdo que varia de 73,73% e 91,75%, dados esses que são relevantes

para o estudo.

3. An educational game to teach numbers in Brazilian Sign Language while
having fun - O trabalho apresenta uma plataforma digital educacional,

fortemente visual e pronta para o toque. Esta plataforma tem como resultado

um jogo que visa o aprendizado de Números Naturais em língua de sinais por

crianças e adultos, chamado MatLIBRAS Racing. Esta solução difere das

demais por ter sua jogabilidade baseada em uma perspectiva cognitiva,

promovendo a cultura surda em suas características como requisitos de jogo,

visando múltiplas faixas etárias com um único software e oferecendo uma
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arquitetura modular que permite o uso de outras línguas de sinais além

Língua Brasileira de Sinais no jogo. Os autores avaliam a proposta, com uma

pesquisa qualitativa e questionário, sobre o potencial de aprendizado em

relação aos componentes de jogos, experiência do usuário e engajamento

social. Os resultados demonstraram o potencial do MatLIBRAS Racing como

ferramenta educacional, uma vez que a maioria de suas funcionalidades foi

avaliada positivamente pelos alunos, pois envolve relacionamento entre os

jogadores e auxilia no aprendizado dos signos em BSL, sugerindo um futuro

promissor para este jogo ambientes acadêmicos.

4. Analysis of user requirements for a mobile augmented reality application
to support literacy development amongst hearing-impaired children -

Neste trabalho a alfabetização é vista como fundamental para o crescimento

e desenvolvimento das crianças e impacta no progresso educacional, social e

vocacional. Para os autores o mapeamento da linguagem para o texto

impresso é diferente para crianças com deficiência auditiva. Durante a leitura,

uma criança surda mapeia o texto para a língua de sinais, que é uma língua

que pode se beneficiar dos avanços tecnológicos, como por exemplo com o

uso da realidade aumentada (RA). Existem pesquisas que utilizam a RA com

o objetivo de promover as necessidades educacionais das pessoas surdas.

Com isso, o objetivo do estudo foi suprir a lacuna na literatura com uma série

de estudos de usuário para obter os requisitos para o desenvolvimento de um

aplicativo de RA que apoie a alfabetização de crianças árabes surdas. Três

instrumentos foram utilizados nos estudos com os usuários, cada um visando

um grupo diferente de influenciadores de alfabetização: questionários

emitidos para pais de crianças com deficiência auditiva, entrevistas com

professores e observações de crianças surdas. Os resultados indicaram a

importância de integrar vários recursos para fortalecer a alfabetização escrita

em árabe de crianças. Os resultados mostraram a importância de manter

pessoas surdas para os testes e para a criação do projeto, uma vez que

podem contribuir sobre as melhorias a partir de suas perspectivas. Por fim, os

resultados do estudo foram usados   na fase preliminar de desenvolvimento do

Word & Sign, um aplicativo móvel RA para ajudar crianças árabes surdas no

processo educacional.
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5. Aplicação do sensor Leap Motion como instrumento didático no ensino
de crianças surdas - A dissertação teve como objetivo por meio de uma

pesquisa qualitativa avaliar a Interface de Interação Gestual Leap Motion em

salas de aula para crianças surdas. Com o estudo o autor identificou que a

comunicação e mediação do professor é fundamental para que os alunos

possam interpretar e compreender o ambiente em que estão inseridos e as

tarefas que lhes são solicitadas. No contexto de pesquisa do autor, os alunos

estavam em um momento de aquisição da LIBRAS e ainda não conheciam a

língua portuguesa na modalidade escrita. Neste sentido, havia uma forte

dependência dos alunos em relação a interpretação da língua de sinais. Os

resultados demonstram que em cenários bem planejados houve contribuição

do sensor Leap Motion no aprendizado, e contribuição na interação social e

na colaboração entre os alunos na realização das tarefas.

6. Aprendizado bilíngue de crianças surdas mediado por um software de
realidade aumentada - Na tese em questão, o objetivo principal foi o

desenvolvimento de um software capaz de intermediar o ensino de alunos

surdos que utilizam a LIBRAS e português na modalidade escrita, utilizando a

Realidade Aumentada. Os autores aplicaram a pesquisa com alunos surdos e

profissionais da área, validando que o software pode ser utilizado para apoio

ao ensino e aprendizagem com o uso da língua de sinais. Os resultados

mostraram a dificuldade de alguns participantes durante a utilização do

software por não conseguir identificar os sinais. Em torno da análise, ficou

explícito que o sistema pode auxiliar as escolas durante o processo de

aprendizagem, não apenas no que diz respeito ao ensino de LIBRAS e

português na modalidade escrita, mas também a estratégias em outras áreas.

7. Aprendizagem lúdica como suporte à educação de crianças surdas por
meio de ambientes interativos - Na tese o objetivo principal foi desenvolver

um modelo de material que desse suporte ao processo de ensino

aprendizagem de alunos surdos. O projeto foi baseado em ambientes

interativos e lúdicos, que proporcionam o aprendizado da LIBRAS como

primeira língua. O protótipo experimental foi usado como ferramenta de teste

para a solução do problema de pesquisa. Os resultados mostram que o

protótipo testado em uma turma de alunos surdos apresenta soluções
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instrucionais para a construção de outros objetos, bem como estratégias e

resolução de problemas.

8. Automated 3D sign language caption generation for video - O artigo

objetiva apresentar uma tecnologia para ser usada para alavancar recursos

online e torná-los acessíveis aos sujeitos surdos. A ferramenta apresentada,

demonstra um caminho para o desenvolvimento inicial de aprendizagem de

línguas e habilidades de comunicação essenciais para a educação de

crianças com perda auditiva profunda. Com a tecnologia proposta, os autores

fornecem um meio padronizado de ensino e aprendizagem para uma sala de

aula que pode utilizar e promover a língua de sinais. Entre os objetivos do

sistema em si, houve a redução da carga de trabalho dos professores, pois o

sistema permite a tradução fácil de qualquer vídeo online e legendas usando

avatar 3D, em que o vídeo é convertido em texto por meio de legendas e

métodos de processamento de fala. O texto gerado é entendido por meio de

um algoritmo é então mapeado para avatar que renderizado para formar um

vídeo coeso ao lado do conteúdo original. As conclusões registram que houve

um aumento de 73,08% na aquisição de vocabulário por meio de vídeos

auxiliados por sinais.

9. Designing a game generator as an educational technology for the deaf
learners - O artigo aborda as tecnologias digitais, em particular os

videogames, que proporcionam novas oportunidades para crianças

brincarem, se comunicarem com outras, fomentar a sua imaginação e

também melhorar o desempenho educacional. No entanto, o uso das

tecnologias pode ser mais difícil para as crianças surdas. Para os autores, os

videogames não são voltados para a necessidade exclusiva das pessoas

surdas, pois tem havido, timidamente, poucas tentativas de focar no

desenvolvimento de jogos educativos acessíveis que pudessem atender

requisitos necessários para jogadores surdos e melhorar seus potenciais

educacionais. Com isso, o trabalho apresenta um projeto de gerador de jogos

interativos com características acessíveis. O objetivo é um jogo educacional

eficaz para os surdos. O jogo se chama MemoSign, um jogo de memória e

um avatar de assinatura 3D para apoiar o aprendizado.

10. Diretrizes para o design de aplicações de jogos eletrônicos para
educação infantil de surdos - A dissertação leva em conta as minorias
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surdas em seu referencial teórico. Para o autor, os surdos não têm acesso

suficiente a materiais didáticos em língua de sinais no seu processo de ensino

aprendizagem. Mediante a quantidade de trabalhos disponíveis que tratam

sobre o tema de jogos eletrônicos na educação e seus benefícios para as

crianças ouvintes, o mesmo destaca a falta destes para crianças surdas,

assim, propõe um conjunto de diretrizes, baseado em modelos, de jogos

educacionais que possam ser úteis para a aprendizagem de crianças surdas.

Os resultados se mostraram positivos após a avaliação do jogo por

especialistas em interação humano computador, especialistas em educação

infantil de crianças surdas e até pelos próprios alunos.

11. Divulgação científica e ensino de ciências numa perspectiva inclusiva
por meio de histórias em quadrinhos e língua brasileira de sinais-libras -

O trabalho dos autores realizou uma análise e discussão sobre a utilização da

história em quadrinhos (HQ) no formato bilíngue (LIBRAS/Português) como

alternativa de divulgação científica e para o ensino de Ciências. Como os

surdos são os mais prejudicados quando se trata de acessibilidade, os

autores têm a preocupação em relação a este público. Após avaliar

qualitativamente os alunos de uma escola pública de Manaus, foi possível

identificar a importância do uso da língua de sinais aliada ao ensino e

Ciências. Os resultados mostram a importância de incluir este público por

meio de materiais que estejam em sua língua.

12. Interactive Media to Support Language Acquisition for Deaf Students - O

trabalho combina a computação tangível de feedback digital com interações

físicas - um elo importante para crianças pequenas. Com o uso da tecnologia

de identificação por radiofrequência, um objeto do mundo real (ou seja, uma

cadeira) ou um brinquedo simbólico (ou seja, um ursinho de pelúcia) podem

ser marcados para que os alunos possam ativar os módulos de aprendizagem

multimídia automaticamente. Os autores desenvolveram um protótipo

chamado LAMBERT (Language Acquisition Manipulatives Blending

Early-childhood Research and Technology). Projetado especificamente para

crianças surdas que muitas vezes precisam de exposição adicional à

linguagem desde pequenos. Na proposta, quando uma criança escaneia um

brinquedo, é reproduzida uma segunda apresentação multimídia que retrata a

palavra em ASL e mostra imagens relacionadas. Os resultados se mostram
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positivos depois de um teste piloto de viabilidade, uma vez que houve

melhoria na compreensão do vocabulário em língua de sinais dos alunos.

13. Mobile translation system from speech language to hand motion
language - Os autores mostram neste trabalho a preocupação com o acesso

à informação por pessoas surdas, reforçando que os dispositivos e aplicativos

móveis estão se desenvolvendo rapidamente e as pessoas surdas encontram

dificuldades ao usar dispositivos móveis, uma vez que eles não são capazes

de acessar informações em qualquer lugar devido à falta de serviços

acessíveis. Para os autores do artigo, as pessoas surdas têm dificuldades

com a leitura e a escrita, para ler e entender todas as informações para usar

dispositivos móveis devido a sua deficiência auditiva, que é uma deficiência

invisível. Eles até comparam que o ganho de experiência coletado por

crianças surdas em quatro anos equivale ao ganho de um ano de uma

criança ouvinte, pois, todas as informações textuais visuais não são

acessíveis para a categoria de pessoas com deficiência. Para fornecer

benefícios para que os surdos melhorem sua integração social e

comunicação, no artigo, eles propõem uma solução, que consiste no uso da

língua de sinais em dispositivos móveis para tradução automática do idioma

inglês indiano à língua de sinais. Os resultados mostram que isso ajuda as

pessoas com deficiência auditiva a se comunicar facilmente com os ouvintes.

14. Multimedia Courses Generator for Deaf Children - No artigo, é

apresentado um ambiente desenvolvido no laboratório de pesquisa de

tecnologias de informação e comunicação da universidade de Túnis para

ajudar os surdos a melhorar sua integração social e capacidades de

comunicação. Os autores afirmam que, de fato, está provado que a língua de

sinais não é inata em crianças surdas e, portanto, necessita de métodos

metódicos e específicos. Nesse contexto, o ambiente apresentado é um

Sistema de Gerenciamento de Conteúdo de Aprendizagem especializado que

gera cursos para ensinar e aprender a língua de sinais. De acordo com a

pesquisa, não foi encontrado um Sistema de Gerenciamento de Conteúdo de

Aprendizagem que pudesse ajudar os professores a gerar cursos para

pessoas com deficiência auditiva. Além disso, a ferramenta é original e gera

automaticamente sinais a partir de uma descrição textual. Os cursos gerados

podem ser usados por alunos surdos. Os resultados mostram que a
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ferramenta desenvolvida permite interpretar automaticamente textos escritos

em linguagem visual-gestual-espacial usando a tecnologia do avatar.

15.“SEE and SEE”: An Educational Tool for Hard of Hearing Children - O

trabalho desenvolve um software educativo, nomeadamente “SEE and SEE”,

que visa melhorar as habilidades de alfabetização de surdos. O ambiente

educacional baseado em computador, leva em conta as características de

aprendizagem visual das crianças. O software fornece uma série de funções

ajustáveis para o professor, para que ele possa criar informações

educacionais de cada aluno. Além disso, os alunos têm a oportunidade de

usar apresentações bilaterais do conteúdo da informação, usando língua de

sinais como referência para cada frase do texto, acompanhado de diagramas

e imagens abrangentes. Uma série de testes também são incorporadas às

questões que refletem a curva do processo educacional. Toda a atividade é

registrada e arquivada em um banco de dados local que gera relatórios de

estatísticas/atividades e arquivos. Para os autores, "SEE and SEE” é uma

ferramenta útil como objeto de aprendizagem que contribui para a

normalização educacional das crianças surdas.

16.Sign language writing acquisition-Technology for a writing system - Este

trabalho define que os Surdos usam a Língua de Sinais para fins intelectuais,

desenvolvimento, comunicação e outras tarefas independentes, incluindo a

aprendizagem. No trabalho em questão os autores destacam que quando as

pessoas são surdas, são forçadas desde criança, pela falta de recursos

educacionais acessíveis, à uma aprendizagem acadêmica usando a

linguagem oral. Existe a defesa de que estes precisam ter acesso a um

sistema de escrita em/para Língua de Sinais. Os sistemas de escrita

(sequência de caracteres que sirvam para representar um idioma)

armazenam e recuperam informações vitais para literatura, ciência, criação de

conhecimento, disseminação de informações, comunicação etc. O

SignWriting, neste sentido, é um sistema de escrita considerado adequado à

natureza espacial-visual. O problema é que as metodologias e tecnologias

computacionais não ajudam os Surdos (eles não têm usabilidade e/ou não

tem uma tradução da língua oral para língua de sinais). O artigo propõe como

objetivo, uma nova abordagem: usar tela, caneta e uma estrutura com a qual

se desenvolve ferramentas para alfabetização em Língua de Sinais.
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17.Signing avatars: making education more inclusive - O trabalho aprofunda

que cerca de 30% da comunidade surda brasileira é analfabeta no português

escrito devido às dificuldades impostas às crianças surdas e pela falta de um

ambiente inclusivo baseado na educação bilíngue. Atualmente, a prática

docente predominante depende fortemente da língua verbal e do material

escrito, tornando a inclusão do surdo uma tarefa desafiadora. O artigo

apresenta também a abordagem para lidar com este problema e melhorar a

acessibilidade dos alunos surdos em relação à escrita. É apresentado um

projeto de um avatar 3D para o desenvolvimento de um sistema automático

de tradução do português na modalidade escrita para a língua brasileira de

sinais. Os resultados mostram uma avaliação preliminar da inteligibilidade dos

sinais e destacam o potencial da aplicação.

18.Software em língua portuguesa/libras com tecnologia de realidade
aumentada: ensinando palavras para alunos com surdez - O autor

descreve a preocupação com os métodos de ensino disponíveis, e os

considera ineficazes por não abranger toda a população surda. Com isso

aponta a importância de desenvolver mais materiais e ferramentas que

auxiliem as crianças surdas no seu processo de ensino aprendizagem. Neste

sentido, a tecnologia, pode promover o aprendizado e oferece a

potencialidade de melhorar esse processo. O estudo apresenta o

desenvolvimento de um software capaz de utilizar a língua de sinais para o

ensino do português na modalidade escrita utilizando a realidade aumentada.

Três professores surdos participaram da elaboração do sistema. Os

resultados mostram que apesar dos alunos surdos não conseguirem muitas

vezes realizar associações de palavras em português a um sinal específico,

pela falta do input auditivo, mesmo assim, o aplicativo foi capaz de ensinar

novas palavras em relação aos surdos que não tiveram contato com este.

Com isso novas estratégias de ensino podem ser pensadas a partir desta

tecnologia.

19.Tangible manipulatives and digital content: the transparent link that
benefits young deaf children - No artigo, um protótipo de sistema chamado

‘Language Acquisition Manipulatives Blending Early-childhood Research and

Technology” (LAMBERT) é descrito. O sistema permite que as crianças, em

particular as surdas, aprendam ludicamente ao utilizar brinquedos que
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acionam apresentações multimídia. Tais apresentaçẽos são projetadas para

introduzir e reforçar a língua de sinais americana (ASL) através do uso de um

sistema de Identificação de Rádio Frequência. Um estudo piloto foi realizado

e os resultados iniciais indicam percepções positivas do sistema por parte dos

educadores. Funcionalidades avançadas do sistema estão atualmente em

desenvolvimento.

20.The implementation of literacy and sign language learning system for
deaf children based on the augmented reality - Como em outros trabalhos

já mencionados, este artigo segue uma linha de tecnologia com

características da realidade aumentada. Com isso expõe a realidade

aumentada aplicada na alfabetização e no sistema de aprendizagem da

língua de sinais de crianças surdas. Para a projeção do sistema, a pesquisa

contou com a aplicação da realidade aumentada, e com base nela, a

definição da linguagem de script digital usada, modelagem tridimensional e

tecnologia de animação interativa. Os resultados mostram que a tecnologia

de realidade aumentada, quando aplicada a educação para crianças com

deficiência auditiva, promove a melhoria nas práticas de ensino, pois se

percebe a fusão dos meios tradicionais de ensino e da tecnologia digital.

21.User interface modelling for SIBI (sistem isyarat bahasa
indonesia/indonesian sign language system) learning applications using
the user-centered design method - Para os autores a Língua de Sinais é

usada para ajudar as crianças surdas a se comunicarem. No trabalho, relatam

que o governo indonésio criou um sistema de padronização da língua de

sinais chamado SIBI (Sistema Isyarat Bahasa Indonesia). Em suas pesquisas

apontam que as crianças surdas, do seu país, têm características como falta

de memória. Portanto, no ponto de vista deles precisam de mídia para

repetição que auxilie na aprendizagem. O aprendizado baseado em

dispositivos móveis já está disponível, mas nem todos os designs são

adequados para as necessidades das crianças surdas. Ao avaliar o sistema

padronizado, um questionário revelou que uma média de 58%, dos usuários

informam que o aplicativo não conseguiu proporcionar comodidade e

satisfação. Portanto, para criar uma interface de usuário que se adeque, o

método User-Centered Design foi aplicado. O novo teste de usabilidade foi

realizado para a aplicação do protótipo que resultou em satisfação de 90%.
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A leitura dos 21 trabalhos apresentados nesta etapa, foram de grande valia

para o conhecimento da autora, mas em especial foram essenciais para a

construção da síntese do conhecimento. Com isso se apresenta na etapa 5, a

análise e interpretação dos resultados encontrados, enquanto na 6, um resumo da

síntese do conhecimento. Na seção 4 desta dissertação, é apresentado o

aprofundamento descritivo e visual dos achados na revisão.

5ª Etapa - Análise e interpretação dos resultados

A etapa cinco é considerada fundamental na RSI por apresentar os resultados

encontrados, então, com isso, a partir dos achados foi possível criar uma

interpretação dos dados. A partir disso, surgem as seguintes lacunas de

conhecimento, que permitem pensar sobre trabalhos futuros.

1. Avaliação de avatares 3D e seu uso na tradução de materiais didáticos;

2. Avaliação de satisfação de usuários surdos ao utilizar sistemas que

usam língua de sinais;

3. Produção de materiais didáticos que tenham a participação de pessoas

surdas em sua concepção;

4. Pesquisas com o uso de sistemas de captura de movimentos que

ainda passam por melhorias;

5. Pesquisas sobre tecnologias assistivas baseadas em animações que

promovam acessibilidade em língua de sinais;

6. Investigar a alfabetização de crianças surdas em relação aos materiais

didáticos que são apresentados;

7. Realizar pesquisas sobre a inserção de materiais didáticos nas rotinas

de professores do ensino fundamental;

8. Avaliações pedagógicas que utilizam jogos em língua de sinais no

ensino de crianças surdas.
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6ª Etapa - Apresentação da revisão - Fluxo do processo de RSI

A etapa seis da RSI consiste na elaboração de um fluxo que apresenta com

detalhes como a revisão foi desenvolvida até então. Com a estruturação dos dados

coletados, acredita-se que seja possível replicar a RSI por outros autores. Com a

intenção de sintetizar a RSI, a Figura 17 mostra os métodos empregados.

Figura 17: O processo da RSI.

Fonte: a autora, adaptado de Botelho, Cunha e Macedo (2011)

Além da Figura 17, destaca-se os conhecimentos abstraídos dos trabalhos

incluídos na revisão da literatura, e estes são elencados abaixo:

● Acessibilidade baseada no uso da língua de sinais, por meio de vídeos

com intérpretes;

● Desenvolvimento de tecnologias acessíveis com o uso de avatares 3D;

● Games educativos e games sérios como suporte ao aprendizado da

língua de sinais;

● Materiais didáticos em língua de sinais;
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● Suporte da Realidade Aumentada como incentivo ao aprendizado;

● Aprendizagem lúdica em ambientes interativos;

● Animações em histórias em quadrinhos.

Para além dos conhecimentos elencados acima, com o desenvolvimento da

RSI foi possível encontrar soluções que auxiliassem a responder a pergunta de

pesquisa. Com o método seguido, foi possível, incorporar pesquisas das áreas de

ciências da computação, processos educacionais e tecnologias, reforçando a

aderência dessa dissertação ao Programa de Pós-graduação em Engenharia e

Gestão do Conhecimento. Ao utilizar este método de RSI, dentre tantos métodos,

objetivou-se sistematizar o conhecimento encontrado nos estudos encontrados nas

bases. Justifica-se, ainda, por elaborar a síntese e análise dos conhecimentos

acadêmicos produzidos até o presente momento, com a intenção de auxiliar outros

pesquisadores a continuar pesquisas futuras.
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4 APROFUNDANDO A SÍNTESE DE CONHECIMENTO (VISUALMENTE)

Optou-se por criar de maneira visual esta seção no trabalho, tendo em vista

que a autora é uma pessoa surda. A visualidade neste sentido faz parte do processo

de apresentação e representação do conhecimento adquirido ao pesquisar os

estudos nas bases de dados. Os estudos apresentados nas imagens abaixo, foram

relativamente agrupados por temas. Para um melhor entendimento, cada uma das

imagens tem um título, que inicia com o nome do trabalho que se está

referenciando, seguindo a sequência lógica apresentada ao longo da RSI.

O Trabalho 1 - A tecnologia assistiva digital na alfabetização de crianças
surdas, pode ser visto nas Figuras 18 e 19. É uma tecnologia digital assistiva,

utilizada na alfabetização de crianças surdas. O estudo em si, apresenta uma luva,

protótipo que é utilizado para captar sinais que interagem com um computador.

Apesar de inicialmente ser considerada uma tecnologia assistiva para pessoas com

baixa mobilidade nas mãos, foi adaptada para a realidade dos surdos, visto que

pode captar sinais e transmiti-los a um computador. A luva em questão pode ser

utilizada para a criação de animações presentes na Figura 19.

Figura 18: Luva “protótipo-modelo”

Fonte: adaptado de Barbosa et al, p.149, 2011.
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Figura 19: Atividade de servir a mesa

Fonte: Barbosa, p.150, 2011.

Sobre o Trabalho 2 - American sign language recognition in game
development for deaf children, este destaca o uso de uma câmera para a

captação dos movimentos das mãos das crianças ao interagir com um jogo com a

presença de um intérprete de língua de sinais. Os movimentos das mãos e das

expressões são captados como forma de feedback. Assim como o primeiro trabalho,

os movimentos são a base da interação. Os exemplos podem ser vistos nas Figuras

20 e 21.

Figura 20: Configuração do sistema

Fonte: Brashear et al, p.2, 2006.
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Figura 21: Captura de tela do jogo ASL

Fonte: Brashear et al, p.3, 2006.

Em sequência, é apresentado o Trabalho 5 - Aplicação do sensor Leap
Motion como instrumento didático no ensino de crianças surdas, pois este

também tem como princípio a captação de movimentos das mãos em resposta aos

estímulos apresentados por um determinado conteúdo. Apesar de inicialmente a

tecnologia não ter sido concebida para a realidade das pessoas surdas, foi vista

como promissora pelos autores por ser passível de adaptações.

Figura 22: Exemplo de um usuário interagindo com jogo AlfabetoKinect

Fonte: FELIPPSEN., p.40, 2017.

O Trabalho 3 - An educational game to teach numbers in Brazilian Sign
Language while having fun, é um jogo com a presença de sinais da língua
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brasileira de sinais. O objetivo do jogo é ensinar matemática para alunos surdo. As

Figuras 23 e 24 apresentam a ideia central do estudo.

Figura 23: Tela principal do jogo, onde acontece a corrida entre dois jogadores

Fonte: Pontes, et al., p.6, 2020.

Figura 24: Nova tela de instruções com animações

Fonte: Pontes, et al., p.9, 2020.

Na mesma linha do trabalho anterior, o Trabalho 7 - Aprendizagem Lúdica
Como Suporte à Educação de Crianças Surdas por Meio de Ambientes
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Interativos, apresenta jogos, entre um deles um relativo a atividades com frutas. O

uso de elementos da língua de sinais fica evidente na Figura 25.

Figura 25: Jogo relativo às atividade de frutas

Fonte: SANTOS, p.161, 2012.

Os recursos dos jogos são fundamentais para crianças, principalmente para

as surdas, que precisam ter os mesmos incentivos que as ouvintes. O Trabalho 9 -

Designing a game generator as an educational technology for the deaf
learners, esboça um esforço de pesquisadores no mesmo caminho do anterior. Com

uso de imagens em língua de sinais favorece o recurso de repetição que incentiva a

memorização de sinais.

Figura 26: Capturas de tela do jogo MemoSign 1

Fonte: Bouzid et al., p.3, 2015.
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Figura 27: Capturas de tela do jogo MemoSign 2

Fonte: Bouzid et al., p.3, 2015.

O Trabalho 10 - Diretrizes para o design de aplicações de jogos
eletrônicos para educação infantil de surdos, é uma iniciativa de uso de jogos

eletrônicos para crianças surdas. Apesar de ser um protótipo, na Figura 28, fica

evidente que os autores destacam que o uso da língua de sinais aliada a imagens é

fundamental para a memorização de sinais.

Figura 28: Jogo em Execução

Fonte: Canteri., p.50, 2014.

O conhecimento encontrado nos estudos, também teve um direcionamento ao

uso de Realidade Aumentada. O Trabalho 4 - Analysis Of User Requirements For
a Mobile Augmented Reality Application To Support Literacy Development
Amongst Hearing-impaired Children, apresenta o uso de cartões (Figura 29) em



88

língua de sinais aliados a língua escrita também. Já na Figura 30, pode-se observar

o uso da RA com um celular em que uma criança aponta a câmera do celular para

uma imagem que logo apresenta uma animação na tela.

Figura 29: Uma criança surda imitando os cartões de soletrar

Fonte: Al-Megren, S., & Almutairi, A., p.18, 2019.

Figura 30: Uma criança surda usando o aplicativo Word & Sign

Fonte: Al-Megren, S., & Almutairi, A., p.18, 2019.

Assim como no trabalho anterior, o Trabalho 6 - Aprendizado Bilíngue de
Crianças Surdas Mediada Por Um Software de Realidade Aumentada, as

crianças surdas podem, neste estudo, aprender sinais relativos a estados do Brasil.

Com o uso de imagens, um tablete cria um ambiente imersivo e ainda proporciona a
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aprendizagem da língua de sinais. Na Figura 31, pode-se observar imagens em

língua de sinais, enquanto na 32, animações em língua de sinais.

Figura 31: Exemplo dos estados brasileiros

Fonte: SANTOS., p.84, 2015.

Figura 32: Exemplos das animações desenvolvidas em Blender

Fonte: SANTOS., p.85, 2015.

Neste mesmo tema, os dois trabalhos a seguir seguem com o uso da RA no

ensino. O Trabalho 18 - Software em língua portuguesa/libras com tecnologia de
realidade aumentada: ensinando palavras para alunos com surdez, apresenta

atividades com o uso da RA, sendo fundamentais para alunos que não tem um

intérprete à disposição, ou até mesmo como atividade de reforço. A Figura 33,

apresenta a proposta dos autores.
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Figura 33: Atividade de ensino da palavra “arroz”

Fonte: CARVALHO et al, p.68, 2011.

Já o Trabalho 20 - The implementation of literacy and sign language
learning system for deaf children based on the augmented reality, apesar de

ser um protótipo, apontou as possibilidades do uso da tecnologia de RA aliada ao

ensino da língua de sinais. Pode-se ver na figura 34, que o uso do recurso é

promissor, apesar de se saber que nos trabalhos anteriores o desenvolvimento foi

mais aprofundado.

Figura 34: A informação de identificação e o modelo tridimensional

Fonte: Jiang e Kuang, p.2, 2014.

Ao longo da dissertação, foram encontrados estudos relativos ao uso de

Avatares 3D. Apesar do posicionamento contrário aos Avatares 3D pela comunidade
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surda, neste trabalho são apontados os achados, pela questão da neutralidade.

Ainda assim, cabe destacar, que na atualidade, apesar de toda a tecnologia

existente existem nesses recursos falhas de tradução, falta de sinais e estrutura

mecânica que ainda não foram resolvidas. Sendo assim, não seriam adequados

para a realidade das crianças surdas. Por outro lado, se sabe que os recursos

financeiros das empresas e instituições públicas são limitados quando se trata de

acessibilidade, então, os Avatares 3D, podem suprir a falta de intérpretes de Libras

em conteúdos de sites, favorecendo as pessoas surdas.

O Trabalho 8 - Automated 3D sign language caption generation for video,
é um exemplo de pesquisas de autores que têm a preocupação com a interpretação

de conteúdos em vídeo em sites como o Youtube. A ferramenta tem a intenção de

traduzir automaticamente os conteúdos em vídeos para a língua de sinais. Na Figura

35, pode-se visualizar a proposta de Avatar 3D dos autores do trabalho. Já na Figura

36 a aplicação do protótipo ao um vídeo.

Figura 35: 3D child avatar

Fonte: Mehta et al., p.9, 2019.

Figura 36: 3D signed avatar

Fonte: Mehta et al., p.9, 2019.
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Na linha dos avatares 3D, o Trabalho 14 - Multimedia Courses Generator
for Deaf Children, tem uma mescla entre o avatar e o conceito de jogos. O Avatar

neste contexto serve para realizar uma tentativa de imersão no jogo ao substituir um

intérprete humano. No trabalho dos autores, é destaque uma plataforma de curso

(Figura 37) em que é possível criar diferentes conteúdos. Na Figura 38, se tem uma

visão geral dos recursos disponíveis no conteúdo interativo.

Figura 37: Interface do curso

Fonte: Ghoul and Jemni, p.4, 2009.

Figura 38: Módulo flash interativo

Fonte: Ghoul and Jemni, p.5, 2009.
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Os avatares 3D podem ser criados digitalmente. No Trabalho 17 - Signing
avatars: making education more inclusive, a proposta é um pouco diferente. A

maioria destes recursos são mecânicos e facilmente rejeitados pelos usuários

surdos. Entretanto, captar os movimentos de um intérprete de língua de sinais e

repassá-los a um Avatar pode ser um recurso promissor. Assim surgiu a pesquisa

dos autores do estudo. A Figura 39 apresenta a seção de captura dos sinais,

enquanto a Figura 40 o avatar 3D configurado e funcionando a partir dos sinais

coletados.

Figura 39: Seção de mocap

Fonte: De Martino et al, p.5, 2017.

Figura 40: The pallet toll “see and see”

Fonte: De Martino et al, p.5, 2017.

Um pouco diferente dos estudos citados até o momento, o Trabalho 13 -

Mobile translation system from speech language to hand motion language, é

uma pesquisa inicial sobre como funciona o fluxo de sinais em um aparelho móvel.
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Como os sinais podem ser dinâmicos ou com movimento. A preocupação dos

autores é em relação a como a língua de sinais pode ser apresentada nestes

dispositivos. O diagrama de bloco presente na Figura 41 demonstra que uma

mensagem de texto, ao ser traduzida por um aplicativo em um celular, precisa levar

em conta que o sinal pode ser estático ou dinâmico e apenas depois de interpretar

essa informação é que poderia passar por um “banco de sinais” e ser transformado

em língua de sinais. A Figura 42, mostra um exemplo de sinal dinâmico, ou seja, que

tem movimento.

Figura 41: Diagrama de bloco

Fonte: REKHA e LATHAl, p.4, 2014.

Figura 42: Gesto dinâmico “olá”

Fonte: REKHA e LATHAl, p.4, 2014.
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O Trabalho 12 - Interactive Media to Support Language Acquisition for
Deaf Students, entra em uma linha de pesquisa relacionada a interação de alunos

surdos com dispositivos assistivos. Com um computador, os autores demonstram a

possibilidade de usar cartões com desenhos. Após a leitura destes, com um leitor

específico, um computador interpreta o desenho e apresenta na tela um intérprete

de língua de sinais e imagens com relação a imagem do cartão lida. A Figura 43

demonstra como é o sistema LAMBERT, que após a leitura de um cartão com uma

ovelha, apresenta a interpretação na tela do computador. Já a Figura 44, crianças

usando o referido sistema.

Figura 43: Sistema LAMBERT e uma sequência multimídia parcial para “ovelha”

Fonte: PARTON et al, p.3, 2009.

Figura 44: Crianças no centro LAMBERT

Fonte: PARTON et al, p.4, 2009.
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Seguindo a ideia do trabalho anterior, o Trabalho 19 - Tangible
manipulatives and digital content: the transparent link that benefits young deaf
children, é um exemplo do mesmo sistema LAMBERT que auxilia crianças surdas

no aprendizado. Mesmo sendo o mesmo autor, a pesquisa mudou um pouco da

proposta anterior, pois esta tem a presença de um intérprete de língua de sinais

(Figura 45) que auxilia em um primeiro momento. Na mesma figura é possível ver a

criança sozinha interagindo com o sistema em um momento posterior.

Figura 45: LAMBERT in the Home and at a Center

Fonte: Parton et al, p.3, 2010.

Na linha de materiais didáticos presentes em plataformas, o Trabalho 15 -

“SEE and SEE”: An Educational Tool for Hard of Hearing Children, é um

exemplo de plataforma desenvolvida para a realidade de crianças surdas. Pode-se

observar a Figura 46.

Figura 46: The pallet toll “see and see”

Fonte: Petrantonakis et al, p.5, 2008.
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A proposta é que tenham a presença de um intérprete de língua de sinais,

aliado ao uso do texto escrito e imagens. Neste sentido, acredita-se que é uma

ótima proposta para as pessoas surdas, pois, por serem visuais, têm os inputs

visuais, sem deixar de lado o letramento da língua escrita e o aprendizado do

vocabulário de língua de sinais.

O Trabalho 16 - Sign language writing acquisition-Technology for a
writing system, apresenta o recurso de ensino do SignWriting. O estudo pode ser

observado nas Figuras 47 e 48.

Figura 47: Tela inicial

Fonte: GUIMARÃES et al, p.7, 2014.

Figura 48: Praticando o SignWriting

Fonte: GUIMARÃES et al, p.7, 2014.
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No Brasil o uso da escrita da língua de sinais é algo que ainda está fora do

alcance de muitos surdos, não apenas pela falta de uso, mas pela não apropriação

da comunidade surda sobre o tema. O estudo é Americano, logo tem uma defesa a

favor deste tipo de conteúdo. A plataforma pode ser usada em diferentes contextos,

por tanto, pode ser considerada eficaz no contexto nacional.

O Trabalho 11 - Divulgação Científica e Ensino de Ciências numa
Perspectiva Inclusiva por Meio de Histórias em Quadrinhos e Língua Brasileira
de Sinais - LIBRAS, é um avanço em relação ao uso das histórias em quadrinhos.

Autores como Busarello (2016), já pesquisam estes recursos, entretanto o autor,

desenvolveu o uso de histórias em quadrinhos visuais, mas sem o uso da LIBRAS

ao longo do material. Diferentemente, este estudo do trabalho 11, é um avanço em

relação a isso, pois neste caso não é necessário nenhum intérprete de LIBRAS para

traduzir o material para alunos surdos. Estes, se munidos de vocabulário, podem

acompanhar a história sem nenhuma barreira. A Figura 49 demonstra um trecho da

pesquisa dos autores.

Figura 49: Comunicação em Libras entre dois personagens

Fonte: Carvalho et al., p.8, 2021.

Por fim, o Trabalho 21 - User interface modelling for SIBI (sistem isyarat
bahasa indonesia/indonesian sign language system) learning applications
using the user-centered design method, demonstra o uso de imagens em língua

de sinais em materiais didáticos. O uso de imagens é um recurso rico no ensino de

crianças surdas, uma vez que permite realizar conexões entre conteúdos e sinais.
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Figura 50: Exibição de protótipos que foram construídos

Fonte: Ridzky et al, p.7, 2019.

A partir dos achados nesta RSI, pode-se observar que os conhecimentos

encontrados nas bases de dados pesquisadas são relativos a: Avatares 3D,

intérpretes de língua de sinais, jogos em contexto educacional, história em

quadrinhos e Realidade Aumentada. A partir disso, outros autores, podem realizar a

mesma pesquisa com os mesmos requisitos e encontrar os mesmos trabalhos, ou

atualizações de publicações ao longo do tempo.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao desenvolver esta dissertação, foi possível investigar as pesquisas

realizadas em diversos países, e que utilizam a tecnologia como recurso para o

desenvolvimento educacional de crianças surdas com a utilização da língua de

sinais. O estudo apresentado teve características descritivas, uma vez que apontou

a síntese de conhecimento dos trabalhos.

Diante do problema de pesquisa foi possível constatar que as Tecnologias

Digitais da Informação e Comunicação, contribuem e enriquecem os processos

educacionais por meio de recursos que integram a língua de sinais aos mecanismos

de ensino utilizados por diferentes docentes ao redor do mundo, e que minimizam

barreiras de acessibilidade das crianças surdas. As tecnologias colaboram também

nas adaptações necessárias para os diversos níveis educacionais, não apenas

favorecendo os alunos, mas também, professores e famílias. As adaptações com o

uso da língua de sinais tem foco em melhorar diversas situações de ensino,

oferecendo flexibilidade na interatividade dos sujeitos surdos com os objetos de

ensino aprendizagem.

Ao longo do trabalho, com o seu desenvolvimento, buscou-se atingir os

objetivos propostos. Assim, em relação ao objetivo geral, foi atingido ao encontrar

por recursos de tecnologia multimídia que utilizam a língua de sinais como meio para

a aprendizagem de crianças surdas. Sobre os objetivos específicos, a escolha do

modelo de revisão sistemática da literatura com o modelo integrativo de Botelho,

Cunha e Macedo (2011), atingiu o primeiro objetivo específico. O segundo objetivo,

foi cumprido quando houve a identificação dos estudos encontrados nas bases de

dados. E o último objetivo foi cumprido quando a matriz de síntese foi construída

com os conhecimentos extraídos dos estudos.

5.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Uma das limitações da pesquisa, é que não se optou por avaliar o nível de

aprendizagem das crianças surdas, uma vez que não foi um dos critérios utilizados

na definição dos objetivos. Para avaliar crianças surdas, seria necessário, em um

primeiro momento ter um objetivo, passível de avaliação, ou então, a partir de um

https://docs.google.com/document/d/1grf6gj9uD2k0ZbRLxBaRnXcGLDHQCj_9/edit#heading=h.2dlolyb
https://docs.google.com/document/d/1grf6gj9uD2k0ZbRLxBaRnXcGLDHQCj_9/edit#heading=h.sqyw64


101

dos objetivos ou tecnologias encontradas nas bases, buscar avaliar junto às crianças

surdas.

Outra limitação foi em relação a trabalhos com surdos que utilizassem

música para o desenvolvimento de habilidades cognitivas. Como a autora da

dissertação é surda, não foi possível avaliar trabalhos com esse teor. Os estudos

não foram incluídos por não tratarem de desenvolvimentos com crianças, mas sim

com adultos, e também, por serem na maioria dos casos direcionados a pessoas

com implantes cocleares, um dos critérios de exclusão.

O uso do português escrito pela autora também foi considerado uma

limitação da pesquisa, pois o domínio, para as pessoas surdas, desta modalidade

escrita é como segunda língua. O inglês escrito, neste sentido, é uma terceira

língua. Assim, existem dificuldades de interpretação e de escrita relativos a isso.

Portanto, ao longo da dissertação, um intérprete de língua de sinais esteve presente

para auxiliar na extração dos dados dos estudos encontrados. O trabalho também foi

criteriosamente ajustado pela autora e pelo intérprete no que diz respeito à sua

escrita acadêmica.

5.2 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA

Este trabalho contribui para mostrar que metodologias e recursos

condizentes com as realidades das pessoas surdas, propiciam avanços nos

processos educacionais. Foram encontrados sistemas projetados para ajudar as

crianças a praticar vocabulário e encorajá-las a gerar frases que transmitem

pensamentos e ideias. Os mecanismos dos sistemas fornecem um novo domínio

para a comunidade surda, para o reconhecimento de língua de sinais, bem como

representa um conjunto de dados exclusivo de interação com um sistema de

computador. A expansão das funcionalidades dos sistemas mostra avanços em

relação ao uso da língua de sinais.

O uso de um jogo desenvolvido para o aprendizado de operações

matemáticas, sinais de números e de conteúdos diversos, também foi uma das

contribuições da pesquisa. A falta destes recursos nas salas de aula é um desafio

para educadores. Embora a gamificação seja um tema que pode ser coberto por

muitas ciências, nem sempre está aliada a materiais didáticos. As pesquisas sobre

estes materiais são apoiadas pelas áreas de Tecnologia Educacional, Jogos Digitais

https://docs.google.com/document/d/1grf6gj9uD2k0ZbRLxBaRnXcGLDHQCj_9/edit#heading=h.3cqmetx
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na Educação, Cultura Surda e Avaliação de Jogos, e assim, se percebem os

potenciais como ferramenta educacional e ferramenta social. Aprender jogando foi

uma experiência positiva para os autores dos trabalhos encontrados, além disso, os

resultados dos estudos reforçam o papel potencial da tecnologia como uma

ferramenta na concepção e construção de ambientes inclusivos que, na verdade,

acolhe todos os tipos de alunos.

Dentre as contribuições desta dissertação, pode-se citar o uso da Realidade

Aumentada nos meios educacionais, em que as necessidades visuais das crianças

surdas são percebidas com mais intensidade. No uso da RA, as contribuições estão

relacionadas à possibilidade de avaliações qualitativas mais assertivas sobre os

materiais e também sobre o apoio da tecnologia à alfabetização. Este recurso

permite não apenas apresentar materiais inovadores e atrativos, mas também abre

possibilidades para novas pesquisas.

5.3 TRABALHOS FUTUROS

Percebe-se urgência na aproximação da comunidade científica às escolas em

que crianças surdas estão matriculadas, visto que diversas pesquisas são realizadas

no meio acadêmico, mas dificilmente refletem nas escolas. No Estado de Santa

Catarina, no Brasil, a autora desta dissertação atua como professora de LIBRAS, e

encontra diversas dificuldades em relação à falta de materiais didáticos, recursos

precários de tecnologia e falta de profissionais qualificados para o uso da língua de

sinais. Pesquisar nestes ambientes qualitativamente é fundamental, tendo em vista a

urgência de sanar as dificuldades das crianças surdas.

A aplicação da Realidade Aumentada no Brasil, é considerada uma lacuna,

uma vez que apesar de ser destaque em estudos encontrados nas bases, ainda não

se percebe como ferramenta de apoio ao ensino nas escolas. A avaliação deste

recurso poderia facilmente levar para outras pesquisas, uma vez que proporciona

diversas oportunidades de ensino. Seria necessário também avaliar a usabilidade

destes sistemas com a ajuda de especialistas em usabilidade para refinar projetos e

avaliar o seu desempenho. É fundamental também realizar estudos experimentais

para determinar o impacto das aplicações no que se refere às habilidades de

alfabetização de crianças surdas em idade escolar.

https://docs.google.com/document/d/1grf6gj9uD2k0ZbRLxBaRnXcGLDHQCj_9/edit#heading=h.1rvwp1q
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É necessário avaliar a consistência e aceitação dos Avatares 3D. Apesar de

estarem disponíveis nos estudos encontrados. A comunidade surda não aceitou

ainda de maneira efetiva o uso desta ferramenta. Pesquisas como a de Scandolara

(2019) demonstram que este recurso, ainda não é bem visto pela comunidade, visto

que existem falhas de tradução, limitação de vocabulário e faltas de expressões. Por

tanto, as ferramentas relacionadas a essa tecnologia precisam ser cuidadosamente

avaliadas e validadas.

Por fim, ressalta-se que grandes obstáculos foram vencidos na caminhada

de desenvolvimento desta dissertação. A autora, surda, com orgulho de sua cultura,

perpassou por caminhos preparados para pessoas ouvintes. A comunicação, não é

a única barreira encontrada pela comunidade surda, uma vez que a falta de

profissionais que utilizam a língua de sinais também é um fator negativo. Entretanto,

é com sensação de dever cumprido, que concluiu, mais esta etapa em sua vida,

sendo professora surda e lutando por sua comunidade.
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