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RESUMO:

O presente artigo tem como objetivo estudar a acessibilidade virtual da linguagem pelos deficientes
auditivos, mediada pela Língua Brasileira de Sinais e por Tecnologias de Informação e Comunicação
digital. A metodologia caracterizou-se como descritiva, sendo operacionalizada por meio de levantamentos
bibliográfico, documental e imagético sobre o tema, utilizando artigos científicos de periódicos nacionais
online, revistas especializadas, livros acadêmicos e fontes eletrônicas. O estudo realizado, através da
técnica de análise qualitativa, permitiu concluir que o percurso histórico da educação para surdos assinala
um trajeto inicialmente gestualista e em outro momento, predominantemente oralista, como único
caminho possível de aprendizagem e integração social. A educação dos surdos está sendo repensada
devido ao reconhecimento da LIBRAS e das Novas Tecnologias desenvolvidas nas redes sociais, que se
estabelecem via internet, como sites de relacionamento, plataformas de aprendizagem, vídeos em Libras,
CDs –ROM, entre outras.
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ABSTRACT

This article aims to study the accessibility of virtual language by deaf people, mediated by the Brazilian
Sign Language and Information Technologies and Digital Communication. The methodology was
characterized as descriptive, being operationalized through surveys bibliographic and documentary
imagery on the topic, using scientific articles online national journals, magazines, textbooks and electronic
sources. The study, using the technique of qualitative analysis, concluded that the historical course of
education for the deaf marks a path initially gestualista and at another time, predominantly oralist as the
only possible way of learning and social integration. The deaf education is being reconsidered due to the
recognition of LBS and new technologies developed in social networks that are established via the internet,
such as social networking sites, learning platforms, in Pounds videos, CD-ROM, among others.
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INTRODUÇÃO

As mudanças cada vez mais rápidas que se verificam na sociedade, em geral, levaram os sistemas
educativos a remeter-se a uma estratégia de reação e de procurarem acompanhar o que passava na
família, nas relações sociais, na economia, etc. Este processo reativo conduziu ao reconhecimento das
diferentes identidades dos alunos e uma cultura institucional que aproveita estas diferentes identidades
para o benefício da educação para todos e que rejeita o abandono e o insucesso escolar, graças a uma
pedagogia diferenciada.

As transformações necessárias na escola tradicional, no sentido da reformulação do seu discurso e das
suas práticas, tornam-se condição indispensável para a relevância do seu papel social e para a construção
de uma escola verdadeiramente inclusiva. Assim, a proposta de um sistema educacional inclusivo passa a
ser percebida na sua dimensão histórica, com o objetivo de tornar efetivo o direito de todos à educação,
preconizado pela Constituição Federal do Brasil de 1988, que em seu artigo 208 ressalta o dever do Estado
de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular
de ensino, como parte integrante do sistema educativo.

Pensar em inclusão envolve, entre outros aspectos, novos paradigmas educacionais, concepções
diferenciadas de ensino e de aprendizagem, em valores humanos e educacionais, políticas de
financiamento, projetos político-pedagógicos e capacitação docente (LIMA, 2005). É um desafio ambicioso
para uma sociedade individualista e segregadora cuja educação, historicamente, foi usada como
mecanismo de controle e exclusão social.

Nas últimas décadas tem aumentado o número de discursos e de práticas educacionais que permitem
visualizar os efeitos do fracasso escolar massivo, resultante de uma ideologia clínica dominante na
educação dos surdos, que se adaptam a um modelo de medicalização da surdez. Como afirma Skliar (
2005, p.1 ):

Foram mais de cem anos de práticas esquecidas pela tentativa de correção,
normalização e pela violência institucional; instituições especiais que foram
reguladas tanto pela caridade e pela beneficência, quanto pela cultura social
vigente que requeria uma capacidade para controlar, separar e negar a existência
da comunidade surda, da língua de sinais, das identidades surdas e das
experiências visuais, que determinam o conjunto de diferenças dos surdos em
relação a qualquer outro grupo de sujeitos.

Para Skliar ( 2005 ), a discussão da educação dos surdos deve ultrapassar o sentido comum que
estabelece uma cadeia de significados obrigatórios como a seguinte : surdos - deficientes auditivos -
educação especial – reeducação – normalização – integração. Paralelamente a essa continuidade de
significados surge também um conjunto de contrastes binários que se constituem a base onde a pedagogia
para surdos se constrói, implícita ou explicitamente, a partir das oposições normalidade/ anormalidade,
saúde/patologia, ouvinte/surdo, maioria/minoria, oralidade/gestualidade, etc. Ainda segundo o autor as
significações linguísticas, históricas, políticas e pedagógicas precisam ser identificadas como territórios
intermediários que permeiam as práticas de educação com surdos.

Para tanto, a realização dessa pesquisa partiu da seguinte hipótese: A educação é um aparato social que
tem como objetivo a inclusão do individuo no mundo. Nessa perspectiva, a educação deveria ser sempre
inclusiva e não estipular alguns critérios de normalidade e excluir aqueles que não se enquadram nos
mesmos. As novas tecnologias da informação e comunicação (NTIC) podem se transformar em poderosas
ferramentas pedagógicas para os deficientes auditivos.
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O tema escolhido ancora-se numa subárea da educação especial, a surdez, desde as leituras centradas na
história da educação para criança com deficiência auditiva até a acessibilidade digital para membros das
comunidades surdas, usuários preferenciais da língua de sinais, no âmbito da filosofia bilíngue da surdez e
das tecnologias de informação e comunicação, diante dos desafios educacionais contemporâneos, que
derivam da tríade-informação, comunicação e construção de conteúdo.

A presente pesquisa caracteriza-se como descritiva, abrangendo os aspectos pertinentes aos fundamentos
teóricos e conceituais da temática. O percurso metodológico está representado pelos levantamentos,
bibliográfico, documental e imagético, em fontes diversas como livros acadêmicos, artigos científicos de
periódicos nacionais online, revistas da educação especial e internet, que constam nas referências.

1. EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA

O movimento atual da educação especial propõe a mobilização da escola para a inclusão de pessoas com
deficiência, ou seja, quando os desvios de seu desenvolvimento atingem um tipo e um grau que requerem
providências pedagógicas da escola ( KIRK e GALLACHER, 2002 ) e apresentam dificuldades de interagir
com o mundo, gerando tratamentos paternalistas, relações de dependência e submissão, assumindo
posturas de passividade diante da realidade.

Ainda segundo o autor, para facilitar a comunicação entre os profissionais, as crianças com deficiência são
agrupadas em: desvios mentais, incluindo crianças que são intelectualmente superiores e lentas quanto à
capacidade de aprendizado-mentalmente retardados; deficiências sensoriais - crianças com deficiências
auditivas e deficiências visuais; desordens de comunicação - crianças com distúrbios de aprendizagem e
deficiências da fala e da linguagem; desordens do comportamento - distúrbio emocional e desajustamento
social e deficiências múltiplas e graves, que incluem várias combinações como paralisia cerebral e
retardamento mental, surdez e cegueira, deficiências físicas e intelectuais graves, etc.

Historicamente são reconhecidos estádios de desenvolvimento das atitudes em relação ás crianças com
deficiência, como afirmam o citados autores: na antiguidade, as pessoas excepcionais eram consideradas
degeneração da raça humana e deveriam ser expostas ou eliminadas pelo transtorno que causava na
sociedade. Com a difusão do cristianismo os deficientes, por serem merecedores de caridade, deveriam
ficar segregados, recebendo moradia e alimentação, apesar de constarem relatos de vítimas por conta de
concepções fanáticas. Num terceiro período, nos séculos XVIII e XIX, foram fundadas instituições
segregadas para oferecerem aos excepcionais uma educação particular. Nas primeiras décadas do século
XX ocorreu no Brasil um período caracterizado pelas vertentes, médico-pedagógicas e psicopedagógicas
que priorizavam o modelo clínico e a institucionalização. No atendimento educacional predominava a
segregação. Essa visão permaneceu até meados do século XX. Entre 1950 a 1980 foram tomadas
inúmeras providências em favor dos deficientes, como o estímulo da legislação e de verbas estaduais e
federais. Nos próximos vinte anos (1980-2000), ocorreu uma tendência de educar a criança excepcional
junto com os colegas normais nos limites do possível (RIBEIRO, 2003).

No Brasil, na década de 1970, o princípio da Normalização gerou discussão e divergências, mas também
novos conhecimentos que se opuseram às tendências segregativas da época.

Como afirma MIKKELSEN, citado por Ribeiro (2003, p.43):

Normalizar não significa tornar o excepcional normal, mas que a ele sejam
oferecidas condições de vida idênticas às que as outras pessoas recebem. Devem
ser aceitas com suas deficiências, pois é normal que toda e qualquer sociedade
tenha pessoas com deficiências diversas. Ao mesmo tempo é preciso ensinar o
deficiente a conviver com sua deficiência. Ensiná-lo a levar uma vida tão normal
quanto possível, beneficiando-se das ofertas de serviços e das oportunidades
existentes na sociedade em que vive.
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Para Pereira ( 1980 ), uma das consequências do princípio da Normalização refere-se à integração da
pessoa com deficiência, que deve ser considerada em suas dimensões temporal, institucional e social, ou
seja, supõe o envolvimento de médicos e paramédicos além de toda equipe da escola, da família e da
comunidade, com o suporte legal e de ações governamentais.

A Política Nacional da Educação Especial (1994), ainda mantém os princípios da Normalização e
Individualização que representam a base do projeto pedagógico pela organização do currículo,
possibilitando a todos os alunos se desenvolverem de acordo com suas possibilidades.

Nesse contexto, o documento da Declaração de Salamanca (Linha de Ação sobre Necessidades Educativas
Especiais), na Espanha em 1994, representou um novo ponto de partida para as ações da educação
especial, ao reafirmar que todas as pessoas têm direito à educação, inclusive as com deficiência,
ressaltando que :

(...) as escolas regulares com orientação inclusiva constituem os meios mais
eficazes de combater atitudes discriminatórias e que alunos com necessidades
educacionais devem ter acesso à escola regular, tendo como princípio orientador
que “as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de
suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras”
(MEC/SEE, 2008).

O conceito de necessidades educacionais especiais, que passa a ser amplamente disseminado a partir
dessa Declaração, ressalta a interação das características individuais dos alunos com o ambiente
educacional e social. No entanto as políticas implementadas pelos sistemas de ensino não alcançaram esse
objetivo, na perspectiva da educação inclusiva.

Tal declaração, parte do princípio de que todas as diferenças humanas são normais e de que a
aprendizagem deve ajustar-se às necessidades de cada criança, resgatando os princípios, a política e a
prática da educação para necessidades especiais (KIRK e GALLAGER, 2002).

No caso do Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) mostra que a
educação especial é parte integrante da educação geral, adotando o princípio da inclusão que defende o
ensino para todas as crianças, jovens e adultos com necessidades educativas especiais, sobretudo no
sistema regular de educação.

Nesse sentido RECHICO e FREITAS (2005, P.190), afirmam que: "O paradigma
inclusivo ao exigir do professor de ensino regular uma especialização para atuar
frente às peculiaridades com que se depara na sala de aula, também atenta para
a necessidade do educador especial ampliar suas perspectivas".

Neste cenário, a educação inclusiva constitui-se pauta constante nos debates educacionais brasileiros,
fomentando novas formulações que reorientem o apoio técnico e financeiro, no sentido de prover as
condições para a inclusão escolar dos alunos da educação especial (DUTRA e SANTOS, 2010).

A provação do Decreto Nº 5.626 (Brasil, 2005 ), ao regulamentar a Lei Nº10.436 (Brasil, 2002 ), abre a
possibilidade de repensar, em uma nova dimensão, a educação, a escola e a formação de professores,
com e para surdos ( SOUZA e SILVESTRE, 2007 ). Esse ato presidencial possibilitou construir novas
práticas pedagógicas para que no futuro não repita o passado e seus equívocos, entre eles que as pessoas
surdas falassem a qualquer custo, aprender sem leitura labial se profetizasse e evitassem o contato com
surdos sinalizadores.

Desse modo, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, publicada
pelo MEC em 2008, instaura um novo marco técnico e organizacional na educação brasileira. De acordo
com as diretrizes da nova políticas: a educação especial é definida como uma modalidade de ensino que
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perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, que disponibiliza recursos e serviços, realiza o
atendimento educacional especializado e orienta quanto a sua utilização ao processo de ensino e
aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular ( MEC/SSESP, 2008, p.15 ).

A formação dos professores evoluiu de acordo com as demandas de cada período da história da educação.
Novos perfis profissionais são esperados dos atuais e futuros docentes, assentados no desenvolvimento
científico e tecnológico, com repercussões no modo de vida societário, assim como nos processos
educacionais e nas demandas profissionais (NUNES e NUNES, 2012).

2. A TEMÁTICA DA SURDEZ

A temática da surdez configura-se como território de representações nas quais a surdez possa ser
entendida como privação sensorial, como um mundo e uma vida marcada por uma ausência (SKLIAR,
2005).

Ao longo da história o tema surdez vem sendo explicado, fundamentalmente, por médicos e psicólogos, a
partir de uma lógica que o enquadra numa questão médica. Uma pessoa surda é aquela cuja audição é tão
falha, geralmente de 70 decibeis ou mais, que não consegue entender, sem ou com a utilização de um
aparelho auditivo, a fala através do ouvido. Constitui-se, portanto, num défict biológico, tal como qualquer
alteração de nosso sistema sensorial ou nervoso. No entanto, é preciso diferenciar entre déficit biológico e
incapacidade. O primeiro pode derivar uma incapacidade apenas no caso da não aplicação dos recursos
tecnológicos e educativos, que impedem o pleno desenvolvimento das potencialidades psíquicas,
comunicativas e linguísticas das pessoas surdas (SOUZA e SILVESTRE, 2007).

Portanto, o que constitui uma opressão social não é o fato de considerar a surdez
como uma deficiência biológica, mas sim o fato de convertê-la num conjunto de
incapacidades para comunicar oralmente, para desenvolver a inteligência, para
considerar que a língua de sinais não é um idioma, etc. (SOUZA e SILVESTRE,
2007, pag. 132)

Nas comunidades minoritárias existem três tipos de surdos (PINTO, 2010): surdos sinalizadores - que
utilizam seu meio de comunicação única e exclusivamente através da Língua de Sinais; surdos oralizados -
que se comunicam apenas pela oralização, ou seja, pela leitura labial e fala e surdos biomodais, que
utilizam os dois modos anteriores (sinalizadores e oralizados) ao mesmo tempo.

Entre os indivíduos com perda auditiva total, há uma distinção na literatura entre o surdo pós-lingual e
pré-lingual. O primeiro refere-se aquele que experimentou a audição durante um período de sua vida e
mantém relações, possivelmente de ordem neurológica e por associações baseadas na experiência, com a
língua sonora. Já o surdo pré-lingual não tem experiência auditiva ou imagens para invocar.

A comunidade surda tem sido encarada numa perspectiva exclusivamente fisiológica, com o déficit de
audição dentro de um discurso de Normalização e de Medicalização (GESSER, 2009).

No processo Normalizador abrem-se espaços para a estigmatização e para a construção de preconceitos
sociais ficando difícil pensar a surdez como diferença, pois o discurso médico tem mais força e prestígio do
que o discurso da diversidade, do reconhecimento lingüístico e cultural das minorias surdas.

Na concepção da Medicalização o surdo é visto como portador de uma deficiência física, que precisa de
recursos ou intervenções cirúrgicas para se tornar “normal” e fazer parte da sociedade em que vive. Esse
discurso é construído e aceito pela comunidade majoritária. Ainda segundo a autora, cientificamente, as
práticas discursivas sobre a surdez, antes quase exclusivas da área de medicina e da fonoaudiologia, tem
sido transferidas para as áreas da educação, da lingüística, da antropologia e da sociologia. Pelo viés
cultural a surdez não compromete o desenvolvimento do surdo e a falta de acesso a uma língua, como a
de sinais.
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O funcionamento da esfera cognitiva, lingüística e afetiva no indivíduo surdo desenvolve-se a partir do
acesso a uma língua que não dependa do recurso da audição, o que significa que os estigmas e problemas
apontados na pessoa surda são produzidos por condições da sociedade majoritária (GOES,1996).

Muitas conquistas foram alcançadas para o deficiente auditivo no Brasil: a oficialização do Libras, o direito
do surdo de ter um interprete nas universidades, a obrigatoriedade de formação nas áreas de licenciatura
no ensino superior para surdos, a inclusão de Libras em alguns currículos, entre outras.

O DECRETO nº 5.626/05, que regulamenta a LEI Nº 10.436/2002, visando ao acesso à escola dos alunos
surdos, dispõe sobre a inclusão da LIBRAS como disciplina curricular, a formação e a certificação de
professor, instrutor e tradutor/intérprete de LIBRAS, o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua
para alunos surdos e a organização da educação bilíngue no ensino regular (MEC/SEE, 2008).

2.1 – COMUNICAÇÃO DOS SURDOS

A comunicação consiste no ato de emitir, transmitir e receber mensagens por meio de métodos e/ou
processos convencionados através da linguagem escrita e falada, de outros sinais, signos ou símbolos e de
aparelhamento técnico especializado (KOJIMA e SEGALA (2008).

Para compreender melhor a comunicação dos surdos é importante conhecer a história da sua educação. A
primeira tentativa sistemática de ensinar o deficiente auditivo foi feita na Espanha, no século XVI
(1520-1584), pelo frade benedito Pedro Ponce de Leon (1520-1584). Ele atuou numa época em que
apenas surdos de famílias abastadas tinham preceptores, que se propunham a educar e desenvolver a fala
de surdos da nobreza como condição necessária para preservar seu lugar social ou seus direitos de
herança (GÓES,1996).

O trabalho era desenvolvido solitariamente, pois não desejavam divulgar suas conquistas metodológicas
para que não fossem copiadas por outras pessoas. Através de registros de alunos de Ponce de Leon,
sabe-se que ele priorizava o ensino da escrita das línguas de sinais anterior ao da fala. Essa postura era
contrária ao pensamento da época que defendia a escrita subordinada a fala. A ele cabe o mérito da
invenção do alfabeto manual.

Em 1620, BONNER publica o primeiro livro sobre educação de surdos, que consiste no aprendizado do
alfabeto manual e na importância da intervenção precoce. A primeira escola pública para surdos foi
fundada em Paris (1756), por Abbé de L’Epeé, o seu trabalho educacional era baseado no uso de sinais,
num sistema que incorporava elementos da língua falada, gerando os “sinais metódicos”. Ao fundar a
primeira escola pública da França para surdos, criou oportunidade para desenvolver o que viria a ser a
Língua de Sinais Francesa.

As bases da filosofia oralista, em que o grande valor é atribuído à fala, foi defendida por Samuel Heinicke
(1723-1790), na Alemanha. Nos Estados Unidos o representante manualista mais destacado na educação
de surdos foi Edward Milher Gallaudet (1837-1917) e Alexander Grahan Bell (1847-1922), que
representou o método oralista.

Em 1880, no Congresso de Milão, ficou estabelecida, por votação, a proibição do uso da língua de sinais
nas escolas, na sociedade e na vida familiar, apesar da resistência surda. Assim, com a definição da nova
corrente oralista na educação dos surdos, a linguagem dos sinais, em todas as suas formas, foi proibida e
estigmatizada. Durante quase 100 anos existiu o “império oralista” e o domínio da língua oral pelo surdo
passou a ser uma condição para a sua aceitação no interior de uma comunidade majoritária. O método
oralista perdurou oficialmente por aproximadamente um século.

Em 1960, o americano Willian Stokoe, reconhecendo cientificamente o status de língua, da língua de
sinais, recoloca-a no palco de discussões linguísticas e pedagógicas.

A constatação de que os surdos eram subeducados com o enfoque oralista puro e de que a aquisição da
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língua oral deixava muito a desejar, além da realidade inquestionável de que a comunicação gestual nunca
deixou de existir entre os surdos, fez com que uma nova época se iniciasse dentro do processo educativo
dos surdos com a Língua Brasileira de Sinais. (KOJIMA e SEGALA, 2008)

3 – LIBRAS, A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS

A educação de surdos tem sido objeto de profundas discussões nas últimas décadas, algumas com
influências locais, nacionais ou mesmo mundiais. Com a mudança de paradigma do oralismo para o
bilinguismo, a aprendizagem da língua de sinais, assim como a da leitura e da escrita, passou a ter papel
preponderante na construção de uma nova identidade e autonomia da comunidade surda.

A língua de sinais, com regras morfológicas, sintáticas, semânticas e pragmáticas próprias, possibilita o
desenvolvimento cognitivo da pessoa surda, favorecendo o seu acesso a comunidade majoritária. Os sinais
são formados por parâmetros, como a combinação do movimento das mãos com um determinado formato
num determinado lugar, que pode ser uma parte do corpo ou um espaço em frente ao corpo.

Ao descrever os níveis fonológicos e morfológicos da língua americana de sinais, (GESSER, 2009) ,
apontou três parâmetros que constituem os sinais e nomeou-os:

1. Configuração das mãos – São as formas, as configurações e os desenhos que as mãos tomam na
realização do sinal. Podem ser provenientes do alfabeto manual e dos números ou em outras
configurações não oriundas feitas pela mão predominante do emissor, ou seja, aquela que temos
mais facilidade de movimentação: mão direita para os destros e mão esquerda para os canhotos. A
execução dos sinais pode acontecer com apenas uma mão ou com as duas. Os sinais articulados
com apenas uma mão são produzidos pela mão dominante, que pode ser a direita ou a esquerda,
segundo a conveniência de quem os realiza. Os sinais articulados com as duas mãos são
determinados pelo tipo de interação entre elas, podendo, por exemplo, estarem sobrepostas ou
espelhadas.

O alfabeto manual, também referido como soletramento digital ou datilologia constitui-se, apenas, num
recurso utilizado por falantes da língua de sinais. Não é uma língua, e sim um código de representação das
letras alfabéticas.

No Brasil, o alfabeto manual é composto de 27 formatos ( contando o grafema ç que é a configuração de
mão da letra c com movimento trêmulo ). Cada formato da mão corresponde a uma letra do alfabeto do
português brasileiro. Por ser uma convenção, configura-se de uma forma específica nas línguas de sinais
de cada país.

1. Ponto de articulação (PA) – é o lugar onde incide a mão predominante configurada, podendo esta
tocar alguma parte do corpo ou estar em um espaço neutro vertical (do meio do corpo até à
cabeça) e horizontal (à frente do emissor).

2. Movimento (M) – os sinais podem ou não ter movimento. Constitui-se num movimento complexo
porque durante a realização do sinal engloba o deslocamento de uma ou ambas as mãos no espaço,
abrangendo também dedos, pulso, braço e antebraço.

Ainda segundo Gesser (2009), a partir da década de 1970, as linguistas conduziram estudos mais
aprofundados sobre a gramática da língua americana de sinais, especificamente sobre os aspectos
fonológicos, e apontaram os parâmetros: a orientação da palma da mão e expressão facial/corporal.

4. Orientação da Mão (OM) – os sinais podem ter uma direção e a inversão desta pode significar ideia de
oposição, contrário ou concordância número-pessoal. Indica a posição da palma das mãos para execução
do sinal, tendo o corpo do sinalizador como referência. São basicamente sete tipos de orientação de palma
das mãos para cima ou para baixo, para o corpo ou para frente, para esquerda ou para a direita, ou ainda,
em diagonal.
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5. Expressões faciais e corporais – podem retratar uma interrogação, exclamação, negação, afirmação
e/ou ordem. A significação depende da expressão, que pode mudar o significado de um sinal. A expressão
facial e corporal faz, ainda, a marcação de construções sintáticas, imprimindo ideia de pontuação
(afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa) ou de estados emocionais, como medo, raiva e outros.

Na combinação destes cinco parâmetros, tem-se o sinal. Falar com as mãos é, portanto, combinar estes
elementos que formam as palavras e estas formam as frases em um contexto.

4 – NOVAS TECNOLOGIAS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Inclusão e tecnologia são dois desafios que chegam até a escola no bojo das transformações do mundo
contemporâneo (RAIÇA, 2008).

Essa nova configuração de relações impõe desafios aos educadores pois, além da diversidade de alunos, o
professor também se depara com uma variedade de demandas digitais incorporadas ao sistema
educacional, que vão desde computadores e aparelhos multimídia até sistemas de educação à distância.

As possibilidades tecnológicas hoje existentes configuram novos ambientes de construção e produção de
conhecimentos e mudaram as formas da humanidade se relacionar com o saber, com o ensinar e o
aprender. Condições indispensáveis para a construção de uma escola inclusiva.

Com o avanço acelerado dos recursos computacionais estão se tornando cada vez mais acessíveis os
recursos relacionados com a área de informática. Na medida em que o computador e a internet passam a
permear todas as culturas e favorecer a comunicação e execução de diversas atividades, os recursos da
Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) relacionados à área computacional, também apresentam
avanços acelerados, abrindo novas possibilidades para as pessoas com deficiência, onde se incluem os
surdos. Nesse sentido, destaca Galvão Filho (2012, p.167):

Hoje em dia, é sabido que as tecnologias de informação e comunicação (TIC),
vêm se tornando de forma crescente, importantes instrumentos de nossa cultura
e, sua utilização, um meio concreto de inclusão e interação no mundo. A chamada
cibercultura permeia cada vez mais as diferentes realidades da sociedade
contemporânea, influenciando e reconfigurando os processos de aprendizagem e
desenvolvimento. Essa constatação é ainda mais evidente e verdadeira quando
nos referimos a pessoas com deficiência.

No que se refere às políticas públicas pertinentes à educação inclusiva, observa-se o incentivo a
acessibilidade digital nas escolas, contudo a falta de preparo do professor para ensinar na diversidade é
assinalada como um dos fatores que dificulta a implantação da inclusão no âmbito escolar. Tais políticas
nem sempre estão acompanhadas de capacitação profissional e apoio ao docente, sendo isso um
empecilho para atender as crianças com necessidades educacionais especiais, como a surdez.

4.1- Leitores surdos e acessibilidade digital mediada por Tecnologias de Informação e Comunicação

As tecnologias de informação e comunicação não são neutras. O computador e suas tecnologias
associadas, sobretudo a Internet, tornaram-se mecanismos que transformaram o que tocam ou quem os
toca, motivando a criação de redes de colaboração.

A interação da pessoa surda no mundo da comunicação e da tecnologia envolve instrumentos no mundo
visual como afirma Pinto (2010):

1. Internet – os surdos têm se especializado cada vez mais para buscar seu aprimoramento e utilizam
todas as ferramentas nela existente para a comunicação como: e-mail, MSN, chats,sites de
relacionamento (Orkut, Facebook, Youtube, Twiter e Skype), pesquisa e estudos.

2. TDD (Telecommunications device for the deaf) – o telefone para surdos é um equipamento de
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comunicação telefônica que permite a sua comunicação com outras pessoas, escrevendo suas
mensagens num teclado e visualizando num display as mensagens que lhes são enviadas. A central
da operadora e a atendente faz a intermediação entre o surdo e o ouvinte e vice-versa, quando o
ouvinte não possui o TDD.

3. Smartphone – é um telemóvel com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por meio
de programas executados por seu sistema operacional. Possui características mínimas de hardware
e software e pode ser considerado um telefone celular com as funcionalidades de um PDS (Personal
Digital Assistants) – uma mini agenda computacional digital.

4. Janela de intérprete – fica no canto inferior da televisão em que um profissional faz toda a
interpretação do programa ou parte dele.

5. CDs-ROM bilingues LIBRAS/Português – para crianças surdas em fase de alfabetização.

Fonte: Google imagens.

1. Dicionário de LIBRAS – dicionário ilustrado disponível em blogs.

1. Vídeo LIBRAS com legenda: é um sistema de transmissão de legendas via sinal de televisão e tem
como objetivo permitir que os surdos possam acompanhar os programas transmitidos. A legenda
oculta descreve além das falas dos autores ou apresentadores qualquer outro som presente na
cena: palmas, passos, música, risos, etc.

8. Tradutores eletrônicos de LIBRAS - ProDeaf – aplicativo digital de tradução para textos e conversações
em Libras.

9. Livros eletrônicos e DVDs interativos com literatura, jogos, atividades pedagógicas, lúdicas e educativas
bilíngues.

10. Skype – mídia digital que faz transmissões audiovisuais via internet em tempo real.

11. Teclado Lightwriter – possibilita que as frases digitadas sejam lidas e escutadas ao mesmo tempo.
Possui um sintetizador de voz que reproduz as palavras digitadas no teclado. (Figura 20)

As políticas de ensino inclusivo e as políticas pertinentes à acessibilidade tecnológica na escola enfrentam
obstáculos de ordem material, educacional e atitudinal, visto que tais políticas nem sempre estão
acompanhadas de capacitação profissional e apoio ao docente (RAIÇA, 2008).

O uso de novas tecnologias de informação e comunicação não implica no abandono dos recursos que
fizeram história na educação. No entanto, há de se considerar que a ausência de políticas sérias na
distribuição de informação e no acesso aos recursos tecnológicos por parte dos professores e alunos
corre-se o risco de se expandir o processo de exclusão social.

CONSIDERAÇÔES FINAIS

Ao final do estudo constatou-se que o percurso histórico da educação para surdos assinala um trajeto
inicialmente gestualista, com tímida preocupação educacional, em outro momento, predominantemente
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oralista, como único caminho possível de aprendizagem e integração social.

O paradigma da inclusão social dos surdos constitui-se num processo claramente delineado na história da
educação especial, que tem passado nos últimos anos, por mudanças no contexto nacional e internacional.

A proposta da educação inclusiva intensifica-se a partir da Conferência Mundial de Jointiem (Holanda,
1990), que apontou para a Educação para Todos, e foi retomada na Conferência Mundial sobre
Necessidades Especiais (Espanha, 1994), que culminou na Declaração de Salamanca. Os princípios da
inclusão são aplicados não somente aos alunos com deficiência, mas a todos os alunos. As questões
desafiadoras enfrentadas pelos alunos e educadores nas escolas não permitem que ninguém se isole e/ou
se concentre numa única necessidade ou em um grupo-alvo de alunos.

A surdez como deficiência pertence a uma narrativa assimétrica de poder e saber, e o seu aspecto cultural
é ainda mais difícil de ser aceito quando os discursos recaem e se fixam no fenômeno relacionado com a
visão patológica. Ao longo da história, os surdos travaram batalhas pela afirmação de sua identidade, de
sua comunidade, da sua língua e de sua cultura, até alcançarem o reconhecimento que têm hoje.

O surgimento e a utilização de novas tecnologias – como jogos, comunidades virtuais, vídeos em Libras,
CDs-ROM, redes sociais entre outras – contribuem para motivar os deficientes auditivos, ampliando o
campo da educação, sem alterar os procedimentos formais, pois o aperfeiçoamento das práticas
pedagógicas requer autoconhecimento e tecnologia.
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