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Resumo:

A proposta deste artigo é apontar de que maneira as tecnologias tem contribuído para o
desenvolvimento da aprendizagem dos surdos, bem como, os estudos de libras nas escolas. A
temática em questão é abordada mediante o aprofundamento teórico-metodológico, do qual esse
estudo tem a intenção de procurar aproximar, porém, sem a intenção de esgotá-los. Este artigo é
baseado na pesquisa bibliografia, abordando temas que discutem o enfrentamento atualmente das
adversidades, apontando as tecnologias na educação como vantagens e também analisando a
importância da interação professor aluno no ensino de libras via ferramentas e tecnologias assistivas
de aproximação com o social e a inclusão pedagógica, servindo de base para sustentação teórica e
prática.

Abstract:

The proposal of this article is to point out how technologies have contributed to the development of
deaf learning, as well as the study of pounds in schools. The theme in question is addressed through
the theoretical-methodological deepening, which this study intends to seek to approximate, however,
without the intention of exhausting them. This article is based on the literature research, addressing
themes that discuss the current confrontation of adversities, pointing out the technologies in
education as advantages and also analyzing the importance of student teacher interaction in the
teaching of pounds via tools and assistive technologies approaching the social and pedagogical
inclusion, serving as a basis for theoretical and practical support.

Resumén:

La propuesta de este artículo es señalar cómo las tecnologías han contribuido al desarrollo del
aprendizaje de las personas sordas, así como al estudio de las libras en las escuelas. El tema en
cuestión se aborda a través de la profundización teórico-metodológica, que este estudio pretende
aproximar, sin pretender agotarlas. Este artículo se basa en la investigación bibliográfica, abordando
temas que discuten la confrontación actual de las adversidades, señalando las tecnologías en la
educación como ventajas y también analizando la importancia de la interacción de los estudiantes
docentes en la enseñanza de las libras a través de herramientas y tecnologías asistenciales que
abordan la inclusión social y pedagógica, sirviendo de base para el apoyo teórico y práctico.
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INTRODUÇÃO

As tecnologias têm influenciado significativamente na realidade da humanidade nos diversos setores.
A evolução, avanços e aplicações, podendo dividir gerações, as formas de manipulação das
ferramentas e até mesmo passando pela transformação textual, analógica até chegar à era digital com
comunicação interativa e em tempo real.

A utilização das tecnologias tornou-se necessária na atualidade, pois, as facilidades que estas
propiciaram, a exemplo da comunicação que reduziu a distancia, a venda de produtos pelas redes
sociais, esses são apenas alguns benefícios assegurados pelas tecnologias. Ainda, seguido de aparatos
com a finalidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas com base em sistema de informação e
comunicação, servindo para romper barreiras de qualquer especificidade na sociedade. Porém, um
dos fatores que mais evoluiu com as tics foi o educacional, também visível na realidade de todos os
sujeitos que dela direta ou indiretamente necessitam ou utilizam na busca de aprendizagem e
aperfeiçoamento do ensino, seja na forma de mediar e aproximar os sujeitos. O diretor, o professor,
os pais, passando pela comunidade até chegar aos alunos, sendo assim todos considerados indivíduos
do processo de ensino aprendizagem mediante as tecnologias e a informatização.

Na educação, as tecnologias remetem ao uso da informática e posteriormente a internet e suas
variadas fontes comunicacionais, dentre elas o e-mail, ou seja, o correio eletrônico na qual substitui a
carta geralmente enviada via companhia dos correios e telégrafos, o sms, o facebook e o whatssap,
sendo este último o mais recente aplicativo de interatividade mundial. Ainda, em se falando de
tecnologias, não poderia ficar de fora as assistivas que contribui para propiciar habilidades funcionais
de pessoas com deficiência e desenvolver independência aos incapacitados com deficiência. Assim, é
possível destacar alguns, como o implante coclear também conhecido como unidade FM, aparelhos
auditivos, o closed caption (legendas na modalidade escrita) nesse caso segunda língua para os
surdos, loop auditivo, telefones de texto e sinalizadores visuais de alerta. Essas garantindo aos
deficientes auditivos seu espaço com o meio social e principalmente para a educação. Entretanto,
cabe ao portador verificar com qual delas mais se identificam e consequentemente adaptar se as
funcionalidades. Logo, estas têm auxiliado beneficamente à aprendizagens de portadores
necessidades especiais, nos quais tem se notado um avanço baseado na inclusão dos alunos surdos
em classes regulares.

No âmbito pedagógico, as T.A são bem aceitas como instrumento que possibilita a interação e
mediação através de equipamentos visuais espaciais no setor educacional presencial ou mesmo na
educação á distância, juntamente com todas as suas ferramentas de aprendizagem permite ao aluno se
comunicar em tempo real com o objeto a ser estudado com flexibilidade.

O processo interativo estabelecido pelas tics adaptativas aos surdos, permite que alunado e ao
professor um contato maior que vai além de tempo e espaço da sala de aula convencional que
atualmente se encontra bastante evoluído, como também as relações pessoais e interpessoais
localizadas fora da escola.

O presente artigo visa apontar de que maneira as tecnologias tem contribuído para o
desenvolvimento da aprendizagem dos surdos e o estudos de libras nas escolas, sendo assim, como o
tema escolhido enfrenta atualmente as adversidades, apontando as tecnologias na educação como
vantagens e também analisando a importância da interação professor aluno no ensino de libras via
ferramentas e tecnologias assistivas de aproximação com o social e a inclusão pedagógica, servindo
de base para sustentação teórica e prática.

AS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO
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Pensar sobre a utilização das tecnologias na educação, não somente envolve as práticas pedagógicas,
mas também as praticas de gestão no espaço escolar e políticas governamentais ou privadas, que
influencie a infoinclusão.

A definição de tecnologia não se restringiu apenas á informática e suas ferramentas. Este processo
envolve vários meios de comunicação e sofre alteração através dos tempos. A escrita é considerada
um meio comunicacional, sendo este o mais antigo e classificando-se com gênero textual, sem
dispositivos eletrônicos para interatividade em classe, possibilitando o ensino coletivo e individual.
Em seguida surgiram os analógicos, onde se inicia uma pequena introdução tecnológica como DVD,
televisão, rádio, considerado um grande progresso se comparado a anterior, nesta o aluno já começa
a dominar o audiovisual. Por seguinte chegamos à era digital no setor escolar; a informática, celular,
a internet, software, web, twitter, facebook, You tube, instagram, whatssap, e-mail (correio
eletrônico, Orkut, home - Page, sites entre outros. Todas as ferramentas citadas anteriormente, são
consideradas os meios mais recentes e interativos no qual estabelecem relações de interatividade de
homem com a máquina. Dessa ação, surgiu consequências em setores diversos, b principalmente na
área da educação, facilitando o desempenho do professor em sala de aula por meio de uma
metodologia inovadora, facilitadora, flexível e interativa.

O acesso à internet cresce cada dia. Segundo o IBOPE Nielsen, em novembro de 2009 foi estimado
que houvesse 36.7 milhões de usuários ativos de Internet e que em novembro de 2010 aumentou para
43.6 milhões, enquanto que o número de pessoas com acesso também teve a mesma tendência, de
46.8 milhões subiu para 54.5 milhões (IBOPE NIELSEN, 2011). Estes dados podem ser
complementados com os registros do IDC de 16.187.334 conexões de banda larga no Brasil,
calculados somando os acessos móveis com os acessos fixos, no primeiro semestre de 2010. Dessa
forma foi superada a meta de 15 milhões de conexões até o final de 2010 (IDC, 2010).

Segundo dados do IBGE, o Brasil tem hoje 20 milhões de pessoas incapazes de ler e escrever.
Entretanto, ainda não se sabe quantos são os analfabetos digitais, aquela categoria de pessoas
despreparadas para viver a interação com as máquinas. A precariedade de condições a que essas
pessoas estão submetidas colocam-nas integrando os índices do desemprego e do trabalho informal,
crescentes em nossa realidade, esses são denominados “excluídos digitais” (BAGGIO, 2000).[1]

Para chegarmos a todos estes fatores citados acima, é preciso aceitação da sociedade que muitas
vezes ainda tem dificuldades de adaptação talvez por medo de se deparar com o inesperado, ou
mesmo por se recusar a conhecer o novo com todos seus avanços e todas as perspectivas futuras,
porém o que não impede que, logo a escola acabe se inserindo neste mundo informatizado,
fascinante, cheio de novidades, mobilidade e que sofre constantes transformações. Não esquecendo
que este desenvolvimento afetou definitivamente o campo de produção e de trabalho do professor,
pois alguns ainda precisam ser capacitados e atualizados para com estas inovações, assim
conseqüentemente levá-los ao espaço da sala de aula, onde serão expostos todos os conhecimentos
adquiridos, podendo aplicá-los e obter resultados e êxitos no planejamento e elaboração de suas
atividades.

O termo inovação é altamente traiçoeiro, sendo ao mesmo tempo sedutor e
enganoso: sedutor, porque implica melhoramento e progresso, ao mesmo
passo que em realidade apenas significa alguma coisa de novo e diferente.
Enganoso, porque desvia a atenção da substância da atividade em causa-o
aprendizado em favor do cuidado da tecnologia da educação (HBERMAN,
1973).

Segundo Toffler (1970, p. 323-4):

A tecnologia do amanhã requer não milhões de homens levemente
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alfabetizados prontos para trabalhar em uníssono em tarefas infinitamente
repetitivas, nem conscientes de que o pão se consegue com a submissão
mecânica á autoridade, mas sim de homens que possam fazer julgamentos
críticos, que possam abrir caminhos através dos ambientes novos que sejam
rápidos na identificação de novos relacionamentos numa sociedade em rápida
mutação.[2]

Recentemente o ensino de libras tornou se obrigatória por meio do decreto 5.626 de dezembro de
2005 e lei número 10,435 de 24 de abril de 2002, na qual homologa e estabelece a libras como
primeira língua dos surdos no Brasil. Assim, nota se que existe uma preocupação com a inclusão
dentro da educação por parte das politicas publica atual.

A necessidade de estabelecer o cumprimento desses requisitos os quais se encontram inclusive em
outras legislações, além da especifica citada anteriormente. O ECA em seu inciso 1° artigo 11
específica as questões relacionadas ao atendimento especializado, a LDB assegura a formação de
profissionais com formação em libras, bem como a oferta de matrículas na rede pública regular ou
mesmo em turno oposto como salas de recursos para reforçar a aprendizagem e até mesmo livros
paradidáticos. A própria Constituição Federal quando apresenta a formação integral do indivíduo,
também assegura a inclusão de portadores de necessidades especiais na rede regular de ensino, o que
só reforça a importância do ensino da língua brasileira de sinais.

O QUE SÃO TECNOLOGIAS ASSISTIVA? E QUAIS AS POSSIBILIDADES NO ENSINO?

Tecnologia assistiva são recursos e serviços que visam facilitar o
desenvolvimento de atividades diárias por pessoas com deficiência. Procuram
aumentar as capacidades funcionais e assim promover a independência e a
autonomia de quem as utiliza. (MELO, 2007, p. 94).

Segundo Melo, atualmente tem se falado com grande intensidade sobre a acessibilidade no tocante
aos recursos facilitadores da aprendizagem que permite ao aluno com necessidades especiais resolver
e praticar ações sem a ajuda de outras pessoas em muitas das ocasiões, porém com maior
interatividade e rapidez.

Embora a maioria das mensagens trocadas via internet seja puramente textual, as tecnologias
adaptativas também oferecem a possibilidade do envio de sons e imagens ou arquivos de outros tipos
anexados à mensagem. Assim, essas adaptações tornaram-se excelente ferramentas de
compartilhamento de informações e conteúdos diversos, que reduz ainda a distância entre pessoas
portadoras de necessidades especiais.

Para o CAT (Comitê de Ajudas Técnicas), o campo da significação das TA é ampliado de maneira
ainda mais significativa no tocante a sua utilização na educação com AEE (Assistência Educacional
Especializado), também caracteriza os mecanismos assistivos como essenciais para a dinâmica da
inter-relação, possuindo como enfoque na educação inclusiva.

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias,
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à
atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de
vida e inclusão social (BRASIL, 2009).
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Há grandes possibilidades de se lecionar utilizando uma metodologia criada estrategicamente para se
trabalhar em sala de aula com alunos especiais, deixando-os autônomos diante das possibilidades de
aprendizagem no quesito interação funcional com o meio social. O professor cria sua página pessoal
e a partir dai, começa a utilizá-la como instrumento de mediação e interação.

O aluno envia suas dúvidas, envia textos, trabalhos, e até mesmo ter contato audiovisual e espacial
visual, ou mesmo vivencia presencialmente diversas situações dentro da escola que a comunicação
acontece sem muitas dificuldades.

Trata-se de entender que se criaram novas formas de comunicação, novos
estilos de trabalho, novas maneiras de ter acesso e de produzir
conhecimentos. Compreender-los em toda a sua dimensão nos permitirá criar
boas práticas de ensino para a escola de hoje&39; (LITWIN, 1997, p. 131).

Ainda, à medida que acontece a comunicação entre surdos e falantes, ou entre interlocutores de
mesmo língua, a motivação faz expandir de forma benéfica a assimilação dos conteúdos e das
relações sociais.

ESTRATEGIAS DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS COMO INSTRUMENTO DE
MEDIAÇÃO

As estratégias pedagógicas utilizadas pelo professor podem transformar as aulas em processos
contínuos de informação e comunicação, por meio de pesquisas, onde é possível construir
conhecimentos individuais e grupais na pratica de ensino de Libras. Logo, com a inclusão de
recursos midiáticos ao currículo da escola e consequentemente e ao planejamento educacional
possibilita a dinâmica da socialização com aprendizagem dos surdos.

Portanto, adotar a concepção de design educacional como base da prática pedagógica com o uso das
tecnologias proporciona a integração de diferentes mídias ao currículo, com foco na aprendizagem
do aluno, em sua realidade de vida, interesses e preferências de aprendizagens (CAVELLUCCI;
VALENTE, 2004).

O contingente de recursos materiais humanos e tecnológicos é bastante abrangente, pois o
desenvolvimento de software, ou seja, as tecnologias assistivas, tem propiciado a visualização de
aulas em libras, as plataformas de ensino em tempo real, e o mais recente a criação do primeiro
desenho em libras para auxiliar na alfabetização dos discentes iniciais, como também, aos que já
possuiu algum entrosamento mesmo que superficial com essas ferramentas, entre outras. Nesse caso,
é importante salientar que o sentido visual como estímulos para desenvolver sua linguagem, onde
esta é representada pelos seus membros superiores no qual se torna a representação da sua fala,
portanto configura as diversas possibilidades no processo de aprendizagem em língua brasileira de
sinais.

PRODUTOS: Aparelhos de amplificação sonora. Sinalizadores sonoros de ambiente, Amplificador
para uso de linha telefônica e telefone para surdos, Hearing Loop (aro magnético), para recepção
auditiva em eventos o que é pouco usado no Brasil, Softwares para reabilitação de fala, Material de
acessibilidade em LIBRAS como CD-ROM, DVD e outros formatos digitais, Implante coclear,
Computadores, celulares e outros recursos de comunicação por internet;

METODOLOGIAS, ESTRATÉGIAS E PRÁTICAS: Adaptação do meio ambiente através de
sinalização escrita, recursos visuais e sonoros, Difusão da Língua de Sinais através da formação e
capacitação de professores e interpretes;
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RECURSOS E SERVIÇOS: Fonoaudiologia para a reabilitação auditiva e da fala, Closed caption,
Centrais de intermediação eletrônica entre surdo e ouvinte, Mensagens escritas no celular, SMS e
mensagens instantâneas, MSN, SKYPE, YOUTUBE, ORKUT, FACEBOOK e Chats em vídeo,
Leitura labial e Interprete de sinais.

Vale destacar aqui alguns exemplos de produtos que reforçam a importância e a utilidade das
tecnologias para a comunicação e recepção de uma educação especial em libras, além dos já citados
anteriormente, no qual esse suporte se dá principalmente com a evolução de pesquisas e experiências
bastante atualizadas.

O Closed caption que é visto como instrumento de possibilidades e funcionalidades que podem ser
usados na educação como forma de transmissão de dados, inclusão digital, contato extraclasse e
instrumento de produção de texto e conteúdo. Assim garante sempre que os alunos tenham acesso ao
conhecimento na escola por meio do espaço visual com apresentação das legendas em atividades de
aula expositivas de filmes, documentários entre outros, bem como a utilização fora do espaço escolar
que oferece a flexibilidade para contribuição de sua independência.

Em se tratando do contexto visual, na década de 60 surgiu o Tele Typewriter (TTY) que é um
sistema de alerta que permite os surdos se comunicarem por um sistema de alerta em telefonia fixa,
porém atualmente, essa ferramenta de interação passou a vir inclusa em notebook e celulares, o que
ampliando a funcionalidade dos deficientes auditivos.

O implante coclear ou ouvido biônico é introduzido por meio de uma pequena cirurgia, onde um
processador tende a ampliar as ondas sonoras para o surdo ouvir, logo, esta ferramenta somente
poderá ser utilizada para pessoas com um grau de surdez não profunda, ou mesmo que tenha
possibilidade de futuramente comunicar se por meio da fala. O som reproduzido pelo ouvido biônico
fica localizado na parte interna do ouvido e vai transmitindo os sons para o cérebro, ainda, sendo
controlado por sensores de aumento à medida que o surdo adapta a sonoridade.

O FM é considerado um dos mais completos no tocante aos benefícios em todos os níveis, discreto,
reconhece e compreende a fala com autenticidade, compatível com implante coclear e outros tipos de
aparelhos auditivos mais comuns, indicador led o que demostra de forma visível que a comunicação
está sendo realizada simultaneamente.

Os professores em geral, ainda estão utilizando as tics para ilustrar aquilo que já vinham fazendo
para tornar as aulas mais interessantes. Mas ainda falta o domínio técnico-pedagógico que lhes
permitirá, num futuro próximo, modificar e inovar os processos de aquisição do conhecimento.

O importante é combinar o que se pode fazer melhor em sala de aula, conhecer, motivar, reencontrar
com o que é possível fazer para comunica - se quando for necessário e também acessar os materiais
construídos em conjunto na hora em que cada um achar conveniente, ou mesmo adaptar aos já
elaborados. Segundo Paulo Freire em seu livro pedagogia da autonomia, diz que ensinar não é
transferir conhecimento, mas criar possibilidades de sua construção e elaboração. Dai cabe ao
professor estudar a melhor forma de utilizar os métodos inclusivos aos alunos com deficiência
auditiva para que sejam não somente inclusos, porém sujeitos ativos em sua totalidade.

A INCLUSÃO PEDAGOGICA NO ENSINO DE LIBRAS

O ensino de libras deve ser oferecido desde a educação infantil até a superior. O artigo 14, da lei
numero 10.436/02, estabelece que as instituições de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às
pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas
atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de
educação, desde a educação infantil até à superior.
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O ensino de libras tem sido propiciado desde a educação infantil por meio de professores
especializados e com habilidades em desenvolver o ensino inclusivo, porém ainda existe uma
carência de profissionais capacitados. Os recursos pessoais como docentes e materiais como suporte,
também dão ênfase ao desenvolvimento sistematizado no tocante a comunicação dos surdos e a
promoção de sua autonomia educacional sem restrição as relações interpessoais.

Em 2007, a revista nova escola apresentou uma reportagem na qual descrevia a importância dos
suportes pedagógicos no ensino regular e nas salas multifuncionais. Assim, é perceptível que o
ensino de libras está assegurado inclusive pelo Plano Nacional de Educação, nas metas 4 e 8, que
estabelece a superação das desigualdades e a valorização das diversidades, promovendo a equidade.
E para que sejam asseguradas estas regras o empenho da sociedade é primordial.

A linguagem informatizada e atualmente virtual tem contribuído para um ótimo envolvimento,
podendo testar e refletir sobre ilimitados usos como apoio pedagógico. O processo de definição de
trabalho e assistividade na prática da libras, dar-se a partir de seleções de meios, elaboração de
materiais e de fatores relacionados à finalidade do programa de aprendizagem adotado, inclusiva as
características socioculturais dos envolvidos, pois é necessário a contribuição de muitos envolvidos,
como família e o próprio sujeito que precisa sentir se incluso e aptoa participar do processo de
desenvolvimento ao compromete se com as atividades desse plano de ação.

Sem a clareza e análise desses elementos, fica impossível avaliar o rendimento e construções de
significativas do ensino de libras. Portanto não bastaria oferecer sala de recursos especializada se não
tiver professores capacitados para atender as necessidades educacionais ou mesmo sociais.

A criação de ambientes colaborativos demanda ferramentas que nos
possibilitem ajudar a colaborar - para compartilhar informações, coordenar
nossos esforços individuais, trabalhar cooperativamente como membros dos
muitos processos formais e informais em equipes e grupos de trabalho que
constituem empresas (O´BRIEN, 2006).

Assim, na obtenção de êxito ainda maior, todo este processo necessita de gerenciamento conforme as
configurações complementares presentes nos grupos, propiciar aparatos físicos e materiais como
instrumento que corrobore com a realidade do educando em língua brasileira de sinais.

Os sistemas colaborativos são sistemas de informação baseados em
tecnologias de rede que visam facilitar a execução de trabalhos em grupos, a
fim de oferecer aos seus usuários formas de interação, controle, coordenação
colaboração e comunicação entre as partes envolvidas, mesmo que seus
usuários estejam em locais e tempos distintos (CAMARGO, KHOURI,
GIAROLA, 2005).

Considerações finais

As tecnologias e suas aplicações estão expostas em toda a sociedade, só que não como simples
objeto de uso, mas como acessório indispensável em qualquer situação ou circunstancia nos dias
atuais, onde a humanidade está cada vez mais dependente desta evolução, podendo contribuir para
saúde, educação, meio ambiente, entre outras especialidades.

A inserção das tecnologias assistivas, sejam elas novas ou não ainda no tocante ao espaço escolar,
tem um grande potencial e traz aspectos favoráveis a educação. Cabendo aos educadores procurar ter
conhecimento sobre as tecnologias e sua utilização consciente, crítica e planejada, visando no
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processo de aprendizagem melhoria significativa.

As tecnologias adaptativas ao ensino de libras como ferramenta pedagógica que oferece
possibilidades de incluir o aluno portador de surdez a sala de aula regular, a uma aprendizagem
significativa e não mecânica, bem como podendo levar todo conhecimento adquirido para os seus
aspectos sociais e pessoais, o que significa inclusão social.

Na educação, sua aplicação da TA tem sido muito positiva oferecendo subsídios práticos e eficientes
obtendo-se resultados objetivos.

Assim, a escola também necessita acompanhar tais transformações, para poder exercer autonomia
diante possíveis situações previstas ou não no espaço da sala de aula. Portanto, com base nas
políticas públicas e respeito com as diferenças, a libras deve ser incorporada a todos surdos ou
falantes, porém visando a inclusão.
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