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ABSTRACT 

In this paper is proposed an application for tablet in order to 
assist in the literacy of deaf children. The application will be 
developed based on a methodology that is already used in 
CEMESPI (Municipal Center for Alternative Education Itajaí). 

Currently there are laws that regulate students with special needs 
in regular schools and ensure these students a monitor in the case 
of children with hearing loss, they have the right to attend school 
regularly and have a translator POUNDS special for her. 

For the deaf, vision is the sense that stands out, so there is a great 
need for these people to learn the Portuguese language, also 
known as literacy, as it will allow the deaf person to orient 
themselves on the streets or in other places. 

The application is a game adapted to a teaching methodology in 
CEMESPI. This game will be developed within the web standards 
and using the PhoneGap he will be transformed into a native 
application for Android platform. 

It is hoped that this application can contribute to the teaching of 
portuguese to the deaf children, since this application is an 
adaptation of a methodology as used together with a technology. 

RESUMO 
Neste trabalho será proposto um aplicativo para tablet com a 
finalidade de auxiliar no processo de letramento da criança com 
deficiência auditiva. O aplicativo será desenvolvido com base em 
uma metodologia já utilizada no CEMESPI (Centro Municipal de 
Educação Alternativa de Itajaí). 

Atualmente existem leis que regularizam os alunos com 
necessidades especiais na escola regular e garantem a estes alunos 
um monitor, no caso das crianças com deficiência auditiva, elas 
têm o direito de frequentar a escola regular, tendo um tradutor de 
LIBRAS para ela. 

Para os surdos, a visão é o sentido que se sobressai, por isso há 
uma grande necessidade destas pessoas aprenderem a língua 
portuguesa, pois ela permitirá a pessoa surda a se orientar sozinha 
nas ruas ou em outros locais.  

O aplicativo uma adaptação de uma metodologia de ensino 
utilizada no CEMESPI. Este jogo será desenvolvido dentro dos 
padrões web e com a utilização do PhoneGap ele será 
transformado em um aplicativo nativo para plataforma Android. 

Espera-se que com este aplicativo seja possível contribuir no 
ensino da língua portuguesa às crianças com deficiência auditiva, 
visto que este aplicativo é uma adaptação de uma metodologia já 
utilizada aliada a uma tecnologia. 

Categorias Descritivas do Assunto 

K.4.2 [Social Ussues]: Assistive Technologies for persons with 
disabilities.  

Termos Gerais 

Experimentation. 

Palavras-Chaves 

Acessibilidade, Android, CEMESPI, HTML5, inclusão 
Letramento, Surdez, Tablet. 

1. INTRODUÇÃO 
A educação é um processo constante, que visa o desenvolvimento 
da capacidade física, intelectual e moral do ser humano. Algumas 
crianças, no entanto, por apresentarem necessidades especiais, 
têm mais dificuldade em iniciar essa caminhada. Buscando 
amenizar essa dificuldade, nosso país vem desenvolvendo 
políticas de educação inclusiva, que visam garantir igualdade de 
ensino para todas as crianças brasileiras, para isto existem leis que 
regem os direitos das pessoas com deficiências, as crianças com 
deficiência auditiva também tem seus direitos, um desses direitos 
é o de frequentar a escola regular com acompanhamento de um 
instrutor de LIBRAS[1].  
Devido ao fato de terem alguma perda auditiva (ou total surdez), 
o que se destaca para uma pessoa surda é aquilo que ela pode ver, 
isso faz com que a visão seja seu sentido mais aguçado [2], e 
torna o letramento dela extremamente importante, pois é através 
dele que os surdos potencializam sua comunicação, bem como a 
sua inter-relação no meio social, por exemplo, para identificar 
placas nas ruas, para saber para onde vai determinado ônibus ou 
para buscar uma mercadoria pelo nome no mercado ou em uma 
loja. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 
O CEMESPI é uma instituição de ensino que localizada na cidade 
de Itajaí, em Santa Catarina, nesta instituição são atendidas 
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crianças e adolescentes com necessidades especiais. Os alunos 
frequentam o CEMESPI no contra turno, dentro da instituição as 
crianças com algum grau de surdez passam por acompanhamento 
psicológico, fonoaudiólogo e possuem aula específicas com 
professores bilíngues e instrutores de LIBRAS. 

Nas suas aulas específicas o aluno é acompanhado por um 
professor bilíngue e por um instrutor. O que difere os dois 
profissionais é o fato de que o instrutor de LIBRAS é um 
professor que, assim como os alunos, possui algum grau de 
deficiência auditiva e será ele o responsável por ensinar a língua 
de sinais aos alunos surdos.  

O CEMESPI utiliza atualmente algumas metodologias para o 
ensino da língua portuguesa a seus alunos com deficiência 
auditiva. Uma destas metodologias consiste em um jogo similar 
ao quebra-cabeça, onde a criança tem que unir a imagem à sua 
palavra correspondente. 

Esta metodologia permite que a criança vá com o tempo 
associando a imagem que ela já conhece com a palavra que ela 
está aprendendo, podendo ainda ser agregado o sinal em libras, 
que é ensinado pelo professor bilíngue, além de um vídeo 
ilustrativo. 

A metodologia utilizada é bastante eficiente, permite que a 
criança aumente seus conhecimentos a partir de um jogo, mas 
assim que a criança saiu da escola, ela não terá mais acesso a este 
jogo. 

Pensando em uma forma de facilitar o aprendizado das crianças 
surdas durante o processo de alfabetização e dar a elas, de certa 
forma, mais liberdade, este trabalho tem como principal objetivo, 
desenvolver uma aplicação móvel para tablet que auxilie o 
processo de letramento destas crianças. Tal aplicação poderá ser 
usada tanto em sala de aula para auxiliá-las no processo de 
aprendizagem, como fora da mesma, possibilitando que a criança 
tenha certa autonomia neste processo.  

3. METODOLOGIA 
O trabalho proposto será desenvolvido através de uma pesquisa 
de caráter qualitativo, pois o mesmo não tem como finalidade 
medir nem usar representações numéricas para obter suas 
conclusões, mas sim descrever como seria o auxílio de um 
aplicativo de tecnologia móvel no cenário em questão. Será 
apresentado também, um estudo de caso, que abordará o uso de 
tecnologias móveis, neste caso o tablet para o auxílio na 
aprendizagem de crianças com deficiências auditivas. Para tal, o 
aplicativo desenvolvido visa adaptar métodos empregados em 
sala, em uma interface cuja interação se dará com o uso desta 
tecnologia. 

Outra técnica utilizada para o desenvolvimento deste trabalho 
será a pesquisa bibliográfica e experimental. Bibliográfica, 
porquanto terá como base publicações já existente sobre os 
assuntos relacionados, Experimental, pois serão avaliadas 
hipóteses a serem testadas com o estudo [6]. 

Para uma primeira versão desta aplicação, será adotada a 
metodologia usada no Centro Municipal de Educação Alternativa 
de Itajaí - CEMESPI, onde futuramente, serão realizados testes do 
aplicativo em conjunto com os professores do Centro e as 
crianças lá atendidas. 

4. EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
A educação inclusiva abrange um processo de reestruturação das 
escolas de forma que permita à todos os alunos, incluindo alunos 
com deficiências ou dificuldades de aprendizado, tenham acesso a 
todas as oportunidades educacionais e sociais oferecidas pela 
escola [3]. 
A educação é um direito de todos e para fazer isso tornar-se 
realidade as escolas devem adaptar-se para incluir todos os 
alunos. Porém, apenas incluir todos os alunos em classes de aula 
não é o suficiente para a aprendizagem destes. A interação ajuda 
no desenvolvimento, deste modo os alunos aprendem a 
compreender e conviver com as diferenças de cada um[4]. 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, reafirma o 
direito dos portadores de deficiências à educação, sua educação 
deverá, dentro do possível, enquadrar-se no sistema geral de 
educação, proporcionando ao aluno a formação necessária para 
desenvolver suas potencialidades, preparando para o trabalho e o 
exercício de sua cidadania[5]. 
A UNESCO é uma peça chave da Organização das Nações 
Unidas (ONU), estimulando a conscientização global e 
promovendo o desenvolvimento nacional da educação inclusiva. 
A UNESCO oferece consultoria aos governos que solicitam 
orientações para o desenvolvimento de políticas e práticas em 
seus países, desenvolveu também materiais elaborados para 
preparar professores do ensino regular a reestruturarem suas 
escolas e salas de aula baseado nas linhas de inclusão. 

5. O APLICATIVO 
Para o desenvolvimento deste aplicativo será utilizada a HTML5, 
a HTML é uma linguagem de marcação, sua principal utilização é 
para o desenvolvimento de páginas web [7]. A HTML5 aliado a 
outros recursos como CSS, JavaScript e JQuery, permite a criação 
deste jogo, porém para acessá-lo seria necessário o uso da 
internet. Para não limitar o uso do jogo apenas quando conectado 
à internet, será utilizado o framework PhoneGap. 

O PhoneGap é capaz de transformar um aplicativo web, 
desenvolvido nos padrões para web, em um aplicativo nativo, um 
aplicativo desenvolvido especialmente para uma determinada 
plataforma. Atualmente o PhoneGap possibilita a criação de 
projetos para as seguintes plataformas: iOS, Android, Windows 
Phone, BlackBerry, entre outros [8].  
Apesar de o PhoneGap permitir a transformação do código web 
em código nativo para outras plataformas, esta aplicação será, 
inicialmente, desenvolvida para plataforma Android. 

Optou-se pelo desenvolvimento do aplicativo utilizando HTML5 
devido ao fato do PhoneGap permitir transformar o código em 
código nativo para outras plataformas além do Android. Assim, 
futuramente será possível disponibilizar a aplicação para outras 
plataformas, sem haver a necessidade de reescrever todo o código 
de acordo com os padrões de outra plataforma, como seria caso a 
aplicação fosse desenvolvida em Java. 

O aplicativo será desenvolvido utilizando padrões de design 
responsivo, visando torna-lo adaptável a qualquer dispositivo 
adotado pelo usuário, evitando problemas de compatibilidade. 

Na figura abaixo, pode-se ver o protótipo da tela onde a criança 
terá acesso ao jogo. Durante o mesmo, a criança receberá uma 
imagem na tela e deverá tentar preencher as lacunas com a 
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palavra correta referente a imagem que ela está vendo. Caso a 
criança não consiga preencher a palavra, ela poderá solicitar a 
ajuda, que será o sinal correspondente a imagem em LIBRAS. 
Após a criança preencher a palavra corretamente ela poderá ver 
um vídeo onde mostrará a nova palavra que ela aprendeu em um 
contexto real. 

 
Figura 1: Protótipo da Tela do Jogo 

O professor terá um acesso específico permitindo-o cadastrar 
novas palavras com sua imagem, sinal e vídeo correspondentes, 
ampliando cada vez mais a base de dados do aplicativo. Ou seja, 
o professor poderá aumentar o vocabulário do aplicativo de 
acordo com o desenvolvimento do aluno, desta forma o professor 
pode direcionar o jogo conforme a sua necessidade em sala de 
aula. 

 
Figura 2: Protótipo da Tela de cadastro de novas palavras 

Conforme podemos ver na Figura 2, quando professor, que será 
responsável pelo cadastro de novas imagens, ao cadastrar uma 
nova palavra, deverá obrigatoriamente incluir uma imagem, que 
será a imagem que o aluno irá ver, além de um sinal em LIBRAS, 
que será a ajuda que o aluno receberá quando solicitá-la, tendo 
ainda como opcional a possibilidade de cadastrar um vídeo que 
será exibido quando a resposta estiver certa. 

O professor poderá também controlar as categorias do jogo, 
agrupando as palavras de acordo com critérios estabelecidos por 
ele mesmo. Desta forma, o professor poderá classificar as palavras 
em diferentes eixos temáticos, facilitando o uso do aplicativo 
durante a aula, pois o aluno pode durante o jogo escolher uma 
determinada categoria para jogar, cabendo neste momento ao 
professor orientar ao aluno qual categoria escolher. 

Outro acesso que será restrito ao professor é o de alteração e 
exclusão de conteúdo, válido para qualquer tipo de conteúdo 
existente no aplicativo, evitando desta forma o acesso indevido 
pelo aluno e o risco de ter informações importantes para o 
funcionamento do aplicativo excluídas. 

Optou-se pelo desenvolvimento voltado para tablet, pois, além de 
proporcionar a criança os benefícios da mobilidade, este tende a 
despertar seu interesse, fazendo com que o estudo se torne 
prazeroso. 

6. RESULTADOS ESPERADOS 
Acredita-se que a utilização de um tablet como ferramenta de 
apoio no processo de alfabetização da criança com deficiência 
auditiva seja algo promissor, visto que o uso da tecnologia na 
educação já é uma realidade e tendo em mente os conceitos de 
inovação, acessibilidade e usabilidade, encontra-se no tablet a 
solução ideal [9]. 

Espera-se que este aplicativo possa auxiliar o letramento da 
criança surda e, por ser o tablet uma ferramenta recente, que ele 
desperte o interesse da criança, fazendo com que ela se divirta e 
sinta prazer em aprender, possibilitando inclusive que o 
aprendizado continue fora da escola, visto que a criança poderá 
ter o aplicativo no seu próprio tablet. 

Espera-se com este aplicativo, poder contribuir de forma 
significativa com o letramento das pessoas surdas, que os 
conhecimentos transmitidos através deste aplicativo sejam de 
grande valor para os estudantes, que possam lhes ser útil e a os 
auxiliarem em seu dia-a-dia. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Entende-se que a educação é um processo constante, que visa 
desenvolver fisicamente, intelectualmente e moralmente o ser 
humano, este é um processo que se dá a partir da infância, onde a 
criança aprende a conviver com outras pessoas, e continua 
durante as outras fases da vida. 

Para as crianças com necessidades especiais a educação inclusiva 
é de extrema importância, visto que a educação é um direito de 
todos. Desta forma, a criança tem direito de frequentar a escola 
regular, onde ela irá estar no convívio de outras crianças, porém, 
não são apenas as crianças com necessidades especiais que tiram 
proveito desta convivência, mas também para as demais crianças, 
pois passam a habituar-se com as diferenças das outras pessoas e 
aprendem a respeitá-las. 

Compreende-se que o letramento, ou seja, a aprendizagem da 
língua portuguesa, para as crianças com deficiência auditiva é um 
processo mais demorado, isto porque, devido a sua falta de 
audição a criança não aprende a língua portuguesa como as 
crianças ouvintes, ela aprende o significado de uma palavra 
através da associação a uma imagem e a um símbolo que ela já 
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conhece. Desta maneira, a criança acaba aprendendo através de 
inúmeras repetições, até que ela acaba por decorar a palavra. 
Entende-se o quão importante é a educação para as pessoas com 
deficiência auditiva, visto que apesar das dificuldades, a pessoa 
surda é uma pessoa capaz de se desenvolver assim como qualquer 
pessoa. Contudo, sabe-se que atualmente a rede pública não tem 
condições de oferecer em sua totalidade, o suporte necessário 
para uma criança especial. 
Pensando em auxiliar no desenvolvimento das pessoas com 
deficiência auditiva, sugere-se este aplicativo, que é a adaptação 
de uma metodologia de ensino já utilizada, para o auxílio das 
crianças surdas. Assim, espera-se com o desenvolvimento desta 
aplicação, proporcionar mais uma ferramenta de apoio no 
aprendizado, neste caso, letramento da criança com deficiência 
auditiva.  
Para tal, entende-se como importante a adoção por partes dos 
municípios e estados do tablet como instrumento auxiliar de 
aprendizagem, não limitando-se apenas para executar o software 
proposto neste trabalho, mas para um todo, afinal vivemos na 
sociedade do conhecimento e nossas metodologias de ensino 
precisam ser repensadas e readequadas a nossa atual realidade. 
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