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Resumo: O presente estudo teve como objetivo conhecer as contribuições do ciberdiário, no caso o Blog,
para a construção de um espaço motivador para a emissão, a interação e a compreensão dos ciberdiaristas
surdos. E identificar, ainda, as influências do ciberespaço e da cibercultura para a mudança de
comportamentos dos usuários e para a produção dos ciberenunciados. Desta forma, observou-se que, o
ciberdiário (Blog) pode possibilitar a efetivação de um espaço conversacional em que compartilha-se
significados, ideias, informações, emoções através dos diversos recursos midiáticos disponíveis possibilitando
que o surdo sinta-se livre para ser e estar no mundo.

Palavras-chave: ciberdiário. surdo. Ciberespaço.

Ciberdiaristas Sordos:

Posibilidades de emisión, interacción y entendimiento en el ciberespacio

Resumo: El presente estudio tuvo como objetivo evaluar las contribuciones del ciberdiário, en este caso el
blog, para construir un espacio motivador para la emisión, la interacción y la comprensión de ciberdiaristas
sordos. También buscamos identificar las influencias del ciberespacio y cibercultura para cambiar los
comportamientos de los usuarios y para la producción de ciberenunciados. Así, se observó que el ciberdiário
(blog) puede permitir la efectividad de un espacio de conversación en que se puedan compartir significados,
ideas, información, emociones través de distintos recursos de los medios disponibles, permitiendo a los sordos
la liberdad para ser y estar en el mundo.

Palavras-chave: Ciberdiário. Sordos. Ciberespacio.

Introdução

O surdo tem na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) a sua principal forma de comunicação, sendo
reconhecida pela Lei 10.436/02 como a língua natural da comunidade surda. Apesar dessa conquista, as
dificuldades de comunicação do surdo ainda persistem, pois ocorre a ausência de uma língua plenamente
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constituída e a sua disposição o que dificulta a comunicação, a formação de opinião e a independência. Desta
forma, torna-se necessário levar em consideração a pluralidade de sujeitos que coexistem em nossa realidade
plural e desigual.

França (2010, p. 53) chama a atenção para a necessidade de pensar conjuntamente a tecnologia em relação
ao seu meio, cultura e relações que se estabelecem, pois ela integra e ajuda a costurar o tecido social
reorganizando e reordenando diferentes esferas da vida. Diante disso, a autora cita Castells (2004) para
destacar a Internet que, “desde o século XX tem gerado significativas transformações nos modos de
comunicar e de criar vínculos profissionais, sociais e afetivos”.

Assim, é importante compreender as contribuições do ciberdiário, no caso o Blog, como um importante
espaço de socialização para os surdos que, de acordo com as literaturas, possibilita a potencialização da
liberdade de emissão, motivando o surdo a ser livre para ser e estar no mundo. O ciberdiário proporciona,
desta forma, o contato com a chamada cultura do acesso, que segundo Santaella (2003b, p. 28) essa
formação cultural “está nos colocando não só no seio de uma revolução técnica, mas também de uma
sublevação cultural cuja propensão é se alastrar tendo em vista que a tecnologia dos computadores tende a
ficar cada vez mais barata”.

Vale ressaltar que, essa ferramenta evidencia o caráter subjetivo e interativo em que a relação de alteridade
é fator imprescindível permitindo assim, o compartilhamento de ideias, emoções, sentimentos e atitudes. E
com a expansão das tecnologias móveis pontecializa-se a atuação dos ciberdiaristas que poderão produzir os
seus diários virtuais em tempo real produzindo um novo tipo de interação através de Moblogs (aparelhos
celulares e palmtops, por exemplo). Desta forma, após pontuar algumas questões importantes sobre a
cibercultura, o ciberespaço e os ciberdiários refletir sobre as possíveis contribuições dos blogs para uma
postura mais crítica, autônoma e aprendente do surdo.

Ciberespaço, cibercultura e cibersocialidade

Schroeder (2011, p. 33) afirma que, a generalização do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação
em todos os âmbitos da sociedade delineia novos contornos que estão constituindo uma geração interativa.
Pois, de acordo com Kenski (2012, p. 20) a tecnologia - além adensar a memória - possibilita o bem-estar e,
principalmente, altera comportamentos, pois “o homem transita culturalmente mediado pelas tecnologias que
lhes são contemporâneas. Elas transformam sua maneira de pensar, sentir, agir” (KENSKI, 2012, p. 21).

Sobre as novas tecnologias de informação Lemos (2002a, p. 73) afirma que “devem ser consideradas em
função da comunicação bidirecional entre grupos e indivíduos, escapando da difusão centralizada da
informação massiva”. Segundo ele, essas novas tecnologias surgem em 1975 quando houve a passagem do
mass media (em que a distribuição e difusão da informação era centralizada resultando em receptores
passivos) para as formas de comunicação individualizadas (produção, difusão e estoque de informações), ou
seja, aconteceu a fusão entre o analógico e a informática. Desta forma, no ciberespaço[2], a circulação das
informações segue a multiplicidade de todos-todos, que rompe com o sentido único, sendo um lugar
desterritorializado e semiótico.

E os novos medias eletrônicos (instrumentos de simulação através de técnicas que podem alterar o tempo e o
espaço) são vistos como tecnologias da liberdade, pois como argumenta Lemos (2002a, p. 75), “com os
hipertextos, a liberdade de navegação do usuário desestabiliza distinções clássicas entre leitor e autor”. Ele
apresenta a tecnologia digital com um instrumento de novas formas de socialização e de vínculos
comunitários e associativos.

Desta forma, a socialidade contemporânea[3] vai ser chamada de cibersocialidade que “é a sinergia entre a
socialidade contemporânea e as novas tecnologias do ciberespaço” (LEMOS, 2002a, p. 87). Sendo essa
socialidade baseada na multiplicidade de experiências coletivas, de formas heterogêneas em que o indivíduo
desempenha papéis e usa máscaras. Colocando ênfase naquilo que realmente é o presente. O autor cita
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Michel Maffesoli para dizer que “a cibercultura se constitui como uma cibersocialidade, ou seja, uma estética
social alimentada pelo que poderíamos chamar de tecnologias do ciberespaço (redes informáticas, realidade
virtual, multimídia)” (2002a, p. 95).

Vale ressaltar que, segundo Santaella (2003a, p. 104) a cibercultura não se limita a quando os usuários ligam
o computador, pois a fonte fundamental dela está no processador. Duas consequências que se destacam na
cibercultura são as comunidades virtuais (novas comunidades, intercâmbio de mensagens e documentos em
linguagem eletrônica híbrida, ligando-se pelo desktop e outros meios portáteis) e a inteligência coletiva
(SANTAELLA, 2003a, p. 105). Assim, a cibercultura mostra que a socialidade é uma prática da tecnologia.
Estas tecnologias que coexistem e convivem simultaneamente na contemporaneidade.

Assim, quando um usuário humano liga-se ao sistema e ao computador torna-se interativo conectando
mundos interdependentes. Santaella (2003a, p. 92) comenta que as “as interfaces são zonas fronteiriças
sensíveis de negociação entre o humano e o maquínico”. Essa interação acontece em meio a uma nova
linguagem a-linear construída entre as conexões sendo chamada de hipertextos e hipermídia[4].

Santaella (2003a, p. 122) trata da comunidade virtual que é composta por grupos de pessoas que trocam
mensagens, ideias por meio das redes de computador, podendo ou não se encontrarem pessoalmente. Diante
disso, percebe-se que as comunidades virtuais possibilitam novas formas de socialização, de forma flexível e
fluída, através dos fios da rede de computadores.

[...] as redes nos dotam com o poder de virtualmente atravessar o planeta de ponta
a ponta em frações de segundos, de outro lado, na medida mesma em que as
conexões se multiplicam, as comunidades que se criam correm o risco de tornarem
cada vez mais aéreas, frágeis e efêmeras [...] tende a se intensificar ainda mais nas
configurações recentes que o ciberespaço vem adquirindo através da multiplicação
das pequenas janelas digitais. (SANTAELLA, 2003a, p. 123)

De acordo com Lemos (2002a, p. 128) não pode-se deixar de destacar que o ciberespaço educacional cresce
de forma significativa. E ainda para a importância da convergência de todas as linguagens pré-existentes que
afeta a constituição dos sujeitos culturais e da construção dos laços sociais.

O ciberdiário (blog) e suas formas de socialização no ciberespaço

Máximo (2006, p. 14-15) afirma que, os blogs possuem relação com a “liberdade de expressão” e de
“colaboração” em rede, e destaca-se por ser um espaço de expressão do “eu” cotidiano na internet. Para
Rocha (2003, p. 76) o blog pode ser visto como “um diário pessoal, uma home page ou um site
personalizado, dinâmico e interativo, atualizado freqüentemente, quando o blogueiro quiser ou puder” que
exige do usuário apenas os conhecimentos básicos de informática.

Os weblogs são também organizados em torno de redes. Cada blog traz em si a idéia
de um indivíduo, o blogueiro, aquele que se manifesta através do blog. Em cada um
desses blogs é comum encontrarmos uma lista de outros blogs que aquele blogueiro
lê e recomenda a leitura. Quase como uma "vizinhança" no ciberespaço. Além disso,
a ferramenta de comentários pemite que o weblog seja um espaço de discussão, de
interação mútua, capaz de gerar laços sociais e, também, comunidades. (RECUERO,
p. 2004, p. 6)

Além de permitir que se possa externar a visão que tem de si e das coisas, a internet “desinibe” os discursos
pessoais, diferentemente do que acontecia com os mass media sendo ainda uma forma de revitalizar práticas
antigas como os diários pessoais.
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Os weblogs, enquanto páginas pessoais, são extensões da própria percepção de si
dos blogueiros, quase uma extensão também de seus sentidos, como diria McLuhan
(1968) e possuem uma relação íntima com a própria "idéia de si" dessas pessoas.
Entendemos que os weblogs funcionam como uma presença do "eu" no ciberespaço.
É o que Sibilia (2003) chama de "imperativo da visibilidade" da nossa sociedade
atual. Esse imperativo, decorrente da intersecção entre o público e o privado, para
ser uma conseqüência direta do fenômeno globalizante, que exacerba o
individualismo. É preciso ser "visto" para existir no espaço dos fluxos. É preciso
constituir-se parte dessa sociedade em rede, apropriando-se do ciberespaço e
constituindo um "eu" ali. (RECUERO, p. 2004, p. 3)

Lemos (2002b, p. 1) ressalta que, tanto os fenômenos das webcams quanto dos diários pessoais na Internet
são meios de expressão individuais que são construídas através de tecnologias de design de hipertextos
(sites) e de emissão de imagens (câmeras). Segundo o autor, os diários pessoais demonstram o espetáculo
da tecnologia como forma de estética social de contato. Lemos (2002b, p. 2) cita Erickson (1996) para dizer
que “O ciberespaço é, aqui, utilizado como um hipertexto social” chamado de “uma forma de aisthanesthai”,
que possibilita a construção identitária e coletiva, revelando mais uma particularidade da cibersocialidade.

[...] as identidades dos blogueiros são constantemente construídas e negociadas, a
partir de preferências e entendimentos partilhados no interior dos contextos sociais
específicos nos quais eles se inserem. Desta forma, o universo dos blogs provoca a
tensão entre o local e o global em diferentes planos, tanto nos termos das relações
entre o eu e o grupo, quanto nos termos das relações entre o grupo e a Rede, com
suas múltiplas conexões e possibilidades. (MÁXIMO, 2006, p. 64).

De acordo com Lemos (2002b, p. 2) os ciberdiários estão associados as novas possibilidades de liberação do
emissor que as tecnologias do ciberespaço proporcionam. Liberdade esta que difere do mass media que
sempre buscavam o controle das modalidades comunicativas. A liberdade relativa do emissor - ampliada em
comparação com os mass media - fortifica a exacerbação da informação assim como possibilita expressões
livres e múltiplas. Em que, o atual excesso de informação permite, paradoxalmente, “a pluralização de vozes
e, efetivamente o contato social”.

Lemos (2002b, p.4) apresenta algumas diferenças entre os ciberdiários e os antigos diários pessoais:
primeiro, é um hipertexto eletrônico - permite a atualização constante, em tempo real é imediatista - e ainda
é de caráter público. Porém, o diário online e o diário de papel compartilham um aspecto fundamental: a
subjetividade do autor, pois o ciberdiarista que cria e mantém o blog, por exemplo, tem total liberdade de
expressão, como pode-se comprovar pela frequência diária das postagens.

O ciberdiário no Brasil

Lemos (2002b, p.5) disserta que, a quantidade de ciberdiaristas no Brasil cresce, principalmente por meio do
uso de weblogs em que existe uma comunidade chamada de “vizinhança”. O autor diz que este termo
demonstra a prática individual e coletiva o que reforça, nos meios eletrônicos, “formas de sociabilidade
agregadoras e empáticas” (LEMOS, 2002b, p. 5). Segundo Máximo (2006, p. 55), os blogueiros brasileiros
contribuem significativamente, inclusive, para que o Brasil ocupe “uma posição central nos debates e ações
em torno do ‘software livre’ e do ‘conteúdo-aberto’”.

Schroeder (2011, p. 35) realizou em agosto de 2010 uma busca em que encontrou aproximadamente 11,17
bilhões de referências ao termo BLOG e, ao restringir essa pesquisa no âmbito brasileiro, deparou-se com
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cerca de 578 milhões enquanto que no período de 2006 os resultados eram de, aproximadamente, 830 mil. O
autor cita Sala e Chalezquer (2009) para demonstrar indicadores que - com relação aos usuários - referem
40% dos internautas dos países Ibero-americanos (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e
Venezuela) possuem ou criaram uma página própria na internet seja um blog, fotoblog ou algum espaço para
divulgar seus videos. E ainda que, 15% não possui essa experiência, mas considera uma interessante opção
para o futuro.

Observou-se ainda que, a internet para os jovens brasileiros - além de um meio de acesso a informações - é
um importante canal de relacionamento em que, fazer parte de comunidades e utilizar os blogs torna-se uma
prática habitual. Assim, Schroeder (2011, p.36) argumenta que, “Os blogs são sites de fácil construção e
manutenção. Além disso, possibilitam interatividade entre os seus usuários (construtores e visitantes)”. E
que, devido ao seu caráter individual são utilizados para diferentes atividades tanto para o uso pessoal,
quanto comercial e até educacional. De acordo com Franco (2005, p. 3) existem alguns blogs e sites com o
objetivo de difundir os blogs por assuntos em que “o internauta pode pesquisar e ler aquele que mais convém
aos seus interesses, como no blog Blogopédia (2004), ou no site BlogList (2004),exclusivo para blogs
brasileiros, que oferece a busca por categorias como : pessoais e estilo de vida [...]”.

Schroeder (2011, p. 38) comenta que os blogs, no decorrer do tempo, tornaram-se espaço de disseminação
de ideias e informações mais consistentes sendo hoje, uma das ferramentas de comunicação mais populares
da internet. E podem ser compreendidos ainda como ferramentas colaborativas em que as trocas de
informações e conhecimentos acontecem em conjunto.

Serrano (2005) destaca ainda uma funcionalidade bastante significativa dos blogs,
pois como o sistema organiza automaticamente as mensagens (posts) do usuário, é
bem mais fácil acrescentar textos em um blog do que em um site tradicional.
Sublinha-se, assim, que o que distingue o blog do site é justamente a facilidade com
que se pode fazer registros para a sua atualização, o que o torna muito mais
dinâmico do que os sites, pois sua manutenção é mais simples. (SCHROEDER, 2011,
p. 38)

Segundo Lemos (2002b, p. 6) os fenômenos dos ciberdiários fazem parte do dia-a-dia nas grandes
metrópoles mundiais sendo uma “forma de socialização e de expressão individual, os diários online mostram
uma forma de luta contra a desespacialização e o enfraquecimento da esfera pública”. Vemos que, no
ciberespaço ocorre a mistura daquilo que é público e do privado, pois os usuários dispõem da liberdade do
pólo da emissão que contribui para a construção de imagens identitárias transpondo assim, as barreiras entre
eles. O que é comprovado por Lemos (2002b, p.7) quando apresenta a pesquisa de Carvalho (2001) que
analisou alguns diaristas e percebeu que sua principal característica está na possibilidade da liberdade de
emissão.

Máximo (2006, p. 64) argumenta que, é para a rede que o blogueiro se apresenta, desta forma, o
compartilhamento é uma característica importante do blog em que os escritos devem obter a aceitação “e,
principalmente, ‘deve corresponder ao que o Outro quer ler’ (Schittine, op. cit.)”. Lemos (2002b, p.8) diz que,
“as páginas pessoais são formas de construção de uma imagem identitária, mesmo que esta seja sempre
fragmentada e plural” (LEMOS, 2002b, p. 8). E, finalmente, Lemos (2002b, p. 9) trata as home pages como
mediadoras da relação entre o público e o privado e com base em Lévi-Strauss as vincula a noção de
bricoleur, pois se apropria de materiais diversos como imagens, sons, textos e da própria imagem.

Ciberdiaristas Surdos

Vimos até agora que, de fato, o ciberespaço é um grande hipertexto social com infindáveis nós na rede
caracterizando, desta forma, a internet como um espaço de construção de identidade e de socialização em
que os ciberdiários servem de suporte para as reflexões diárias e íntimas dos usuários. Assim, antes de
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adensar um pouco mais acerca do blog e as suas contribuições para a vida dos surdos é interessante observar
de que forma a internet está presente no cotidiano deste público e, por conseguinte, influencia em sua
mudança de comportamento.

Neves (2009, p. 7) realizou uma pesquisa com estudantes surdos do ensino médio para conhecer quais as
tecnologias com que tinham mais contato e como eram utilizadas no dia-a-dia. A autora constatou que, a
internet é a ferramenta mais utilizada pelos os alunos surdos sendo que, o tipo de conteúdo que mais
acessam são os sites de relacionamentos. Os dados da pesquisa apontaram que, a necessidade de interação é
o que torna a internet mais atrativa para os informantes, pois o uso “dá-se muito mais pela possibilidade de
conexão e de comunicação do que pela possibilidade de informação que ela proporciona” (NEVES, 2009, p. 7).

Uma outra questão interessante, apresentada pela autora, refere-se a interação entre os usuários surdos e
ouvintes na internet. Os dados demonstraram que, 60% dos partícipes surdos tem contato com surdos e
ouvintes de forma equivalente, 27% com surdos e 10% com ouvintes. Esse resultado comprova que, neste
ambiente, a diferença entre a modalidade visual-espacial e oral-auditiva não é uma barreira para a
comunicação, pois possibilita a interação através dos diversos recursos midiáticos disponíveis.

Para Arcoverde (2006, p. 260), a internet permite ainda o contato entre surdos com diferentes estágios
linguísticos (tanto em LIBRAS quanto em Língua Portuguesa), tendo diversas experiências de vida e
provenientes de outras regiões e nacionalidades. Essa aproximação entre os pares contribui para o
fortalecimento da cultura e da identidade surda. Rosa (2012, p. 22) destaca que a identidade surda está
sempre em proximidade, em situação de necessidade do encontro com o outro igual, nesse caso, do contato
surdo-surdo. Perlin e Reis (2012, p. 39) defendem que, o diálogo externo entre os surdos é o processo de
tornar-se e manter-se surdo de acordo com o agenciador totêmico (em que ser surdo é visto como algo
natural indo de encontro a visão médica em que a surdez é vista como patologia). O momento em que o
surdo se afirma como diferente, como construtor e como consumidor de uma cultura da qual se orgulha
igualmente (PERLIN; REIS, 2012, p. 39). E no blog, Máximo (2006, p. 267) afirma que, o blogueiro apresenta
uma imagem inacabada, em construção, que só existe na relação com o outro, num permanente processo de
negociação.

A noção de pessoa implicada na constituição do blogueiro é, portanto, aquela de um
eu-imagem que, como coloca Bruno (2004, p. 25), é o efeito produzido na interface
com o outro, “pois é nesta interface que ele ganha ‘realidade’ ou esmaece, caso não
encontre o olhar que o ‘realiza’”. É um eu que se constrói intersubjetivamente, que
se expressa em narrativas e em performances que pressupõem a existência do outro
e se inscrevem dentro do campo de possibilidades em que o sujeito está inserido. O
universo dos blogs se constitui, assim, como um espaço de emergência de
identidades e subjetividades que devem se fazer ver e ser vistas para existirem, ou
ainda, que não existem senão pelo e sob o olhar do outro. (MÁXIMO, 2006, p. 267)

Sobre a cultura surda, Campos e Stumpf (2012, p. 177) afirmam que ela tem na sua língua de sinais a mais
forte conotação de identidade. Os surdos se reconhecem e são reconhecidos pelas suas línguas de sinais.
Diferentes entre si, correspondendo aos diversos países aos quais pertencem, elas constituem um fator
poderoso de identificação entre as muitas culturas surdas por sua modalidade espaço-visual. Observa-se
assim, a importância da língua de sinais como língua natural da comunidade surda e que a privação do uso
dela “é a negação das possibilidades de se ser o que é” (ARCOVERDE, 2006, p. 260). E a internet através da
maior liberdade de emissão - seja através da língua de Sinais (tanto sinalizada quanto escrita – Sign Writing)
ou da Língua Portuguesa - torna o ambiente mais envolvente para os surdos reforçando que “um espaço
virtual, não dimensionável, torna-se o espaço onde a identidade e a cultura surdas transitam” (ANDRIOLI;
VIEIRA; CAMPOS, 2013, p. 1795).
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[…] a Língua de Sinais vem sendo o veículo linguístico usado pela comunidade surda
no uso das diversas tecnologias às quais têm acesso. É possível perceber, em uma
rápida pesquisa pela web, a presença massiva desse grupo linguístico minoritário em
diferentes perspectivas. Sejam elas para expressar opiniões e posicionamentos, sejam
para discussões, e, mais fortemente, para esclarecimentos de acontecimentos
políticos e sociais, dos quais estavam distanciados até o advento da web (ANDRIOLI;
VIEIRA; CAMPOS, 2013, p. 1794-1795)

Andrioli, Vieira e Campos (2013, p. 1800) destacam que as tecnologias digitais facilitam a comunicação dos
surdos com o mundo “tirando-os do isolamento em que viveram durante tanto tempo”. As autoras, realizaram
uma pesquisa que tinha como público-alvo três surdos usuários da Língua Brasileira de Sinais, atuantes na
comunidade surda, com formação no ensino superior.

Os depoimentos mostram o quanto a tecnologia significou, ao longo do tempo, mais
autonomia para o exercício das atividades diárias, bem como acesso às informações e
participação social. Também foi destacada a importância de haver múltiplos recursos,
especialmente os que envolvem vídeo e texto como um recurso facilitador da
comunicação de maneira clara e fluida (ANDRIOLI; VIEIRA; CAMPOS, 2013, p. 1801)

Máximo (2006, p. 272) infere que, como o blog é um espaço de consenso/dissenso e sociabilidade evoca
novas experiências, significados e transformações dos sujeitos, pois “expressam seus interesses, lealdades e
autoridades, os blogueiros se tornam atores dos seus próprios dramas, pensando e agindo sobre si mesmos e
sobre suas redes de relações sociais”.

[…] as Tecnologias Digitais tem contribuído com a ampliação da cidadania de pessoas
surdas, usuárias da Língua de Sinais, especialmente no caso de lideranças sociais. A
evolução e a crescente democratização do acesso às Tecnologias Digitais, bem como
o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como segunda língua
oficial do Brasil, foram aspectos essenciais para ampliação da autonomia e
participação social dos surdos […] Um fator importante observado foi a própria
percepção de cidadania pelos próprios surdos facilitada pelas tecnologias, a medida
em que conseguiam conquistar mais autonomia para ter acesso a informações
importantes e de seu interesse e ao mesmo tempo podendo compartilhá-las de
diferentes maneiras, especialmente pelo uso de celulares e internet. (ANDRIOLI;
VIEIRA; CAMPOS, 2013, p. 1802)

De acordo com Bisol, Bremm e Valentini (2010, p. 293) as novas tecnologias tem influenciado tanto na vida
de ouvintes quanto na vida de surdos. Segundo eles, essas tecnologias proporcionam um importante lugar de
interação e troca de informações podendo contribuir, inclusive, para o processo de aprendizagem da língua
portuguesa para os surdos, pois oportuniza a prática da leitura e da escrita em contextos interativos, através
de um espaço motivador.

Para os surdos, a internet pode trazer uma série de benefícios, como o aumento de
interações entre membros da comunidade surda independente da distância
geográfica, a aprendizagem e o uso da língua de sinais escrita, o conhecimento da
cultura da informática e o acesso à história e à cultura surda (Stumpf, 2000).
Recursos como compartilhamento de vídeos on-line permitem ainda que a
comunicação se dê diretamente em língua de sinais. (BISOL; BREMM; VALENTINI,
2010, p. 293).
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Bisol, Bremm e Valentini (2010, p. 293) apresentam o blog como um recurso interativo que possibilita um
lugar de “emergência da autoria, pois permite ao blogueiro narrar a si mesmo e acessar seus sentimentos e
percepções”.

Uma experiência com o uso de blogs por adolescentes surdos foi realizada por
Camargo, Valentini e Bisol (2005). Os jovens mostraram facilidade de se apropriar
das ferramentas disponibilizadas em ambientes informatizados e curiosidade em
conhecer as opções de ferramentas disponíveis para formatação de posts e interface
do blog. (BISOL; BREMM; VALENTINI, 2010, p. 293).

Os autores ressaltam que, apesar das dificuldades na produção escrita em língua portuguesa, os partícipes
surdos conseguiram juntar os elementos narrativos necessários para construir e produzir sentido.

O estudo da utilização do blog como instrumento para o ensino e aprendizagem da
língua escrita, embora incipiente, mostra-se promissor. Acredita-se que possa
proporcionar espaços conversacionais motivadores que contribuam para a inserção
dos jovens surdos na sociedade do conhecimento. (BISOL; BREMM; VALENTINI,
2010, p. 298).

Gargalaka (2012, p. 83) analisou blogs criados para serem utilizados como recurso pedagógico para o ensino
de LIBRAS. E observou que, o ciberdiário (Blog) pode ser um lugar no ciberespaço que permite efetivamente
a mediação de novas aprendizagens. Apesar de focar no ensino de LIBRAS para ouvintes, o interessante é
que a autora reforça a importância dos diversos recursos audiovisuais que privilegiam o uso não apenas da
Língua Portuguesa, mas também da Língua Brasileira de Sinais através de videos e imagens, por exemplo.

As tecnologias digitais permitem aos surdos, assim como aos ouvintes,
introduzirem-se, espontaneamente, na língua que estão usando para se comunicar e,
inscrevendo-se numa atividade enunciativo-discursiva, ressignificar sua escrita
fazendo um uso social da linguagem. Permitem que, num sentido amplo, tenham a
oportunidade de interagir e aprender, independente de sua condição física.
(ARCOVERDE, 2006, p. 257)

De acordo com Gargalaka (2012, p. 94), um recurso bastante utilizado é a interação entre os usuários blog
em que, este espaço - como lugar de conversação - é efetivado quando uma postagem provoca o feedback de
outros internautas. Primo e Smaniotto (2006, p. 7) ressaltam que, além dessa interação dialógica o blog
permite, inclusive, “a conversação com o próprio self” e “com isso se referem a uma narrativa pessoal que
tem impacto na articulação e organização do pensamento próprio” (p. 7).

Finalmente, Perlin e Reis (2012, p. 43) defendem que, o espaço digital vem se tornando um lugar não apenas
para o compartilhamento de informações, mas também um importante ambiente para o desenvolvimento da
consciência surda. E complementam, citando Silva (2004), que “as tecnologias digitais possibilitam a
distribuição instantânea e global de ideias, que envolve mudanças sociais advindas de seus impactos como
desenvolvimento de novas formas de cultura” (p. 43) possibilitando, desta forma, que o ciberespaço ganhe -
cada vez mais - a fixação das marcas culturais surdas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se que, os ciberdiários – Blogs – possuem um significativo potencial para contribuir para uma
mudança de comportamento dos surdos no ciberespaço. E a partir da liberdade de emissão e possibilidades
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de comunicação semiótica - através dos diversos recursos midiáticos - os ciberdiaristas surdos além de acesso
a informação e ao conhecimento podem posicionar-se criticamente diante do enunciado.

Como recurso pedagógico torna-se atraente, dinâmico e interativo sendo capaz de alcançar os alunos e
facilitar sua aprendizagem através do uso de portfólio de atividades, materiais didáticos virtuais e como
recurso de ensino a distância. Porém, cabe ao professor estar aberto as possibilidades de
ensino-aprendizagem deste espaço encontrando sua própria maneira de adequar os recursos midiáticos
encontrados nas novas tecnologias aos conteúdos e objetivos de sua disciplina, transformando sua prática
pedagógica num ensino diferenciado.

Apesar dos poucos vestígios encontrados enfocando os ciberdiaristas surdos, observou-se como este espaço
pode oportunizar a interação, as trocas de experiências, motivações, ideias, informações e angústias através
dos ciberenunciados. Contribuindo, desta forma, para a inclusão virtual dos surdos e, nesse contexto,
desmistificar o estereótipo da surdez como patologia e a incapacidade das pessoas surdas. Como este foi um
trabalho inicial, faz-se importante, por fim, adensar pesquisas acerca do tema para compreender a amplitude
das tessituras das conexões realizadas através de fios dialógicos dos ciberdiários promovendo assim, novos
espaços de interação social para o surdo.

NOTAS

1-Mestranda em Educação do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Sergipe, Especialista
em LIBRAS e Educação Especial (Instituto eficaz), simone_lorena@hotmail.com

2. […] pode ser visto, assim, como mais um espaço para os investimentos pessoais e interpessoais que se
exprimem no cotidiano e nos colocam em relação com os outros, com os espaços, com os territórios, com as
cidades. É, enfim, mais um espaço de realização da dialética entre as massas e as “tribos”, microgrupos e
cristalizações particulares em torno da qual a vida social se organiza num movimento sem fim. (MÁXIMO,
2006, p. 37)

3. A socialidade contemporânea vai se estabelecer, então, como um politeísmo de valores em que o indivíduo
desempenha papéis, produzindo máscaras dele mesmo, agindo numa verdadeira teatralidade contemporânea.
(LEMOS, 2002a, p. 84)

4. O termo “hipertexto” só foi cunhado por Theodor Nelson, nos anos 70, para descrever um sistema de
escrita não sequencial: um texto que se desmembra e que permite escolhas ao leitos (Santaella 2001:
393-94). Mais tarde, ele expandiu a noção para hipermídia para descrever uma nova forma de mídia que
utiliza o poder do computador para arquivar, recuperar e distribuir informação na forma de figuras gráficas,
texto, animação, áudio, video, e mesmo mundos virtuais dinâmicos (SANTAELLA, 2003a, p. 93).
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