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RESUMO 

 

 

Realiza uma análise métrica da produção científica sobre surdos na Ciência da Informação 
(CI) na Base de Dados Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação 
(BRAPCI) e na Library and Information Science Abstracts (LISA), visando verificar o 
estatuto epistemológico da CI em relação ao usuário surdo, em função da produção de saber 
sobre este usuário na área. Contextualiza historicamente o surgimento e desenvolvimento da 
Ciência da Informação e apresenta discussões acerca da informação no contemporâneo. Faz 
apontamentos sobre a pesquisa em Ciência da Informação, observando um período de 
apagamento das questões culturais nos debates do campo informacional em detrimento de 
questões econômico-gerenciais, e propõe o resgate das questões culturais pelo campo. Aborda 
a inclusão das pessoas com deficiência, analisando o movimento histórico de luta pelos seus 
direitos e marcos legais, explorando as especificidades relativas aos surdos. A falta de 
informação e comunicação acessíveis afeta a vida de muitas pessoas com deficiência, 
especialmente indivíduos com deficiência auditiva ou comprometimento da fala. O surdo 
enfrenta claras barreiras na comunicação linguística e cultural e os meios e suportes 
informacionais, no geral, não privilegiam essas idiossincrasias. Contextualiza aspectos de 
acessibilidade de pessoas com deficiência, especificando alguns requisitos de acessibilidade 
em espaços informacionais. Para discutir as metrias na Ciência da Informação, apresenta um 
histórico da comunicação científica, apontando aspectos do surgimento e crescimento das 
metodologias de análises quantitativas. Constata que no Brasil os estudos sobre surdos na CI 
somente foram publicados após o ano 2001 e na LISA a partir de 1970. Observando este 
resultado, a produção da LISA é, em números absolutos, maior. No recorte de 2001-2012 a 
produção brasileira de artigos sobre a temática dos surdos na BRAPCI é percentualmente 
superior à da LISA em relação ao total de artigos indexados nas bases. Os estudos na 
BRAPCI abordam mais questões relacionadas à linguagem, educação, letramento, cultura e 
mediação dos intérpretes. Na LISA são mais freqüentes os estudos abordando as instituições, 
usos e serviços de bibliotecas e mediações tecnológicas. Constata que a produção científica 
brasileira sobre surdos no recorte analisado ocorre na área da Educação, com a qual a CI se 
relaciona de forma interdisciplinar. 
 
Palavras-chave: Ciência da Informação. Bibliometria. Surdo. Produção Científica. LISA. 
BRAPCI. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

 

Performs a metric analysis of scientific literature on deaf in Information Science (IS) in 

Referential Database of Journal Articles in Science Information (BRAPCI) and Library and 

Information Science Abstracts (LISA), to verify the epistemological status of IS on the deaf 

user, in function of the production of knowledge about this user in the area. Historically 

contextualizes the origin and development of information science and presents discussions 

about the information in the contemporary. Make notes about the research in Information 

Science, observing a period of erasure of cultural issues in the debates of the informational 

field in favor of the economic and managerial issues, and proposes the rescue of cultural 

issues by the area. Addresses the issues surrounding the inclusion of people with disabilities, 

analyzing the historical movement of the fight for their rights and legal marks, exploring the 

specificities of the deaf. Contextualizes aspects of accessibility for people with disabilities, 

specifying some accessibility requirements in information spaces. The lack of information and 

affordable communication affects the lives of many people with disabilities, especially 

individuals with hearing or speech impairment. Deaf faces clear barriers in language and 

cultural communication and the information means  and supports, in general, do not favor 

these idiosyncrasies. Contextualizes aspects of accessibility for people with disabilities, 

specifying some accessibility requirements in information spaces. To discuss the metrics in 

Information Science, presents a history of scientific communication, pointing aspects of the 

emergence and growth of the methods of quantitative analysis. Notes that in Brazil the studies 

on deaf in IS were only published after 2001 and LISA since 1970. Noting this result, LISA 

production is greater, in absolute numbers. In the 2001-2012 crop Brazilian production of 

articles about deaf in BRAPCI is higher in percentage than that of LISA, in relation to the 

total number of articles indexed in the two databases. Studies in BRAPCI address more issues 

related to language, education, literacy, culture and mediation of interpreters. In LISA are 

more frequent studies addressing the institutions, practices and services of libraries and 

technological mediations. Notes that the Brazilian scientific production on deaf in the 

analyzed clipping occurs in the area of Education, with which the IS is related in an 

interdisciplinary way. 

 
 

Keywords: Science Information. Bibliometrics. Deaf. Scientific production. LISA. BRAPCI. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Durante a graduação em Biblioteconomia e Documentação na Universidade Federal 

Fluminense (UFF), já era grande o meu interesse pela questão das pessoas com deficiência. 

Quando cursava o quinto período, ao ingressar no estágio na Biblioteca de Manguinhos da 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), esse interesse foi acrescido de novas perspectivas. Nesta 

biblioteca, na época, trabalhavam oito surdos, em convênio com a Federação Nacional de 

Educação e Integração dos Surdos (FENEIS), que me inspiraram a fazer o meu Trabalho de 

Conclusão de Curso, acerca da inclusão desses trabalhadores na biblioteca. Observei que eles 

desempenhavam bem as funções que lhes eram designadas e tinham boa relação com os 

colegas de trabalho. Todos eles lidavam com o público e, apesar das suas dificuldades 

lingüístico-comunicativas, conseguiam comunicar-se bem com os usuários da biblioteca. 

Estas observações iniciais me impulsionaram a buscar uma maior compreensão sobre a 

realidade destes indivíduos no seu ambiente de trabalho. A partir desta experiência foi 

desenvolvida aquela monografia de graduação, que através de questionários, buscou 

identificar há quanto tempo cada surdo trabalhava na biblioteca, em quais setores, quais 

funções realizava, como foi a adaptação ao trabalho e se encontraram dificuldades, em quanto 

tempo e com quem aprenderam as tarefas, qual era o grau de dificuldade ou facilidade de 

comunicação com o usuário,  dentre outras questões relativas ao trabalho de pessoas surdas 

em uma biblioteca.  

Aquela pesquisa apontou indícios de que há muitos serviços que podem ser realizados 

por pessoas surdas nas bibliotecas e em outras unidades de informação. Estas pessoas podem 

ter um nível de concentração elevado em decorrência da falta de audição, o que os favoreceria 

na realização de diversas tarefas que exigem esse requisito em uma biblioteca. A experiência 

ali examinada mostrou-se bastante proveitosa, proporcionando a inclusão de pessoas com 

deficiência em atividades produtivas. Permite-se assim, que esses indivíduos se sintam úteis e 

capazes, tendo a chance de produzir e provar a sua identidade. O trabalho possibilitou 

verificar, para além da deficiência destas pessoas, os aspectos que realçam e valorizam a sua 

eficiência. 

Baseada no princípio da igualdade, a Constituição Federal (1988) em seu capítulo 1, 

Art. 5º dispõe que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
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à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade". Dessa forma, como todo 

cidadão de direitos, o surdo tem direito à saúde, educação, lazer, trabalho e informação.  

Consideramos que dentre os tipos de deficiência (física, visual, auditiva e mental) a 

deficiência auditiva pode ser considerada como a que, socialmente, possui a menor 

"visibilidade" o que poderia, epistemologicamente, corresponder a uma menor produção 

enunciativa do problema da surdez em algumas áreas, como pretendemos analisar. 

Diferentemente das outras deficiências, a auditiva não é identificada tão facilmente a partir da 

observação somente. O surdo enfrenta claras barreiras na comunicação linguística e cultural e 

os meios e suportes informacionais, no geral, não privilegiam essas idiossincrasias. Essas 

barreiras comunicativas dificultam o acesso e uso da informação, podendo afastar o surdo da 

biblioteca e dos espaços culturais. Como aponta a Organização Mundial de Saúde (2012) no 

Relatório Mundial sobre a Deficiência, a falta de informação e comunicação acessíveis afeta a 

vida de muitas pessoas com deficiência, especialmente indivíduos com deficiência auditiva ou 

comprometimento da fala. O Relatório destaca que estes indivíduos se encontram em 

desvantagem social significativa. 

O surdo faz parte de uma comunidade lingüística e cultural minoritária, que parece ser 

“silenciada” na cultura de uma sociedade que considera a articulação da linguagem falada 

como condição para o pensamento, a abstração e apreensão do mundo. 

Algumas questões motivadoras para esta pesquisa foram: a circulação da informação 

alcança essa parcela da comunidade? Qual o papel do profissional da informação no 

atendimento a este tipo de usuário? A Ciência da Informação (CI), enquanto campo de 

conhecimento, se preocupa com a questão do usuário surdo?  

Destarte, delineia-se nesta dissertação o desejo de investigação da questão da 

acessibilidade e acesso à informação do surdo e sua visibilidade pelo profissional da 

informação, sob a perspectiva analítica da produção científica sobre esta temática na área da 

CI. Esta dissertação, desenvolvida com orientação da Prof.ª Dr.ª Marcia Heloisa Tavares de 

Figueredo Lima, no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação da Universidade Federal Fluminense, insere-se na linha 1 deste Programa, 

“Informação Cultura e Sociedade” que se dedica a estudos sobre  

a informação como processo e produto sócio-histórico, analisando sua 
constituição como objeto disciplinar e de políticas, tanto no nível micro-
social – institucional, quanto no nível macro-social – nacional e global. A 
partir desses níveis, são abordados aspectos relacionais da informação em 
seus desdobramentos sócio-culturais – processos interpretativos, memoriais 
e pedagógicos; sócio-políticos – agências, agentes, políticas e direito à 
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informação; e histórico-epistemológicos – constituição sócio-histórica do 
campo informacional e suas transformações.1  

 Além disso, as atividades de pesquisa de minha dissertação estão arroladas junto ao 

Grupo de Pesquisa “Do direito à informação à informação sobre os direitos” junto do 

Diretório de Grupos de Pesquisa do Brasil do CNPq, na linha de pesquisa “O direito à 

informação nas diferenças”, a qual é  

[...] dirigida a preocupações com a efetividade da garantia do direito à 
informação para o cidadão, questionando e avaliando as infra-estruturas 
informacionais tendo em vista a inclusão dos cidadãos desde os portadores 
de necessidades especiais até as questões que envolvem a tradução e 
crescente acessibilidade das plataformas eletrônicas a todos.2 

Considerando o contexto institucional de pesquisa em que está inserida, esta 

dissertação tem como meta analisar uma questão sociocultural com implicações e 

consequências epistemológicas, do tratamento das "diferenças" nas práticas de registro do 

saber informacional.  

Desse modo, nosso objetivo geral é realizar uma análise bibliométrica da produção 

científica periódica sobre surdos em bases de dados da área da CI: uma base nacional, a Base 

de Dados Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI) e uma 

base internacional, a Library and Information Science Abstracts (LISA). Desta forma, 

visamos verificar o estatuto epistemológico da CI em relação ao usuário surdo, em função da 

face escrita visível da produção de saber sobre este usuário na área. 

 Os objetivos específicos, sobre a produção científica periódica recuperada nas 

duas bases são: a) quantificar absoluta e relativamente a produção sobre surdos indexada pelas 

bases LISA e BRAPCI; b) identificar os periódicos mais produtivos; c) identificar os países 

de publicação dos periódicos; d) identificar o idioma dos artigos; e) identificar os autores mais 

produtivos e suas respectivas redes de colaboração; f) identificar e agrupar as palavras-chaves 

em categorias temáticas; g) comparar quantitativamente a produção nacional e internacional 

sobre surdos nas duas bases. 

Esta pesquisa é de caráter exploratório e descritivo, conforme Chizzotti (1991). A 

natureza descritiva consiste em registrar e analisar os fatos sem a manipulação ou 

interferência direta do pesquisador, estabelecendo a relação entre as variáveis. Neste trabalho 

                                                             
1 Conforme consta na página do Programa disponível em: <http://www.ci.uff.br/ppgci/index.php/linhas-de-
pesquisa>. Acesso em: 24 jun. 2013. 

2Conforme consta na página da Linha de Pesquisa do Grupo no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq 
disponível em: <http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhelinha.jsp?grupo=0005607NW4D PZ6&seqlinha=3>. 
Acesso em: 24 jun. 2013. 
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conjugamos o método quantitativo ao qualitativo, reforçando argumentações 

quantitativamente, substanciadas com análises qualitativas e interpretações dos dados. 

Na próxima seção abordaremos os aspectos históricos e sociais da Ciência da 

Informação. Na seção seguinte serão relacionadas as questões sobre as pessoas com 

deficiência, acessibilidade e inclusão, enfocando a questão dos surdos. Daremos 

prosseguimento examinando a história da comunicação científica e as análises métricas. Em 

seguida demonstraremos nossa metodologia. Finalmente, apresentaremos nossos resultados 

seguidos das considerações finais. Na última parte estão relacionadas as referências 

bibliográficas utilizadas nesta pesquisa. 
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2 CONSTITUIÇÃO DO CAMPO DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

2.1 Aspectos históricos da Ciência da Informação 

 

Segundo Tauile (1981), de fato, a informação foi primordial desde a organização 

inicial do capitalismo, de base mercantil. Era preciso informações sobre rotas marítimas e 

sobre mercados produtores e consumidores. O desenvolvimento e enriquecimento de 

mercadores e reis estavam ligados à posse de tais informações estratégicas. Para este autor, a 

dinâmica capitalista foi fortemente influenciada pelas mudanças nas tecnologias de 

comunicação, que modificaram as formas de concorrência entre os mercados, ao mesmo 

passo em que as demandas do sistema capitalista impulsionam os avanços tecnológicos. 

A partir das crescentes demandas do controle da informação, a capacidade e 

competência no seu tratamento passam a ser consideradas desejáveis e um fator determinante 

da possibilidade de sucesso da realização dos fins do Estado, da Ciência e do sistema 

produtivo (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2000; FREITAS, 2003). A Estatística - Ciência de 

Estado - e a Documentação são saberes que nascem destas necessidades. 

Contemporaneamente, a Ciência da Informação surge nesta configuração político-

econômica, de caráter estratégico e gerencial. Zaher e Gomes (1972) apontam que  

A competição, característica dos países de economia capitalista, era fator 
direto na política de funcionamento dos serviços de informação. Assim, nos 
Estados Unidos aqueles serviços, criados nas indústrias ou nos institutos de 
pesquisa e desenvolvimento, prestavam como ainda hoje o fazem, 
informações somente aos membros da organização. Não visavam difundir 
informações para o desenvolvimento científico e tecnológico em geral, mas 
atender a necessidades específicas de um determinado laboratório ou 
indústria. Pressionados por essa competição os serviços de informação foram 
os responsáveis pelos progressos no campo. (ZAHER e GOMES, 1972, p. 6) 

Mosco (1998) identifica a lógica de mercado da informação sob duas perspectivas. As 

políticas e as tecnologias de informação são peças básicas do mecanismo de mercantilização 

da sociedade. De forma intrínseca, a mercantilização conduz o funcionamento dos serviços e 

práticas informacionais. 

Por exemplo, a expansão da mercantilização em âmbito mundial nos anos 
oitenta, respondendo parcialmente ao declínio global do crescimento 
econômico, levou a uma crescente comercialização da informação, à 
privatização das instituições públicas de mídia e telecomunicações e à 
liberalização dos mercados de informação. (MOSCO, 1998, p. 106) 

Birdsall (2005) analisa a ideologia da tecnologia da informação e critica a 

naturalização que a cerca, onde a sociedade da informação e as mudanças tecnológicas são 
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pregadas como "inevitáveis". Nesta visão naturalizada, a tecnologia da informação traria 

como consequências mudanças econômicas, sociais e culturais na transição da sociedade 

industrial para a sociedade da informação. Essa ideologia da tecnologia da informação atrela a 

produção e disseminação da informação ao mercado, onde este determina seu valor e as 

formas de distribuição. A informação como base da economia é a mercadoria e o cidadão, o 

consumidor. 

Neste regime, o cidadão não pode ter uma participação política ativa, pois a sociedade 

é da informação e suas regras estão estabelecidas e validadas pelo mercado. Cabe a ele 

somente "se adaptar" e "estar preparado" para um “consumo consciente”. A mídia incute a 

necessidade de adequação do indivíduo ao ritmo das mudanças tecnológicas.  Desta forma, o 

padrão de comportamento social, pregado e incentivado, corresponde ao sistema capitalista. E 

como Birdsall (2005) sentencia, “a ideologia, com o tempo, se torna realidade.”  

Frente à “mercantilização da informação”, as bibliotecas se encontram marginalizadas. 

A promoção do acesso livre e universal ao conhecimento não se coaduna com o sistema de 

mercado. As políticas de informação do governo se orientam pela ideologia da tecnologia da 

informação. A comercialização da informação é o caminho a ser seguido, privilegiando 

largamente o produtor em detrimento do usuário. O lado humanista e social de uma biblioteca 

não encontra espaço neste sistema. A privatização destes setores seria o ideal para o pleno 

funcionamento do mercado. 

O profissional da informação se encontraria também atrelado às determinações do 

mercado e afastado de uma prática comunitária. Como na crítica feita por Birdsall (2005) à 

chamada infovia que já se encontraria estabelecida com regras definidas, e caberia ao 

profissional da informação o trabalho simplesmente técnico e neutro. Neste sentido é que se 

faz necessária uma praxis biblioteconômica, onde os bibliotecários precisam se munir teórica 

e criticamente para uma nova economia política da Biblioteconomia e para compreender e 

responder à ideologia da tecnologia da informação. 

 

 

2.2 Sociedade da informação 

 

A sociedade da informação possui caráter ambivalente, conforme explicita Demo 

(2000). Enquanto para uma parte dos "defensores" desta "nova" sociedade a informação seria 

o principal fator de produção e determinante das relações sociais, para os críticos desta 

verdadeira ideologia, há o outro lado da sociedade da informação: a desinformação e a 



 21

exclusão. Tanto a quantidade excessiva de informação pela qual nos vemos cercados e 

impelidos na complexa tarefa de administrá-la, quanto pela manipulação da informação 

propriamente dita, levam à desinformação como objetivo. Na crítica ao estado de 

manipulação da informação, Demo destaca alguns fatores:  

Primeiro, a sociedade continua bastante ‘desinformada’, seja porque lhe 
chega tendencialmente informação residual, ou porque se lhe impõe 
informação oficial, ou porque se entope atabalhoadamente. Segundo, há 
informação de classe superior e inferior, cuja variação está em função como 
regra do poder aquisitivo de cada um. (DEMO, 2000, p. 40) 

Há a exploração e distorção da informação e uma grande oferta de informação de 

caráter trivial. Conjuntamente, a ilusão da quantidade e disponibilidade é capaz de fisgar o 

cidadão comum. 

O processo de globalização, par da sociedade da informação, não possui penetração 

global de fato. Demo (2000, p. 41) analisa que “A sociedade da informação informa bem 

menos do que se imagina, assim como a globalização engloba as pessoas e os povos bem 

menos do que se pretende”. A globalização, na verdade não inclui grandes grupos 

populacionais e traz consigo suas amarras de discriminação e exclusão.  

Para os críticos da ideologia da sociedade da informação, as relações de poder no 

contemporâneo pouco mudaram desde a consolidação do capitalismo. Os meios de produção 

continuam sendo controlados e apropriados pela parcela privilegiada da população.  

A aparição discursiva da noção de sociedade da informação é examinada por Freitas 

(2002). Esta noção passou a fazer parte dos discursos da Ciência da Informação a partir de 

meados da década de 80. Freitas, baseando-se principalmente em Webster (1995)3, refuta 

alguns dos fundamentos e critérios utilizados como justificativa para a ocorrência da 

sociedade da informação por alguns teóricos. O critério quantitativo agregado e prezado pelos 

ideólogos da sociedade da informação se esvazia na incongruência de um discurso afirmativo 

sobre mudanças qualitativas que já teriam ocorrido, de fato, na sociedade industrial, que lhe 

seria anterior historicamente. Outro ponto questionado é que a informação estaria mais 

presente na vida cotidiana, assumindo importante papel no arranjo social atual. Porém, 

segundo Webster (apud Freitas, 2002), os estudos não identificam uma mudança qualitativa 

que caracterize uma nova sociedade, da informação. 

Freitas et al. (2012) apontam a expressão ‘sociedade da informação’ como irreal, de 

certa forma, pois não existiria uma sociedade unificada, perante as diferenças discursivas e 

sócio-históricas. Na citada pesquisa, que trata das temáticas abordadas na área da Ciência da 
                                                             
3 WEBSTER, Frank. Theories of the information society. London/New York: Routedge, 1995 citado por 
FREITAS, 2002. 
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Informação em um recorte de 1968 até 2009, analisando a base nacional BRAPCI e a base 

internacional LISA e os trabalhos do principal evento científico da área no Brasil, o Encontro 

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (ENANCIB) as autoras 

identificam a diminuição no uso da expressão ‘sociedade da informação’, o que não 

necessariamente indica um enfraquecimento desta temática, como ressaltam, mas pode indicar 

que por se tratar de um discurso que se tornou dominante, seria redundante e desnecessário 

enfatizá-lo. 

Diante desta configuração ambivalente do que se denomina sociedade da informação, 

González de Gómez (1999) afirma que 

As teorias da indústria cultural ou da sociedade do espetáculo preocuparam-
se com a construção de uma visibilidade controlada por centros de produção 
hegemônica e sem compromisso com os universos de referência recortados e 
recontextualizados em suas grades discursivas, nem com os universos 
valorativos e vivenciais de seus públicos culturais agregados pela linguagem 
pasteurizada e homogeneizadora dirigidas ao minimum máximo coeficiente 
de intelecção de suas audiências massivas. (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 
1999, p. 29) 

 Demo (2000, p. 41) considera que a informação possui um caráter que pode ser 

considerado como ambíguo: “a informação é em si ambivalente, tanto em quem a pronuncia, 

quanto em quem a recebe. Em todos os momentos passa pelo filtro da subjetividade, além de 

sua dimensão estar limitada pelo aparato perceptor e conceitualizador”.  

Para além desta pasteurização da sociedade da informação, González de Gómez 

(1999), ao analisar o caráter seletivo das ações de informação, alerta que, nestas, há a 

construção de um valor informacional realizada por cada agente, que pode ser individual ou 

coletivo, baseada em redes de interações e sistemas armazenadores de artefatos 

informacionais. Neste caráter seletivo da informação influem os aspectos emocionais, 

culturais e gnoseológicos. E González de Gómez ressalta que este processo ocorre “ex ante”, 

e não “ex post”, ou seja, o caráter seletivo atua na emergência e constituição de uma 

informação, determinando o que será considerado como tal. Acrescenta que 

Do ponto de vista da relação entre política e informação, não se poderia falar 
de um momento a posteriori no qual, já dada a informação, estabelece-se seu 
valor, prioridade ou finalidade de acordo com estruturas ou posições de 
poder; enquanto “informação” implique seletividade e escolha, a 
“politicidade” estaria presente no âmago da emergência de conteúdos, ações, 
tecnologias, produtos e serviços de informação. (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 
1999, p. 4) 

Almeida (2008) corrobora que a informação é seletiva em seu próprio conteúdo, e 

aponta que os aspectos culturais influenciam quem as disponibiliza além de quem as acessa, 

determinando a forma como será disponibilizada e como será o procedimento de busca. Desta 
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forma, não haveria um esquema universal, tampouco uma neutralidade técnica na organização 

da informação.  

 Desta forma, o desafio para o profissional da informação é que o seu fazer seja não 

somente técnico, mas que seja crítico, político e guiado pelo lado cultural e democrático. 

 Falar sobre a questão cultural é o objetivo do próximo item.  

 

 

2.3 Aspectos culturais na Ciência da Informação 

 

Em pesquisa de Freitas et al. (2012) foi identificado um período de apagamento das 

questões culturais nos debates do campo informacional, em detrimento de questões 

econômico-gerenciais. Porém, entre altos e baixos, o eixo cultural vem retomando seus 

espaços de discurso.  

Trabalhando no resgate das questões culturais no campo da Ciência da Informação, 

parece-nos, inclui-se aí a possibilidade de estudos que deem conta da reflexão sobre ações que 

promovam o acesso à informação e que possibilitem uma democracia cultural (CHAUÍ, 

1995). 

Segundo Cohn (1987), a concepção de cultura passa por quatro estágios fundamentais. 

O primeiro, de ordem humanista abstrata, se refere à criação do homem em geral. A segunda, 

de ordem existencial, se refere ao modo de ser de segmentos específicos da população. A 

terceira trata da dimensão política dos processos culturais englobando o potencial de 

resistência e conflito. E a quarta observa o lado da criatividade simbólica. 

Essas concepções gerais, ainda abstratas quando expressas de maneira tão 
sumária, são entretanto inseparáveis de propostas mais específicas relativas 
aos portadores efetivos do processo cultural, até porque só ganham sentido 
na formulação de diretrizes práticas pelas instâncias oficiais, vale dizer, em 
políticas culturais. E aqui manifesta-se uma constante em todas as 
concepções: o seu ímpeto “antielitista”, que conduz à preocupação com a 
“democratização da cultura”, presente em todos os documentos relevantes, 
independentemente dos contextos políticos da sua formulação. A diferença 
básica neste ponto consiste no sentido que se atribui a essa democratização. 
(COHN, 1987, p. 7) 

Lopes (1987, p. 27) aponta a lógica de mercado agindo no âmbito da produção 

cultural. Afirma que "cultura é mercado" e a produção dos bens culturais privilegia o interesse 

dos empresários de uma indústria cultural. A atuação do Estado neste setor não parece estar 

direcionada a responder às reivindicações dos segmentos interessados. A concepção libertária 

de cultura como inerente à condição humana esbarra na atuação do Estado que decide o que é 



 24

considerado como cultura, gerindo este processo, no pretexto de democratizar a ação cultural. 

“No momento em que política cultural se transforma em uso político da cultura, está decidido 

que as ações nunca corresponderão aos conceitos” (LOPES, 1987, p. 27). Na política cultural 

como prática do mercado, a produção ocorre de maneira uniforme e determinada, ignorando a 

diversidade. 

Neste contexto, cabe ao Estado gerenciar as práticas culturais definidas pelo mercado. 

Chauí (1995) propõe uma ampliação da visão de cultura, como uma invenção coletiva de 

símbolos e comportamentos, onde todos os sujeitos são culturais. Nessa perspectiva, o direito 

dos cidadãos de acesso e fruição dos bens culturais deve ser garantido pelos serviços públicos, 

enfatizando o direito à informação. O cidadão também tem o direito à criação cultural, em um 

sentido abrangente. Todos os indivíduos são culturais, sujeitos da sua própria história e devem 

ter sua autonomia de criação e participação na política cultural, que não deve estar restrita à 

participação do Estado e sob sua tutela. Almeida (2008) mostra que 

O mundo contemporâneo coloca à disposição dos indivíduos uma gama 
inédita de recursos simbólicos que estendem seu potencial de individuação 
(autonomia/auto-realização). Dessa forma, para garantir a própria integração, 
a sociedade não pode ficar restrita à regulação da apropriação e distribuição 
de recursos, devendo estender seu controle sobre os níveis simbólicos das 
ações – as esferas que constituem o sentido e a motivação do agir. 
(ALMEIDA, 2008, p. 17) 

Em relação à proposta de uma política cultural brasileira, Chauí (1995) coloca 

algumas questões que precisam ser consideradas. Analisa os mecanismos que determinam o 

funcionamento do imaginário social e político no Brasil, que são os mecanismos mitológico, o 

ideológico e o político. Uma questão mitológica da sociedade brasileira é de que o brasileiro é 

visto como não-violento. Operando com o mecanismo da inversão do real, os atos de 

violência são dissimulados e justificados. Exemplificando, o machismo seria uma proteção à 

mulher frágil, a homofobia a proteção à família tradicional, e seguindo essa lógica, vários 

outros atos violentos se mantêm na invisibilidade. 

Em resumo, a violência não é percebida como toda prática e toda idéia que 
reduza um sujeito à condição de coisa, que viole interior e exteriormente o 
ser de alguém, que perpetue relações sociais de profunda desigualdade 
econômica, social e cultural. O mito da não-violência permanece porque 
admite-se a existência empírica da violência, mas fabricam-se explicações 
para denegá-la no instante mesmo em que é admitida. (CHAUÍ, 1995, p. 74) 

Podemos inferir que, segundo este pensamento, a negação material da acessibilidade 

aos espaços e serviços seria, em um discurso de mascaramento da realidade, uma forma de 

"proteção" às pessoas com deficiência frente aos "perigos" da vida em sociedade. 
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Bieler (2003) observa que, por algum tempo, perdurou o paradigma da 

institucionalização, onde todas as pessoas consideradas “diferentes” eram segregadas, isoladas 

do contexto social. Posteriormente, surgiu o paradigma da “normalização”, no qual a 

sociedade buscava “adaptar” ou “encaixar” as pessoas consideradas “diferentes” ao status quo 

existente. 

A inclusão social deve se caracterizar como um processo bilateral, no qual a "cidade"4 

passa por adaptações para incluir, em seus equipamentos urbanos, pessoas com necessidades 

especiais e ao mesmo tempo essas pessoas preparam-se para assumir seus diferentes papéis 

(como cidadão, trabalhador, consumidor, eleitor)5. Como todas as pessoas, as pessoas com 

deficiência necessitam de maior inserção nas instâncias públicas e de exercitar a democracia 

participativa, como instrumento para efetivação da cidadania. 

O profissional da informação, que trabalha diretamente com o produto da memória 

cultural da sociedade, na organização e preservação dos acervos, tem importante papel na 

construção de uma sociedade democrática e inclusiva. 

Almeida (2008) propõe a atuação do profissional da informação como mediador. A 

mediação, na Ciência da Informação e na Ciência da Comunicação, pode ser analisada como a 

relação com um sistema, ou em um sentido mais amplo, de construção de sentidos. Nessa 

visão, no processo de mediação, o sujeito não é apenas conectado a um sistema, mas com o 

acompanhamento do outro, é possível de encontrar novas interpretações para o seu próprio 

entendimento, descobrindo novas possibilidades. O sentido não está nos objetos, mas sua 

construção se encontra no processo de mediação. Compara-se a uma evolução da imagem do 

par emissor-receptor no processo de transmissão de informação e também da imagem da 

comunicação como resultante das interações entre os sujeitos sociais. 

O mais importante para o indivíduo é saber buscar a informação e poder transformá-la 

em conhecimento para realizar o que precisa, configurando-se um sujeito socialmente 

competente, participativo do processo de construção e circulação do conhecimento. O 

mediador tem papel essencial neste processo, devendo adentrar nos processos culturais e 

refletir criticamente sobre seu papel nos processos hegemônicos. Sobre o perfil do 

profissional da informação, Almeida (2008) exprime que 

                                                             
4 Cidade aqui entendida como o Estado, o local onde vivemos, trabalhamos e fazemos nossas escolhas de vida 
pessoais e profissionais. 

5 Discussão com orientadora no dia 08 de julho de 2013 sobre quadro de GONZÁLEZ DE GÓMEZ resumindo 
estudos acerca de HABERMAS, Jürgen. Teoria de la accion communicativa: crítcia de la razon funcionalista. 
4. ed.  Madrid: Taurus, 2003 v. 2, p. 454  em LIMA, 2006, p. 268.  
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Se hoje soa utópico ou ingênuo pensar num perfil de profissional da 
informação como “intelectual orgânico” em função da série de mudanças 
pelas quais passou o mundo contemporâneo e o Brasil em particular, 
tampouco vale apontar para um perfil “técnico” que, na sua aparente 
neutralidade, escamoteia questões sociais, ideológicas e políticas relevantes. 
(ALMEIDA, 2008, p. 20) 

A questão informacional, portanto, não pode ser dissociada da questão social e 

cultural. 

 

 

2.4 Ciência da Informação como área de conhecimento 

 

 O desenvolvimento da pesquisa em Ciência da Informação costuma ser atrelado ao 

surgimento da pós-graduação, porém se principia a partir dos anos 50, com a implantação de 

grandes sistemas de informação no Brasil, como IBBD e BIREME, segundo Miranda e 

Barreto (2000). O surgimento da pós-graduação é fator de impacto na pesquisa em CI, e a fase 

de estudos e experimentação com a bibliometria na primeira etapa do IBICT (1970-1984) é 

destacada por Miranda e Barreto. 

 No contexto da pós-graduação em CI no Brasil, as linhas de pesquisa dos programas 

são identificadas por Souza e Stumpf (2009): Epistemologia e Interdisciplinaridade na Ciência 

da Informação; Fluxos da Informação; Organização da Informação; Arquitetura da 

Informação; Organização e Uso da Informação; Organização, Estrutura e Fluxos da 

Informação; Acesso à informação; Memória, Organização, Acesso e Uso de Informação; 

Informação, Sociedade e Gestão Estratégica; Gestão da Informação e do Conhecimento; 

Informação Gerencial e Tecnológica; Organização e Compartilhamento da Informação e do 

Conhecimento; Gestão, Mediação e Uso da Informação; Produção, Circulação e Mediação da 

Informação; Fluxos e Mediações Sócio-Técnicas da Informação; Memória da Informação 

Científica e Tecnológica; Informação e Tecnologia; Profissionais da Informação; 

Comunicação da Informação; Informação, Cultura e Sociedade; Ética, Gestão e Políticas de 

Informação; Mediação e Ação Cultural; Políticas, Tecnologias e Usos da Informação. 

A tese de Marlene de Oliveira é citada por Miranda e Barreto (2000) como o trabalho 

mais completo até então sobre o estado da investigação científica da CI, analisando a pesquisa 

financiada pelo CNPq no período de 1984 até 1993. Nesse período eram temas recorrentes nas 

pesquisas de mestrado “estudos de transferências de informação”, “estudos de usuários”, 

“linguagem documentária” e “formação profissional”, sendo 98% pesquisas empíricas e 

apenas 2% pesquisas teóricas ou conceituais. 
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 Souza e Stumpf (2009) observam a tendência dos projetos de pesquisa vinculados a 

programas de pós-graduação estarem relacionados à Organização, Gestão e Transferência de 

informação, ressaltando a necessidade de maior desenvolvimento de outras temáticas. 

Pinheiro (2005), por sua vez, reconhece a baixa frequência e consequente necessidade de 

estudos teóricos e históricos para melhor compreensão do domínio epistemológico da CI e de 

sua história como campo científico. 

 Em estudo realizado por Freitas et al (2012), foram identificadas as temáticas mais 

abordadas na pesquisa em CI através de levantamento cobrindo o período de 1968 e 2009 dos 

artigos na base BRAPCI, na base LISA e dos trabalhos apresentados no ENANCIB. Tratando 

de recortes temático-discursivos, tal estudo verificou que nos anos 70 as temáticas 

econômico-gerenciais eram pouco presentes nos artigos científicos do campo informacional 

brasileiro e os recortes culturais somavam mais de 80% das temáticas e discursos do campo. 

Em 2009 o recorte cultural não alcançou 24%. Foi observada uma queda abrupta nos anos 

2000 no recorte temático-discursivo referente ao aspecto público (incluindo os recortes 

culturais e políticos) frente ao recorte privado (recortes econômico-gerenciais). Freitas et al 

(2012) criticam: 

Assim como a categoria cultural, o discurso político tem no ano 2000 seu 
ponto mais baixo entre as temáticas selecionadas apresentadas. Teme-se que, 
da mesma forma constatada nos artigos científicos, o discurso genérico do 
‘social’ e da ‘inclusão’, venha substituindo as temáticas sociais mais 
concretas e o discurso político no sentido forte, como mostra a estagnação da 
seqüência política. (FREITAS ET AL, 2012) 

No campo informacional internacional foi verificado, ainda no estudo de Freitas et al, 

que em meados dos anos 70 houve uma explosão dos recortes políticos, cultural e científico, 

sofrendo uma queda a partir dos anos 80. Nos anos 70 as temáticas econômico-gerenciais 

tinham baixa freqüência, porém nos anos 90 há um acelerado crescimento, com freqüência 

bastante superior aos temas culturais. 

Através do estudo de Freitas et al. (2012), constata-se que tanto a pesquisa do campo 

informacional brasileiro, quanto o internacional, abordam pouco os aspectos políticos, com 

uma leve vantagem para o campo internacional. O recorte “social” tem freqüência baixa, 

porém constante em ambos. E os termos ligados a questões mais sensíveis da informação 

como “direitos”, “ética” e “democracia”, são pouco trabalhados tanto no campo nacional 

quanto no internacional. 

Em relação às fronteiras metodológicas e temáticas da pesquisa em Ciência da 

Informação, Saracevic (1996) aponta que estas se alargam no princípio do século 21, 
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consonante à natureza interdisciplinar da área. A CI estabelece relações interdisciplinares com 

diversas áreas do conhecimento. 

Os problemas básicos de se compreender a informação e a comunicação, 
suas manifestações, o comportamento informativo humano e os problemas 
aplicados ligados ao “tornar mais acessível um acervo crescente do 
conhecimento”, incluindo as tentativas de ajustes tecnológicos, não podem 
ser resolvidos no âmbito de uma única disciplina. (SARACEVIC, 1996, p. 
48)  

  

González de Gómez (2001) orienta que a CI pode se configurar como uma ciência 

empírico-analítica ou como uma meta-ciência, que seria então uma ciência que se debruça 

sobre os saberes científicos: 

Pode-se dizer, aliás, que a Ciência da Informação tem sido uma das guardiãs 
da comensurabilidade dos discursos científicos, caracterizando a ciência 
como a prática social de maior potência de circulação informacional, da 
maior eficácia de codificação e explicitação de seus próprios processos 
produtivos e de maior rigor e eficácia institucional na regulamentação dos 
mecanismos e práticas de estabilização de discursos e saberes. Bibliometria, 
cientometria, infometria são expressões dessa confiança e orientação. 
(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2001, p. 14) 

Segundo esta autora, inicialmente os estudos sociais da Ciência se caracterizavam pela 

análise das suas atividades e produtos, utilizando metodologias empíricas e quantitativas. 

Através destas ferramentas seria possível otimizar a recuperação e disseminação da 

informação, e também vislumbrar a produtividade científica de uma área. 

Para González de Gómez (2000), a interdisciplinaridade da CI está relacionada à 

própria natureza de seu objeto, que está diretamente ligado aos modos de produção de todos 

os saberes. 

 Sobre a pesquisa científica atual, Bicalho (2011) observa que há uma priorização do 

convívio de saberes de diferentes áreas.  

As abordagens multi-, inter- e transdisciplinar parecem indicar novos e 
adequados caminhos para fazer avançar o conhecimento científico de forma 
inovadora, possibilitando à Ciência da Informação (CI) e a tantas outras 
disciplinas fortalecer seus fundamentos disciplinares e, ao mesmo tempo, 
caminhar no compasso do paradigma científico que se delineia neste século 
XXI. (BICALHO, 2011, p. 114) 

Em sua pesquisa, Bicalho (2011) identifica as disciplinas com as quais a CI possui 

maior interação, através de análise de uma amostra constituída de 531 artigos científicos 

publicados em periódicos nacionais da área entre 2001 e 2006. As categorias de análise 

incluíam a formação acadêmica dos autores dos artigos; a área de atuação dos autores; o 

embasamento conceitual e metodológico utilizado; a abrangência da pesquisa (ou setores 

envolvidos); contribuições ou resultados obtidos.Os resultados completos estão assim 
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dispostos: 1º lugar, Biblioteconomia; 2º lugar, Administração, Engenharia de Produção; 3º 

lugar, Epistemologia, 4º lugar, Sociologia, Antropologia; 5º lugar, Educação, Ciência da 

Computação; 6º lugar, Estatística, Semiótica, Semiologia; 7º lugar, Artes; 8º lugar, Economia, 

Filosofia, Lingüística, Terminologia; 9º lugar, Arquivologia, Ciências Cognitivas, 

Comunicação Social e Sociologia da Ciência; e em 10º lugar, Ciência Política, História, 

História da Ciência, Museologia e Psicologia.  

Mostafa (2007), também analisando as relações interdisciplinares da Ciência da 

Informação, afirma que esta, assim como a área da Educação, possui a particularidade de ter 

contato virtual com todas as áreas do conhecimento. 

Da mesma forma, conhecer hoje, para qualquer pesquisador em qualquer 
área supõe um domínio meta-informacional no conhecimento das bases de 
dados, dos registros dos resultados da pesquisa e do fluxo informacional, o 
que faz com que a Ciência da Informação esteja em permanente contato com 
especialidades diversas. (MOSTAFA, 2007, p. 4) 

Os temas da acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, envolvendo o 

contexto informacional, serão abordados na seção seguinte. 
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3 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, INCLUSÃO SOCIAL E ACESSIBILIDADE 

 

 

3.1 Dos "anormais" às "pessoas com deficiência": o longo caminho da inclusão 

 

 A inclusão pode ser analisada sob uma perspectiva histórica. De acordo com Lancilotti 

(2003, p. 47) “[...] a noção de deficiência vai se modificando historicamente à medida que as 

condições sociais são alteradas pela própria ação do homem gerando novas necessidades na 

sua relação com o meio social”. Segundo este autor, na sociedade primitiva, cada homem 

tinha de buscar a sua própria sobrevivência, dependendo das condições da natureza e o que 

esta propiciava. Uma pessoa com deficiência era considerada um “peso morto” para o seu 

grupo, e provavelmente seria abandonada a sua própria sorte. Na Grécia Antiga a visão era de 

que a deficiência dificultava a subsistência e não havia nenhuma parcela de contribuição 

social por parte das pessoas com deficiência. 

Foucault também aborda essa questão em sua obra Os Anormais. Os “anormais”, 

aqueles que não se encaixavam no “padrão social”, transgrediam as “normas” e eram 

excluídos. Aponta a questão da construção histórica do conceito de “monstro” desde a Idade 

Média. 

No direito romano, que evidentemente serve de pano de fundo para toda essa 
problemática do monstro, distinguiam-se com cuidado, se não com clareza, 
duas categorias: a categoria da deformidade, da enfermidade, do defeito (o 
disforme, o enfermo, o defeituoso, é o que chamavam de portentum ou 
ostentum) e o monstro, o monstro propriamente dito. (FOUCAULT, 2001, p. 
79) 

 Na Idade Média houve uma transformação no modo de organização social. Ainda 

segundo Lancilloti (2003), a dicotomia corpo/mente presente na Grécia Antiga deu lugar à 

dicotomia corpo/alma, sob influência teológica, onde todo homem possui uma alma e, sendo 

assim, a prática do abandono passou a ser recriminada. Lancilloti (2003) prossegue, 

apontando que o asilamento foi uma solução encontrada, que permitia a remoção do 

incômodo e não entrava em conflito com a conduta cristã da sociedade. Após um período de 

crise ideológica da sociedade feudal, deu-se a transição para um novo modo de produção, o 

capitalismo. Rompe-se com a visão teológica, o divino é substituído pelo natural. O homem, 

suas capacidades e incapacidades são determinadas por leis naturais. O indivíduo com 

incapacidades naturais, que dependia de outros e não participava do processo de produção era 

enviado a instituições asilares. 
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 Essa visão sobre a pessoa com deficiência teve uma grande mudança em função da 

Segunda Guerra, quando foi enorme o contingente de civis e militares que adquiriram alguma 

deficiência física. Os "heróis" de guerra, principalmente, chamaram a atenção via desfiles e 

associações de ex-combatentes e este fator foi determinante para que a população passasse a 

olhar mais para essas pessoas, em um processo de aceitação (BEYER, 2005). 

Os pesquisadores da área de deficiência deparam-se, logo no início de suas pesquisas, 

com a problemática dos conceitos e definições do que é uma pessoa deficiente. 

Segundo Ribas (1985), a palavra deficiente, para a sociedade, denota alguém incapaz, 

que não tem capacidade de realizar tarefas e funções determinadas e que necessita 

constantemente de uma supervisão de seus atos, em uma dependência total e irrestrita. Mais 

especificamente esclarece que: 

Na nossa sociedade, mesmo que a ONU e a OMS tenham tentado eliminar a 
incoerência dos ‘conceitos’, a palavra ‘deficiente’ tem um significado muito 
forte. De certo modo ela se opõe à palavra eficiente. Ser ‘deficiente’ antes de 
tudo, é não ser ‘capaz’, não ser ‘eficaz’. Pode até ser que, conhecendo 
melhor a pessoa, venhamos a perceber que ela não é tão deficiente assim. 
Mas, até lá, até segunda ordem, o ‘deficiente’ é o não ‘eficiente’. (RIBAS, 
1985, p. 12) 

 Para D’ Amaral (2004), a eficiência é valorizada como característica fundamental do 

indivíduo em uma sociedade industrial como a que vivemos. A palavra deficiente tem um 

sentido negativo e pejorativo, o prefixo “de” tem sua função de negar a eficiência da pessoa. 

Sua essência é negada, a pessoa é caracterizada por algo que não é pessoal, por algo que não 

possui.  Já o conceito ‘deficiente’ é carregado de contradições. Há uma ambigüidade básica da 

junção do prefixo negativo ‘de’ com a palavra positiva eficiente. Isso possibilita várias 

interpretações do seu significado social. 

 Ribas (1985, p. 10) cita a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, aprovada 

pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 9 de dezembro de 

1975, que em seu artigo I, considera como ‘pessoa deficiente’ aquela que não é capaz “de 

assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou 

social normal, em decorrência de uma deficiência congênita ou não, em suas capacidades 

físicas ou mentais.” 

 A construção do conceito de deficiência é um processo que parece infindável em todos 

os seus aspectos, e que vem mudando consideravelmente ao longo dos anos. A validade do 

termo deficiência é questionada e várias outras expressões são postuladas, procurando-se 

evitar a definição do indivíduo por uma falta, pela sua diferença. Sobre esse aspecto Lancilotti 

(2003, p. 3) explica que: 
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[...] a variação terminológica é uma constante e mais parece destinada a 
minimizar a forma pejorativa com que essas pessoas são percebidas 
socialmente. As mudanças, contudo, não têm mais que um efeito transitório. 
Dessa forma, encontra-se uma grande variabilidade de designações nas 
fontes utilizadas. (LANCILOTTI, 2003, p. 3) 

 Assim, a preocupação em encontrar um termo adequado para referir-se a pessoas com 

deficiência visa reprimir o uso de termos preconceituosos. Sassaki (2003) diz que não há um 

único termo correto, pois a validação de um conceito e seu significado varia no tempo de 

acordo com os valores vigentes na sociedade de uma época. Ainda segundo levantamento de 

Sassaki, as pessoas com deficiência já foram chamadas, em séculos passados, de “inválidos” e 

eram tidas como socialmente inúteis. No início do século 20 até a década de 60 o termo 

utilizado era “incapacitado” ou “incapaz”, que eliminava a capacidade da pessoa em todos os 

aspectos. Da década de 60 até a década de 80 passaram a utilizar os termos “defeituosos” ou 

“deficientes”, que eram pessoas que realizavam as tarefas básicas da vida com certas 

limitações e diferenças e passaram a ser mais aceitas pela sociedade.  

 Conforme aponta Lanna Júnior (2010), à época do Ano Internacional das Pessoas 

Deficientes em 1981, a imprensa demonstrou despreparo para o uso das terminologias, 

empregando termos como “paralítico”, na cobertura do evento. Desta forma, o movimento 

empreendeu campanhas em prol da utilização do termo “pessoa deficiente”, pois o uso 

unicamente do termo “deficiente” denotava uma “coisificação”. De 1981 a 1987, utilizou-se o 

termo “pessoas deficientes”. Com a junção da palavra “pessoa” à palavra “deficiente”, esta 

última adquire valor meramente adjetivo, realçando o valor de “pessoas” aos que tinham 

deficiência, conferindo-lhes igualdade em direitos como todas as pessoas nas diferentes 

sociedades. 

  Em 1988, o termo “pessoas portadoras de deficiência” foi proposto como substituto 

do termo “pessoas deficientes”, pois este foi contestado por líderes de organizações de 

pessoas com deficiência, por demonstrar que a pessoa é deficiente por inteiro. De 1990 até 

hoje, novos termos foram surgindo, como “pessoas com necessidades especiais”, “portadores 

de necessidades especiais”, “pessoas especiais”, “portadores de direitos especiais”, “pessoas 

com deficiência”. Este último tem sido o mais aceito por estudiosos e pelas próprias pessoas 

com deficiência: 

No Brasil, tornou-se bastante popular, acentuadamente entre 1986 e 1996, o 
uso do termo portador de deficiência (e suas flexões no feminino e no 
plural). Pessoas com deficiência vêm ponderando que elas não portam 
deficiência; que a deficiência que elas têm não é como coisas que às vezes 
portamos e às vezes não portamos (por exemplo, um documento de 
identidade, um guarda-chuva). O termo preferido passou a ser pessoa com 
deficiência. (SASSAKI, 2002, p. 7) 
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 Lanna Júnior (2010) complementa: 

Pessoa com deficiência passou a ser a expressão adotada 
contemporaneamente para designar esse grupo social. Em oposição a 
expressão “pessoa portadora”, “pessoa com deficiência” demonstra que a 
deficiência faz parte do corpo e, principalmente, humaniza a denominação. 
Ser “pessoa com deficiência” é, antes de tudo, ser pessoa humana. É também 
uma tentativa de diminuir o estigma causado pela deficiência. A expressão 
foi consagrada pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2006. (LANNA 
JÚNIOR, 2010, p. 15) 

 Esta mesma Convenção da ONU de 2006 define pessoas com deficiência como 

“aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas”. (BRASIL, 

2007) 

Conforme Ribas (1985), a deficiência divide-se em três tipos: deficiência física (de 

origem motora, podendo se manifestar devido à amputação de um membro, malformação, 

lesões, seqüelas), deficiência sensorial que se subdivide em deficiência auditiva e deficiência 

visual, e a deficiência mental. As dificuldades enfrentadas por cada grupo variam conforme os 

tipos de capacidades sensoriais e habilidades funcionais. O grau de limitações também está 

diretamente relacionado aos obstáculos que a própria sociedade impõe.  

Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2000 

14,5% da população brasileira apresentava algum tipo de deficiência. No último censo, de 

2010, esse número passou para 23,9% (45,6 milhões de pessoas). As pessoas com algum grau 

de deficiência auditiva são 9,7 milhões, representando 5,1% da população. Dentre estas, 344,2 

mil apresentam surdez total. 

As especificidades da surdez, nosso objeto de estudo, serão tratadas na próxima 

subseção. 

 

 

3.2 Deficiência auditiva 

 

Assim como há uma discussão terminológica sobre como denominar as pessoas com 

deficiência, também há esta discussão sobre as pessoas com deficiência auditiva. A Federação 

Nacional de Educação e Integração de Surdos (2006), em seu relatório anual defende a 

substituição do termo “deficiente auditivo” por “surdo”, esclarecendo que o deficiente 
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auditivo se diferencia do surdo, por possuir algum resquício auditivo e ter a possibilidade de 

utilizar a comunicação auditiva, enquanto o surdo utiliza comunicação gesto-visual. 

O termo “surdo-mudo” também não é correto, pois não corresponde à realidade de 

pessoa surda. A surdez não é um determinante da mudez. Apesar da dificuldade na fala, os 

surdos podem emitir sons e muitos deles conseguem aprender a oralizar e articular as 

palavras. 

A preferência pelo termo “surdo” advém também da valorização da sua diferença 

lingüística e cultural, enquanto o termo “deficiente auditivo” enfatiza a parte que lhe falta, a 

audição. O termo “surdo” é aceito e preferido pela comunidade surda (FENEIS, 2006) e é o 

mais utilizado pelos estudiosos dessa temática na área das Ciências Humanas, conforme 

aponta Sá (2002), que não utiliza o termo “deficiente auditivo” pois acredita que este tem uma 

conotação médico-clínica, mas defende a utilização do termo “surdo”, que é adotado neste 

trabalho, em um contexto sócio-cultural. Explica que a diferença não está somente na questão 

de não ouvir, mas no desenvolvimento de potencialidades psicoculturais diferentes.  

Uma pessoa surda é alguém que vivencia um déficit de audição que o 
impede de adquirir, de maneira natural, a língua oral / auditiva usada pela 
comunidade majoritária e que constrói sua identidade calcada principalmente 
nesta diferença, utilizando-se de estratégias cognitivas e de manifestações 
comportamentais e culturais diferentes da maioria das pessoas que ouvem. 
(SÁ, 2002, p. 48) 

 A deficiência auditiva pode se caracterizar como surdez total ou parcial e de acordo 

com Costa (1994) na sua etiologia, identificam-se três formas de ocorrência: a surdez pode ser 

hereditária, adquirida pré-natal e adquirida pós-natal. Pesquisadores também utilizam o 

critério do período evolutivo para classificar a surdez que, nesse caso, pode ser pré-lingüística 

ou pós-linguística, em relação à língua pátria, dependendo de quando é adquirida, se antes ou 

depois do desenvolvimento da fala e da linguagem. Essa classificação da surdez baseada na 

aquisição da linguagem desponta com grande relevância, pois a linguagem é uma questão 

fundamental abordada nos estudos sobre surdos no Brasil. 

Bueno (1998) observa que grande parte da literatura da área considera a existência de 

uma comunidade surda, em contraposição, ora implícita ora explícita, da surdez como 

deficiência. Questiona se a surdez deve ser considerada como uma deficiência ou não. 

Porém, o mesmo autor, acaba por concluir que as evidências científicas, sociais e 

culturais apontam a surdez como deficiência. Inclusive, há esforços para evitá-la, quando 

possível, como, por exemplo, a vacina contra rubéola materna, doença que pode afetar o bebê 

e ocasionar a surdez. Bueno (1998) acrescenta: 
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O problema com relação à surdez, assim como para as deficiências em geral, 
é que, como ela não afeta diretamente as possibilidades de sobrevivência e, 
em grande parte dos casos, até o momento atual, não é passível de reversão, 
há que se encontrar formas democráticas de conviver com os surdos. Assim, 
parece-me acertado procurar distinguir a surdez da doença, mas não se pode 
deixar de considerá-la como uma condição intrinsecamente adversa6 
(diferentemente da negritude ou do homossexualismo). (BUENO, 1998)  

Pode-se considerar que a condição intrinsecamente adversa da surdez está diretamente 

ligada à questão da linguagem e da comunicação, conforme aponta Sacks (2010), indicando 

principalmente a situação dos natissurdos: 

A surdez em si não é o infortúnio; o infortúnio sobrevém com o colapso da 
comunicação e da linguagem. Se a comunicação não pode ser obtida, se a 
criança não é exposta à língua e ao diálogo apropriados, verificamos todos os 
reveses mencionados por Schlesinger7 – reveses ao mesmo tempo 
lingüísticos, intelectuais, emocionais e culturais. Estes se impõem, em maior 
ou menor grau, à maior parte dos que nascem surdos: “As crianças surdas, 
em sua maioria, crescem como estranhas na própria família”, observa 
Schein. (SACKS, 2010, p. 101-102) 

O debate sobre a comunicação e linguagem dos surdos remonta à origem da educação 

dos surdos, no século XVI, como veremos no próximo item. 

 

3.2.1 Educação especial e educação de surdos: oralismo, gestualismo e bilinguismo 

 

As três principais formas de comunicação utilizadas na educação dos surdos são a 

língua de sinais, o oralismo e o bilingüismo, e sempre houve nos últimos cinco séculos a 

discussão sobre qual dessas formas seria a ideal.  

Através da língua de sinais, considerada por estudiosos como a língua natural dos 

surdos, o surdo preserva sua identidade cultural. 

A participação na comunidade surda se define pelo uso comum da língua de 
sinais, os sentimentos de identidade grupal, o auto-reconhecimento e 
identificação como surdo, o reconhecer-se como diferentes, e não como 
deficientes. Nesta perspectiva a língua de sinais anula a deficiência 
lingüística conseqüência da surdez e permite que os surdos se constituam, 
então como uma comunidade lingüística diferente e não como um desvio da 
normalidade. (SKLIAR, 1999, p. 141)  

Há uma estreita relação entre a língua, identidade e cultura. Conforme Lanna Júnior 

(2010), 

Não há como negar a complexidade que existe nas relações entre cultura, 
linguagem e identidade; mas também não se pode negar que o fato de 
pertencer a um mundo de experiência visual e não auditiva traz uma marca 

                                                             
6 Destaque no original. 

7 Hilde S. Schlesinger. Autor de Sound and sign, 1972. 
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identitária significativa para essa parcela da população, que reafirma sua 
diferença perante o mundo ouvinte e, assim, legitima sua luta por direitos e 
pela sua existência como cidadãos. (LANNA JÚNIOR, 2010, p. 32) 

Os defensores do oralismo, uma abordagem que enfatiza a fala, julgam que o surdo 

precisa da oportunidade de comunicar-se através da fala, integrando-o à sociedade ouvinte. O 

bilingüismo tem sido bastante aceito por estudiosos que acreditam que os surdos devem ter a 

língua de sinais como língua materna e adquirir a língua oral oficial do seu país como segunda 

língua, pois assim estariam se integrando ao seu meio sociocultural, às comunidades de 

surdos e de ouvintes. Crê-se que dessa forma estariam mantendo sua identidade sem, no 

entanto, se distanciar da sociedade e das pessoas ouvintes, ampliando o seu universo de 

interação. 

A língua de sinais teve muitos opositores no século passado e sofreu muitos 

preconceitos. Havia uma corrente que propagava a extinção da língua de sinais em favor da 

ideologia da língua nacional. Observa Lodi (2005, p. 417) que “mantinham assim o mito da 

existência de uma língua única e que, portanto, necessitava ser imposta aos surdos”.  Estes 

opositores acreditavam que a língua de sinais representava a diversidade e transgressão da 

língua culta padrão.  

Se a discussão sobre a melhor forma de comunicação a ser utilizada pelos surdos está 

presente em toda a história da educação de surdos, também a educação especial é tema de 

discussão e, hoje, atravessa uma crise.  

De início, o problema pode ser localizado em sua definição e justificativa. Segundo 

Skliar (1999), a questão é definir o que é educação especial e porque se justifica um processo 

educacional diferenciado para determinados sujeitos. Nos estudos sobre educação especial 

sempre esteve presente a questão de como afirmar se as pessoas surdas, cegas ou com outro 

tipo de deficiência são sujeitos educativos especiais. Além disso, seria necessária uma análise 

educativa sobre a educação especial, uma reflexão que envolve aspectos sociais, políticos, 

lingüísticos, históricos e culturais. 

O Relatório Mundial sobre a Deficiência, da Organização Mundial de Saúde (2012, p. 

214) aponta que “em geral, crianças com deficiência têm menos probabilidade de iniciar na 

escola, e além de índices mais baixos de permanência e aprovação.” Dados do Relatório 

apontam média de anos de escolaridade mais baixos entre as pessoas com deficiência na 

comparação com pessoas sem deficiência. 

Muitas vezes tratada como uma mera prática assistencialista, a educação especial deve 

ser analisada como uma modalidade de ensino com metodologias específicas, orientada pra 
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suplementar ou substituir a prática regular de ensino, de modo a garantir efetivamente a 

educação formal das pessoas com deficiência. 

Mantoan (2004) aprofunda a questão pelo trilho da igualdade versus diferença, 

refletindo sobre a criação de espaços educacionais que seriam restritos a determinadas 

pessoas, ou seja, aos Portadores de Necessidades Educacionais Especiais (PNEE), assim 

denominados de forma eufemística, segundo sua visão. 

Se a igualdade é referência, podemos inventar o que quisermos para agrupar 
e rotular os alunos como PNEE, deficientes. Se a diferença é tomada como 
parâmetro, não fixamos mais a igualdade como norma e fazemos cair toda 
uma hierarquia das igualdades e diferenças que sustentam a “normalização”. 
Esse processo, a normalização, pelo qual a educação especial tem 
proclamado o seu poder, propõe sutilmente, com base em características 
devidamente selecionadas como positivas, a eleição arbitrária de uma 
identidade “normal”, como um padrão de hierarquização e de avaliação de 
alunos, de pessoas. (MANTOAN, 2004, p. 39) 

Sobre a inclusão escolar, Mantoan (2004) propõe um modelo pautado no convívio 

com as diferenças e na aprendizagem como experiência relacional, incentivando a 

participação do aluno e a construção coletiva. Atendo-se à Constituição brasileira de 1988, 

prega o direito de todos à educação, e que toda escola deve respeitar esse direito, não 

excluindo nenhum aluno. 

Mantoan (2004) defende ainda que se repense a educação especial, de modo que não 

seja uma modalidade de ensino substituta do ensino regular, mas sim complementar a este. 

Nesta concepção, o atendimento educacional especializado seria como um curso de 

suplementação ao conhecimento adquirido preferencialmente em escola regular. 

No caso dos surdos, a Federação Mundial de Surdos defende que o melhor espaço para 

o desenvolvimento educacional dos surdos seria uma escola em que os professores e alunos 

utilizem a língua de sinais, esclarecendo que a inserção do surdo numa escola comum, sem 

uma interação significativa com os colegas e professores, findaria por excluir o surdo da 

educação e da sociedade (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2012). 

Quanto à questão da necessidade de educação especial dos surdos, Sacks afirma que: 

A instrução comum – educar as crianças surdas junto com as ouvintes – tem 
a vantagem de apresentar aos surdos os outros, o mundo mais amplo (pelo 
menos é o que se supõe); mas também pode introduzir um isolamento 
próprio – e servir para afastar os surdos de sua própria língua e cultura. Nos 
Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e em outras partes, tem havido 
atualmente muita pressão em favor do fechamento de internatos e outras 
escolas especiais para surdos. Às vezes isso é feito sob a égide dos direitos 
civis dos deficientes, para dar-lhes o direito à “igualdade de acesso” ou a um 
ambiente educacional “menos restritivo”. Mas os surdos – ao menos os que 
têm surdez profunda e surdez pré-lingüística, cuja língua nativa e 
comunitária é a língua de sinais – encontram-se numa categoria muito 
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especial, e de fato única. Não podem ser comparados a nenhum outro grupo 
de alunos. Os surdos não se consideram deficientes, e sim uma minoria 
lingüística e cultural, que tem a necessidade, na verdade o direito, de estar 
juntos, de ir para a escola juntos, de aprender uma língua que lhes é acessível 
e de viver na companhia e comunidade de outros como eles. (SACKS, 2010, 
184) 

Os primeiros registros sobre educadores de surdos originam-se na Europa do século 

XVI, posto que em períodos anteriores médicos e filósofos acreditavam que os surdos eram 

incapazes de desenvolver a linguagem e que não eram aptos para toda e qualquer 

aprendizagem. Sacks (2010) aponta que a noção de que a compreensão das ideias não 

dependia de ouvir as palavras era revolucionária. Pedro Ponce de Leon foi um dos pioneiros 

na Espanha, no século XVI, ensinando surdos membros de famílias nobres, com método 

oralista, para que estes pudessem ser reconhecidos como pessoas pela lei (pois os “mudos” 

não eram reconhecidos) e herdar os títulos e a fortuna da família. Além de Pedro Ponce de 

Leon na Espanha, havia os Braidwood na Grã-Bretanha, Amman na Holanda E Pereire e 

Deschamps na França, todos educadores oralistas.  

Data de 1770 em Paris a fundação da primeira instituição para educação de surdos, 

fundada pelo abade L’Eppé, criador do método de sinais. Contemporâneos a L’Eppé havia 

Pereira em Portugal e Heinicke na Alemanha, que criticavam o método de L’Eppé e 

desenvolviam outro método de ensinar os surdos, através de leitura labial (LACERDA, 1998). 

No Brasil, a educação de surdos se inicia no Segundo Império, com a vinda do 

educador francês Ernest Huet. Em 1856 começa a funcionar no Brasil primeiramente 

nomeado como Collégio Nacional para Surdos-Mudos, atualmente Instituto Nacional de 

Educação de Surdos, a partir da proposta apresentada por Huet ao Imperador Dom Pedro II. A 

data oficial de sua fundação foi transferida para 26 de setembro de 1857, quando passou a ser 

subvencionada pelo Império (INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS, 

2014). 

Lodi (2005) aponta que: 

A história da educação dos surdos é marcada por conflitos e controvérsias. 
[...] pode-se observar que o foco dos debates sempre esteve relacionado a 
questões ligadas à(s) língua(s), ou seja, se os surdos deveriam desenvolver a 
linguagem oral (acompanhada ou não de sinais) e, assim, sua educação ser 
realizada e pensada a partir da língua utilizada pelos ouvintes ou se deveria 
ser permitido a eles (já que essa educação sempre foi determinada por 
ouvintes que se auto-atribuíram poder para a tomada dessa decisão) o uso da 
língua de sinais, cujo reflexo seria também sentido nas esferas educacionais. 
(LODI, 2005, p. 411) 

O Congresso de Milão (Congresso Mundial de Professores de Surdos), realizado em 

1880, foi um marco de grande impacto negativo na história da educação dos surdos, quando 
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se determinou que a oralização deveria ser o único método utilizado e a língua de sinais foi 

proibida oficialmente em diversos países. Sacks (2010) narra os efeitos negativos desse 

capítulo na história dos surdos: 

A supressão da língua de sinais na década de 1880 teve um efeito danoso 
para os surdos durante 75 anos, não apenas em sua educação e conquistas 
acadêmicas, mas também na imagem que tiveram de si mesmos e de toda a 
comunidade e cultura surdas. A comunidade e cultura surda que 
efetivamente existiu permaneceu em bolsões isolados – deixou de vigorar o 
sentimento de outrora, pelo menos o sentimento que se insinuou nos “anos 
dourados” da década de 1840, de uma comunidade e cultura de abrangência 
nacional (e até mesmo mundial). (SACKS, 2010, p. 117) 

Segundo Lacerda (1998), a oralização foi imposta para que os surdos fossem aceitos 

na sociedade, porém, nesse processo eles eram deixados à margem sem possibilidade de 

desenvolvimento pessoal e integração social. Todavia os gestualistas compreendiam as 

dificuldades dos surdos com a língua falada e reconheceram que estes desenvolviam uma 

linguagem eficaz para a comunicação. Inclusive Meirelles e Spnillo (2004, p. 132) esclarecem 

que “recentemente, os pesquisadores demonstraram que a língua de sinais não apenas satisfaz 

as necessidades cognitivas, comunicativas e expressivas de seus usuários, como também 

apresenta todas as propriedades fundamentais de uma língua”. A relação entre a língua de 

sinais e a identidade surda é assim observada por Sacks (2010): 

Eles têm um interesse especial, intenso, em sua própria língua: tendem a 
exaltá-la em termos afetuosos, reverentes (e tem sido assim desde Desloges, 
em 1979). Os surdos consideram a língua de sinais uma parte intensamente 
íntima, indissociável de seu ser, algo de que eles dependem, e também, 
assustadoramente, algo que lhes pode ser tirado, a qualquer momento (como 
foi, de certo modo, pela conferência de Milão em 1880). (SACKS, 2010, p. 
120-121) 

Bueno (1998) analisa que, nos últimos anos, a polêmica entre os defensores do 

oralismo e do gestualismo tem se intensificado, sendo que o oralismo é, no presente, a opção 

que assume o papel de "vilão" da educação de surdos. No passado prevalecia a idéia de que a 

linguagem gestual era prejudicial ao desenvolvimento intelectual e integração social dos 

surdos. Atualmente a ênfase na utilização da linguagem oral é tida como uma forma de 

dominação da maioria sobre a minoria. 

Apesar de o oralismo ter se constituído como um discurso hegemônico, 
durante quase um século, sob a justificativa de que era um meio eficaz para a 
integração social e escolar dos surdos, seus resultados não corresponderam 
às expectativas de seus proponentes. A partir dos insucessos dos surdos na 
aquisição da língua majoritária (seja na modalidade oral, seja na escrita) e 
considerando a valorização da língua de sinais, no final dos anos 1980 
começa a destacar-se em nosso país a proposta educacional bilíngüe. 
(MARTINS, 2011, p. 21) 



 40

 Na proposta bilíngüe, a língua pátria é ensinada como uma segunda língua, como uma 

língua instrumental, objetivando promover o desenvolvimento de habilidades de leitura e 

produção escrita, amparada nas reais necessidades dos surdos, que têm a língua de sinais 

como primeira língua. (MARTINS, 2001) 

 O reconhecimento e valorização da língua de sinais nos últimos anos são analisados 

por Sacks (2010): 

[...] nos últimos trinta anos novamente vem ocorrendo uma reversão – e, de 
fato, um retorno sem precedentes da legitimidade e uma ressurreição da 
língua de sinais; e com isso, e muito mais, o descobrimento ou 
redescobrimento dos aspectos culturais da surdez – um forte senso de 
comunidade, de comunicação e cultura, de uma autodefinição como um 
modo de ser ímpar. (SACKS, 2010, p. 117)  

 No Brasil, a Lei 10.436 de 2002 (conhecida como a Lei de Libras), regulamentada 

pelo Decreto 5.626 de 2005, reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como um meio 

legal de comunicação e expressão. Assegura ao surdo o direito à educação em Libras, tendo o 

Português como segunda língua. E, entre outras determinações, em seu capítulo 4, artigo 14, 

parágrafo primeiro, diz que deve-se apoiar, na comunidade escolar, o uso e a difusão de 

Libras. 

Martins (2011) observa que apesar das políticas públicas de educação inclusiva 

reconhecerem a Libras como língua privilegiada para o ensino de surdos, são poucas as 

escolas e os professores que utilizam ou mesmo sabem utilizar esse sistema lingüístico. 

Estudos apontam que muitos surdos brasileiros ainda desconhecem a Língua Brasileira 

de Sinais (Libras), aprendem o português como língua única, frequentam escolas regulares e, 

devido às dificuldades que enfrentam de aprendizagem, muitas vezes abandonam o estudo. E 

nas escolas especiais ainda são poucas as que possuem professores surdos em seu corpo 

docente.  

Apesar desse cenário, conforme explicam Meirelles e Spnillo (2004), o surdo tem 

potencial intelectual considerado normal. Suas limitações advêm da privação de ferramentas 

linguísticas. Costa (1994) ressalta que a surdez traz consequências drásticas para o 

desenvolvimento do indivíduo, prejudicando principalmente sua competência lingüística, e 

afetando também o convívio social. Sacks (2010) expõe o quadro de gravidade da surdez pré-

linguística para o indivíduo: 

Isso porque os que têm surdez pré-linguística, incapazes de ouvir seus pais, 
correm o risco de ficar seriamente atrasados, quando não permanentemente 
deficientes, na compreensão da língua, a menos que se tomem providências 
eficazes com toda a presteza. E ser deficiente na linguagem, para um ser 
humano, é um das calamidades mais terríveis, porque é apenas por meio da 
língua que entramos plenamente em nosso estado e cultura humanos, que 
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nos comunicamos livremente com nossos semelhantes, adquirimos e 
compartilhamos informações. Se não pudermos fazer isso, ficaremos 
incapacitados e isolados, de um modo bizarro – sejam quais forem nossos 
desejos, esforços e capacidades inatas. E, de fato, podemos ser tão pouco 
capazes de realizar nossas capacidades intelectuais que pareceremos 
deficientes mentais. (SACKS, 2010, p. 19) 

Deve-se buscar, na educação, procedimentos para eliminar esse prejuízo, essa 

desvantagem linguística. As crianças ouvintes chegam à escola com uma base lexical e 

estruturas linguísticas formadas. A criança surda, em vista de não carregar essas 

características, pode vir a aprender a ler e escrever mecanicamente, apresentar uma boa 

fonoarticulação, porém, sem entender o significado das palavras, não adquirindo uma 

compreensão linguística. A escola, portanto, tem uma importância crucial, “pois é ela quem 

pode compensar os déficits socioculturais aos quais a criança surda está exposta por estar 

numa comunidade majoritariamente ouvinte”, como observa Sá (2002, p. 68).  

 Sobre a educação de surdos, Skliar (1999) considera como uma das mais complexas 

questões teóricas da pedagogia científica. O acesso à linguagem pelas crianças surdas é um 

dos problemas mais críticos da pedagogia especial. Estamos em um meio cercado de 

informações, que se traduzem pela linguagem. A linguagem é a forma como o sujeito se 

apropria dos produtos culturais da humanidade. O objetivo educativo especial na educação de 

surdos trata essencialmente da aquisição da linguagem, suas condições e variáveis, analisando 

como o surdo consegue ou não consegue ter acesso de forma direta à linguagem. Skliar 

aponta para a necessidade de: 

Um modelo no qual o déficit auditivo não cumpra nenhum papel relevante, 
um modelo que se origine e se justifique nas interações normais e habituais 
dos surdos entre si, no qual a língua de sinais seja o traço fundamental de 
identificação sociocultural e no qual o modelo pedagógico não seja uma 
obsessão para corrigir o déficit mas a continuação de um mecanismo de 
compensação que os próprios surdos, historicamente, já demonstraram 
utilizar. (SKLIAR, 1999, p. 140) 

Como se pode depreender através destas leituras, a educação de surdos é uma área 

permeada por conflitos entre diferentes propostas pedagógicas. Apesar de todos os avanços 

obtidos através da legislação e das contribuições das novas tecnologias e novas possibilidades 

de comunicação, a área enfrenta uma confusão em termos teórico-práticos. Sá (1999) observa 

que ainda hoje os exemplos de sucesso educacional não são uma constante e que ainda existe 

um grande número de pessoas surdas que não têm acesso à leitura, à escrita, à oralização e até 

mesmo à língua de sinais. Muitos surdos ainda ficam à margem do processo educacional e 

informacional. Esta situação acarreta em grandes barreiras que dificultam a integração social 
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do indivíduo em todos os aspectos da vida em comunidade, ocorrendo em segregação e no 

impedimento da concretização de sua cidadania. 

É preciso incluir a análise da educação dos surdos em um contexto ideológico e 

teórico aproximando da identidade cultural, social e lingüística própria do sujeito surdo. Com 

a inserção do aluno surdo na escola regular, sem uma metodologia de ensino adequada às suas 

especificidades, o aluno não desenvolve seus potenciais lingüísticos e cognitivos. De acordo 

com Skliar e Quadros (2004), a ausência da linguagem interfere significativamente no 

desenvolvimento do indivíduo. A aquisição da língua de sinais como primeira língua e a 

língua pátria como segunda favorece todo o processo educativo e aprendizagem pela pessoa 

surda, aumentando as suas capacidades lingüísticas e cognitivas. Vários aspectos precisam ser 

pensados no planejamento pedagógico e lingüístico da educação bilíngüe. 

Mas, os problemas dos surdos vão além da língua e das questões educacionais. Há 

também os relacionados à acessibilidade, que afetam às pessoas com deficiência de maneira 

geral, tema da próxima subseção. 

 

 

3.3 Acessibilidade em espaços informacionais 

 

 As pessoas com deficiência, como todos os cidadãos, possuem o direito à saúde, 

cultura, educação, lazer e todos os bens essenciais à vida como qualquer outra pessoa, 

inclusive o direito básico de ir e vir. Porém muitas vezes se encontram à margem da 

sociedade, que ainda é preconceituosa e não convive bem com as diferenças. O preconceito, o 

desrespeito e descumprimento das leis só torna mais difícil a inserção social das pessoas com 

deficiência. Neri (2003, p. 96) acredita que “o grande desafio da sociedade contemporânea é 

enxergar as pessoas como um todo e não apenas como portadoras de uma determinada 

limitação que pode, algumas vezes, desaparecer, mediante uma ação do lado social.” 

 Como vimos em seção anterior, em tempos passados as pessoas com deficiência 

viviam isoladas do convívio social, eram radicalmente discriminadas e os próprios parentes as 

escondiam da sociedade. Atualmente a realidade é outra, onde podemos observar o 

crescimento desta população na participação da vida em sociedade, com maior freqüência a 

escolas, universidades e no mercado de trabalho. Por exemplo, o Censo da Educação Superior 

de 2013 (INEP, 2013) registra um aumento de quase 50% de matrículas de alunos com 

deficiência no ensino superior em comparação ao ano de 2010. Em 2010 eram 15.961 alunos 

com deficiência matriculados, e em 2013, 23.067. O discurso da acessibilidade tem sido 
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bastante presente nos dias de hoje, e muitas boas iniciativas nesse sentido devem ser também 

consideradas. Porém, na nossa realidade brasileira, ainda podemos observar com freqüência 

ambientes públicos e privados sem acessibilidade, o que reforça a marginalização das pessoas 

com deficiência e o isolamento do convívio social. 

Um ambiente acessível, de acordo com a Norma NBR 9050 (ABNT, 2004) é:  

Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento que possa 
ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa, 
inclusive aquelas com mobilidade reduzida. O termo acessível implica tanto 
acessibilidade física como de comunicação. 

 Ainda no conceito de acessibilidade, Melo (2006) divide em: acessibilidade 

arquitetônica (ausência de barreiras físicas nos ambientes); acessibilidade comunicacional 

(ausência de barreiras na comunicação interpessoal, escrita e virtual); acessibilidade 

metodológica (ausência de barreiras nos métodos e técnicas de estudo e trabalho); 

acessibilidade instrumental (ausência de barreiras nos instrumentos e ferramentas de estudo, 

trabalho, lazer); acessibilidade programática (ausência de barreiras invisíveis embutidas em 

políticas públicas e normas); acessibilidade atitudinal (ausência de preconceitos e 

discriminações). 

Introduzindo a biblioteca nesse contexto, a acessibilidade a pessoas com deficiência 

nesse espaço envolve aspectos urbanísticos e arquitetônicos, que favoreçam a locomoção de 

pessoas com deficiências motoras, além de aspectos informacionais e comunicacionais, que 

favoreçam pessoas com deficiências sensoriais. Ainda envolve aspectos atitudinais por parte 

dos mediadores de informação, que é como as pessoas compreendem e constroem o processo 

de acessibilidade. Assim, em uma organização inclusiva, a acessibilidade física e digital, 

pressupõe o uso de tecnologias assistivas e a sensiblização dos funcionários. Esse conjunto 

configuraria a atenção a todos esses fatores fundamentais para a construção da acessibilidade 

em bibliotecas. 

 Ferrés (2006) enumera algumas características fundamentais de acessibilidade. Indica 

que toda a área circundante da biblioteca deve ser acessível, com oferta de transporte público 

e vagas de estacionamento reservada para pessoas com deficiência. As vagas reservadas 

devem possuir sinalização com o símbolo internacional de acesso e deve ser localizada 

próxima à entrada principal da biblioteca. Deve haver uma rota de acesso à biblioteca junto da 

entrada principal ou não muito distante da trajetória principal usada por todos. A entrada não 

pode ter desníveis e deve possuir uma rampa acessível ou elevador acoplado. A porta deve ter 

medidas de vão livre de 0,80m e altura mínima de 2,10, faixa tátil de orientação e alerta, cores 

contrastantes entre porta e parede ou entre parede e batente. Caso a porta seja de vidro, deve 
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haver uma faixa ao longo de toda a largura da porta e outra de moldura para informar a 

existência do vidro. 

 Ferrés (2006) segue elencando como requisitos de acessibilidade que o balcão de 

empréstimo ou de informações deve possuir algum trecho com redução de altura para melhor 

contato visual entre o funcionário e uma pessoa em cadeira de rodas. A disposição de mesas, 

cadeiras, estantes e todo o mobiliário deve permitir a mobilidade de todas as pessoas, seja de 

pessoas cegas com bengalas ou que utilizem cadeiras de rodas, muletas ou andadores. As 

mesas devem permitir a aproximação de pessoas em cadeiras de rodas, e não devem possuir 

cadeiras fixas no chão, para possibilitar a flexibilidade de lugares para esses usuários. O piso 

deve ser estável e antiderrapante. Deve-se ainda ter cuidado com tapetes ou carpetes que 

possam formar rugosidades, o que favorece acidentes. 

 Sobre o balcão de atendimento, Pupo (2006) fornece algumas orientações de como 

proceder nesse espaço e no atendimento a pessoas com deficiência: 

 - Os funcionários devem ser conscientizados a acolher as diferenças de forma 

natural e sensível, com a mesma atenção e respeito dispensados a todos os 

usuários; 

 - Atendimento prioritário para pessoas com limitações físicas e sensoriais, 

respeitando-se a opção das mesmas; 

 - Acolhimento adequado aos usuários com deficiência visual que estejam 

acompanhados de cão guia, no sentido de permitir o ingresso e a permanência 

do animal no local, prerrogativa garantida por lei; 

 - Aconselhável que na primeira visita algum funcionário acompanhe a pessoa 

cega pelo ambiente; 

 - Acolhimento adequado a pessoas com baixa visão, auxiliando-as se 

necessário e a pedido; 

 - Disponibilidade das normas da biblioteca em Braille para cegos e em versão 

impressa ampliada para pessoas com baixa visão; 

 - Aconselhável a presença de um intérprete de Libras para o atendimento de 

pessoas surdas; 

 - Recepção adequada a pessoas em cadeiras de rodas, em balcão rebaixado. 

 Pupo (2006) observa ainda que um ponto muito importante é aceitar com naturalidade 

se a pessoa com deficiência recusar ajuda. Muitas pessoas acabam por ser inconvenientes e 

invadir o espaço e a privacidade da pessoa com deficiência oferecendo ajuda que em alguns 

casos pode atrapalhar, ao invés de ajudar. As pessoas com deficiência podem exercer algumas 
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atividades de maneira independente, e o funcionário deve ser orientado a não se exceder na 

solicitude. 

 De acordo com Pupo (2006), os funcionários da biblioteca devem receber treinamento 

e capacitação para que atendam de maneira adequada a pessoa com deficiência, sem 

constrangê-la e respeitando seu direito básico. Algumas orientações são essenciais no 

atendimento a pessoas com deficiência: 

- Deficiência auditiva: o ideal seria que os funcionários tivessem um curso básico de 

Libras e uma palestra de sensibilização para entendimento do comportamento do 

surdo. Não se deve falar muito rápido, o que prejudica a leitura labial, que muitos 

surdos são capazes de fazer. Alguns surdos preferem a comunicação escrita ou em 

códigos. Isto tudo requer paciência e concentração por parte do funcionário. 

- Deficiência visual: Algumas pessoas ficam nervosas ao se comunicar com pessoas 

cegas e começam a falar muito alto, o que é totalmente desnecessário. Além disso não 

deve-se pegar o braço da pessoa e puxá-la no intuito de guiá-la pelo espaço. O correto 

é oferecer o seu braço, avisando onde você está para que ela segure. Caso o cego esteja 

acompanhado de cão guia, não se deve brincar com este, pois isso pode causar 

distração dele, prejudicando o seu serviço que é guiar o cego. 

- Deficiência física (motora): Deve-se fazer adaptações para tornar o ambiente 

acessível. Se o balcão não tiver altura adequada, é recomendável que o funcionário dê 

a volta e se aproxime da pessoa em cadeira de rodas para manter um contato na altura 

da pessoa, o mais próximo possível. Além disso, não é adequado se apoiar na cadeira 

de rodas, que é considerada uma extensão do corpo da pessoa com deficiência física. 

- Deficiência intelectual: Deve-se dar atenção a pessoa com deficiência intelectual sem 

superproteger, agindo com naturalidade, respeito e consideração. Deve-se ajudar 

somente quando necessário, sem subestimar sua inteligência. Ela pode levar mais 

tempo para entender o que o outro diz, mas é capaz de assimilar. 

 Acima de tudo deve estar o respeito ao indivíduo. Por maior que seja a deficiência da 

pessoa, ela tem a sua eficiência. 

 Completando, cada biblioteca possui suas particularidades, cabendo identificar quais 

seriam os melhores recursos de acessibilidade e quais as tecnologias disponíveis teriam 

melhor aplicabilidade. 

 Sobre o acesso à informação por pessoas com deficiência em ambiente digital, são 

necessários alguns requisitos de acessibilidade. Dias (2003) afirma que: 
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Acessibilidade na web significa que qualquer pessoa, usando qualquer tipo 
de tecnologia de navegação (navegadores gráficos, textuais, especiais para 
cegos ou para sistemas de computação móvel) deve ser capaz de visitar e 
interagir com qualquer outro site, compreendendo inteiramente as 
informações nele apresentadas. (DIAS, 2003, p. 111-112) 

Em relação a esta questão, em 1994, é fundado por Time Berners-Lee o World Wide 

Web Consortium (W3C), um consórcio internacional que trabalha para desenvolver padrões 

para a Web. O W3C estabelece requisitos para acessibilidade na web e tem como princípio o 

conceito de “Web para todos”: 

O valor social da Web está nas novas possibilidades de comunicação 
humana, comércio e compartilhamento de conhecimentos. Um dos principais 
objetivos do W3C é tornar esses benefícios disponíveis para todas as 
pessoas, independente do hardware que utilizam, software, infra-estrutura de 
rede, idioma, cultura, localização geográfica ou capacidade física e mental. 
(W3C, 2011) 

No próximo item abordaremos o caminho histórico da inclusão das pessoas com 

deficiência, pontuando alguns marcos legais deste processo. 

 

 

3.4 Movimentos políticos e marcos legais da inclusão de pessoas com deficiência 

 

 Nossa intenção nesta seção não é fazer um tratado histórico ou legislativo, mas 

apresentar alguns aportes de como se configurou o cenário ou o contexto de discussões 

políticas, envolvendo os movimentos sociais, sobre a inclusão das pessoas com deficiência e, 

mais especificamente, dos surdos. 

De acordo com Lanna Júnior (2010), desde meados do século passado e início do 

século XXI, o Brasil intensificou o debate acerca dos direitos das pessoas com deficiência. 

Esse movimento é impulsionado, principalmente, pelo cenário internacional que a partir de 

1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ampliou o debate sobre os direitos 

iguais. Também a Constituição Federal do Brasil, de 1988 é um marco importante neste 

processo. 

 Em tempos anteriores as pessoas com deficiência tinham restritos os seus direitos civis 

e eram impossibilitados de participar das decisões sobre assuntos que lhes diziam respeito. 

Em todo o século XX, surgiam iniciativas voltadas para esta questão, mas foi a partir do final 

da década de 1970 que o movimento das pessoas com deficiência surgiu tendo como 

protagonistas as próprias pessoas com deficiência. 

 Lanna Júnior (2010) observa que  
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Os novos movimentos sociais, dentre os quais o movimento político das 
pessoas com deficiência, saíram do anonimato e, na esteira da abertura 
política, uniram esforços, formaram novas organizações, articularam-se 
nacionalmente, criaram estratégias de luta para reivindicar igualdade de 
oportunidades e garantias de direitos. (LANNA JÚNIOR, 2010, p. 33) 

 Em relação aos surdos, foi também nos anos 1970 que o movimento de luta pelos seus 

direitos ganhou força, tendo os próprios surdos como protagonistas, conforme aponta Sacks 

(2010): 

Os anos 1970 presenciaram a ascensão não apenas do Orgulho Surdo, mas 
do Poder Surdo. Emergiram líderes entre os outrora passivos surdos. Surgiu 
um novo vocabulário, com palavras como “autodeterminação” e 
“paternalismo”. Os surdos, que antes haviam aceitado as caracterizações de 
si mesmos como “inválidos” e “dependentes” – pois era assim que tinham 
sido considerados pelos ouvintes -, agora passavam a julgar-se poderosos, 
uma comunidade autônoma. (SACKS, 2010, p. 126) 

Um dos pontos mais importantes no movimento das pessoas com deficiência foi a 

Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, resolução aprovada pela Assembléia Geral 

da Organização das Nações Unidas em 1975. 

 Em 1979, no Brasil, foi criada a Coalizão Pró-Federação Nacional de Entidades de 

Pessoas Deficientes, reunindo organizações de diferentes Estados e tipos de deficiência. 

Estava em foco nesses movimentos a participação e o protagonismo das pessoas com 

deficiência na luta pelos seus direitos, em lugar do caráter filantrópico que prevalecia 

anteriormente. 

 A Coalizão participou em 1980 da organização do 1º Encontro Nacional de Entidades 

de Pessoas Deficientes no Brasil. Este primeiro Encontro, segundo Lanna Júnior (2010), foi 

positivo aproximando as pessoas com deficiência e marcando a força política destas no 

cenário nacional. 

 O 2ª Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes ocorreu no ano seguinte, 

1981, simultaneamente ao 1º Congresso Brasileiro de Pessoas Deficientes, cujo tema era “A 

realidade das pessoas com deficiência no Brasil hoje”, abordando questões como trabalho, 

educação, prevenção de deficiências, acessibilidade, legislação e organização do movimento 

das pessoas com deficiência. 

Um dos marcos mais importantes da história do movimento político das pessoas com 

deficiência foi o Ano Internacional das Pessoas Deficientes (AIPD), proclamado pela ONU 

em 1981, fomentando as discussões sobre pessoas com deficiência no mundo, incluindo o 

Brasil. A mobilização pelo Ano Internacional das Pessoas Deficientes começou em 1976, 

quando foi anunciado pela ONU.  
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A partir do Ano Internacional de 1981, foi crescente a mobilização em torno dos 

direitos das pessoas com deficiência no Brasil e no mundo, marcadamente pelos encontros, 

criação de entidades e federações, passos na institucionalização da questão. 

 Em 1982, foi aprovado pela ONU o Programa Ação Mundial para as Pessoas 

Deficientes. 

Em 1983, ocorreu o 3º Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes, 

trazendo para discussão a criação de uma Federação Nacional. A discussão teve como 

resultado a proposta de criação não de uma única federação, mas uma federação para cada 

tipo de deficiência. 

 Em 1986, com a criação da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência (CORDE) e a Política para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência o interesse público em relação aos direitos das pessoas com deficiência foi 

reconhecido na estrutura do Estado brasileiro, conforme analisa Lanna Júnior (2010). 

 Em 1987, foi fundada a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos 

(FENEIS) em contraposição a já existente FENEIDA (Federação Nacional de Educação e 

Integração dos Deficientes Auditivos). 

Em 1989, no Brasil, a Lei 7.853 dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de 

deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência (CORDE), institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou 

difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras 

providências. Desta Lei, destacamos dois artigos: 

Art. 1º Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno exercício 
dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, e 
sua efetiva integração social, nos termos desta Lei. 

Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras 
de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos 
direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao 
amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da 
Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

O período de 1983 e 1992 ficou marcado como um período de discussões e ações 

conhecido como “Década das Nações Unidas das Pessoas Portadoras de Deficiência”. No 

encerramento daquela Década em 1992, a ONU proclamou o dia 3 de dezembro como o Dia 

Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência. 

Em 1993, a Assembléia Geral da ONU promulgou um documento intitulado "Normas 

para Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência". Essas normas contêm 
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avanços consideráveis em promoção de igualdade de oportunidades no ensino e garantias de 

condições de acessibilidade e serviços de apoio em ambientes integrados 

 A Declaração de Salamanca, elaborada pelos representantes de 88 governos e 25 

organizações internacionais participantes da Conferência Mundial de Educação Especial, 

realizada em Salamanca, na Espanha em 1994, foi de grande importância na área da educação 

de pessoas com deficiência. Na Declaração consta que:  

Políticas educacionais deveriam levar em total consideração as diferenças e 
situações individuais. A importância da linguagem de signos como meio de 
comunicação entre surdos, por exemplo, deveria ser reconhecida e provisão 
deveria ser feita no sentido de garantir que todas as pessoas surdas tenham 
acesso à educação em sua língua nacional de signos. Devido às necessidades 
particulares de comunicação dos surdos e das pessoas surdas/cegas, a 
educação deles pode ser mais adequadamente provida em escolas especiais 
ou classes especiais e unidades em escolas regulares. (DECLARAÇÃO DE 
SALAMANCA, 1994) 

 Esta recomendação tornou claro o equívoco sobre inclusão de surdos e cegos em 

classes regulares. A recomendação é para inclusão em escolas especiais ou, alternativamente, 

em classes especiais de escolas regulares. 

 Outro fato de destaque foi a criação do Prêmio Direitos Humanos pelo Governo 

Federal do Brasil, categoria “Garantia dos Direitos da Pessoas com Deficiência”, em 1995, 

demonstrando a atenção do Estado a este tema. 

 No Brasil, em 1999, o Decreto 3.298 dispõe sobre a Política Nacional para Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção e compreende “o 

conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos 

individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência” (PUPO, 2006, p. 42) 

 Também em 1999 foi aprovada pela Assembléia Governativa da Rehabilitation 

International8 a Carta para o Terceiro Milênio com medidas para proteger os direitos das 

pessoas com deficiência mediante o apoio ao pleno empoderamento (empowerment) e 

inclusão em todos os aspectos da vida (PAULA e CARVALHO, 2009). 

 Outro evento ocorrido em 1999 foi a Convenção Interamericana para a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa Portadora de Deficiência na Guatemala 

consolidada como política de Estado no Brasil dois anos após, através do decreto 3.956 de 

2001. 

 Conforme Lanna Júnior (2010)  

                                                             
8 Rehabilitation International: é uma rede global que trabalha para capacitar pessoas com deficiência e fornecer 
soluções sustentáveis para uma sociedade mais inclusiva. (http://www.riglobal.org/about/) 
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A entrada no século XXI já traz como marcas importantes iniciativas para a 
promoção e a defesa dos Direitos Humanos no Brasil e, de maneira especial, 
dos direitos das pessoas com deficiência. Os desafios ainda são muitos, mas 
são inequívocas e inúmeras as conquistas. (LANNA JÚNIOR, 2010, p. 83) 

 A partir dos anos 2000, no cenário mundial, ocorreram também vários eventos e 

conferências, que resultaram em documentos importantes sobre os direitos das pessoas com 

deficiência. Elencamos alguns destes: 

 Em 2001, a Declaração Internacional de Montreal sobre a Inclusão aprovada em 5 de 

junho daquele ano pelo Congresso Internacional " Sociedade Inclusiva", realizado em 

Montreal, Quebec, Canadá, apelou aos governos, empregadores e trabalhadores bem como à 

sociedade civil para que se comprometam com, e desenvolvam, o desenho inclusivo em todos 

os ambientes, produtos e serviços. 

Em 2002, a Declaração de Madri, aprovada em Madri, Espanha, em 23 de março 

daquele ano, no Congresso Europeu de Pessoas com Deficiência, comemorou a proclamação 

de 2003 como o Ano Europeu das Pessoas com Deficiência. 

Ainda em 2002, foi aprovada a Declaração de Caracas na Primeira Conferência da 

Rede Ibero-Americana de Organizações Não Governamentais de Pessoas com Deficiência e 

suas Famílias, firmando o compromisso de todos de elevar a qualidade de vida de pessoas 

com deficiência e suas famílias, garantindo a plenitude de seu acesso aos bens sociais e sua 

participação cidadã como uma contribuição efetiva à vida comunitária.  

 Também em 2002, a Declaração de Sapporo foi aprovada no dia 18 de outubro 

daquele ano, por 3000 pessoas, sendo a maioria pessoas com deficiência, representando 109 

países, na 6ª Assembléia Mundial da Disabled People’s International9, em Sapporo no Japão.   

 O ano de 2004 foi declarado como o Ano Ibero-Americano da Pessoa com Deficiência 

pelos países participantes do XIII Cúpula Ibero-americana, realizada na Cidade de Santa Cruz 

de La Sierra, na Bolívia, nos dias 14 e 15 de novembro de 2003. O presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva foi o signatário do documento, tornando o Brasil um dos representantes do 

acordo, que reivindica o planejamento de ações que promovam igualdade de oportunidades 

para as pessoas com deficiência 

 Os anos 2006 a 2016 foram declarados a "Década das Américas pelos Direitos e pela 

Dignidade das Pessoas com Deficiência", estabelecida pela Organização dos Estados 

Americanos (OEA), tendo como objetivos em seu plano de ação: conscientização da 

                                                             
9 Disabled People’s International: é é uma rede de organizações nacionais ou assembléias de pessoas com 
deficiência, criada para promover os direitos humanos das pessoas com deficiência através da plena participação, 
igualdade de oportunidade e desenvolvimento. (http://www.dpi.org/AboutUs) 
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sociedade; saúde; educação; emprego; acessibilidade; participação política; participação em 

atividades culturais, artísticas, desportivas e recreativas; bem-estar e assistência social; 

cooperação internacional (LANNA JÚNIOR, 2010). 

 Concomitantemente a este processo ocorrido no cenário mundial, também a partir dos 

anos 2000 no cenário brasileiro temos a crescente implantação de políticas públicas com os 

seguintes destaques: 

 A Lei Nº 10.048/2000 garantiu o atendimento prioritário às pessoas portadoras de 

deficiência, aos idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, às gestantes, às 

lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo.  Em 2000, ainda, a Lei Nº 10.098, 

de 19 de dezembro estabeleceu normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, conhecida 

como Lei da Acessibilidade. Interessante observar que o decreto que regulamenta estas duas 

leis de 2000 só foi publicado quatro anos depois em 2004, o Decreto 5.296. 

 Em abril de 2002, a Lei 10.436 considerada uma grande vitória dos surdos, foi 

reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - 

Libras - e outros recursos de expressão a ela associados. O Decreto 5.626, que regulamenta a 

Lei 10.436 só foi publicado em 2005, três anos depois e, em seu capítulo 8, estipularia o prazo 

de um ano para atendimento dos requisitos ali previstos para o serviço público: 

Art. 26. A partir de um ano da publicação deste Decreto, o Poder Público, as 
empresas concessionárias de serviços públicos e os órgãos da administração 
pública federal, direta e indireta devem garantir às pessoas surdas o 
tratamento diferenciado, por meio do uso e difusão de Libras e da tradução e 
interpretação de Libras - Língua Portuguesa, realizados por servidores e 
empregados capacitados para essa função, bem como o acesso às tecnologias 
de informação, conforme prevê o Decreto no 5.296, de 2004. 

 Em 2006, aconteceu a 1ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência, considerado o maior evento já realizado sobre esse tema no Brasil até então, que 

segundo Lanna Junior (2010), reuniu cerca de 1500 pessoas, em Brasília, entre 12 e 15 de 

maio. Nesta conferência foi elaborado um documento com 254 deliberações que apontavam 

modificações na legislação que trata das pessoas com deficiência. 

 No plano legislativo, em 2008, o Brasil ratificou a Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito das Pessoas com Deficiência de 2007 com a promulgação do Decreto 

Legislativo n. 186.  

Ainda em 2008 ocorreu a 2ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência. 
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Em 2010, a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência (instituída em 1986) amplia seu alcance, atingindo o status de Secretaria Nacional 

de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, através do Decreto 7.256 do mesmo 

ano. 

Em 2011, o Decreto 7.612 instituiu o Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência (Plano Viver sem Limite), que visa assegurar a todas as pessoas, sem qualquer 

discriminação, o direito ao desenvolvimento e à autonomia.  

Sem dúvida todos estes eventos e marcos legais sobre os direitos das pessoas com 

deficiência representaram grandes avanços para a inclusão destes cidadãos. É preciso destacar 

como um dos fatores da crescente inclusão, além da reflexão epistemológica que os setores de 

criação de saber têm empreendido, ao lado das ações inclusivas conduzidas pela sociedade 

civil organizada, o investimento induzido por estas reflexões sobre a criação e melhoria das 

condições tecnológicas tem proporcionado avanços significativos na acessibilidade e inclusão 

das pessoas com deficiência. Ao lado de todo este aparato tecnológico que vai da língua às 

materialidades dos equipamentos públicos (calçadas, rampas, elevadores) estão as tecnologias 

de informação também: 

Vale ressaltar que os avanços em Ciência e Tecnologia e o desenvolvimento 
de novas tecnologias da informação e comunicação contribuíram 
significativamente, ampliando as possibilidades de acesso de pessoas com 
deficiência à web e, conseqüentemente, ao conhecimento. (PUPO, 2006, p. 
41) 

 Especificamente no contexto informacional, a Declaração da International Federation 

of Library Associations (IFLA), de 1999, sobre as bibliotecas e a liberdade intelectual, 

determina que “as bibliotecas tornarão acessíveis, a todos os usuários, todos os materiais e os 

serviços. Não haverá discriminação por razão de raça, religião, sexo, idade ou por qualquer 

outro motivo” (IFLA, 1999). 

 Na próxima seção trataremos dos aspectos referentes à comunicação científica e às 

características e possibilidades das análises métricas, nas quais nos baseamos nesta pesquisa. 
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4 COMUNICAÇÃO E MENSURAÇÃO NA CIÊNCIA 

 

 

4.1 Comunicação científica 

 

Segundo Meadows (1999)  

A comunicação situa-se no próprio coração da ciência. É pra ela tão vital 
quanto a própria pesquisa, pois a esta não cabe reivindicar com legitimidade 
este nome enquanto não houver sido analisada e aceita pelos pares. Isso 
exige, necessariamente, que seja comunicada. Ademais, o apoio às 
atividades científicas é dispendioso, e os recursos financeiros que lhes são 
alocados serão desperdiçados a menos que os resultados das pesquisas sejam 
mostrados aos públicos pertinentes. Qualquer que seja o ângulo pelo qual a 
examinemos, a comunicação eficiente e eficaz constitui parte essencial no 
processo de investigação científica. (MEADOWS, 1999, p. vii) 

O processo de comunicação situa-se no cerne das questões fundadoras da ciência 

contemporânea, pois esta só pode ser legitimada quando analisada pelos pares na comunidade 

científica, o que só se torna possível através da publicação.  

Conforme Sawant (2012), a comunicação científica é o sistema onde a pesquisa e 

outros escritos acadêmicos são criados, avaliados, disseminados para a comunidade científica 

e preservados para usos futuros. 

 Em qualquer disciplina, a comunicação dos resultados é parte fundamental da 

pesquisa. A partir dos resultados divulgados, outros pesquisadores podem avaliar e questionar, 

e ainda trazer novos resultados a partir de novas pesquisas fundamentadas nas anteriores. A 

comunicação científica seria, então, uma construção coletiva, conectando empreendimentos 

individuais. 

Merton (1968) argumenta que para o desenvolvimento da Ciência não basta que novos 

problemas e novos métodos sejam formulados, nem a realização de novos experimentos. O 

que realmente conta é que a inovação seja efetivamente comunicada. A Ciência é, então, um 

corpo de conhecimento socialmente compartilhado e validado. 

Ziman (1979) complementa 

A Ciência não significa simplesmente conhecimentos ou informações 
publicados. Qualquer pessoa pode fazer uma observação, ou criar uma 
hipótese, e se ela dispuser de recursos financeiros poderá mandar imprimir e 
distribuir o seu trabalho para que outras pessoas o leiam. O conhecimento 
científico é mais do que isso. Seus fatos e teorias têm de passar por um crivo, 
por uma fase de análises críticas e de provas, realizadas por outros 
indivíduos competentes e desinteressados, os quais deverão determinar se 
eles são bastante convincentes para que possam ser universalmente aceitos. 
(ZIMAN, 1979, p. 24) 
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Sobre o conhecimento científico, Mueller (2013) destaca que o aval dos pares e a sua 

publicação é o que o faz científico. 

O conhecimento científico é gerado por pesquisadores que submetem seus 
resultados de pesquisa à avaliação da comunidade científica recebendo dela, 
quando aprovado, uma “certificação”, um aval, que estabelece também 
“paternidade” e propriedade do autor em relação aos conteúdos. Essa 
avaliação ocorre na maioria das áreas como etapa prévia à publicação do 
artigo científico que irá comunicar o novo conhecimento à comunidade 
científica e à sociedade. A condição de científico de um conhecimento é 
então decorrente de consenso entre os cientistas, entre os pares do autor, 
materializada pela publicação do artigo em revistas referendadas. 
(MUELLER, 2013, p. 7) 

 Retomando a história, Meadows (1999) indica que não se pode afirmar quando o ser 

humano começou a fazer ciência e, conseqüentemente, quando se iniciou a comunicação 

científica. As atividades mais remotas com impacto na comunicação científica moderna foram 

as dos gregos antigos. Há várias formas de se comunicar a ciência, sendo as mais importantes 

a fala e a escrita. Nos primórdios da comunicação, a informação era transmitida através de 

debates, equivalentes aos simpósios, e de manuscritos. Nos séculos V e IV a.C os gregos se 

reuniam para debater questões filosóficas na Academia, um lugar na periferia de Atenas, 

dando origem às nossas discussões “acadêmicas”. Na comunicação escrita, também houve a 

contribuição dos gregos. Os debates de Aristóteles conservados precariamente em 

manuscritos copiados inúmeras vezes tiveram influência sobre a cultura árabe e 

posteriormente sobre a Europa Ocidental. A importância da introdução da imprensa para a 

difusão das informações é inquestionável. 

Ainda segundo Meadows estima-se que a produção média de livros por ano aumentou 

de 420 entre 1436-1536 para 5750 entre 1536-1636. Meadows (1999, p. 3) destaca a frase de 

um autor proferida em 1613, que poderia ser proferida ainda nos dias atuais: “Um dos males 

destes tempos é a multiplicidade de livros; eles, de fato, sobrecarregam de tal modo a gente 

que não conseguimos digerir a abundância de matéria inútil que, todos os dias, é gerada e 

despejada no mundo”.   

Ziman (1979) aponta que até meados do século XVII a comunicação entre cientistas 

ainda ocorria através de cartas e de livros e panfletos com publicação ocasional. Na verdade, 

Ziman ressalta que sabe-se pouco sobre a rede postal estabelecida entre os pesquisadores em 

épocas passadas e sobre a velocidade desta comunicação. 

Como um desafio na comunicação científica, os pesquisadores têm a necessidade de 

comunicar os seus resultados para a sociedade, e fazer com que esta possa absorver o 

conhecimento científico e trazer tais resultados para sua prática cotidiana. 



 55

Com base na abordagem do Centre de Sociologie de Innovation, Santos (2003) 

considera que a natureza e os resultados da pesquisa científica podem ser analisados de 

acordo com cinco dimensões. A primeira dimensão afirma que como conseqüência da 

pesquisa há a produção de conhecimentos que passam por uma avaliação da qualidade pela 

comunidade científica. Esta, por sua vez, estimula a competitividade na produção científica. O 

conhecimento gerado necessita de validação coletiva. Os índices de citação e co-citação 

refletiriam esse processo. A segunda dimensão refere-se à pesquisa como motor de um 

processo de valorização econômica e de inovação. Nesta dimensão, a pesquisa guia-se pela 

lógica competitiva, associada a interesses de desenvolvimento econômico. Na terceira 

dimensão, a pesquisa está direcionada ao interesse público geral. Algumas pesquisas fazem 

parte de programas, controlados por agências e órgãos públicos.  

Neste caso, o mecanismo de regulação não é, nem indicadores de 
acumulação de conhecimentos em si, nem a geração de uma vantagem 
competitiva e sim algo de mais qualitativo (poderio, prestígio, bem-estar 
social) materializado através do julgamento político e do debate público que 
suscita. (SANTOS, 2003, p. 138) 

 A quarta dimensão analisa a pesquisa na contribuição para a formação acadêmica e 

profissional dos indivíduos, que aplicarão as competências adquiridas nas suas atividades. A 

quinta dimensão diz respeito ao apoio da sociedade à pesquisa. Afirma que “a pesquisa não 

pode se desenvolver junto a uma sociedade hostil à ciência e ao progresso técnico.” 

(SANTOS, 2003, p. 138). Neste sentido, os pesquisadores apresentam suas pesquisas, visando 

despertar o interesse do público em acompanhar os resultados e conseqüências. Ações de 

popularização da ciência são voltadas para este propósito. Ainda, os pesquisadores envolvidos 

com pesquisas relacionadas a grandes problemas sociais como combate à dengue, proteção ao 

meio ambiente, entre outras de grande relevância social, estão inserindo o seu conhecimento 

no espaço público. 

Seja em qualquer das cinco dimensões citadas em que a pesquisa esteja inserida, 

Santos (2003) ressalta que esta sempre se materializa em um documento escrito. 

Quando pesquisadores elaboram pesquisas, eles produzem artigos; quando 
participam de processo de inovação, depositam patentes ou divulgam notas 
técnicas ou manuais de utilização; quando se envolvem com a docência, 
dirigem teses, elaboram manuais, apostilas; quando participam de programas 
públicos, redigem projetos para obter subvenções e relatórios justificando a 
utilização dos recursos e, como mencionado anteriormente, se se consagram 
à popularização, elaboram livros, roteiros, contribuem para a redação de 
regulamentos, de pareceres etc. Considerado nas cinco dimensões expostas, 
a pesquisa é uma vasta empresa de escritura. (SANTOS, 2003, p. 138) 
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 O surgimento do periódico científico e seu impacto na pesquisa científica serão 

analisados a seguir. 

 

 

4.2 O surgimento do periódico científico 

 

A ciência moderna trouxe a necessidade de um novo meio de comunicação que 

permitisse uma troca de informações de maneira mais rápida entre a comunidade científica e 

que tivesse mais amplo alcance, surgindo assim o periódico científico (MUELLER, 2000). 

Houve uma formalização no processo de comunicação, sendo o periódico um novo canal 

formal que veio complementar os canais já existentes (livros, correspondências pessoais e 

comunicação oral), e, em certa medida, substituí-los (MEADOWS, 1999). 

A revista científica tem origem a partir da formação da Royal Society em 1662 em 

Londres, com o patrocínio de Carlos II. Seus membros se reuniam regularmente para debates 

filosóficos. Conforme Meadows (1999), desde o início a Royal Society esteve interessada na 

comunicação, com influência de Francis Bacon, que em seu último livro descrevia as 

atividades possíveis de uma instituição de pesquisa. Sugeria que se concedesse prioridade à 

coleta e análise de informações importantes, e para tanto alguns de seus membros iriam para 

fora do país coletar dados através de conversas e observações diretas e outros membros, na 

sede, leriam e fariam resumos da literatura publicada em todo o mundo. Seguindo estas 

sugestões, alguns membros da Royal Society viajavam para obter informações, porém, outro 

método foi empregado, com a eleição de estrangeiros como membros da sociedade, facilitando 

o processo de comunicação. Dentre os membros da sociedade destacava-se Henry Oldenburg 

que escrevia inúmeras cartas a correspondentes de todo o mundo, divulgando novas idéias e 

pesquisas. Dado o volume crescente destas correspondências, a solução era sua compilação 

para distribuição. 

Ao mesmo tempo, em Paris, ocorria situação semelhante a de Londres. E em 05 de 

janeiro de 1665 Denis de Sallo, envolvido no processo de coleta de informações, iniciou um 

periódico para publicação das notícias da “república das letras” da Europa, o Journal des 

Sçavans, que pode ser considerada a primeira revista. Em março de 1665 surgia a 

Philosophical Transactions, sob responsabilidade de Henry Oldenburg, da Royal Society. 

Desde então, os periódicos têm passado por transformações que vão desde o formato e 

a estrutura até o conteúdo. Tudo visando garantir a eficiência na comunicação da informação 

científica, cuja geração e circulação crescem de maneira vertiginosa. 
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Os periódicos científicos têm as funções de estabelecer a ciência certificada, ou seja, 

aquela que recebeu o aval dos pares, canal de comunicação entre os cientistas e de divulgação 

mais ampla da ciência; arquivo ou memória científica; e registro de autoria da descoberta 

científica (MUELLER, 2006). 

A vantagem deste tipo de publicação, considerado por Ziman (1979), é a rapidez de 

divulgação de um grande número de pesquisas. Além disso, propicia a conexão entre os 

resultados de diversas pesquisas, que concatenadas podem estimular novos trabalhos, mais do 

que uma pesquisa tomada separadamente. 

A importância do periódico para o trabalho científico é analisada por Tenopir e King 

(2001), que apontam um levantamento realizado com milhares de cientistas entre a década de 

70 e 2001. Os resultados mostram que entre 1993 e 1998 os cientistas tinham uma média de 

leitura de 120 artigos por ano. Entre 2000 e 2001 a média subiu pra 130. 

 Uma das grandes questões envolvidas na comunicação científica é a avaliação e 

mensuração da produção científica, conforme abordaremos na próxima subseção. 

 

 

4.3 Crescimento, avaliação e mensuração da produção científica 

 

Meadows (1999) aponta o meado do século XVII como o ponto de origem da 

comunidade científica da forma que conhecemos atualmente. É possível supor que o 

crescimento da comunidade científica acompanhe o crescimento da população em geral. 

Segundo Meadows o número de pessoas envolvidas com pesquisa e conseqüentemente sua 

produção científica se expandiu em crescente velocidade no último século. Logo, cresce a 

divulgação científica e as publicações de resultados de pesquisas.  

Pesquisa de Tenopir e King (2001) indica que o crescimento da literatura científica 

acompanha o número de cientistas. Ao longo dos anos a proporção de um artigo publicado 

para cada dez cientistas se manteve relativamente constante. O número de cientistas entretanto 

é muito maior atualmente, segundo os autores.  

Araújo (1995) aponta que a partir da metade do século passado ocorreu a chamada 

explosão documental, com a publicação e circulação de milhares de periódicos técnicos, na 

ordem de cem mil títulos contendo resultados de pesquisas envolvendo o desenvolvimento da 

ciência e o desenvolvimento da tecnologia. 

Simplificando a questão, pode-se inferir que a especialização da pesquisa é 

acompanhada pelo crescimento da produção científica. Ao mesmo passo em que a ciência se 
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expande e novas áreas surgem, os pesquisadores limitam seus campos de pesquisa. E os títulos 

de periódicos seguem este processo. Um dos periódicos mais antigos, o Philosophical 

Transactions, cobria a pesquisa científica de modo geral. Posteriormente foram surgindo 

periódicos especializados em diversas áreas. E, após a Segunda Guerra Mundial, surgiram 

títulos concentrados em especializações de um determinado campo. Atualmente esta tendência 

continua: 

De dois periódicos em 1665, passou-se para uma dezena um século depois; 
para uma centena meio século depois; para um milhar no meio século 
seguinte; para dez mil no início do nosso século; para cem mil antes de seu 
término. A literatura científica, como um todo, vem crescendo 7% ao ano, ou 
seja, dobra de volume a cada 15 anos. Já no início da década de 70, havia 
cerca de dois milhões de trabalhos científicos produzidos anualmente (entre 
6 e 7 mil documentos científicos por dia útil). (ARAÚJO, 1995, p. 25) 

A grande questão, segundo Meadows (1999), não é a quantidade de periódicos ou 

livros existentes, mas sim quanta informação científica entra em circulação a cada ano. 

Posterior ao notável crescimento da produção científica, surgiu a necessidade de 

estudá-la e avaliá-la. A avaliação de uma determinada área do conhecimento permite 

vislumbrar como ela tem se desenvolvido e de que forma tem contribuído na resolução dos 

problemas do seu contexto.   

Os padrões de comunicação científica e, conseqüentemente, sua análise constituem um 

assunto de interesse para a Ciência da Informação. Os estudos que abrangem a comunicação 

científica e os fluxos de informação científica e tecnológica, portanto, inserem-se no contexto 

da disciplina, que tem entre seus objetos de estudo: comunicação científica; controle da 

informação; informação científica e tecnológica; acesso à informação. 

Atenta às importantes consequências epistemológicas decorrentes da formação de 

grandes conjuntos de informação como as bases de dados, González de Gómez (2001) afirma 

que: 

A representação dos conteúdos informacionais dos registros de 
conhecimento, através de processos de catalogação, classificação, e 
indexação, aplicados a grandes volumes de itens de informação, agregados e 
organizados nas grandes bases de dados cadastrais e bibliográficas, [dão] 
corpo e visibilidade ao conhecimento, como atividade ancorada no tempo e 
no espaço, coletiva, institucional, cujos movimentos e direções indicavam 
propriedade e relevância de áreas temáticas, atores, centros de produtividade. 
Essas coordenadas informacionais acerca do conhecimento, não apenas 
seriam úteis para otimizar a comunicação científica, como instrumentos para 
a recuperação e disseminação, mas também se mostrariam significativas para 
o monitoramento e análise da produtividade científica de organizações, 
instituições de pesquisa, regiões e países, numa re-utilização dessa meta-
informação para a gestão político-administrativa das atividades científicas. 
(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2001, p.13-14) 
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Bufrem e Prates (2005) analisam que as atividades de informar e comunicar, no 

contexto atual, ocorrem com rapidez notória, o que alimentaria o sonho da humanidade de 

controlar o saber, porém diante de tal rapidez e do grande acúmulo de massa documentária, a 

análise crítica pode sofrer interferência. 

 Uma das possibilidades de exame dos conjuntos de informação publicada está nas 

análises métricas de Ciência e Tecnologia. 

 

 

4.4 Análises métricas de Ciência e Tecnologia 

 

Conforme analisa Cardoso (1996), 

Lidar com o grande volume e a diversificação de informações registradas em 
variadas formas, com vistas à sua mais ampla difusão, foi o imperativo 
condicionante da ciência da informação. Fortemente influenciadas pelas 
ciências empíricas, as primeiras manifestações desse campo embrionário 
pretendiam estabelecer leis universais que representassem o fenômeno 
informacional, daí a recorrência a modelos matemáticos. (CARDOSO, 1996, 
p. 73-74) 

Segundo Davyt e Velho (2000), é também após a Segunda Guerra Mundial que surge 

o interesse de organismos públicos e do governo em medição da atividade científica, no 

contexto da Guerra Fria, que demandava esforços nacionais em pesquisa. A análise e medição 

da produção científica de um campo são consideradas úteis ao desenvolvimento da ciência e 

tecnologia e ao avanço das pesquisas.  É importante o uso de técnicas específicas, que podem 

ser quantitativas, qualitativas ou as duas combinadas.  

Entre os métodos quantitativos utilizados na mensuração da produção científica 

encontram-se a bibliometria, cienciometria, informetria e webometria, que possuem funções 

semelhantes, com enfoques diversos (VANTI, 2002). 

 Glänzel (2003) observa que a análise estatística da literatura científica surgiu cerca de 

50 anos antes do termo bibliometria ser cunhado. A publicação de Alfred J. Lotka em 1926 

sobre a freqüência e distribuição da produtividade científica identificada no Chemical 

Abstracts foi pioneira.  

Leis empíricas sobre o comportamento da literatura foram o mote inicial para o 

desenvolvimento das técnicas métricas.  

Oliveira e Gracio (2011) conceituam os estudos métricos como 

O conjunto de estudos relacionados à avaliação da informação produzida, 
mais especialmente científica, em diferentes suportes, baseados em recursos 
quantitativos como ferramentas de análise. Fundamentados na sociologia da 
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ciência, ciência da informação, matemática, estatística e computação, são 
estudos de natureza teórico-conceitual, quando contribuem para o avanço do 
conhecimento da própria temática, propondo novos conceitos e indicadores, 
bem como reflexões e análises relativas à área. São, também, de natureza 
metodológica, quando se propõem a dar sustentação aos trabalhos de caráter 
teórico da área onde estão aplicados. (OLIVEIRA e GRACIO, 2011, p. 19) 

Os estudos métricos têm crescido em número e importância. As definições de 

bibliometria, informetria e cienciometria são apresentadas por Macias-Chapula (1998): 

bibliometria caracteriza-se como “o estudo dos aspectos quantitativos da produção, 

disseminação e uso da informação registrada”. A cienciometria sobrepõe-se à bibliometria por 

estudar “os aspectos quantitativos da Ciência enquanto uma disciplina ou atividade 

econômica”.  Davyt e Velho (2000) complementam sobre a cientometria como “a área que 

compreende todos os tipos de análise quantitativa dos recursos e resultados dos processos 

científicos, sem observação direta da atividade de pesquisa”. E informetria “é o estudo dos 

aspectos quantitativos da informação em qualquer formato, e não apenas registros 

catalográficos ou bibliografias, referente a qualquer grupo social, e não apenas aos cientistas”. 

E webometria, como define Vanti (2002), é “aplicação de métodos informétricos à World 

Wide Web”. 

Na verdade é complicado estabelecer os limites entre uma técnica e outra e os 

conceitos não são muito claros. Santos (2003) indica que a grande quantidade de trabalhos na 

área, e com diferentes objetivos, causa uma certa confusão sobre os limites e propósitos da 

bibliometria entre os próprios especialistas da área. Contudo, esse caos terminológico já 

parece superado, e conforme Grácio e Oliveira (2012), apesar das especificidades de cada tipo 

de estudo, estes são usualmente chamados apenas de pesquisas bibliométricas pela 

comunidade científica.  

Grácio e Oliveira (2012) apontam que os países precursores dos estudos métricos são 

Estados Unidos, Bélgica, Holanda e Espanha. Estes autores apontam o crescimento destes 

estudos desde o início dos anos 80, quando evoluem para uma disciplina científica, com 

subcampos e um perfil específico de investigação. Meneghini e Packer (2010) indicam que no 

período de 1990 até 2006, o crescimento de publicações científicas internacionais em estudos 

métricos é de 7,3 vezes, enquanto que em outras áreas de conhecimento, esse crescimento de 

modo geral é de 1,6 vezes. 

No contexto brasileiro, o estudo de Urbizagástegui Alvarado (1984) aponta a 

implantação do curso de Mestrado de Ciência da Informação do antigo Instituto Brasileiro de 

Bibliografia e Documentação (IBBD), atual Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT), como o ponto de chegada dos estudos bibliométricos no país, com 
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estímulo da disciplina “Processamento de Dados na Documentação”, ministrada pelo 

professor Tefko Saracevic, da School of Library Science, Case Western Reserve University, 

dos Estados Unidos. Urbizagástegui Alvarado (1984) em sua pesquisa sobre a bibliometria no 

Brasil identifica Wilfred Lancaster, Bert Boyce e Tefko Saracevic como os introdutores destes 

estudos no país, sendo este último o mais influente, tendo oito orientações de mestrado no 

período entre 1972 e 1975, sendo que entre estes encontram-se três dos quatro precursores da 

bibliometria no Brasil. 

 De acordo com Urbizagástegui Alvarado (1984), os estudos bibliométricos surgiram 

no Brasil entre 1972 e 1974, tendo como autores pioneiros Laura Maia Figueiredo, com a Lei 

de Bradford em 1972; Gilda Maria Braga, com Frente de Pesquisa em 1972; Elsa de Lima e 

Silva Maia, com Lei de Zipf em 1973; Paulo da Terra Caldeira, com Lei de Goffman em 

1974. Estas produções foram defendidas como teses no curso de Pós-Graduação do IBICT, 

tornando este instituto o maior propagador deste campo no cenário brasileiro. Esses estudos 

demonstram o potencial avaliativo de consequências epistemológicas para os respectivos 

domínios do conhecimento aos quais foram aplicados, como o exemplo de Paulo da Terra 

Caldeira, que abordou a literatura brasileira sobre doença de Chagas, e Laura Maia de 

Figueiredo, que abordou a literatura brasileira sobre geologia.  

 Pinheiro e Silva (2008) complementam, no aspecto temporal, o estudo de 

Uribzagástegui Alvarado (1984). As autoras apontam Gilda Braga como representante e 

protagonista da segunda geração de orientadores do IBICT. 

 Pinheiro e Silva (2008) destacam que nas décadas de 70 e 80 no IBICT foram 

realizados estudos com aplicação de diferentes princípios e leis bibliométricas, como as leis 

de Bradford, Zipf, Lotka e Goffmam e frente de pesquisa. Poucos estudos deste tipo foram 

constatados em outras instituições, tornando o IBICT o pólo central dos estudos 

bibliométricos no Brasil na época. 

 Na década de 90, ainda no IBICT, foram realizados estudos de literatura, 

produtividade científica e citações em diferentes áreas (Veterinária, Ciência da Informação, 

Física Nuclear, Educação, Química, Comunicação e Arqueologia), entre outros. No final dos 

anos 90, começa a ocorrer uma queda no número de dissertações sobre bibliometria, o que 

Pinheiro e Silva (2008) atribuem, em parte, à aposentadoria de Gilda Braga, em 1999, que 

orientara 17 dissertações nessa linha, acabando por retornar mais recentemente ao Programa 

de Pós-Graduação em Ciência da Informação do IBICT. 

 Pinheiro e Silva (2008) destacam alguns dos pesquisadores mais atuantes na área da 

bibliometria atualmente, uns exercendo atividades na área da Ciência da Informação, e outros 
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com graduações distintas: Léa Velho, Rogério Meneghini, Pierre Ohayon, Jacqueline Leta, 

Jaime Robredo, Dinah Población, Suzana Müeller, Ida Stumpf, Maria Cristina Piumbato 

Hayashi e Raimundo Nonato Macedo dos Santos. 

 No cenário atual, o retorno de Gilda Braga ao IBICT e a entrada de Jacqueline Leta 

trazem avanços aos estudos na área de bibliometria. Outras instituições que contam com 

grupos de pesquisa dedicados a esta área são a UnB, USP, UFRJ e UFRGS. 

Meneghini e Packer (2010) identificam um crescimento de 13 vezes no número de 

publicações em estudos métricos no cenário brasileiro no período de 1990 a 2006, enquanto 

que o crescimento da produção científica brasileira de modo geral foi de 5,6 vezes, um 

aumento superior ao cenário internacional já citado nesta seção. 

Este crescimento pode ser atribuído, em parte, segundo Noronha e Maricato (2008), 

aos novos recursos tecnológicos, que facilitam a coleta dos dados nas fontes de origem e a 

análise dos dados, através de softwares específicos. Os autores examinam dois indicadores 

passíveis de medição, os insumos (input) e resultados (output), definidos como a base dos 

indicadores científicos. Os estudos métricos podem se dedicar a avaliar tanto os fatores e 

variáveis relacionadas aos insumos quanto aos resultados gerados, no processo de pesquisa 

científica. 

As análises métricas podem auxiliar no mapeamento de uma área do conhecimento, 

podendo gerar indicadores de produção científica, ou mesmo fazer uma prospecção do 

crescimento de uma área. Pode ter relevância para entender ou fomentar políticas públicas, 

além de fornecer resultados de utilidade prática e também discussões de importância 

filosófica. 

No contexto histórico, os estudos métricos de Ciência e Tecnologia se consolidaram a 

partir da década de 50, tendo surgido bem antes, e ganham destaque maior a partir da década 

de 90, segundo Santos e Kobashi (2009). Estes autores avaliam que o objetivo desses estudos 

inicialmente era a contagem de livros e periódicos na prática da gestão. Posteriormente, as 

medidas das atividades científicas tomaram lugar para a constituição de políticas da área. 

Algumas das possibilidades de análise estão demonstradas por Mueller (2013) 

A incidência de artigos em um dado período de tempo, o padrão de 
publicação de áreas específicas, impactos e influências na literatura, tipos de 
autoria e colaboração, incidências e características de citação, 
relacionamento percebido entre citados e citantes, são alguns dos exemplos 
do que se mede para avaliar a produção científica. (MUELLER, 2013, p. 8) 
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Ortiz, Ortiz e Silva (2002) apontam para a necessidade de um trabalho sistemático de 

monitoramento da produção científica em bases de dados. Para realizar a prospecção das áreas 

do conhecimento empregaram ferramentas métricas baseadas na bibliometria. 

A realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento, como aquelas 
executadas em laboratórios universitários, requer um trabalho sistemático de 
monitoramento e prospecção das áreas de conhecimento principais e 
correlatas às suas atividades. Este trabalho de busca, análise e síntese de 
informações emprega cada vez mais metodologias e ferramentas baseadas 
em bibliometria, estatística e sistemas de informação, sem o que se tornaria 
praticamente impossível acompanhar a informação disponível, crescente em 
quantidade e diversidade, bem como sua disseminação com o auxílio de 
diferentes suportes. (ORTIZ, ORTIZ e SILVA, 2002, p. 66) 

A bibliometria aparece, dentre outras funções, ainda no contexto da inteligência 

competitiva, segundo Ortiz, Ortiz e Silva (2002), sintetizando informações para tomada de 

decisão em Ciência e Tecnologia. 

Santos (2003) situa os indicadores quantitativos no foco de interesse de especialistas e 

autoridades governamentais, considerando que tais indicadores podem ser instrumentos 

auxiliares no planejamento de políticas na área de Ciência e Tecnologia. 

Bufrem e Prates (2005) analisam o enfoque dos estudos métricos ao longo do tempo. 

Se em alguns casos o foco das avaliações permaneceu orientado para medir 
os insumos, como verbas e pessoal de pesquisa, crescentemente está se 
voltando para os indicadores de resultados. Em tudo que se refere à ciência, 
os métodos bibliométricos e cientométricos tornaram-se essenciais, pois se 
constituem em valiosa ferramenta, tanto para o estudo das questões 
(distintas) das disciplinas, quanto para a produção científica de um 
determinado país ou tema. (BUFREM e PRATES, 2005, p. 12) 

Para Braga (1974), a bibliometria pode examinar as variáveis recursos humanos-

documentos, artigos-periódicos, produção-consumo, verificando suas regularidades através de 

conceitos teóricos. 

Algumas das categorias que podem constar de uma análise métrica são os autores, 

publicações, instituições, os progressos de uma área e o grau de desenvolvimento de uma 

região, de acordo com Trzesniak (1998).  

Noronha e Maricato (2008) esmiúçam as categorias que são passíveis de análise:  

Dessa forma, poderão ser estudados aspectos sobre a orientação, a dinâmica 
e a participação da C&T em escala internacional (através da comparação 
entre dois ou mais países), nacional (entre dois ou mais estados), local (entre 
instituições de uma mesma cidade ou região). Cada uma dessas categorias de 
análise pode ser subdividida e aprofundada, surgindo novas variáveis e 
abordagens, por campo de atuação (linhas de pesquisa), por pesquisadores 
(formação, titulação), por colaboração (trabalhos em co-autoria, 
sociabilidade entre os autores), assuntos, tipos documentais (periódicos, 
teses, dissertações, eventos, etc.), instituições (universidades, centros de 
pesquisa, empresas), departamentos, cursos, disciplinas, etc. Sem dúvida, 
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existe uma riqueza de detalhes da produção do conhecimento que pode e 
merece ser descortinada. (NORONHA e MARICATO, 2008, p. 122) 

 A colaboração científica, um dos aspectos que podem ser analisados através das 

metrias, tem sido definida, segundo Vanz e Stumpf (2010, p. 44), como "dois ou mais 

cientistas trabalhando juntos em um projeto de pesquisa, compartilhando recursos intelectuais, 

econômicos e/ou físicos.” A colaboração é geralmente mensurada a partir da co-autoria, sendo 

freqüentemente considerados como sinônimos, porém, a co-autoria é apenas uma faceta da 

colaboração científica. 

 A colaboração é influenciada por diversos fatores, sendo um deles a natureza da 

pesquisa. Pesquisas teóricas possuem menor colaboração do que pesquisas experimentais, 

segundo Vanz e Stumpf (2010). As autoras consideram que a colaboração científica é uma 

prática extremamente benéfica. O intercâmbio de informações e recursos entre os 

pesquisadores ampliam as perspectivas de abordagem dos estudos. Os trabalhos publicados 

em co-autoria também apresentam maior probabilidade de aceite e de citação, em comparação 

a trabalhos com autoria individual. 

Ortiz, Ortiz e Silva (2002), utilizando metrias em bases de dados, demonstram a 

possibilidade de utilização do modelo chamado Mapa de Conhecimentos:  

Com o Mapa, podemos detectar os relacionamentos eventualmente 
existentes entre as três entidades mencionadas (periódicos, 
descritores/conhecimentos/palavras-chave e autores), para a área de pesquisa 
em questão. A partir daí, será possível verificar se há clusters em torno de 
um determinado conhecimento, indicando quais são os pesquisadores e 
periódicos mais relacionados com este e que, portanto, merecem maior 
atenção e acompanhamento sistemático. (ORTIZ, ORTIZ e SILVA, 2002, p. 
68) 

 Além desses aspectos, as análises métricas de Ciência e Tecnologia podem analisar as 

redes de colaboração, identificando citações e co-autorias, e também as instituições e 

periódicos, conforme apontamento de Santos e Kobashi (2009). 

 Sobre as redes de relacionamento, Mostafa e Máximo (2003) consideram que 

Quando se trata de analisar produção de conhecimento, acredita-se que a 
ordem dos fatores não altera o resultado, mas ajuda a mapear redes 
cognitivas. Isto porque a ciência pode ser vista como uma rede cognitiva. Os 
nós da rede são cientistas e seus escritos. Os nós podem ser relacionados de 
várias maneiras para mapear áreas do conhecimento. (MOSTAFA e 
MÁXIMO, 2003, p. 97) 

 Dois postulados estão implícitos em todos os métodos de análise bibliométrica, 

conforme enuncia Santos (2003). O primeiro postulado trata uma obra científica como o 

principal produto da atividade intelectual criativa de um autor, que reúne seus esforços para 

persuasão dos seus pares, incluindo todos os elementos técnicos, conceituais, sociais e 
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econômicos. O segundo postulado afirma que uma obra científica traz em si a confrontação 

entre as reflexões pessoais do autor e as idéias de outros autores presentes na literatura 

consultada e estudada no processo de pesquisa e concepção do trabalho científico. Sendo 

assim, a produção científica é um construto coletivo, resultante do encontro da razão 

individual com a razão coletiva. Os trabalhos científicos constituem-se em uma rede de 

autores.  

Deste fenômeno, pode-se dizer que: existe uma relação entre todos os 
trabalhos científicos publicados, não sendo possível, no entanto, precisar o 
tipo de relação: se direta ou indireta, reconhecida ou dissimulada, consciente 
ou inconsciente, acordada ou não. (SANTOS, 2003, p. 135) 

Entre as possibilidades analíticas da bibliometria existem as chamadas “leis 

bibliométricas”, que segundo Noronha e Maricato (2008), são sustentáculos da bibliometria.  

Algumas das principais leis são a lei de Lotka, que determina que uma grande parte da 

produção científica é produzida por um pequeno número de autores; a lei de Bradford, sobre 

periódicos, que formula que podem ser estabelecidas zonas de produtividade, sendo um 

núcleo (alta freqüência), zona de média freqüência e zona de dispersão (baixa freqüência);  lei 

de Zipf que estuda a freqüência de palavras no texto, identificando a correlação existente entre 

o número de palavras diferentes e sua freqüência de uso.  

Segundo Pinheiro (1983, p. 62), em acordo com a lei de Bradford, “pode-se ordenar 

revistas segundo zonas de produtividade decrescente de documentos sobre um determinado 

assunto e o número de revistas em cada zona aumentará na medida em que a produtividade 

diminuir.” As zonas agrupam cerca da mesma quantidade de artigos que o núcleo. 

Estas leis empíricas são alguns dos recursos possíveis para análises bibliométricas. 

Pode-se também utilizar o recurso da análise de citação. 

Analisaremos a seguir o olhar epistemológico da Ciência da Informação envolvendo 

as análises métricas de ciência e tecnologia. 

 

 

4.5 Análises métricas de Ciência e Tecnologia e o olhar epistemológico da Ciência da 

Informação 

 

 Desde a Revolução Industrial a quantidade de informação produzida e registrada vem 

crescendo de forma acelerada. Para lidar com esta crescente massa informacional, Zaher e 

Gomes (1972) apontam que houve diversas tentativas de um levantamento bibliográfico 

universal que, no entanto, não foram eficazes.  
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A Ciência da Informação se preocupa em desenvolver meios de otimizar o processo de 

armazenamento, busca, recuperação e disseminação da informação. As análises métricas de 

Ciência e Tecnologia são reconhecidas nas bases históricas da CI. Verifica-se a participação 

fundamental e o patrocínio e incentivo do Estado ao seu desenvolvimento (BURKE, 2007). 

Com seu apoio, havia a busca por novos métodos e técnicas de recuperação da informação. 

Técnicas matemáticas eram consideradas promissoras, através das quais era possível analisar a 

natureza das comunicações científicas e compreender atuações das ciências, segundo Burke 

(2007). 

Com muito apoio do governo, através de instituições como a National 
Science Foundation, a investigação em métodos de recuperação da 
informação (e resultados) orientada pela matemática/estatística parecia estar 
cumprindo a promessa científica do campo. Novas ferramentas, como 
técnicas estatísticas para analisar a natureza das comunicações científicas e 
acadêmicas, prometeram ainda mais para a nova ciência da informação. O 
desenvolvimento contínuo de métodos e perspectivas, tais como a 
bibliometria (um precursor da mineração de dados), sugeriu que a ciência da 
informação poderia fornecer importantes compreensões sobre todas as 
ciências. (BURKE, 2007, p. 10) 

Capurro apresenta uma visão sobre a CI segundo a qual conviveriam nesta Ciência 

vários modos – paradigmas - de olhar a informação. 

No paradigma físico proposto por Capurro (2003) como o paradigma inicial da CI, a 

informação é vista como um fenômeno objetivo, sendo algo tangível e mensurável. Daí a 

possibilidade de aplicação do cálculo.   

A informação, porém, não possui um aspecto único. São vários aspectos e diferentes 

formas de abordagem. Baseada na abordagem matemática, identificada por Fernandes (2006) 

a Ciência da Informação deveria atuar como uma meta-ciência, analisando a produção de 

conhecimento das áreas de saber e suas regularidades, sendo possível ainda indicar pontos 

para aumentar a produtividade científica. Nesta abordagem, a CI atua no fomento à Ciência, 

objetivando antes a compreensão do processo de conhecimento científico, identificando o que 

estimula ou não a produção de determinada área do conhecimento. A informação é um redutor 

de incertezas para tomada de decisão. É conhecimento potencial. As análises métricas de 

Ciência e Tecnologia podem ser incluídas nas linhas de pesquisa identificadas na abordagem 

matemática da Ciência da Informação. Neste aspecto sobre as análises métricas, Fernandes 

afirma que: 

Suas formulações e metodologias têm trazido grandes contribuições, como 
os indicadores de produção científica que vêm servindo a diversos usos 
(políticas científicas, detecção de carências, reivindicações, etc) e, nos 
estudos mais cuidadosos, têm sido lidos e interpretados à luz de aspectos 
qualitativos. (FERNANDES, 2006, p. 15) 
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Feitas estas considerações de cunho histórico, teórico e epistemológico sobre as 

mensurações da informação, passaremos no item seguinte a descrever a metodologia utilizada 

nesta dissertação. 
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5 METODOLOGIA 

  

 

Esta seção se destina a delimitar o campo empírico e material desta pesquisa e 

explicitar os procedimentos metodológicos aplicados.  

 

 

5.1 Concepções metodológicas 

 

Para González de Gómez (2000)  

a metodologia da pesquisa designa, de maneira ampla, o início de orientação 
de um movimento de pensamento cujo esforço e intenção direciona-se à 
produção de um novo conhecimento, num horizonte de possibilidades 
sociais e historicamente definidas. (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2000) 

Principia-se com uma pesquisa bibliográfica para aprofundamento em conhecimentos 

que auxiliem na construção do marco teórico. Segundo Minayo (1999, p. 19), “se quisermos, 

portanto, trilhar a carreira de pesquisador, temos de nos aprofundar nas obras dos diferentes 

autores que trabalham os temas que nos preocupam, inclusive dos que trazem proposições 

com as quais ideologicamente não concordamos”.  

O método quantitativo de análise tem como ponto de defesa a objetividade, como 

suficiente para explicar a realidade social, conforme indicação de Minayo (1999). Contudo, os 

estudos quantitativos possuem aspectos qualitativos por trás dos números revelados. Além 

disso, a escolha dos quesitos de análise passa por critérios de dimensão qualitativa. 

Quanto à dimensão qualitativa, um dos primeiros pontos considerados na literatura a 

respeito do tema diz respeito ao olhar do autor, que somente apresenta uma possibilidade de 

análise, o seu enfoque daquele objeto. Santos (2010) considera que o elemento pessoal 

interfere no método e no processo científico qualquer que seja a metodologia eleita. Não 

existe ator social neutro. Mesmo que tenha uma neutralidade intencionada, o autor traz 

consigo suas ideologias e sua própria leitura de mundo. Demo (2007) destaca que um cientista 

somente oferece um enfoque, uma interpretação e um ponto de vista, por ser um único 

cientista. E o próprio cientista não é sempre o mesmo, se construindo e reconstruindo em seus 

escritos. E ainda na interpretação do leitor há uma forma de construção do autor. A leitura é 

um jogo entre o leitor, o texto e o autor. 

 O atual paradigma da complexidade postula que tudo é relacional. Dada a aspiração a 

um conhecimento complexo, o pluralismo metodológico traz a combinação e articulação de 
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diferentes métodos de acesso ao conhecimento. Relacionando à hermenêutica, são diferentes 

interpretações e enfoques possíveis de um objeto. Santos (2010, p. 90) aponta que “toda 

ciência é interpretativa, e as ciências sociais são duplamente interpretativas”. O fator da 

humanização é um dos pontos da complexidade. 

Pode se observar ainda o crescimento de estudos qualitativos agregados a estudos 

quantitativos. Além da quantificação dos dados, há a análise qualitativa e interpretativa dos 

resultados. As abordagens quantitativas e qualitativas não se opõem, mas podem se 

complementar. Conforme Minayo e Sanches (1993, p. 247) observam, “Assim, o estudo 

quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas qualitativamente, e vice-versa.” 

Bufrem (2001) corrobora a complementaridade dos estudos quantitativos e 

qualitativos. 

A insistência nos círculos acadêmicos em contrapor de modo dicotômico os 
enfoques qualitativo e quantitativo em relação às trajetórias metodológicas 
possíveis nas ciências sociais deve ser superada, especialmente nas ciências 
da informação, cujo caráter interdisciplinar permite uma postura mais 
inclinada à diversidade de enfoques na pesquisa científica. (BUFREM, 2001, 
p. 54) 

 Especificamente sobre a análise de produção científica, Bufrem, Breda e Sorribas 

(2007) identificam uma tendência à conjunção dos métodos quantitativos e qualitativos, nos 

últimos dez anos. Apontam que os dados quantitativos são utilizados para reforçar 

argumentações, porém, os estudos recorrem a interpretações e análises qualitativas. Justificam 

esta tendência observada devido à complexidade dos fatores inerentes à atividade de produção 

científica. 

Considerações teóricas sobre as análises métricas foram expostas na seção do marco 

teórico desta dissertação. As diversas possibilidades proporcionadas pela bibliometria 

justificam a escolha por este método de análise, que consideramos adequado aos nossos 

objetivos. Nesta pesquisa trabalhamos com indicadores de publicação. 

 

 

5.2 Material 

 

De acordo com Cendón (2002, p. 31), “bases de dados são arquivos de informação 

que, inicialmente, eram armazenados em computadores centrais e se tornavam acessíveis aos 

usuários em localizações remotas, via redes de comunicações.” Ainda segundo a autora, o 

número de bases de dados de publicações científicas cresceu exponencialmente passando de 

770 em 1982 para aproximadamente 10 mil na segunda metade da década de 1990. 
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 Considerando a importância das bases de dados, analisando como ocorre a 

representação e a recuperação da informação e destacando os limites e barreiras envolvidos 

neste processo, Sayão (1996) traça um paralelo sobre incorporação do conhecimento nas 

bases de dados internacionais e o conceito de memória coletiva dentro do âmbito da produção 

científica mundial. 

Dentro dessa perspectiva, o conhecimento selecionado, representado e 
registrado nas grandes bases de dados internacionais constitui a 
documentação sobre a atividade científica oficialmente aceita pela 
comunidade que a gerou. Essas contribuições receberam o endosso, a 
homologação dos pares, e receberam, portanto, o direito de pertencer à 
memória oficial da ciência. (SAYÃO, 1996, p. 317) 

 Sobre a pesquisa em bases de dados, González de Gómez (2000) aponta que 

As grandes bases de dados digitalizadas – referenciais, cadastrais, factuais - , 
como objetivação de variáveis selecionadas da produção científica, seriam 
utilizadas para a recuperação da informação, como recurso para lidar 
seletivamente com o grande volume dos registros documentários e, de modo 
derivado, como insumo para formulação de políticas científicas, pela 
capacidade gerada de síntese e diagnóstico da produtividade científica. 
(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2000) 

 Wormell (1998) destaca ainda que as análises bibliométricas utilizando bases de dados 

como fontes trariam benefícios para o desenvolvimento e capacitação do profissional da 

informação.  

Acredito que os modernos profissionais da informação, usando os métodos 
bibliométricos na exploração de bases de dados e em seu trabalho analítico, 
têm grande potencial para desenvolver novas posições e especialidades em 
seus serviços. (WORMELL, 1998, p. 211) 

Mueller (2013) identifica que no mundo contemporâneo a maioria dos estudos 

bibliométricos são realizados em bases de dados, quer sejam gerais ou especializadas. Aponta 

ainda que o mesmo estudo pode ser realizado em mais de uma base concomitantemente, como 

uma opção do autor em buscar maior cobertura para o seu universo, como nos estudos 

comparativos. 

O campo empírico do nosso estudo é a pesquisa em Ciência da Informação, sobre a 

qual um breve panorama foi apresentado no nosso quadro teórico. As fontes escolhidas são as 

bases de dados de artigos de periódicos da área: a base internacional LISA e a base brasileira 

BRAPCI. 
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5.2.1 Base BRAPCI 

 

A Base de Dados Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação 

(BRAPCI) é produto de um projeto financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento, com o objetivo de “subsidiar estudos e propostas na área de Ciência da 

Informação fundamentando-se em atividades planejadas institucionalmente”10. Atualmente 

disponibiliza referências e resumos de 8178 artigos publicados em 37 periódicos brasileiros 

impressos e eletrônicos da área de CI, 26 vigentes e 11 históricos. A cobertura da base inicia-

se em 1972, ano de publicação do primeiro periódico brasileiro na área: a Revista Ciência da 

Informação. 

A evolução do número de artigos indexados na BRAPCI por ano pode ser visualizada 

no gráfico a seguir: 

Gráfico 1 - Nº de artigos indexados por ano na BRAPCI  
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Fonte: dados da pesquisa na BRAPCI 

O ano de 2013 ainda não havia sido totalmente indexado à época do nosso 

levantamento (encerrado em abril de 2014) e, portanto não foi considerado na nossa análise. 

Esta foi a razão do nosso recorte temporal de análise estabelecer o ano de 2012 como limite 

mais recente11.  

                                                             
10 Conforme consta na página: http://www.brapci.ufpr.br/. Acesso em: 05 abr. 2014. 

11
 A inclusão do ano de 2013 na análise poderia acarretar resultados falsos.  Em sessão de apresentação de 

pôsteres do ENANCIB 2013, o professor Jayme Leiro Vilan Filho fez uma observação de que em estudos deste 

tipo, não é recomendado incluir na análise o ano corrente e o ano anterior.  
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A base considera como artigos os documentos publicados nas seguintes seções das 

revistas indexadas: artigo científico, artigo científico temático, comunicação, relato de caso, 

ponto de vista, revisão de literatura, ensaio, artigos completos em anais de congresso. 

 

5.2.2 Base LISA 

 

A Library and Information Science Abstracts (LISA) resume e indexa atualmente 468 

periódicos (vigentes ou descontinuados) de mais de 68 países e em mais de 20 idiomas 

diferentes. A cobertura inicia-se em 1966 e inclui entre seus assuntos: Gerenciamento da 

informação; Tecnologia da informação; Tecnologia da Internet; Gerenciamento do 

conhecimento; Biblioteconomia; Bibliotecas e arquivos; Gerenciamento bibliotecário; 

Tecnologia bibliotecária; Uso da biblioteca e usuários; Recuperação de informações online. 

Sua freqüência de atualização é quinzenal, com mais de 500 registros adicionados a cada 

atualização. O acesso a texto completo está sujeito à disponibilidade do mercado.12 

A evolução do número de artigos indexados na LISA por ano pode ser visualizada no 

gráfico a seguir:  

Gráfico 2 - Nº de artigos indexados por ano na LISA 
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Fonte: dados da pesquisa na LISA 

Assim como na BRAPCI, o ano de 2013 ainda não encerrou sua indexação, e portanto, 

não foi considerado na nossa análise. 

                                                             
12

 Conforme consta na página: http://search.proquest.ez24.periodicos.capes.gov.br/lisa/. Acesso em 05 abr. 

2014. 
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Além dos artigos, a base é composta por outros tipos de publicação, conforme quadro 

abaixo: 

                  Quadro 1 – Artigos e outros tipos de documentos na LISA 

Tipos de documentos Nº de itens 

Artigos 38619 

Resenha de livro 2027 

Publicação eletrônica  706 

Relatório de conferência 365 

Bibliografia 81 

Conferência 49 

Revisão de Literatura 17 

Jornal 17 

TOTAL 3262 

                                  Fonte: dados da pesquisa na LISA 

Esses dados fornecidos pela base por tipo de publicação podem demonstrar uma 

inconsistência, conforme apontaremos mais adiante, na subseção 5.3.2 Procedimentos 

metodológicos na base LISA. 

 

5.3 Procedimentos metodológicos 

 

As etapas metodológicas percorridas para atender aos nossos objetivos foram: 

 Acesso às bases de dados  BRAPCI e LISA; 

 Definição dos termos de busca; 

 Download das referências;  

 Organização dos dados através de planilhas eletrônicas e em editor de textos; 

 Contagem manual dos dados; 

 Sistematização e apresentação dos resultados através de tabelas e gráficos 

utilizando Word e Excel. 

 Acompanhando todo o processo de pesquisa, desde a sua fase inicial até a sua fase 

final, esteve presente a revisão de literatura sobre os temas concernentes a esta pesquisa para 

sustentação teórica da mesma. 
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5.3.1 Procedimentos metodológicos na base BRAPCI 

 

Na base BRAPCI (acesso através do site: http://www.brapci.ufpr.br/) foi realizado um 

levantamento em todos os campos de busca (título, resumo, palavras-chave) com a 

combinação dos termos “surdo”, “surda” “surdez”, “deficiente auditivo”, “deficiência 

auditiva”, utilizando o operador booleano “OR” (ou). Foram recuperados 38 artigos no total. 

Não foi necessária nenhuma exclusão posterior dentre os artigos recuperados.  

Para atender ao nosso objetivo a) (quantificar absoluta e relativamente a produção 

sobre surdos indexada pela base), foi feita uma busca ano a ano, sempre utilizando os termos 

acima destacados, para identificar o total de artigos sobre surdos indexados na base a cada 

ano. A primeira publicação indexada é de 2001. Posteriormente, foi feita a busca ano a ano 

sobre o total de artigos da base, para realização de cálculos percentuais. 

Para atender aos objetivos b), d), e) f) (que dizem respeito à identificação de 

periódicos, idioma dos artigos, autores e palavras-chaves) foram extraídos os seguintes dados 

de cada artigo: título, palavras-chaves, autor, título da publicação, ano, idioma e resumo. Os 

dados foram transferidos para planilhas Excel. Abaixo, para maior clareza apresentamos o 

cabeçalho da planilha: 

Figura 1 - Modelo de quadro para levantamento de artigos na BRAPCI 
Título Palavras-chaves Periódico (volume,número, página 

e ano) 
Autor Resumo Idioma 

Fonte: elaboração própria 

Para atender ainda ao objetivo f) (categorizar as palavras chaves nas duas bases), o 

próximo passo, além do já enunciado acima, foi realizar a categorização das palavras-chaves, 

que foi efetivada com coerência interindexadores13, envolvendo uma discussão com a 

orientadora para validação de cada inclusão das palavras chaves em uma determinada 

categoria. Algumas vezes foi necessário recorrer ao resumo do artigo, para analisar o contexto 

para realizar a classificação. 

Todos os dados extraídos foram organizados através de documentos de texto e 

planilhas eletrônicas que possibilitaram contagem dos dados e a elaboração de quadros e 

gráficos. O objetivo g) (comparar quantitativamente a produção nacional e internacional sobre 

surdos nas duas bases) é contemplado através de gráfico feito no programa Excel. 

 

                                                             
13 Lancaster aborda a coerência da indexação em: LANCASTER, F. W. Indexação e resumos: teoria e prática. 

Brasília: Briquet de Lemos, 1993. 
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5.3.2 Procedimentos metodológicos na base LISA 

 

O acesso à base LISA foi feito por meio do Portal de Periódicos da Capes 

(http://www.periodicos.capes.gov.br/), que oferece acesso a bases de dados, periódicos e 

documentos restrito a instituições acadêmicas e de pesquisa. Dentro das instituições o acesso 

é livre. Estando fora do ambiente das instituições, seus estudantes, professores, pesquisadores 

e funcionários possuem acesso através de login e senhas. 

Na base LISA, foi realizado um levantamento em todos os campos de busca (título, 

resumo, palavras-chave) com a combinação dos termos “deaf” (surdo em inglês), “deafness” 

(surdez), “hearing impaired” (deficiente auditivo), “hearing impairment” (deficiência 

auditiva), “hearing disability” (deficiência de audição), utilizando o operador booleano “OR” 

(ou). Foram recuperados inicialmente 343 artigos. 

Para atender ao nosso objetivo a) (quantificar absoluta e relativamente a produção 

sobre surdos indexada pela base), foi realizada uma busca ano a ano, sempre utilizando os 

termos acima destacados, para identificar o total de artigos sobre surdos indexados na base a 

cada ano. Em 1966, ano em que se inicia a cobertura da base não há nenhuma publicação 

sobre surdos. A primeira publicação indexada é de 1970. Posteriormente, foi feita a busca ano 

a ano sobre o total de artigos da base, para realização de cálculos percentuais. 

Para atender aos objetivos b), d), e) f) (que dizem respeito à identificação de 

periódicos, idioma dos artigos, autores e palavras-chaves), foram extraídos os seguintes dados 

de cada artigo: título, palavras-chaves, autor, título da publicação, ano, idioma e resumo. Os 

dados foram transferidos para planilhas Excel, nos mesmos moldes do modelo apresentado na 

Figura 1. 

Para atender ao objetivo c) (identificar a procedência geográfica dos periódicos que 

publicam sobre a questão dos surdos na LISA), a busca pelo local de publicação dos 

periódicos foi feita na própria base que disponibiliza uma planilha dos títulos em formato 

Excel incluindo os 468 periódicos indexados (correntes ou descontinuados), contendo 

informações como nível de cobertura (total ou seletiva), ISSN, editor, e país de publicação. 

Apesar de constar a informação sobre descontinuidade da cobertura de alguns títulos, ocorreu 

no levantamento que alguns periódicos em que foram publicados artigos recuperados não 

foram localizados nesta lista. Deduzimos que estes casos possam significar mudança de título 

sem as respectivas remissivas. Para estes periódicos não listados, foi realizada uma busca pelo 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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respectivo título na base WorldCat14, no Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas 

(CCN)15 ou nos próprios sites dos periódicos.  

Para categorizar as palavras chaves na base LISA, atendendo ao objetivo f), 

igualmente trabalhamos em dupla com a orientadora e novamente, em alguns casos, foi 

necessário recorrer ao resumo do artigo, para analisar o contexto para realizar a classificação, 

com coerência interindexadores. 

Nesse processo de discussão sobre a indexação, a leitura dos títulos e resumos 

detectou 11 artigos recuperados que não falavam sobre surdos. Tais artigos fazem menção a 

algum dos termos buscados no resumo ou até mesmo no título, mas abordam outra temática. 

Portanto, estes 11 artigos foram excluídos de nossa análise, restando 332 artigos.  

Foi verificado também, através do item “tipo de publicação”, que havia a presença de 

21 livros e anais de congressos, que foram excluídos do processo de análise posterior, o que 

levou nossa análise a se concentrar nos 311 artigos de periódicos estrangeiros indexados na 

base LISA. 

Aqui fazemos uma observação importante: através deste primeiro levantamento, 

detectamos uma grave inconsistência na base. Estes 21 livros e anais de congressos 

recuperados constavam como “artigos de periódicos”, porém, pela referência da publicação 

era claramente observado que não eram artigos. Exemplo de referência de uma publicação 

recuperada, enunciada como artigo pela base: London, Clive Bingley and Hamden, Conn., 

Linnet Books, 1978, 232p. bibliog. 

Justificamos esta exclusão visando a possibilidade de comensuração dos resultados das 

duas bases, conforme nossos objetivos, e observando a inviabilidade técnica de um 

levantamento acerca da possível existência de livros sobre surdos na área da CI no Brasil. 

Ressaltamos que tanto a LISA quanto a BRAPCI possuem maior concentração em artigos de 

periódicos. Consideramos que esta exclusão não acarretou problemas estatísticos, visto que 

nossa análise se deteve em 90,7% dos trabalhos recuperados na LISA. 

Finalmente, foi possível estabelecer uma análise comparativa entre a produção 

brasileira (BRAPCI) e a produção internacional da LISA. 

                                                             
14 The World’s Largest Library Catalog (https://www.worldcat.org/) , fornecida pela OCLC Computer Library 
Center (http://www.oclc.org/pt-americalatina/home.html) , a maior cooperativa de bibliotecas do mundo, para 
gerenciamento e compartilhamento de conhecimento, mantida pelos seus membros desde 1967. 

15
 O CCN (http://ccn.ibict.br) é um catálogo de acesso público que reúne informações sobre as coleções de 

publicações seriadas nacionais e estrangeiras disponíveis nas bibliotecas brasileiras. 

http://search.proquest.ez24.periodicos.capes.gov.br/lisa/pubidlinkhandler/sng/pub/London,+Clive+Bingley+and+Hamden,+Conn.,+Linnet+Books,+1978,+232p.+bibliog/ExactMatch?accountid=132582
http://search.proquest.ez24.periodicos.capes.gov.br/lisa/pubidlinkhandler/sng/pub/London,+Clive+Bingley+and+Hamden,+Conn.,+Linnet+Books,+1978,+232p.+bibliog/ExactMatch?accountid=132582
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

6.1 Número de artigos na BRAPCI e LISA 

 

O levantamento na BRAPCI recuperou somente artigos, em um total de 38. O 

refinamento da busca por período apontou que todos os artigos foram publicados somente a 

partir do ano 2001. A grande concentração ocorre em 2006, com 25 artigos, quando foi 

lançada uma edição especial da Revista Educação Temática Digital (v. 7, n. 2, Número 

Temático: Educação de Surdos e Língua de Sinais). A divisão de artigos por ano é exposta no 

quadro 2, a seguir: 

Quadro 2 - Nº total de artigos e número de artigos sobre surdos na BRAPCI com o percentual 
relativo por ano 

Ano Total de Artigos incluídos na 
BRAPCI por ano (TA) 

Nº de artigos 
sobre surdos (NA) 

%NA /TA 

1972-2000 2995 0 0 
2001 219 4  1,83 
2002 205 1  0,49 
2003 263 0  0 
2004 284 0  0 
2005 289 0  0 
2006 497 25  5,03 
2007 516 3  0,58 
2008 522 0  0 
2009 484 3  0,62 
2010 533 0  0 
2011 583 2  0,34 
2012 519 0  0 
Total 7909 38 0,48 

Fonte: dados de pesquisa na base BRAPCI 

Observe-se que entre 1972 e 2000 não existe um único artigo publicado sobre o tema 

em revistas brasileiras de Ciência da Informação.  

O percentual total dos artigos sobre surdos sobre o total de artigos indexados na base, 

incluindo a o período de 1972-2000, quando não houve publicação de artigos sobre surdos, é 

de 0,48%. 

Analisando a produção por ano e sua possível correlação histórica, o que pode ter 

influenciado o aparecimento de estudos sobre esta temática a partir do ano 2001 é o cenário 

de discussões políticas e movimentos sociais acerca dos direitos das pessoas com deficiência, 

conforme exposto na seção 3.4. 
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No cenário nacional, em 2000 foi promulgada a Lei Nº 10.048, que garante 

atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência e a Lei Nº 10.098, conhecida 

como Lei da Acessibilidade.  

Em 2001 ocorre a consolidação no Brasil da Convenção Interamericana para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa Portadora de Deficiência 

na Guatemala.   

Especificamente sobre surdos, em 2002 há a Lei de Libras, regulamentada em 2005 

pelo Decreto 5.626. 

O ano de 2006, que possui a maior frequência de artigos, foi um ano após a 

regulamentação da Lei de Libras, e também o ano da 1ª Conferência Nacional dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência, considerado o maior evento já realizado sobre esse tema no 

Brasil até então. 

A distribuição dos 311 artigos recuperados na LISA está exposta no quadro a seguir: 

Quadro 3 - Nº total de artigos e número de artigos sobre surdos na LISA com o percentual 
relativo por ano 

Ano Total de Artigos incluídos 
na LISA por ano (TA) 

Nº de artigos sobre 
surdos (NA) 

%NA /TA 

1966-1969 3214 0 0 
1970 2569 1 0,04 
1971 2624 0 0 
1972 2868 1 0,03 
1973 2985 0 0 
1974 2603 2 0,08 
1975 4051 1 0,02 
1976 4318 9 0,21 
1977 4786 6 0,13 
1978 4860 3 0,06 
1979 5723 5 0,09 
1980 6079 4 0,07 
1981 6164 20 0,32 
1982 6383 11 0,17 
1983 6325 3 0,05 
1984 6306 12 0,19 
1985 5771 5 0,09 
1986 6424 3 0,05 
1987 6575 7 0,11 
1988 6354 11 0,17 
1989 6899 3 0,04 
1990 6833 7 0,10 
1991 7076 5 0,07 
1992 7391 17 0,23 
1993 10355 10 0,10 
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1994 12783 6 0,05 
1995 13253 9 0,07 
1996 13591 13 0,10 
1997 12839 9 0,07 
1998 12702 8 0,06 
1999 12956 10 0,08 
2000 11760 10 0,09 
2001 12207 7 0,06 
2002 11636 13 0,11 
2003 11508 8 0,07 
2004 13126 13 0,10 
2005 14596 5 0,03 
2006 12959 15 0,12 
2007 9268 6 0,06 
2008 10768 3 0,03 
2009 12609 9 0,07 
2010 12746 7 0,05 
2011 12201 7 0,06 
2012 11648 7 0,06 
TOTAL 370692 311 0,83 

Fonte: dados da pesquisa na base LISA 

O percentual dos artigos sobre surdos sobre o total de artigos indexados na base, 

incluindo o período de 1966-1969, quando não houve publicação de artigos sobre surdos, é de 

0,83%. 

Observa-se que de 1970 até 1975 a produção é baixa, se mantendo entre 1 e 2, ou 0. 

Em 1976 há um salto para 9 artigos. Analisando o contexto histórico, em 1975 foi o ano da 

Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, resolução aprovada pela Assembléia Geral 

da ONU. E em 1976 foi anunciado pela ONU o vindouro Ano Internacional das Pessoas 

Deficientes em 1981. 

O ano de 1981 foi aquele em que ocorreu a maior concentração de artigos. Aquele ano 

foi proclamado o Ano Internacional das Pessoas Deficientes pela ONU, um dos marcos mais 

importantes da história dos movimentos sociopolíticos em favor das pessoas com deficiência. 

O segundo ano em que mais se publicou sobre o tema na LISA foi 1992. Coincide 

com o final da “Década das Nações Unidas das Pessoas Portadoras de Deficiência” (1983-

1992), quando foi proclamado pela ONU o Dia Internacional das Pessoas Portadoras de 

Deficiência (03 de dezembro). 

 Os anos 80 foram o de maior produção em relação ao total da base. 

Comparando a produção da BRAPCI e da LISA, observa-se que apesar da LISA 

possuir maior número de artigos e a BRAPCI não possuir nenhum artigo publicado entre 1972 

(ano inicial da cobertura da base) e 2000, percentualmente a produção da BRAPCI é 
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relativamente maior que a produção da LISA em alguns anos na temática dos surdos, em 

relação ao total de artigos indexados nas bases. No total geral dos anos, o percentual da LISA 

é maior. 

Gráfico 3 – Percentual relativo por ano dos artigos sobre surdos na BRAPCI e na LISA sobre 
o total das bases 
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Fonte: dados da pesquisa na BRAPCI e LISA 

Para comensurar os dados, fizemos um recorte do ano de 2001-2012 (período de 

publicação dos artigos sobre surdos recuperados na BRAPCI) na LISA, conforme o quadro a 

seguir: 

 Quadro 4 - Nº total de artigos e número de artigos sobre surdos na LISA e na 
BRAPCI com o percentual relativo por ano 2001-2012 

 LISA BRAPCI 
Ano (NA)  (TA) %NA /TA (NA)  (TA) %NA /TA 
2001 7 12207 0,06 4  219 1,83 
2002 13 11636 0,11 1  205 0,49 
2003 8 11508 0,07 0  263 0 
2004 13 13126 0,10 0  284 0 
2005 5 14596 0,03 0  289 0 
2006 15 12959 0,12 25  497 5,03 
2007 6 9268 0,06 3  516 0,58 
2008 3 10768 0,03 0  522 0 
2009 9 12609 0,07 3  484 0,62 
2010 7 12746 0,05 0  533 0 
2011 7 12201 0,06 2  583 0,34 
2012 7 11648 0,06 0  519 0 
TOTAL 100 145272 0,07 38 4914 0,77 

Fonte: dados da pesquisa na BRAPCI e LISA 

Legenda: NA: número de artigos sobre surdos. 
                TA: total de artigos cobertos nas bases. 
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Podemos observar que a produção científica sobre surdos indexada pela BRAPCI é 

percentualmente maior que a da LISA em 2001, 2002, 2006, 2007, 2009 e 2011, em relação 

ao total de artigos indexados nas bases. Neste recorte, a produção total da BRAPCI é de 

0,77%, dez vezes maior que a da LISA, que é de 0,07% em grande parte devido ao número 

especial em 2006 da Revista Educação Temática Digital. Mas em outros anos citados a 

produção percentual também foi consideravelmente maior. 

 Através desta comparação podemos afirmar que, analisando a base BRAPCI, a 

temática dos surdos na área da CI surgiu no Brasil (que teve um primeiro trabalho publicado 

em 2001) muito tempo após seu surgimento no cenário internacional demonstrado pela LISA 

(1970). Pode-se inferir que a questão dos direitos das pessoas com deficiência tenha se 

consolidado anteriormente em outros países. Contudo, a partir da publicação do primeiro 

estudo sobre surdos, percentualmente em relação ao total de trabalhos indexados a cada ano 

nas duas bases, esta indexação se mantém acima da indexação internacional.  

 

 

6.2 Frequência de periódicos na BRAPCI e LISA 

 

Atendendo ao objetivo b) (identificar os periódicos mais produtivos), na BRAPCI 

foram identificados artigos sobre surdos em 5 títulos de periódicos, que representa 12% do 

total de títulos da base (37). 

A “Revista Educação Temática Digital” é a que possui mais artigos publicados, com 

um total de 31, contando a edição especial sobre surdos publicada em 2006. Esta revista é a 

continuação da Revista Online da Biblioteca Prof. Joel Martins, que possui 4 artigos 

publicados.  A distribuição dos títulos dos periódicos configura-se conforme o quadro abaixo: 

Quadro 5 - Nº de artigos sobre surdos recuperados na base BRAPCI divididos por periódico 
Título do periódico Nº de artigos 
Revista Educação Temática Digital 31  
Revista Online da Biblioteca Prof. Joel Martins 4  
Em Questão: Revista da Faculdade de 
Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS 

1  

Revista Comunicação e Informação 1  
Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina 1  
Total 38 

Fonte: dados de pesquisa na base BRAPCI 

A Revista Educação Temática Digital iniciou-se em 2001 como continuação da 

Revista Online da Biblioteca Prof. Joel Martins. É uma publicação científica eletrônica da 
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Faculdade de Educação da Unicamp, com periodicidade semestral. Os artigos são avaliados 

por pares, e podem estar nos idiomas português, inglês e espanhol. Em seu site, na seção Foco 

e Escopo sua missão está assim descrita: 

É uma publicação eletrônica multidisciplinar, que se dedica à publicação de 
artigos da comunidade científica nacional e internacional que investiguem 
questões de interesse do campo educacional e áreas afins, tendo como 
objetivo a contribuição para a formação do pesquisador da área de Educação 
por meio da divulgação e disseminação de pesquisas e estudos realizados por 
educadores, vinculados a instituições nacionais e estrangeiras. Apesar da 
revista possuir em seu título a palavra digital, isso não quer dizer que ela só 
publica em suas seções trabalhos vinculados a área da tecnologia 
educacional. O propósito da revista é possuir um escopo multidisciplinar 
atendendo todas as áreas que permeiam a educação. Por essa, razão ela 
é temática e funciona somente no ambiente digital (tipo de suporte), que 
pode ser traduzido para eletrônico ou on-line, ou seja, é exclusivamente 
digital e praticante do acesso aberto.16 (EDUCAÇÃO TEMÁTICA 
DIGITAL, 2013) 

 Apresenta seu público-alvo como pesquisadores, professores, bibliotecários, 

profissionais e estudantes com interesse no campo da educação e áreas afins. E define seu 

objetivo como “difundir conhecimento e pesquisas inovadoras para o saber educacional, 

tornando-se um espaço de incentivo à pesquisa e à produção em diferentes campos do 

conhecimento.” 

Sobre a Revista Educação Temática Digital, na qual foi recuperada a maioria dos 

artigos, Bufrem, Breda e Sorribas (2007) afirmam que é  

um canal de comunicação que se vem afirmando como elemento integrador 
das áreas de Educação e Ciência da Informação, além de proporcionar a 
visibilidade dos elementos interdisciplinares desses campos do 
conhecimento. (BUFREM, BREDA e SORRIBAS, 2007, p. 197) 

A relação interdisciplinar entre a Ciência da Informação e a Educação foi identificada 

por Mostafa (2007) e Bicalho (2011), conforme exposto em nosso quadro teórico, o que pode 

justificar a presença de um periódico da Educação em uma base de dados da Ciência da 

Informação. 

Atendendo ao objetivo b) (identificar os periódicos mais produtivos), na LISA foram 

identificados artigos publicados em 157 títulos, de 27 países. Do total da base LISA (468 

periódicos), 34% dos periódicos possuem artigos sobre surdos.  

A freqüência de artigos por periódicos pode ser visualizada no próximo quadro, que 

está organizado em ordem decrescente. As cores demarcam as zonas de produtividade, 

seguindo modelo da Lei de Bradford citada no nosso referencial teórico. 

                                                             
16 Grifos no original. 
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Quadro 6 – Nº de artigos sobre surdos recuperados na base LISA por periódico17 
Títulos Local Total 70 80 90 00 
Link-up Austrália 21 - 9 12 - 
Library Trends Estados Unidos 12 1 1 10 - 
Scandinavian Public Library 
Quarterly 

Finlândia 9 1 5 3 - 

American Libraries  Estados Unidos 7 1 3 2 1 
Bibliotheek en Samenleving Holanda 7 1 3 3 - 
Biblioteksbladet Suécia 6 1 5 - - 
Journal of Educational Multimedia 
and Hypermedia 

Estados Unidos 6 - - 3 3 

Bibliotekspressen Dinamarca 5 - - 3 2 
Bok og Bibliotek Noruega 5 3 2 - - 
Feliciter Canadá 5 - - 1 4 
Library Association Record Reino Unido 5 3 - 1 1 
Library Journal Reino Unido 5 1 1 1 2 
Toshokan Zasshi (The Library 
Journal) 

Japão 5 - 1 2 2 

Audiovisual Librarian Reino Unido 4 - 2 2 - 
Behaviour & Information Technology Reino Unido 4 - - - 4 
Bogens Verden Dinamarca 4 - 4 - - 
BuB Forum Bibliothek und 
Information 

Alemanha 4 - - - 4 

Health Libraries Review Reino Unido 4 - 1 3 - 
Information and Referral Estados Unidos 4 - - 2 2 
Interface Estados Unidos 4 - - - 4 
Journal of Medical Internet Research Canadá 4 - - - 4 
Library Hi Tech Reino Unido 4 - - 3 1 
Bibliotekarz Polônia 3 - 2 1 - 
Bulletin des Bibliotheques de France França 3 - 1 - 2 
Cape Librarian África do Sul 3 - - 2 1 
Computers in Libraries Estados Unidos 3 - - 2 1 
Journal of Access Services Reino Unido 3 - - - 3 
Kniznice a Informacie Eslováquia 3 - - 2 1 
Mousaion África do Sul 3 - 1 1 1 
Poradnik Bibliotekarza Polônia 3 - - 1 2 
SCONUL Focus Reino Unido 3 - - - 3 
Assignation Reino Unido 2 - - - 2 
Assistant Librarian Reino Unido 2 - 2 - - 
Australian Library Journal Austrália 2 - 1 - 1 
Bibliotheek Holanda 2 - - - 2 
Bibliotek 70 Dinamarca 2 1 1 - - 
British librarianship and information 
work18 

Reino Unido 2 - 1 1 - 

                                                             
17 Neste quadro estão listados os periódicos que apresentaram 2 ou mais artigos sobre surdos. Os periódicos que 

apresentaram apenas um artigo estão em quadro no Apêndice A. 
18

 British librarianship and information work é uma publicação seriada. 
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Canadian Library Journal Canadá 2 - 1 1 - 
Health Information and Libraries 
Journal 

Estados Unidos 2 - - - 2 

Impact, the Journal of the Career 
Development Group 

Reino Unido 2 - - - 2 

In Review [Canadá] 2 1 1 - - 
Information, Communication & 
Society 

Reino Unido 2 - - - 2 

Journal of Library Administration Reino Unido 2 - 1 1 - 
Journal of the American Society for 
Information Science 

Estados Unidos 2 2 - - - 

Kirjastolehti  Finlândia 2 1 - - 1 
Kniznica  Eslováquia 2 - - - 2 
Library + Information Update Reino Unido 2 - - - 2 
Library Hi Tech News Reino Unido 2 - - 1 1 
Managing Information Reino Unido 2 - - - 2 
New Library World Reino Unido 2 - - 2 - 
Toshokan-Kai / The Library World Japão 2 - - - 2 
Unesco Journal of Information 
Science, Librarianship and Archives 
Administration 

França 2 1 1 - - 

Vine Reino Unido 2 - - 2 - 
Vjesnik Bibliotekara Hrvatske Croácia 2 - - - 2 
Wilson Library Bulletin Estados Unidos 2 1 1 - - 

Fonte: dados da pesquisa na LISA 

Ainda que não tenha sido nosso objetivo neste trabalho, através da construção deste 

quadro foi possível realizar a comparação com a lei de Bradford, com a distribuição de 

periódicos em zonas de média ou baixa produtividade que agrupam cerca da mesma 

quantidade que o núcleo, de alta frequência. 

Quadro 7 – Zonas de produtividade dos periódicos segundo o número de artigos sobre 
surdos na LISA 

Zona Nº de 
Periódicos 

Nº de 
Artigos 

Σ 

1 1 21 21 
2 2 21  42 
3 3 20 62 
4 4 21 83 
5 4 19 102 
6 5 20 122 
7 6 21 143 
8 8 22 165 
9 11 22 187 
10 11 22 209 
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11 21 21 230 
12 21 21 251 
13 20 20 271 
14 20 20 291 
15 20 20 311 

Fonte: dados da pesquisa na LISA 

A produção sobre a temática ocorre em conformidade com a lei de Bradford, que diz 

que os periódicos mais produtivos sobre um determinado assunto são os de finalidade óbvia e 

relacionada ao assunto em questão. O periódico que possui mais artigos indexados sobre 

surdos é o Link-up: Library services for people with disabilities. É um periódico da Austrália 

específico sobre a temática deficiência, publicado entre 1980 e 1997.  

O primeiro artigo foi publicado em um periódico finlandês, Kirjastolehti, em 1970. 

Este mesmo periódico somente publicou outro artigo sobre esta temática mais de 30 anos 

depois, em 2002.  

Os dois periódicos mais produtivos nesta temática (Link-up e Library Trends) foram 

mais profícuos ou devotados à temática dos surdos nos anos 90. Não houve de 1970 a 2012  

uma concentração tão grande de artigos em outro periódico como a ocorrida nos anos 90, 

quando 22 artigos sobre o tema foram publicados nestes dois periódicos Link-up (12 artigos 

nos anos 90) e Library Trends (10 artigos nos anos 90).  

Dos seis periódicos mais produtivos, dois foram descontinuados, inclusive o mais 

devotado à questão dos surdos, o Link-up e o periódico Bibliotheek en Samenleving. Dos 

quatro periódicos restantes três não tiveram nenhum artigo sobre esta temática publicados nos 

anos 2000. Somente um, American Libraries, teve um único artigo publicado sobre esta 

temática nos anos 2000. Este fato se insere em um estado de maior dispersão da produção da 

literatura sobre surdos dentro da CI internacional a partir dos anos 2000, quando os periódicos 

mais devotados a esta temática ou não publicaram mais sobre o tema ou foram 

descontinuados.  

Por outro lado, dos cinco periódicos mais produtivos dos anos 2000, quatro não 

tiveram artigos publicados em outras décadas. O periódico Feliciter teve um artigo publicado 

nos anos 90. Porém, dentre os cinco, somente um, BuB Forum Bibliothek und Information, 

tem seu início nos anos 2000, os demais já eram publicados nos anos anteriores. 
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6.3 Países de publicação dos periódicos da LISA 

 

 Conforme explicitamos na metodologia, na nossa delimitação da nossa fonte, na 

BRAPCI todos os periódicos são brasileiros. 

 Na Lisa foram identificados periódicos de 27 países, conforme quadro abaixo. 

Quadro 8 – Nº de artigos e periódicos por países de publicação na LISA 
Países Nº de artigos % Nº de periódicos % 
Reino Unido19 86 27,7 51 32,5 
Estados Unidos 76 24,4 43 27,4 
Austrália 29 9,32 8 5,10 
Canadá 17 5,47 8 5,10 
Holanda 15 4,82 8 5,10 
Dinamarca 11 3,54 3 1,91 
Finlândia 11 3,54 2 1,27 
África do Sul 8 2,57 4 2,55 
Japão 8 2,57 3 1,91 
Alemanha 7 2,25 4 2,55 
França 6 1,93 3 1,91 
Polônia 6 1,93 2 1,27 
Suécia 6 1,93 1 0,64 
Eslováquia 5 1,61 2 1,27 
Noruega 5 1,61 1 0,64 
Croácia 2 0,64 1 0,64 
Índia 2 0,64 2 1,27 
Itália 2 0,64 2 1,27 
China 1 0,32 1 0,64 
Eslovênia 1 0,32 1 0,64 
Irã 1 0,32 1 0,64 
Irlanda20 1 0,32 1 0,64 
Jordânia 1 0,32 1 0,64 
Nova Zelândia 1 0,32 1 0,64 
Papua Nova Guiné 1 0,32 1 0,64 
Rússia 1 0,32 1 0,64 
Zimbábue 1 0,32 1 0,64 
TOTAL 311 100,0 157 100,0 

Fonte: dados da pesquisa na LISA 

Cruzando as informações do quadro 6 (Nº de artigos sobre surdos recuperados na base 

LISA divididos por periódico) com o quadro 8, observa-se que nos anos 70 e 80 os Estados 

Unidos possuem maior número de artigos e periódicos. Nos anos 90 e 2000 o Reino Unido 

assume o primeiro lugar, permanecendo em primeiro lugar no total geral.  

                                                             
19 Foram considerados como Reino Unido os periódicos da Inglaterra, Irlanda do Norte e Escócia.  

20 A Irlanda (do Sul) não faz parte do Reino Unido. 
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Os Estados Unidos e o Reino Unido possuem freqüência de artigos e de periódicos 

muito superior aos outros países, reunindo 52,1% dos artigos e 59,9% dos periódicos 

dedicados à temática dos surdos. 

Este quadro é coerente ao quadro de publicações científicas indexadas em bases de 

dados internacionais no geral, no qual a presença dos Estados Unidos e Reino Unido é 

predominante. 

A Finlândia, que foi o primeiro país a publicar sobre este tema, aparece em 7º lugar. 

Observamos a presença de países da África, como África do Sul, com 8 artigos 

publicados em 4 periódicos e Zimbábue, que teve 1 artigo publicado. Nota-se a ausência de 

alguns países da Europa como Espanha e Portugal, que, conforme observamos em nosso 

referencial teórico, foram países pioneiros na educação de surdos, e que possuem periódicos 

indexados na LISA, mas não tiveram nenhum artigo publicado sobre surdos.  

Cabe ressaltar, no entanto, que estamos tratando dos países de publicação dos 

periódicos, e não da filiação dos autores. Identificamos neste estudo, portanto, os países onde 

foram publicados artigos sobre surdos. 

A LISA indexa 5 periódicos brasileiros (Biblionline; Ciência da Informação; Educação 

Profissional: Ciência e Tecnologia; Informação & Informação; Informação & Sociedade: 

Estudos), mas nenhum destes publicou artigos sobre surdos. Observe-se que o periódico 

Educação Profissional: Ciência e Tecnologia21 não é indexado pela BRAPCI. 

Se fosse possível sobrepor a análise quantitativa da BRAPCI e da LISA, o Brasil 

apareceria entre os primeiros colocados no quadro de produtividade de artigos sobre surdos. 

Esta comparação é apenas ilustrativa e não tem validade científica, uma vez que não fizemos 

levantamento em bases de dados nacionais da área de CI dos demais países.  

Quadro 9 – Comparação ilustrativa da produção da BRAPCI e LISA sobre o nº de 
artigos e periódicos por países 

Países Nº de artigos Nº de periódicos 
Reino Unido 86 51 
Estados Unidos 76 43 
BRASIL 38 5 
Austrália 29 8 
Canadá 17 8 

Fonte: dados da pesquisa na BRAPCI e LISA 

 

                                                             
21 A revista Educação Profissional: Ciência e Tecnologia é uma publicação semestral, da Faculdade de 
Tecnologia Senac-DF, que divulga artigos originais referentes à pesquisa, ao ensino e à reflexão crítica de temas 
relacionados à educação profissional. (http://facsenac.com.br/portal/index.php/publicacoes/revista-educacao-
profissional.html) 
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6.4 Idiomas de publicação dos artigos da BRAPCI e LISA 

 

Entre os 38 artigos sobre surdos recuperados na base nacional BRAPCI, há 2 artigos 

em Inglês e 1 em Espanhol. Os outros 35 foram publicados em Português. 

Na LISA em relação aos idiomas das publicações, verifica-se a clara predominância 

do Inglês, que é, de fato, o principal idioma dos periódicos científicos indexados em bases de 

dados internacionais. Duzentos e trinta e três (233) artigos foram publicados em inglês, 

representando 74,9% dos artigos.  

Quadro 10 - Nº de artigos sobre surdos recuperados na base LISA divididos por 
idioma 

Idioma Nº de artigos % 
Inglês 233 74,9 
Dinamarquês 10 3,2 
Holandês 9 2,9 
Alemão 8 2,6 
Japonês 8 2,6 
Norueguês 6 1,9 
Polonês 6 1,9 
Sueco 6 1,9 
Eslovaco 5 1,6 
Francês 5 1,6 
Africâner 4 1,3 
Finlandês 2 0,6 
Italiano 2 0,6 
Servo-croata com alfabeto romano / croata 2 0,6 
Árabe 1 0,3 
Chinês 1 0,3 
Esloveno 1 0,3 
Persa 1 0,3 
Russo 1 0,3 
TOTAL 311 100 

Fonte: dados da pesquisa na LISA 

 Apesar da grande concentração de artigos em Inglês, o que já era possível prever, 

nota-se uma variedade de idiomas. Além do Inglês, foram identificados 18 outros idiomas. 

Observa-se a presença de artigos sobre surdos em diversos idiomas como Africâner, Servo-

croata com alfabeto romano / croata, Árabe e Persa e nenhum artigo em Espanhol e 

Português. 
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6.5 Análise dos autores na BRAPCI e LISA 

 

Em relação ao total de autores, a quantidade de autores por artigo está exposta no 

quadro abaixo. 

Quadro 11 – Nº de artigos sobre surdos na BRAPCI segundo o número de autores por artigo 
Nº de autores Nº de artigos 
1  25  
2  10  
3  3  
Total  38 

Fonte: dados de pesquisa na base BRAPCI 
  

 Conforme o quadro, a maioria dos artigos foi publicada em autoria individual. 

Somente 3 artigos apresentam autoria coletiva, com 3 autores por artigo. O número máximo 

de autores por artigo identificados na BRAPCI foi 3. 

 A relação percentual sobre a colaboração científica, na forma de co-autoria, nos 

artigos pode ser melhor visualizada no gráfico a seguir: 

Gráfico 4 – Relação percentual entre autoria individual e autoria coletiva nos artigos sobre 
surdos na BRAPCI 

66%

34%

Autoria individual

Autoria coletiva

 

Fonte: dados da pesquisa na BRAPCI 

Observa-se que nesta área a colaboração científica em forma de co-autoria não é muito 

freqüente.  

Correspondendo ao objetivo e) (identificar os autores mais produtivos e suas 

respectivas redes de colaboração), foram identificados 45 autores na base BRAPCI.  
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Identificando os autores mais produtivos neste tema, há 3 autores que escreveram 3 

artigos cada e 3 autores que escreveram 2 artigos cada, conforme quadro abaixo. Os outros 

autores produziram somente um artigo cada.  

Quadro 12 – Nº de artigos sobre surdos publicados pelos autores mais produtivos na 
BRAPCI 

Autores mais produtivos Nº de artigos 
Martins, Vanessa Regina de Oliveira  3 
Rosa, Andréa da Silva 3 
Souza, Regina Maria 3 
Kyle, Jim  2 
Silva, Romário Antunes da 2 
Stumpf, Marianne Rossi 2 
Total 15 

Fonte: dados da pesquisa na BRAPCI 

Analisando a rede de colaboração somente dos autores que mais publicaram artigos 

sobre surdos na BRAPCI, observa-se que: 

Martins, Vanessa Regina de Oliveira e Kyle, Jim publicaram somente em autoria 

individual.  

Os outros autores mais produtivos publicaram pelo menos 1 artigo com co-autoria. A 

rede de colaboração dos autores mais produtivos sobre surdos na BRAPCI pode ser observada 

na figura a seguir: 

Figura 2 - Relação de colaboração entre os autores mais produtivos na BRAPCI 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa na BRAPCI 

Na BRAPCI foi possível identificar a área de formação dos autores, indicada nos 

artigos recuperados. E alguns artigos não havia indicação da formação do autor. A relação 

está exposta no quadro a seguir. 
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Quadro 13 – Área de formação dos autores enunciada nos artigos sobre surdos na BRAPCI 
Área de formação enunciada Nº de autores 
Educação 15 
Linguística  6 
Pedagogia 6 
Psicologia 6 
Ciência da Informação 3 
Cultura e Turismo 1 
Administração Pública 1 
Engenharia da Computação 1 
Relações Públicas 1 
Tradução/Interpretação (Língua de Sinais) 1 
Não informado 4 
TOTAL 45 

Fonte: dados da pesquisa na BRAPCI 

Pode-se observar a predominância da área de Educação, com 15 autores, incluindo a 

Pedagogia, com 6 autores. Ciência da Informação possui somente indicação de 3 autores, 

dentre os artigos publicados sobre surdos na base nacional de Ciência da Informação. 

Quatro autores indicaram serem intérpretes de Libras, além da sua formação 

universitária. Ademais, 2 autores informaram serem surdos.  

Na BRAPCI também foi possível identificar a vinculação institucional dos autores e 

com base nestes dados, foi também contabilizado o nº de artigos por instituição, considerando 

a ocorrência de mais de uma instituição de vinculação em um mesmo artigo, conforme quadro 

a seguir: 

Quadro 14 – Nº de autores por instituição identificados nos artigos sobre surdos na BRAPCI  
Vinculação institucional Nº de 

autores 
Nº de 
artigos 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 16 17 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)  8 7 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP) 3 2 
Universidade de São Paulo (USP) 2 1 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 2 2 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 2 1 
Associação dos Surdos de Campinas (ASSUCAMP)  1 1 
Faculdade Cenecista de Osório (FACOS) 1 1 
Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) 1 1 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) 1 1 
Universidad de la República 1 1 
Universidade de Brasília (UnB) 1 1 
Universidade do Estado do Pará (UEPA) 1 1 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 1 1 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 1 1 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) 1 1 
Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) 1  1 
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Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) 1 1 
University of Bristol 1 2 

Fonte: dados da pesquisa na BRAPCI 

  Uma observação sobre o quadro: a autora Rosa, Andréa da Silva possui duas 

vinculações diferentes nos artigos. No primeiro artigo de sua autoria sua vinculação é 

Associação dos Surdos de Campinas (ASSUCAMP). Nos dois artigos seguintes que publicou, 

sua vinculação é UNICAMP. 

 A Universidade Estadual de Campinas, com 16 autores é a que concentra mais autores 

que publicaram estudos sobre surdos na BRAPCI, correspondendo a 35,6% dos autores. A 

segunda universidade que possui mais autores identificados é a Universidade Federal de Santa 

Catarina, com 8 autores. As duas instituições concentram 53,4% dos autores. Em terceiro 

lugar se encontra outra instituição de Campinas, a Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas, com 3 autores. 

 Relacionando a localização geográfica, o estado de São Paulo é o que mais possui 

autores que publicaram estudos sobre surdos. Além da UNICAMP, que aparece em primeiro 

lugar e a PUCCAMP em terceiro, figuram na lista a USP, PUCSP e UNIMEP, 

correspondendo ao total de 5 instituições. O Rio Grande do Sul possui 3 instituições na lista 

com autores que publicaram artigos sobre surdos: FACOS, UFRGS e ULBRA. Em terceiro 

lugar, o Rio de Janeiro, com autores da UFRJ e do INES. 

A UNICAMP esteve envolvida em 17 artigos, correspondendo a 44,7% dos 38 artigos 

publicados sobre surdos na BRAPCI. A UFSC participou de 7 artigos, correspondendo a 

18,4% dos artigos. As duas primeiras instituições participaram de 63,1% dos artigos 

recuperados no nosso levantamento. 

 

Na LISA o primeiro artigo identificado é de autoria de R. Nieminen, que publicou um 

artigo intitulado “Library service to persons with defective hearing” no periódico 

Kirjastolehti, da Finlândia, publicado no idioma finlandês, em 1970. 

Em relação ao total de autores que publicaram artigos sobre surdos incluídos na LISA, 

a quantidade de autores por artigo está exposta no quadro abaixo: 

Quadro 15 – Nº de artigos sobre surdos na LISA segundo o número de autores por 
artigo 

Nº de autores Nº de artigos 
1  223  
2  36  
3  14  
4 ou mais 19 
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Autoria não identificada 19 
TOTAL  311 

Fonte: dados de pesquisa na base LISA 

Assim como na BRAPCI, a predominância de tipo de autoria é autoria individual. 

Excluindo-se os artigos de autoria não identificada, o gráfico abaixo apresenta a 

relação percentual entre autoria individual e coletiva na LISA: 

Gráfico 5 - Relação percentual entre autoria individual e autoria coletiva nos artigos 
sobre surdos na LISA 

76%

24%

Autoria individual

Autoria coletiva

 

Fonte: dados da pesquisa na LISA 

 

Correspondendo ao objetivo e) (identificar os autores mais produtivos e suas 

respectivas redes de colaboração), na LISA foram identificados 363 autores e 19 artigos com 

autoria não identificada na base.  

Do total de autores, 32 publicaram mais de 1 artigo. O número máximo de artigos por 

autor foi 3, conforme o quadro abaixo.  

Quadro 16 – Nº de artigos sobre surdos publicados pelos autores mais produtivos na 
LISA 

Autor N. artigos 
Ansell, E  3 
Clarke, Jean M  3 
Hagemeyer, A L (Hagemeyer, 
Alice) 

3 

Holst, S (Holst, Susanne) 3 
Jeal, Y 3 
Nielsen, G S (Nielsen, Gyda 
Skat) 

3 

Roper, V d P 3 
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Slijkerman, Hans 3 
Aedo, I 2 
Beck, S. G 2 
Catenazzi, N 2 
Czajkowski, F (Czajkowski, 
Franciszek) 

2 

Day, John M. (Day, John 
Michael) 

2 

Diaz, P 2 
DiPietro, L. (DiPietro, 
Loraine) 

2 

Dun, Gwen 2 
Forrest, M. E. S. 2 
Hamrick, Sarah 2 
Heie, Bjoerg 2 
Kylberg, Anna Maria 2 
Lunin, Lois F 2 
McQuigg, K (McQuigg, 
Karen) 

2 

Mobus, Lisa 2 
Nixon, J. 2 
Nyeng, P. (Nyeng, Per) 2 
Peacock, Aly 2 
Peterson, J 2 
Pijfers, L (Pijfers, Liesbeth) 2 
Pinion, Catherine F 2 
Venetis, M. J. 2 
Walters, S. 2 
Wright, Kieth C 2 
TOTAL 72 

Fonte: dados da pesquisa na LISA 

Analisando a rede de colaboração somente dos 32 autores mais produtivos nesta 

temática na LISA, observa-se que 16 autores publicaram somente em autoria individual. São 

eles: Clarke, Jean M.; Hagemeyer, A L (Hagemeyer, Alice); Slijkerman, Hans; Beck, S. G; 

Czajkowski, F (Czajkowski, Franciszek); Day, John M. (Day, John Michael); Dun, Gwen; 

Forrest, M. E. S.; Heie, Bjoerg; Kylberg, Anna Maria; Mobus, Lisa; Nixon, J.; Peacock, Aly; 

Pinion, Catherine F; Venetis, M. J.; Walters, S. 

Os outros 16 autores publicaram em autoria coletiva, em pelo menos 1 artigo: 
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Figura 3 - Relação de colaboração entre os autores mais produtivos na LISA 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa na BRAPCI 

Sobre a figura acima, setas de duas pontas indicam relação em que ambos autores 

(autor e co-autor) figuram na lista dos mais produtivos, tendo publicado mais de um artigo. 

Setas simples indicam relação entre um autor mais produtivo, com um autor que não figura na 

lista dos mais produtivos.  

Na LISA não foi possível identificar a área de formação dos autores e suas vinculações 

institucionais. Somente a partir de 2005 a LISA informa a vinculação dos autores, portanto, 

não realizamos análise pra esta categoria. Porém, é interessante destacar a presença de 2 

artigos com autoria brasileira em 2012. Um artigo é de autoria coletiva com vinculação 

institucional ao Departamento de Informática da Universidade Federal do Paraná, publicado 

no periódico Behavior & Information Technology, em inglês. O segundo artigo é também de 

autoria coletiva com vinculação institucional à Universidade Federal da Paraíba, publicado no 

periódico International Journal of Multimedia Data Engineering and Management, em 

inglês. 
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6.6 Análise das palavras-chaves na BRAPCI e LISA 

 

Para atender ao objetivo f) (identificar e agrupar as palavras-chaves em categorias 

temáticas), inicialmente foi construído um quadro de freqüência das palavras-chaves, para 

posteriormente consolidarmos em categorias temáticas. 

Na análise das palavras-chave na BRAPCI, o termo que aparece com mais freqüência 

é o termo genérico “surdez”, em 15 artigos. Em segundo lugar, aparece o termo “língua de 

sinais”, em 8 artigos. Em terceiro lugar os termos “inclusão” e “intérprete de língua de 

sinais”(6). E em quarto lugar “educação de surdos” (5) Todos os termos utilizados com suas 

respectivas frequências, estão listados a seguir: 

 

Quadro 17 –  Freqüência de palavras-chaves atribuídas aos artigos sobre surdos na BRAPCI 
Palavras-chaves Frequência 
Surdez 15 
Língua de Sinais 8 
Inclusão; Intérprete de língua de sinais 6 
Educação de surdos 5 
Letramento  4 
Identidade; Surdo; Surdos 3 
Comunidade surda; Cultura; Desconstrução; Educação à distância; Exclusão; 
Intérprete de Libras; Leitura; Libras; Língua Brasileira de Sinais; Língua de 
Sinais Brasileira; Literatura surda; Psicanálise 

2 

Acessibilidade; Alfabetização; Ambientes virtuais de aprendizagem; Análise 
bibliométrica; Aquisição de língua de sinais; Avaliação; Bibliometria; 
Bilíngüe; Bilingüismo; Brincar; Cegos; Ciência da Informação; Crianças 
surdas; Culturas surdas; Decreto nº 5626; Desenvolvimento; Didática; 
Diferença; Diferentes práticas bilíngües; Discursos; Educação; Educação 
bilíngüe para surdos; Educação de surdos na França; Educação especial; 
Educação Superior; Ensino de Português; Ensino Superior; Ferdinand 
Berthier; Fidelidade; Formação; Fraseologismos; História surda; Identidades 
culturais; Idosos; Imagem; Internet; Intérprete de Língua Brasileira de Sinais; 
Intérprete de Língua de Sinais – Português; Legislação; Leitor; Letramento 
visual; Língua; Literatura; Metáfora; Metonímia; Movimentos sociais surdos; 
Movimentos surdos; Multiculturalismo; Narrativa; Notícias; Parâmetros 
Curriculares Nacionais; Pessoas com necessidades educacionais especiais; 
Políticas educacionais; Primeira língua; Produção de multimídia; Projeto Ls-
Script; Representação; Sobrevida; Tecnologia; Televisão; Tradução. 

1 

TOTAL 138 
                         Fonte: dados de pesquisa na base BRAPCI 

Aqui nota-se variação quanto à flexão dos termos. O termo “surdo” aparece no 

singular e no plural, além do termo “surdez”. Há a variação entre Intérprete de língua de 

sinais, Intérprete de Libras, Intérprete de Língua Brasileira de Sinais. 
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Através desta distribuição de freqüência, pode-se observar a preferência pela 

utilização do termo “surdo”, no lugar de “deficiente auditivo”, o que denota o comportamento 

desta produção científica em acordo com o quadro referencial teórico. Conforme afirmamos 

no nosso referencial teórico na seção 3, subseção 3.2, o termo surdo tem sido o mais utilizado 

pelos estudiosos da área de Ciências Humanas e o mais aceito pela própria comunidade surda. 

Destaca-se o fato de haver somente termos relativos à língua de sinais, e nenhuma 

menção ao oralismo, o que pode significar que, pelo menos nas discussões presentes na 

produção científica acerca do tema, o oralismo está de fato caindo em desuso na educação dos 

surdos. 

 Em relação às palavras-chaves na LISA, por conta da sua quantidade ser muito 

superior à da BRAPCI, optamos por relacionar na nossa análise somente as que aparecem 

pelo menos dez vezes.  As palavras com frequência menor do que 10 ocorrências estão no 

Apêndice B e as palavras-chaves que aparecem somente uma vez estão no Apêndice C. 

Abaixo o quadro com as palavras-chaves e suas respectivas traduções22: 

Quadro 18 –  Frequência de palavras-chaves atribuídas aos artigos sobre surdos na LISA 
Palavras-chaves Total Anos70 Anos80 Anos90 Anos2000 
Deaf (surdo) 133 23 37 51 22 
Handicapped (deficiente) 75 11 47 14 3 
Public libraries (bibliotecas 
públicas) 

68 8 19 22 19 

Physically handicapped (deficiente 
físico) 

63 15 38 9 1 

Disadvantaged (desfavorecido) 58 11 41 5 1 
Libraries (bibliotecas) 57 - 2 38 17 
Institutional libraries (bibliotecas 
institucionais) 

56 11 41 4 - 

Isolated (isolado) 56 11 41 4 - 
Welfare services (serviços de 
assistência social) 

52 11 37 4 - 

Users (usuários) 40 2 - 1 37 
Disabled people (pessoas com 
deficiência) 

32 - - - 32 

Library materials (materiais de 
biblioteca) 

29 3 17 7 2 

Blind and partially sighted (cego e 
com baixa visão) 

26 7 4 6 9 

USA (Estados Unidos da América) 25 4 8 3 10 
User services (serviços ao usuário) 23 2 5 5 11 
Children (crianças) 22 6 8 6 2 

                                                             
22 Tradução nossa. 
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Library technology (tecnologia de 
biblioteca) 

19 - - 7 12 

UK (Reino Unido) 19 2 1 2 14 
Adaptive technology (tecnologia 
adaptativa) 

18 - - 7 11 

Conferences (conferências) 17 1 6 3 7 
Audiovisual materials (materiais 
audiovisuais) 

15 3 9 2 1 

Information work (trabalho de 
informação) 

15 2 10 1 2 

User needs (necessidades do 
usuário) 

15 - 2 8 5 

Deaf people (pessoas surdas) 14 - - - 14 
Hearing impaired people (pessoas 
com deficiência auditiva) 

14 - - - 14 

Publishing (publicação) 13 4 4 3 2 
University libraries (bibliotecas 
universitárias) 

13 - 2 6 5 

World Wide Web 12 - - 4 8 
Students (estudantes) 11 1 3 4 3 
Books (livros) 11 3 3 3 2 
Web sites 11 - - 1 10 
Internet 10 - - 3 7 
Sign Language (Língua de Sinais) 10 - 1 4 5 
...      

Fonte: dados da pesquisa na LISA 

O termo de maior ocorrência é o termo mais genérico “Deaf” (surdo), que aparece de 

forma constante ao longo dos anos. Tem sua maior freqüência nos anos 90, em 51 artigos, 

sendo o termo de maior ocorrência nos anos 90. 

 Verificando o processo histórico de transformação semântica das palavras-chaves, 

“Handicapped” (deficiente) teve maior ocorrência nos anos 80, tendo baixa freqüência nos 

outros períodos. Este foi o termo de maior ocorrência dos anos 80. “Physically handicapped” 

(deficiente físico) também teve grande ocorrência nos anos 80, aparecendo pouco nos outros 

períodos. O 11º termo de maior ocorrência “Disabled people” (pessoas com deficiência) 

somente aparece nos anos 2000. “Deaf people” (pessoas surdas) e “Hearing impaired 

people” (pessoas com deficiência auditiva) também são termos que aparecem somente nos 

anos 2000. 

 Conforme explicitamos na subseção 3.4, até a década de 80, o termo mais utilizado 

para se referir as pessoas com deficiência era “deficientes”. A partir do Ano Internacional das 

Pessoas Deficientes em 1981, ocorreu um movimento pelo uso do termo “pessoa deficiente”, 

retirando o aspecto de coisificação da palavra “deficiente” e agregando o valor de “pessoa” 

aos que possuem deficiência (LANNA JÚNIOR, 2010). A expressão mais aceita atualmente, 
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“pessoa com deficiência”, foi consagrada pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, da ONU, em 2006. 

“Disadvantaged” (desfavorecido); “Institutional libraries” (bibliotecas institucionais) 

e “Isolated” (isolado) tiveram grande ocorrência nos anos 80, onde apareceram um igual 

número de vezes, em 41 artigos. Nos anos 70 também possuem freqüência igual, com 11 

artigos, o que pode indicar a co-ocorrência no mesmo artigo e refletir a ligação entre as 

temáticas.  Nos anos 90 tiveram baixa frequência. E nos anos 2000 “Institutional libraries” e 

“Isolated” não ocorrem e “Disavantaged” tem somente uma ocorrência. 

 O 5º termo de maior ocorrência, “Libraries” (bibliotecas) tem o seu auge nos anos 90 

(38 ocorrências). Não ocorreu nos anos 70, e teve somente duas ocorrências nos anos 80 e 

menor frequência (17) em 2000.  

“Public libraries” (bibliotecas públicas) tem freqüência relativamente constante ao 

longo dos períodos. 

“Welfare services” (serviços de assistência social), o 9º termo de maior ocorrência, 

tem alta freqüência nos anos 80 e não ocorre mais nos anos 2000.  

O 10º termo de maior ocorrência, “Users” (usuários) ocoreu somente duas vezes nos 

anos 70, nenhuma nos 80, uma nos anos 90 e 37 vezes nos anos 2000. Isso pode indicar que o 

olhar dos pesquisadores está se voltando mais para os usuários e suas necessidades. 

 Em relação à palavras-chaves designadoras de faixa etária, as crianças têm maior 

ocorrências nos estudos em relação aos idosos: “Children” (crianças) ocorre em 22 artigos, 

“Old people” (idosos) em 4 artigos. “Children and young people” (crianças e jovens) possui 3 

ocorrências, e “Young people” possui 2 ocorrências. 

 No momento do encerramento desta pesquisa, estas foram as palavras que nos 

chamaram a atenção. É provável que em estudos posteriores, acompanhando a produção sobre 

surdos, possamos aprofundar e explorar novas vertentes de produção da temática. 

Observou-se ainda a presença de muitas palavras-chaves designadoras de locais 

geográficos, que encontram-se no apêndice D. As palavras-chaves designando locais 

geográficos podem indicar estudos empíricos realizados nestes locais. Há uma grande 

concentração de palavras-chaves indicando países da Europa, principalmente no Reino Unido, 

e também nos Estados Unidos. 
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6.7 Categorias temáticas das palavras-chaves na BRAPCI e LISA 

 

 Após a identificação das palavras-chaves e suas freqüências, realizamos o 

agrupamento destas em categorias temáticas, conforme quadro a seguir: 

Quadro 19 – Categorias temáticas das palavras-chaves da BRAPCI e LISA 
BRAPCI F LISA F 

CATEGORIAS  CATEGORIAS  
SUJEITO - PERSONALIDADE  SUJEITO - PERSONALIDADE  
Surdos  Surdos  
Surdez - 15; Surdo – 3; Surdos – 3; Crianças 
surdas - 1 

22 Deaf (surdo) – 133; Deaf people (pessoas 
surdas) – 14; Hearing impaired people 
(pessoas com deficiência auditiva) – 14; Deaf-
blind (surdo-cego) – 2; Deafness (surdez) – 2;  

165 

Outras deficiências e categorias de sujeitos  Outras deficiências e categorias de sujeitos  
Cegos - 1; Idosos - 1 2 Handicapped (deficiente) – 75; Physically 

handicapped (deficiente físico) - 63; 
Disadvantaged (desfavorecido) – 58; Disabled 
people (pessoas com deficiência) – 32; Blind 
and partially sighted (cego e com baixa visão) 
– 26; Children (crianças) – 22; Mentally 
handicapped (deficiente mental) – 5; Old 
people (pessoas idosas) – 4; Children and 
young people (crianças e jovens) – 3; 
Disadvantaged people (pessoas 
desfavorecidas) – 2; Young people (jovens) - 2 

292 

INCLUSÃO/EXCLUSÃO  INCLUSÃO/EXCLUSÃO  
Inclusão - 6; Exclusão - 2; Diferença - 1  9 Isolated (isolado) – 56; Library staff 

(funcionários de biblioteca) – 8; Social 
exclusion (exclusão social) – 4; Housebound 
(isolamento domiciliar) – 2; Recruitment 
(recrutamento) - 2  

72 

EDUCAÇÃO  EDUCAÇÃO  
Educação de surdos – 5; Educação à distância 
- 2; Alfabetização - 1; Ambientes virtuais de 
aprendizagem - 1; Didática – 1; Educação - 1; 
Educação bilíngue para surdos - 1; Educação 
de surdos na França - 1; Educação especial - 
1; Educação Superior - 1; Ensino de Português 
- 1; Ensino Superior - 1;  Pessoas com 
necessidades educacionais especiais - 1; 
Políticas educacionais – 1; Ferdinand Berthier 
- 1; Parâmetros Curriculares Nacionais 1 

21 Students (estudantes) – 11; Teaching (ensino) 
– 4;  Education (educação) – 3; Teaching aids 
(auxiliares pedagógicos) – 3; Educational 
technology (tecnologia educacional) – 2;  
Literacy teaching (alfabetização) – 2; 
Teaching methods (métodos de ensino) – 2;  

27 

LEITURA E LETRAMENTO  LEITURA E LETRAMENTO  
Letramento - 4; Leitura - 2; Literatura surda - 
2; Avaliação 1; Desenvolvimento – 1; 
Imagem - 1; Leitor - 1; Letramento visual - 1; 
Literatura 1; Narrativa 1; Notícias 1; 
Representação 1 

17 Reading promotion (promoção da leitura) – 7; 
Literacy (letramento) – 4; Reading (leitura) – 
3; Simplified texts (textos simplificados) 3; 
Children's books (livros infantis) – 2; Fiction 
(Ficção) - 2 

21 

MEDIAÇÕES E MEDIADORES  MEDIAÇÕES E MEDIADORES  
Mediação humana  Mediação humana  
Intérprete de língua de sinais - 6; Intérprete de 
Libras - 2; Fidelidade - 1; Formação - 1; 
Intérprete de Língua Brasileira de Sinais – 1; 
Intérprete de Língua de Sinais – Português - 1; 
Sobrevida – 1; Tradução 1 

14   
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Mediações tecnológicas  Mediações tecnológicas  
Internet - 1; Produção de multimídia - 1; 
Projeto Ls-Script – 1; Tecnologia - 1; 
Televisão - 1  

5 World Wide Web – 12; Web sites – 11; 
Internet – 10; Videotape recordings 
(gravações em fita de vídeo) – 9; Computers 
(computadores) – 7; Data transmission 
(transmissão de dados) – 7; 
Telecommunications (telecomunicações) – 7; 
Videocassettes (videocassetes) – 6; Computer 
assisted instruction (instrução assistida por 
computador) – 5; Design - 5; Videotex 
(*videotexto interativo) – 5; Communications 
technology (tecnologia das comunicações) – 
4; Computer applications (aplicações 
informáticas) – 4;  Multimedia (multimídia) – 
4;  Easy readers – 3; Teletext (teletexto) - 3; 
Video (vídeo) – 3; Artificial intelligence 
(inteligência artificial) – 2; CEEFAX – 2; 
Digital television (televisão digital) – 2; 
Electronic media (mídia eletrônica) – 2; 
Human-computer interaction (interação 
humano-computador) – 2; Hypermedia 
(hipermídia) – 2; ORACLE – 2; Software – 2; 
Subtitles (legendas) – 2; Talking books (livros 
falados) – 2; Television (televisão) – 2; User 
interface (interface com o usuário) -  2; Video 
recordings (gravações de vídeo) – 2; Viewdata 
– 2;  

133 

Linguagem  Linguagem  
Língua de Sinais - 8; Libras - 2; Língua 
Brasileira de Sinais - 2; Língua de Sinais 
Brasileira - 2; Aquisição de língua de sinais – 
1; Bilíngüe - 1; Bilingüismo - 1; Diferentes 
práticas bilíngües 1; Fraseologismos - 1; 
Língua - 1; Metáfora - 1; Metonímia – 1; 
Primeira língua - 1 

23 Sign Language (Língua de Sinais) 10 
American Sign language (Língua de Sinais 
Americana) 6  

16 

  Braille 5 5 
Instituições   Instituições  
  Public libraries (bibliotecas públicas) – 68; 

Libraries (bibliotecas) – 57; Institutional 
libraries (bibliotecas institucionais) – 56; 
Library materials (materiais de biblioteca) – 
29; University libraries (bibliotecas 
universitárias) – 13; Academic  libraries 
(bibliotecas acadêmcias) – 6; School libraries 
(bibliotecas escolares) – 6; Library 
Associations (Associações de Biblioteca) – 5; 
County libraries (bibliotecas municipais) – 4; 
Information centres - (Centros de informação) 
3; AlphaPlus (Centre) – 2; Breakthrough 
Trust UK – 2; CILIP (Chartered Institute of 
Library and Information Professionals) – 2; 
Gallaudet College Washington DC – 2; La 
Trobe University, Victoria – 2; National 
libraries (bibliotecas nacionais) – 2; New 
Jersey Library for the Blind and Handicapped 
(Biblioteca de Nova Jersey para Cegos e 
Deficientes)  - 2;  Universities (universidades) 
– 2 

263 

Serviços de acessibilidade e assistência  Serviços de acessibilidade e assistência  
Acessibilidade - 1 1 Welfare services (serviços de assistência 77 
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social) – 52; Promotion (promoção) – 6; 
Communication (comunicação) – 4; 
Evaluation (avaliação) – 3; Library buildings 
(edifícios de biblioteca) - 3; Training 
(treinamento) – 3; Awards (prêmios) – 2; 
Performance measures (medidas de 
desempenho) – 2; Usability (usabilidade) – 2 

Usos e Serviços de bibliotecas  Usos e Serviços de bibliotecas  
  Users (usuários) – 40; User services (serviços 

ao usuário) – 23; Information work (trabalho 
de informação) – 15; User needs 
(necessidades do usuário) – 15; Books (livros) 
– 11; Access to information (acesso à 
informação) – 8; Services (serviços) – 7; 
Activities (atividades) – 5; Searching (busca) – 
5; User training (treinamento de usuário) – 5; 
Information communication (comunicação de 
informação) – 4; Use (uso) – 4; Access to 
materials (acesso a materiais) – 2; 
Acquisitions (aquisições) – 2; Collection 
development (desenvolvimento de coleção) – 
2; Cultural activities (atividades culturais) – 2; 
Home Library for Deaf Children scheme 
(Programa Biblioteca em casa pra crianças 
surdas) – 2; Leisure (lazer) – 2; Reference 
materials (materiais de referência) – 2; User 
guides (guias de usuário) - 2 

158 

Mediações técnicas em espaços 
informacionais 

 Mediações técnicas em espaços 
informacionais 

 

  Library technology (tecnologia de biblioteca) 
– 19; Adaptive technology (tecnologia 
adaptativa) – 18; Audiovisual materials 
(materiais audiovisuais) – 15; Online 
information retrieval (recuperação de 
informação online) – 8; Information 
technology (tecnologia da informação) - 7 
Technical services (serviços técnicos) – 7; 
Computerized information storage and 
retrieval (armazenamento e recuperação 
computadorizada de informação) – 6; 
Information storage and retrieval 
(armazenamento e recuperação da 
informação) – 6; Computerized information 
retrieval (recuperação computadorizada da 
informação) – 5; Subject indexing (indexação 
por assunto) – 5 

96 

ORGANIZAÇÃO, LEGISLAÇÃO E 
NORMAS 

 ORGANIZAÇÃO, LEGISLAÇÃO E 
NORMAS 

 

Decreto nº 5626 - 1; Legislação - 1 2 Guidelines (diretrizes) – 5; Organization 
(Organização) - 4; Copyright (direitos 
autorais) – 3; Americans with Disabilities Act 
– 2; Local government (Governo local) – 2; 
Management (gestão) – 2; Standards (padrão) 
– 2 

20 

CULTURA SURDA  CULTURA SURDA  
Identidade - 3; Comunidade surda – 2; Cultura 
– 2; Brincar - 1; Culturas surdas - 1; Discursos 
– 1; Identidades culturais - 1; Movimentos 
sociais surdos - 1; Movimentos surdos – 1; 
Multiculturalismo - 1 

14 Oral history (história oral)2 2 
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SERVIÇOS DE SAÚDE  SERVIÇOS DE SAÚDE  
Psicanálise - 2 2 Medicine (medicina) – 8; Health care 

(assistência médica) – 4; Consumer health 
information (informação sobre saúde do 
consumidor) – 3; Medical informatics 
(informática médica) - 2 

17 

ESTUDOS E PUBLICAÇÕES  ESTUDOS E PUBLICAÇÕES  
Desconstrução – 2; História surda - 1; 3 Conferences (conferências) – 17; Publishing 

(publicação) – 13; Published materials 
(materiais publicados) – 8; Research 
(pesquisa) – 4; Opening Doors for Closed 
Ears Conference (1988) (Conferência Abrindo 
portas para ouvidos fechados – 1988 – 3; 
Surveys (pesquisas) – 3; Archives (arquivos) – 
2; Bibliographies (bibliografias) – 2; 
Periodicals (periódicos) - 2 

54 

DISCIPLINAS E ÁREAS DE 
CONHECIMENTO 

 DISCIPLINAS E ÁREAS DE 
CONHECIMENTO 

 

Análise bibliométrica - 1; Bibliometria - 1; 
Ciência da Informação - 1  

3 Librarianship (Biblioteconomia) – 2; Library 
and information science (Biblioteconomia e 
Ciência da Informação) - 2 

4 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA  LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA  
  USA (Estados Unidos da América) -  25; UK 

(Reino Unido) – 19; Australia (Austrália) – 9; 
Netherlands (Holanda) – 9; Denmark 
(Dinamarca) – 8; Japan (Japão) -  8;  Sweden 
(Suécia) – 8; Norway (Noruega) – 7; Canada 
(Canadá) – 6; Poland (Polônia) – 6; 
Gateshead -  4; Scotland (Escócia) – 4; South 
Africa (África do Sul) – 4; Cheshire, UK -  3; 
France (França) – 3; San Francisco (São 
Francisco) – 3; Scandinavia (Escandinávia) – 
3; Slovakia (Eslováquia) – 3; Europe – 2; 
Germany (Alemanha) – 2; India (Índia) -2; 
New York State (Estado de Nova York) – 2;  
North West England  (Noroeste da Inglaterra) 
– 2;  Ontário -  2; Queensland -  2 

146 

TOTAL 138  1568 
Fontes: dados da pesquisa na BRAPCI e LISA 

Algumas palavras-chaves poderiam ser incluídas em mais de uma categoria, porém, 

buscou-se categorizá-las na categoria mais específica possível, muitas vezes sendo necessário 

recorrer ao resumo do artigo.  

A categoria temática que mais possui freqüência de palavras-chaves na BRAPCI é a 

referente à linguagem, com 23 ocorrências. Na LISA a categoria da linguagem é uma das que 

possui menos ocorrências, com 16. Note-se que nesta categoria, na LISA, só há a presença da 

Língua de Sinais Americana. Não há nenhuma Língua de Sinais de outro país. 

A segunda categoria com maior freqüência na BRAPCI e a do sujeito, categoria que 

possui maior freqüência na LISA. 

A terceira categoria de maior freqüência na BRAPCI é a da Educação. Esta é uma das 

categorias de menor ocorrência na LISA. 
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A quarta categoria de maior freqüência na BRAPCI diz respeito à leitura e letramento, 

que possui baixa ocorrência na LISA. 

Em quinto lugar na BRAPCI estão as categorias: mediação humana, com referências 

aos intérpretes de língua de sinais; e a cultura surda. 

Estudiosos reforçam a importância da língua de sinais na construção da identidade 

surda, e há uma ligação entre as temáticas linguagem, cultura e identidade, confirmando o 

nosso quadro referencial teórico (LANNA JÚNIOR, 2010). 

Na LISA além da categoria referente ao sujeito (surdez e outras deficiências), a que 

possui maior freqüência é a que se refere a instituições (bibliotecas, bibliotecas públicas, 

bibliotecas institucionais, universidades). As outras categorias que possuem muitas 

ocorrências são: usos e serviços de bibliotecas e mediações tecnológicas. A categoria 

localização geográfica também possui muitas ocorrências. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Reconhecemos que esta é apenas uma análise, dentre outras possíveis (e necessárias), 

e que a partir desta, não apresentamos conclusões exaustivas, mas sim alguns apontamentos 

significativos sobre a questão estudada, os quais mais visam abrir caminhos de pesquisa do 

que encerrar um percurso. 

As análises bibliométricas têm crescido em número de publicações e importância. Em 

estudo citado nesta dissertação, o crescimento observado das publicações em análises 

métricas no Brasil, no período de 1990 a 2006, foi de 13 vezes enquanto o crescimento da 

produção científica de maneira geral foi de 5,6 vezes. A bibliometria já se institucionalizou 

como um campo do saber, tendo em vista seus eventos e periódicos específicos.  

Através destas análises é possível compreender o desenvolvimento de uma área ou 

campo de saber através de indicadores de produtividade por autor, publicações, países, 

categorias temáticas, entre outras. Consideramos que a utilização da bibliometria foi eficiente 

no tratamento da nossa questão de pesquisa e ressaltamos que as diversas possibilidades da 

bibliometria podem ser mais exploradas, para aprofundamento desta mesma questão, 

analisando outras variáveis, visto que as possibilidades não se esgotaram. 

Retomando as nossas pergunta motivadoras, a Ciência da Informação (CI) se preocupa 

com a questão do usuário surdo? E ainda, seria esta uma questão importante para a área da 

CI? Buscando respostas a estas indagações, nossa análise intentou identificar tendências e 

lacunas da produção científica sobre surdos na CI. Respondemos que a preocupação com esta 

temática, traduzida pela produção científica sobre este usuário, no recorte estudado no Brasil, 

é tratada basicamente pela área da Educação, com a qual a CI se relaciona de forma 

interdisciplinar. Há uma ausência de embate epistemológico sobre surdos no campo 

informacional, pois os resultados obtidos apontam que a CI não se apropria da discussão que 

ocorre no campo da Educação. 

No cenário internacional, o primeiro artigo indexado sobre surdos na base LISA foi 

publicado em um periódico finlandês, Kirjastolehti, em 1970.  No Brasil, durante muito 

tempo, entre 1972 (ano em que se inicia a cobertura na BRAPCI) até 2000 houve um período 

de silenciamento. O tema surge na área após 2001. Apesar do universo analisado na BRAPCI 

ser muito menor que o da LISA, observou-se que em alguns anos a BRAPCI possuía maior 

produção em números percentuais relativos ao total da base do que a LISA. No recorte 

temporal de 2001 a 2012 a produção sobre surdos na BRAPCI foi, percentualmente (em 
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relação ao total da base), cerca de 10 vezes maior que a da LISA. Porém, é importante 

ressaltar que estes números expressivos na BRAPCI são devidos basicamente a um periódico 

da área da Educação, incluindo a publicação de um número especial sobre educação de surdos 

em 2006. 

A pesquisa em bases de dados pode oferecer alguns indicativos do comportamento da 

literatura da área, entretanto, deve-se salientar que embora os periódicos na área de CI 

indexados na BRAPCI ainda apresentem uma produção incipiente da temática, pesquisas 

futuras incluindo os ENANCIBs, poderão demonstrar os movimentos epistemológicos de 

apropriação e visibilidade sobre esta comunidade usuária potencial. 

Um certo silenciamento da CI sobre surdos observado em nosso recorte nacional 

corrobora o referencial teórico que sinalizava uma diminuição relativa das temáticas 

culturais/sociais na área, conforme trabalhos citados. 

Partindo do pressuposto teórico de que a escrita de um tema corresponde à enunciação 

do mesmo nas práticas sociais, verificamos que há uma tendência da produção científica sobre 

este tema estar correlacionada de forma temporal ao contexto político, à legislação, eventos e 

movimentos sociais. No cenário internacional o ano em que houve maior produção científica 

sobre a temática foi o ano de 1981, o Ano Internacional das Pessoas Deficientes proclamado 

pela ONU. No Brasil, a temática surge a partir de 2001, quando se intensificam as discussões 

políticas e movimentos sociais acerca dos direitos das pessoas com deficiência. Citamos o ano 

de 2006, que foi o de maior produção na BRAPCI, um ano após a regulamentação da Lei de 

Libras. Observando essa tendência, identificamos o potencial para estudos futuros que 

examinem mais detalhadamente o impacto de políticas públicas na produção científica sobre 

este tema. 

Abordamos no nosso referencial teórico, na seção 4, subseção 4.1, que a natureza e os 

resultados da pesquisa científica podem ser analisados de acordo com cinco dimensões, 

conforme Santos (2003). A quarta dimensão analisa a pesquisa conforme sua contribuição 

para a formação acadêmica e profissional do pesquisador. Dessa forma, poderíamos 

considerar que há uma lacuna na formação do profissional da informação na questão da 

acessibilidade à pessoas com deficiência, especialmente aos surdos, que foram nosso objeto 

de estudo. 

Não aprofundamos nesta dissertação o papel do profissional da informação como 

mediador. Mas, os resultados obtidos demonstraram um relativo silenciamento da área de CI 

no Brasil com respeito aos surdos e este papel do profissional da informação atuando na 

mediação. No recorte internacional foram identificados estudos que tratavam desta temática, 
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porém com um enfoque nas mediações tecnológicas. Esta pista pode indicar um caminho para 

pesquisas qualitativas futuras. 

Na BRAPCI, conjugando a análise das palavras-chaves, onde há muitos termos 

relacionados à educação, com a análise dos periódicos, onde constatou-se que dos 38 artigos 

recuperados, 31 foram publicados na Revista Educação Temática Digital (um periódico 

interdisciplinar, com foco em educação) e a análise da formação dos autores, onde constatou-

se que as áreas que possuem mais autores são a Educação e a Pedagogia, pode-se perceber 

que os estudos sobre surdos são trazidos para a área da CI de maneira interdisciplinar pela 

Educação. 

Sobre as temáticas mais abordadas nestes estudos, observou-se uma diferença entre a 

BRAPCI e LISA. Os estudos na BRAPCI abordam mais questões relacionadas à linguagem, 

educação, letramento, cultura e mediação dos intérpretes. Na LISA são mais freqüentes os 

estudos abordando as instituições, usos e serviços de bibliotecas e mediações tecnológicas, 

além de muitos estudos que enfatizam os locais geográficos.   

Na BRAPCI, onde foi possível verificar a vinculação institucional dos autores, 

observou-se uma concentração na UNICAMP, que esteve envolvida na publicação de 17 

artigos, correspondendo a 44,7% dos 38 artigos publicados sobre surdos na BRAPCI. 

Na LISA há uma concentração da produção nos Estados Unidos e no Reino Unido, 

correspondendo a 52,1% dos artigos e 59,9% dos periódicos. 

Considerando as limitações dessa pesquisa, algumas variáveis deveriam ser analisadas 

antes de se fazer generalizações, como no caso da Espanha, que não possui nenhum artigo 

sobre surdos na CI indexado na LISA. A Espanha, conforme apontamos em nosso referencial 

teórico, foi um dos países pioneiros na educação de surdos. A relativamente pequena 

produção científica sobre o tema em determinados países poderia indicar que a questão 

educacional e informacional dos surdos já estaria bem consolidada? Esta questão poderia ser 

investigada em estudos futuros analisando se a falta de produção escrita sobre um tema pode 

indicar estados consolidados de conhecimento sobre este tema ou se ocorre um estado inverso 

de silenciamento indicando a falta de tematização do problema. 

Em pesquisas futuras, pretendemos trazer mais questões para debate através do nosso 

grupo de pesquisa “Do direito à informação à informação sobre os direitos” junto do Diretório 

de Grupos de Pesquisa do Brasil do CNPq, na linha de pesquisa “O direito à informação nas 

diferenças”, conjugando estudos empíricos e teóricos, sobre surdos e cegos na área da CI. 

Apesar de ser um tema cada vez mais abordado atualmente e da legislação ter 

avançado, a acessibilidade ainda não é uma realidade observada em nosso país. Em muitos 
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casos existe ainda uma prática assistencialista ou paternalista, ou ainda uma acessibilidade 

maquiada, ou seja, que aparenta oferecer acesso às pessoas com deficiência, mas que se 

mostra ineficaz na prática. Outra questão é que em alguns casos os recursos de acessibilidade 

são oferecidos em decorrência dos atos normativos, mas a falta de aplicação fática nas 

práticas sociais das pessoas os anulam. Um exemplo que comprova esta situação são pessoas 

que estacionam seus carros em frente a rampas de acesso a pessoas com cadeiras de roda.  

As pessoas com deficiência, especialmente os surdos, atravessaram uma longa história 

de exclusão. No início, pensava-se que eram incapazes de aprender ou, até mesmo, de pensar, 

por não se apropriarem da linguagem da comunidade majoritária ouvinte. A língua de sinais 

enfrentou muitos opositores durante muitos anos, chegando a ser proibida oficialmente em 

muitos países em 1880. O reconhecimento da língua de sinais (no Brasil, através da Lei 

10.436/2002), foi uma grande vitória para a comunidade surda. Observamos através da análise 

na BRAPCI e na LISA, que o oralismo não tem sido abordado nos estudos sobre surdos. Não 

houve nenhuma menção ao oralismo nas palavras-chaves nas duas bases. Esse embate entre 

oralismo, gestualismo e bilinguismo era, inclusive uma das nossas preocupações até a fase de 

qualificação, quando abandonamos essa questão para verificarmos o status de produção sobre 

o tema em nosso domínio de conhecimento. 

Se as métricas podem se configurar em um indicativo para implementação de políticas 

públicas sobre certos temas, esperamos que a presente pesquisa possa contribuir para a 

inclusão dos surdos nos espaços informacionais, ou ao menos, que levante debates e pesquisas 

sobre esta temática na área da Ciência da Informação. 
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APÊNDICE A 
 

Quadro – Periódicos com um artigo sobre surdos recuperados na base LISA 

AI and Society  Reino Unido 
American Archivist Estados Unidos 
Argus Canadá 
Artificial Intelligence Holanda 
Artificial Intelligence in Medicine Holanda 
Artificial Intelligence Review Holanda 
Aslib Proceedings Reino Unido 
Australasian Public Libraries and Information Services Austrália 
Australian School Librarian Austrália 
Biblioteche Oggi  Itália 
Bibliotekar (Moscow)  Rússia 
BibliotheekBlad Holanda 
Bibliotheksdienst Alemanha 
Bollettino AIB Itália 
Bookbird Canadá 
British Business Reino Unido 
British Library. Research and Innovation Report Reino Unido 
Buch and Bibliothek Alemanha 
Bulletin d'Informations de l'Association des Bibliothecaires 
Francais 

França 

Bulletin of the American Society for Information Science Estados Unidos 
Bulletin of the Library Association of China China 
Business Computing Estados Unidos 
Catholic Library World Estados Unidos 
Collection Building Reino Unido 
Current Studies in Librarianship Estados Unidos 
Dikta Estados Unidos 
D-Lib Magazine Estados Unidos 
Drexel Library Quarterly Estados Unidos 
Electronic Library Reino Unido 
Exploit Interactive Reino Unido 
Government Information Quarterly Holanda 
Health and Rehabilitative Library Services Division Journal Estados Unidos 
Hearing (Royal National Institute for the Deaf, UK) Reino Unido 
IFLA Journal Reino Unido 
Informatie Professional  Holanda 
Information Hotline Estados Unidos 
Information Management and Technology  Reino Unido 
Information Outlook Estados Unidos 
Information Retrieval and Library Automation Estados Unidos 
Information Scotland Reino Unido 
Information Storage and Retrieval Estados Unidos 
Information Technology and Librarians Estados Unidos 
Information Technology and Public Policy  Reino Unido 
Information Today Estados Unidos 
Information World Review  Reino Unido 
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International Journal of Human-Computer Studies Reino Unido 
International Journal of Multimedia Data Engineering and 
Management 

Estados Unidos 

International Journal of Web-Based Learning and Teaching 
Technologies 

Estados Unidos 

International Library Movement Índia 
Internet Reference Services Quaterly Reino Unido 
Iranian Library Association Bulletin Irã 
JEP: The Journal of Electronic Publishing Estados Unidos 
Journal of Information Science and Technology Association 
(Joho no Kagaku to Gijutsu) 

Japão 

Journal of Interactive Learning Research Estados Unidos 
Journal of Medical Systems Estados Unidos 
Journal of the Medical Library Association Estados Unidos 
Journal of the School Library Association of Queensland Austrália 
Knjiznica Eslovênia 
Knowledge Quest Estados Unidos 
Language in Society Reino Unido 
Learning Resources Journal Reino Unido 
Library Management Reino Unido 
Library Mosaics Estados Unidos 
Library Philosophy and Practice Estados Unidos 
Library Service of Western Australia Newsletter Austrália 
Library Student Journal Estados Unidos 
Library Technology Reino Unido 
Library Technology News Reino Unido 
Lucknow Librarian Índia 
Manitoba Library Association Bulletin Canadá 
Medical Informatics and the Internet in Medicine Reino Unido 
Multimedia Information & Technology Reino Unido 
Museums Journal Reino Unido 
New Zealand Libraries Nova Zelândia 
OCLC Micro Irlanda 
Online Estados Unidos 
Online Libraries and Microcomputers Estados Unidos 
Ontario Library Review Canadá 
Personal Computer World Reino Unido 
Program  Reino Unido 
Public Libraries Estados Unidos 
Public Library Journal Reino Unido 
Reference Librarian Reino Unido 
Reference Reviews Reino Unido 
Reference Services Review Reino Unido 
Rissalat Al-Maktaba (The Message of the Library) Jordânia 
Riverina Library Review Austrália 
RQ Estados Unidos 
S. A. Archives Journal África do Sul 
School Libraries Worldwide Austrália 
School Library Journal Estados Unidos 
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Scottish Libraries Reino Unido 
Searcher Estados Unidos 
Serials Librarian Reino Unido 
Skoolmediasentrum/School Media Centre África do Sul 
Special Libraries Estados Unidos 
Texas Library Journal Estados Unidos 
Times Educational Supplement Reino Unido 
Tok Tok Bilong Haus Buk Papua Nova Guiné 
Videodisc and Optical Disk Estados Unidos 
Zeitschrift fur Bibliothekswesen und Bibliographie Alemanha 
Zimbabwe Librarian Zimbábue 
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APÊNDICE B 
 

Quadro - Frequência de palavras-chaves atribuídas aos artigos sobre surdos na LISA inferior 
a 10 ocorrências 

Palavras-chaves Total Anos70 Anos80 Anos90 Anos2000 
Australia (Austrália) 9 - 4 3 2 
Netherlands (Holanda) 9 1 3 3 2 
Videotape recordings (gravações 
em fita de vídeo) 

9 - 7 1 1 

Access to information (acesso à 
informação) 

8 - 1 - 7 

Denmark (Dinamarca) 8 1 3 2 2 
Japan (Japão) 8 - 1 2 5 
Library staff (funcionários de 
biblioteca) 

8 - 1 2 5 

Medicine (medicina) 8 1 1 - 6 
Online information retrieval 
(recuperação de informação online) 

8 - 5 1 2 

Published materials (materiais 
publicados) 

8 4 3 1 - 

Sweden (Suécia) 8 1 5 2 - 
Computers (computadores) 7 1 1 2 3 
Data transmission (transmissão de 
dados) 

7 1 6 - - 

Information technology (tecnologia 
da informação) 

7 - - 2 5 

Norway (Noruega) 7 3 3 1 - 
Reading promotion (promoção da 
leitura) 

7 - - 4 3 

Services (serviços) 7 2 5 - - 
Technical services (serviços 
técnicos) 

7 - 6 1 - 

Telecommunications 
(telecomunicações) 

7 1 6 - - 

Computerized information storage 
and retrieval (armazenamento e 
recuperação computadorizada de 
informação) 

6 - 5 1 - 

Information storage and retrieval 
(armazenamento e recuperação da 
informação) 

6 - 6 - - 

Academic  libraries (bibliotecas 
acadêmcias) 

6 - 3 1 2 

American Sign language (Língua de 
Sinais Americana) 

6 - - 2 3 

Canada (Canadá) 6 - 1 2 3 
Poland (Polônia)  6 - 2 2 2 
Promotion (promoção) 6 - 3 3 - 
School libraries (bibliotecas 6 - 4 2 - 
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escolares) 
Videocassettes (videocassetes) 6 - 6 - - 
Activities (atividades) 5 - 2 3 - 
Braille 5 - 3 2 - 
Computer assisted instruction 
(instrução assistida por computador) 

5 - - 3 2 

Computerized information retrieval 
(recuperação computadorizada da 
informação) 

5 - 5 - - 

Design 5 1 - - 4 
Guidelines (diretrizes) 5 - - 4 1 
Library Associations (Associações 
de Biblioteca) 

5 - 1 - 4 

Mentally handicapped (deficiente 
mental) 

5 1 1 3 - 

Searching (busca) 5 - 5 - - 
Subject indexing (indexação por 
assunto) 

5 - 5 - - 

User training (treinamento de 
usuário) 

5 1 - 2 2 

Videotex (“videotexto interativo”) 5 - 5 - - 
Communication (comunicação) 4 1 - 2 1 
Communications technology 
(tecnologia das comunicações) 

4 - - - 4 

Computer applications (aplicações 
informáticas) 

4 - - 1 3 

County libraries (bibliotecas 
municipais) 

4 - 1 3 - 

Gateshead 4 - - 2 2 
Health care (assistência médica) 4  - - 4 
Information communication 
(comunicação de informação) 

4 - 1 2 1 

Literacy (“letramento”) 4 - - 2 2 
Multimedia (multimídia) 4 - - 1 3 
Old people (pessoas idosas) 4 - - 1 3 
Organization (Organização) 4 - 2 1 1 
Research (pesquisa) 4 - 1 2 1 
Scotland (Escócia) 4 - - 1 3 
Social exclusion (exclusão social) 4 - - - 4 
South Africa (África do Sul) 4 - - 2 2 
Teaching (ensino) 4 - - 2 2 
Use (uso) 4 - 2 1 1 
Cheshire, UK 3 - - 3 - 
Children and young people 
(crianças e jovens) 

3 - - 1 2 

Consumer health information 
(informação sobre saúde do 
consumidor) 

3 - - - 3 

Copyright (direitos autorais) 3 - 2 - 1 
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Easy readers 3 - 1 2 - 
Education (educação) 3 - - 1 2 
Evaluation (avaliação) 3 - - 1 2 
France (França) 3 - 1 1 1 
Information centres (Centros de 
informação) 

3 - - - 3 

Library buildings (edifícios de 
biblioteca) 

3 1 - - 2 

Opening Doors for Closed Ears 
Conference (1988) (“Conferência 
Abrindo portas para ouvidos 
fechados – 1988”) 

3 - 3 - - 

Reading (leitura) 3 1 - 2 - 
San Francisco (São Francisco) 3 - 1 2 - 
Scandinavia (Escandinávia) 3 1 1 1 - 
Simplified texts (textos 
simplificados) 

3 2 1 - - 

Slovakia (Eslováquia) 3 - - 1 2 
Surveys (pesquisas) 3 - 2 1 - 
Teaching aids (auxiliares 
pedagógicos) 

3 - - 1 2 

Teletext (teletexto) 3 - 3 - - 
Training (treinamento) 3 - - 2 1 
Video (vídeo) 3 - - 2 1 
Access to materials (acesso a 
materiais) 

2 - - 1 1 

Acquisitions (aquisições) 2 - - 1 1 
AlphaPlus 2 - - - 2 
Americans with Disabilities Act 2 - - 1 1 
Archives (arquivos) 2 - 1 - 1 
Artificial intelligence (inteligência 
artificial) 

2 - - - 2 

Awards (prêmios) 2 - - - 2 
Bibliographies (bibliografias) 2 1 - 1 - 
Breakthrough Trust UK 2 2 - - - 
CEEFAX 2 - 2 - - 
Children's books (livros infantis) 2 - - - 2 
CILIP (Chartered Institute of 
Library and Information 
Professionals) 

2 - - - 2 

Collection development 
(desenvolvimento de coleção) 

2 - - 1 1 

Cultural activities (atividades 
culturais) 

2 - 2 - - 

Deaf-blind (surdo-cego) 2 - - 2 - 
Deafness (surdez) 2 - 1 1 - 
Digital television (televisão digital) 2 - - 1 1 
Disadvantaged people (pessoas 
desfavorecidas) 

2 - - - 2 
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Educational technology (tecnologia 
educacional) 

2 - - - 2 

Electronic media (mídia eletrônica) 2 - - - 2 
Europe (Europa) 2 - - - 2 
Fiction (Ficção) 2 - - 1 1 
Gallaudet College Washington DC 2 2 - - - 
Germany (Alemanha) 2 - - 1 1 
Home Library for Deaf Children 
scheme (Programa “Biblioteca em 
casa” pra crianças surdas) 

2 2 - - - 

Housebound (“isolado em casa”) 2 - - 2 - 
Human-computer interaction 
(interação humano-computador) 

2 - - - 2 

Hypermedia (hipermídia) 2 - - 2 - 
India (Índia) 2 1 - 1 - 
La Trobe University, Victoria 2 - - 2 - 
Leisure (lazer) 2 - 2 - - 
Librarianship (Biblioteconomia) 2 - - 2 - 
Library and information science 
(Biblioteconomia e Ciência da 
Informação) 

2 - - 1 1 

Literacy teaching (“alfabetização”) 2 - - - 2 
Local government (Governo local) 2 - - - 2 
Management (gestão) 2 - 2 - - 
Medical informatics (informática 
médica) 

2 - - 1 1 

National libraries (bibliotecas 
nacionais) 

2 1 - - 1 

New Jersey Library for the Blind 
and Handicapped (Biblioteca de 
Nova Jersey para Cegos e 
Deficientes) 

2 - 1 1 - 

New York State (Estado de Nova 
York) 

2 - - 2 - 

North West England (Noroeste da 
Inglaterra) 

2 - - 2 - 

Ontario 2 - - - 2 
ORACLE 2 - 2 - - 
Oral history (história oral) 2 - - - 2 
Performance measures (medidas de 
desempenho) 

2 - - - 2 

Periodicals (periódicos) 2 - 1 1 - 
Queensland 2 - 1 1 - 
Recruitment (recrutamento) 2 - 1 - 1 
Reference materials (materiais de 
referência) 

2 - 1 - 1 

Software 2 - 1 - 1 
Standards (padrão) 2 - 1 1 - 
Subtitles (legendas) 2 - 1 - 1 
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Talking books (livros falados) 2 - - 1 1 
Teaching methods (métodos de 
ensino) 

2 - - - 2 

Television (televisão) 2 - 1 1 - 
Universities (universidades) 2 - - - 2 
Usability (usabilidade) 2 - - - 2 
User guides (guias de usuário) 2 - - - 2 
User interface (interface com o 
usuário) 

2 - - - 2 

Video recordings (gravações de 
vídeo) 

2 - 1 - 1 

Viewdata 2 - 2 - - 
Young people (jovens) 2 - 2 - - 
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APÊNDICE C 
 

LISTA DAS PALAVRAS-CHAVES QUE OCORREM UMA ÚNICA VEZ NOS ARTIGOS 
RECUPERADOS NA LISA 

 
 
 
Aalborg 
ABF Champagne-Ardenne branch study days 2004 
Access 
Aims and objectives 
Alabama Regional Library for the Blind and Physically Handicapped 
Alkmaa 
American Library Association 
American Library Association Annual conference (1990) 
Aphasics 
Architecture 
Arizona University at Tucson Library 
ASL Access, USA 
ASL Tales 
Assessment 
Audiovisual Librarian Study School and Conference (1985) 
Auditory response 
Austine School for Hearing Handicapped Children (USA) 
Backward readers 
Baltimore Maryland 
Baxter School for the Deaf (Maine) 
Bernard Becker Medical Library 
Biblio Profiles 
Bibliotherapy 
Biographies 
Blended learning 
Book selection 
Borgaa School for the Deaf (Finland) Library 
Broadcasting 
Budgets 
California 
California Library Association Children's Services Chapter 
Canadian Deaf Heritage Literature Project 
Canadian National Institute for the Blind 
Caption decoders 
Captioned films 
Captioned Films for the Deaf 
Captioning 
Cataloguing 
CD-ROMs 
Central Institute for the Deaf 
Central Institute for the Deaf St Louis Missouri 
Cesar 
Characters 
Children's libraries 
Classification 
Cognitive aspects 
Collection development policies 
College libraries 
Communities of practice 
Comparative librarianship 
Computer Oriented Record Keeping System CORKS 
Computer skills 
Computerized catalogues 
Computerized production 
Computerized records management 
Cooperation 
Copenhagen 
Copying 
Croatia 
Curricula 
Cuts 
DAISY 
Danish Library Association Conference 
Danish National Library for the Blind 
Data handbooks 
Databases 
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De la Bat School, South Africa 
Deaf Australia Online 
Deafness in Disguise 
Deafness Information Center Proposal 
Decoders 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Diagnosis 
Digital Audio-based Information System 
Digital rights management 
Disability Discrimination Act, UK 
Distance learning 
Document management systems 
Duquesne University 
DVD 
East Renfrewshire 
Editing 
Education activities 
Edward Miner Gallaudet Memorial Library 
Elections 
Electronic aids 
Electronic publishing 
E-mail 
Employment prospects 
English language materials 
Equal employment opportunities 
Ethnic groups 
Expert systems 
Face to Face Project 
Farvardin Rastin 
Filming 
Films 
Finance 
Finland 
Form of catalogue 
Friends of Libraries for Deaf Action (USA) 
Future developments 
Gallaudet University 
Gateshead Metropolitan Borough Council, UK 
Government agencies 
Government information 
Graduates 
Graphic novels 
Graphic user interface 
Gujarat India 
Gumberg Library 
Harnosand 
Hartel H 
Health 
Hearing 
Hearing aids 
History 
Hospital libraries 
Hospital patient libraries 
Huddersfield University 
Human communication 
Hyper-Book 
Ibadan Nigeria 
IFLA  
IFLA Section for Libraries Serving Disadvantaged Persons 
IFLA Section of Library Services to Hospital Patients and Handicapped Readers Course on library services to handicapped readers (1982) 
IFLA Section of Library Services to Hospital Patients and Handicapped Readers 
Index Handbook of Ototoxic Agents 1966 1971 
Indigenous peoples 
Information Center for Hearing Speech and Disorders of Human Communication 
Information literacy 
Information seeking behaviour 
Information services 
Input 
Interactive systems 
Interactive television 
Interior design 
Interloans 
Internal design 
International organizations 
Interviews 
Intranets 
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Italy 
J C Ammanschool, Netherlands 
Jairos Jiri Association (Zimbabwe) 
Johns Hopkins University Baltimore 
Knowledge management 
Landskrona (Sweden) Public library 
Landskrona Sweden 
Law 
Learning 
Learning disabled people 
Learning materials 
Learning style 
Leeds Metropolitan University 
Leeds University 
Lei Shu yun 
Levoc Library for the Blind, Slovakia Conference on removing information barriers and delivering library and information services to the 
handicapped, 1999 
Liberal arts college libraries 
Librarians 
Library and information professionals 
Library Association Record Special feature on library services to the deaf 
Library Association, UK Medical Health and Welfare Libraries Group Reading therapy study day, 1992 
Library instruction 
Library management 
Library Services to Hospital Patients and Handicapped Readers Section IFLA 
Library students 
Liplezer 
Literary activities 
Literature 
Living Health 
London Borough of Lewisham 
London School of Economics 
Lublin (Poland) 
Lublin (Poland) Public library 
Machine translation 
Management information systems 
Massy 
Mathematics 
Max A. Goldstein Historic Devices for Hearing Collection 
Medical records 
Microcomputers 
Middleware 
Miller Nichols Library 
Missouri University at Kansas City 
Museums 
National Association for Deafened People 
Navigating 
Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum 
Neural networks 
Neurology 
New Jersey 
New York University 
New Zealand 
Nigeria 
Nursing 
Obituaries 
Observatoire Permanent de la Lecture Publique a Paris Study day on libraries and the handicapped public, 2000 
Oernevej 
Ohio 
Online catalogues 
Open Rose Group 
Oregon 
Ototoxic agents 
Padua University 
Papua New Guinea 
Parents 
Patients 
Pennsylvania 
Photocopying 
Pilotus 
Pionier School, South Africa 
Pittsburgh University 
PoliciesPortrayal in 
Preschool children 
Preservation 
Professional education 
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Queens Borough, New York 
Readers 
Reading handicaps 
Regional libraries 
Removals to new buildings 
Research methods 
Residential institutions 
Reviews 
Role 
Royal National Institute for the Deaf 
Royal New South Wales Institute for Deaf and Blind Children 
Ryde (New South Wales) Public libraries 
Ryde New South Wales 
San Francisco (California) Public Library 
School resource centres 
Scottish Executive Public Library Excellence Fund 
Secondary school children  
Secondary school libraries  
Selection 
Service quality 
Sheffield Hallam University 
Shu yun Lei 
Sign languages 
Signed books 
Slovenia 
Social aspects 
Socially handicapped 
Sound 
Southern California University School of Library and Information Science 
Special Libraries 
Speech disorders 
Speech handicapped 
Speech recognition 
Speech synthesis 
Speech impaired 
Spoken language speech 
Staff training 
State of the art reviews 
Statens Bibliotek for Blinde National Library for the Blind Denmark 
Stevens, Roberta 
Stockholm 
Stockholm (Sweden) Public library 
Storytelling 
Swedish Library of Talking Books and Braille 
Sydney (New South Wales) Public libraries 
Table driven 
Technical college libraries 
Technological innovations 
Telemedicine 
Teleprinters 
Television programmes 
Tests 
Texas Tech University 
Text telephones 
Thailand 
Think aloud protocols 
Tokyo 
Toxicology 
Transcription 
Triage 
Tsukuba College of Technology 
Usability testing 
User aids 
User satisfaction 
User surveys 
USSR 
Vangedehuse (Denmark) Library 
Vasteraas 
Victoria 
Videoconferencing 
Videogram Commission (Sweden) 
Videogram Commission (Sweden) Report 
Videophones 
Virtual reality 
Visualization 
Warwickshire (UK) Public Libraries 
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Washington University 
Web Accessibility Initiative 
Web pages 
West Hartford (Connecticut) Public library 
West of England University, UK 
Western Oregon University 
Western Pennsylvania School for the Deaf 
Worcester 
Workstations 
World Wide Web Consortium 
Zimbabwe 
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APÊNDICE D 

 

Quadro –  Freqüência de palavras-chaves indicadoras geográficas atribuídas aos artigos sobre 
surdos na LISA 

Palavras-chaves indicadoras geográficas Total 

EUROPE (EUROPA) 83 
[Europa continental] 51 
Netherlands (Holanda) 9 
Denmark (Dinamarca) 8 
Sweden (Suécia) 8 
Norway (Noruega) 7 
Poland (Polônia) 6 
France (França) 3 
Scandinavia (Escandinávia) 3 
Slovakia (Eslováquia) 3 
Europe (Europa) 2 
Germany (Alemanha) 2 
UK (Reino Unido) 32 
UK (Reino Unido) 19 
Gateshead 4 
Scotland (Escócia) 4 
Cheshire, UK 3 
North West England (Noroeste da 
Inglaterra) 

2 

USA (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA) 30 
USA (Estados Unidos da América) 25 
San Francisco (São Francisco) 3 
New York State (Estado de Nova York) 2 
AUSTRALIA (AUSTRÁLIA)  11 
Australia (Austrália)  9 
Queensland 2 
CANADA (CANADÁ) 8 
Canada (Canadá 6 
Ontario 2 
JAPAN (JAPÃO) 8 
SOUTH AFRICA (ÁFRICA DO SUL) 4 
INDIA (ÍNDIA) 2 
TOTAL 146 

Fonte: dados da pesquisa na LISA 




