
1

SEMINÁRIO DE PESQUISA ESTUDOS DIRIGIDOS

AO DESENVOLVIMENTO DE TCC

APLICAÇÃO DE UM SOFTWARE DE 

RECONHECIMENTO DE IMAGENS PARA O 

ENSINO DE LIBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Aluno: Márcio Fabiano Oliveira de Moura Santos

Orientador: Professor doutor Cícero Costa Quarto

São Luís, o5 de março de 2021



1. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

o Transformações oriundas da Tecnologia da

Informação (TI) nas plataformas de ensino;

o Mudanças no ciberespaço e na sociedade

como um todo;

o Alfabetização de surdos através da TI

(LEVY, 2005).
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1. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

o A linguagem de sinais é utilizada no

processo de ensino de pessoas surdas;

o É rica em características e componentes a

transformam em um grande instrumento de

aprendizagem (CASTRO; CARVALHO,

2009).
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1. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

o Tecnologias digitais no ensino de LIBRAS;

o Inovação no campo do conhecimento.

o Novas maneiras de interação e

comunicação entre pessoas surdas através

de computadores (PACHECO, 2007; SILVA,

2016).
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1. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

o De acordo com Barelli (2018), o campo da

ciência que estuda técnicas para descrever

padrões de objetos e imagens é definido

como Reconhecimento de Padrões de

Objetos.
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1. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

o Problema:

6

Como aperfeiçoar a escrita e a comunicação de

jovens com surdez do ensino fundamental de

uma escola no processo de alfabetização através

da linguagem de sinais (LIBRAS)?



1. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

o Esta proposta visa a criação de uma

aplicação de reconhecimento de imagens de

datilogia de linguagem de sinais para

utilização da mesma na Unidade Integrada

Plim Plim - Bacabal-MA, visando aferir a

sua contribuição para o progresso de alunos

surdos.

o Representação simbólica de letras do

alfabeto através das mãos. 7



2. OBJETIVOS E METAS

o Objetivo geral

✓ Desenvolver uma aplicação de reconhecimento de

imagens de datilogia de linguagem de sinais

visando melhorar a comunicação e a escrita de

discentes surdos.
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2. OBJETIVOS E METAS

o Metas

✓ Identificar um levantamento da quantidade de

alunos surdos com dificuldade de comunicação e

aprendizagem de LIBRAS da instituição estudada.

✓ Utilizar uma aplicação de reconhecimento de

imagens de datilogia de linguagem de sinais como

suporte de apoio às aulas de libras ministradas por

docentes da instituição.

✓ Apresentar como resultado da pesquisa gráficos

com a avaliação do percentual de alunos que

obtiveram uma melhora no processo de

aprendizagem após a utilização da solução.
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3. METODOLOGIA

o Pesquisa aplicada, pois gera conhecimento

para solucionar problemas (SILVA;

MENEZES, 2005), e experimental (GIL,

2008);

o Aplicação de procedimentos metodológicos

de engenharia de software à linguagem

Python;
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3. METODOLOGIA

o Utilização da biblioteca PROCV para o

reconhecimento de letras do alfabeto e

construção de palavras através de gestos em

Libras capturados por uma webcam

instalada em um computador;
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3. METODOLOGIA

o Será realizado um experimento para atestar

a eficiência da ferramenta com alunos da

Unidade Integrada Plim Plim da cidade de

Bacabal-MA;

o Análise dos resultados dos testes.
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4. RISCOS E DIFICULDADES

o Sucesso do trabalho: progresso da

comunicação e da escrita dos alunos com

surdez após os testes realizados na

instituição;

o Submissão do PROTOCOLO DE

PESQUISA ao COMITÊ DE ÉTICA E

PESQUISA DA UEMA;
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4. RISCOS E DIFICULDADES

o Espaço físico: computadores e internet;

o Empréstimos de dispositivos

computacionais em caso de problemas

técnicos durante a pesquisa.
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5. TRABALHOS RELACIONADOS

o Uma destas pesquisas apresenta um sistema

interpretador para datilologia com saída

tridimensional que traduz sentenças textuais

para a linguagem brasileira de sinais

(LIBRAS), mais especificamente seu alfabeto

manual (BREGA et al, 2008).
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5. TRABALHOS RELACIONADOS

o No trabalho de Forte (2010), foi criada uma

solução através da utilização de tecnologias

de Realidade Aumentada para o aprendizado

de datilologia onde foram discutidos alguns

processos que envolveram o desenvolvimento

do software, analisando aspectos técnicos e

educacionais.
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5. TRABALHOS RELACIONADOS

o Já em Damaceno et al (2005), foi desenvolvido um

aplicativo que funciona como um

interpretador léxico para datilogia visando

traduzir sentenças do português para Libras

ajudando a inserir pessoas surdas no

contexto social.
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6. CONCLUSÃO

o Este seminário apresentou uma proposta

relacionada às etapas da criação de uma aplicação

de software de reconhecimento de imagens para o

ensino de libras na educação infantil. Portanto,

após o desenvolvimento deste trabalho será

possível avaliar o desempenho do processo de

ensino-aprendizagem de alunos na educação

infantil, ajudando também na alfabetização e na

inclusão social dos mesmos.
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7. CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES
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