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Resumo

A cultura surda caracteriza-se pela luta histórica. Os surdos, em sua história, foram privados de
utilizarem sua língua natural por muito tempo, demonstrando a difícil relação com a sociedade
ouvinte. Considerando essas premissas, este trabalho, caracterizado como Relato de Experiência,
busca descrever e analisar os impactos das redes sociais, especificamente, do Instagram, para o
ensino e a aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais, através da criação da conta @librasdafasi,
administrada pelo autor desse texto, criada em janeiro de 2019 e possui, no momento da escritura
desse relato, o total de 45.900 seguidores. Acreditamos que as interações entre os participantes do
referido perfil, promovem aprendizagens sobre a comunicação entre surdos e ouvintes, através da
conexão entre Libras, língua portuguesa, da empatia, da acessibilidade, enfim, do respeito às
diferenças.

Abstract

Deaf culture is characterized by historical struggle. Deaf people in their history have been deprived
of using their natural language for a long time, demonstrating the difficult relationship with hearing
society. Considering these premises, this work, characterized as Experience Report, seeks to describe
and analyze the impacts of social networks, specifically Instagram, for teaching and learning the
Brazilian Sign Language, through the creation of the @librasdafasi account, managed by author of
this text, created in january 2019 and has, at the time of writing this report, a total of 45,900
followers. We believe that the interactions between the participants of this profile promote learning
about the communication between deaf and listeners, through the connection between Libras,
Portuguese language, empathy, accessibility, in short, respect for differences.

Resumen

La cultura sorda se caracteriza por la lucha histórica. Las personas sordas en su historia se han visto
privadas de usar su lenguaje natural durante mucho tiempo, lo que demuestra la difícil relación con la
sociedad auditiva. Teniendo en cuenta estas premisas, este trabajo, caracterizado como Experience
Report, busca describir y analizar los impactos de las redes sociales, específicamente Instagram, para
la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje de señas brasileño, a través de la creación de la cuenta
@librasdafasi, administrada por autor de este texto, creado en enero de 2019 y, al momento de
escribir este informe, tiene un total de 45,900 seguidores. Creemos que las interacciones entre los
participantes de este perfil promueven el aprendizaje sobre la comunicación entre sordos y oyentes, a
través de la conexión entre Libras, idioma portugués, empatía, accesibilidad, en resumen, respeto por
las diferencias.
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Introdução

A história da educação nos revela que em cada época e sociedade, tem sido pensado um tipo de
sujeito de educação com demanda originária da sociedade e também do setor produtivo. Não
obstante a isso, vemos que nos dias atuais ainda encontramos percepções de educação muito
arraigadas ao modelo grego de homem perfeito, numa determinada hora valorizamos o corpo
perfeito, em outro momento valorizamos o intelecto (SAVIANI, 2007).

Nesse percurso, de idas e vindas, observamos que desde meados dos anos 90 do século passado, após
a Declaração de Salamanca, documento qual o Brasil é signatário, muitas foram às tensões, debates e
mudanças que começaram a provocar os sistemas de ensino no sentido de repensar a educação, e
especial daqueles que possuam alguma deficiência.

Já a Língua Brasileira de Sinais é um idioma que utiliza as mãos para se comunicar, é captada pela
visão, pelas expressões faciais e pelos movimentos corporais. Por isso, considera-se não mímica, não
linguagem, e sim uma língua natural. É uma língua utilizada pela comunidade surda brasileira,
porém todos os surdos não utilizam, pois a falta de contato com a Libras não é para todos, em um
país excludente. Tendo suas regras gramaticais próprias, possibilitando assim, o desenvolvimento
linguístico da pessoa surda, favorecendo o seu acesso aos conhecimentos existentes na sociedade. O
surdo utiliza a língua para se comunicar através do espaço-visual, e da experiência visual. Vale
ressaltar, que o surdo compreende e interage com o mundo por meio dessas experiências visual,
assim manifesta sua cultura principalmente pelo uso da Libras.

Aprender essa língua não é apenas decorar o alfabeto ou um simples dicionário, vai além, pois tem
que haver o contato direto com o surdo. Em todo o mundo, os surdos expandem seus horizontes
usando uma rica língua de sinais. Alguns termos eram utilizados erroneamente, hoje são
inadequados, tais como surdo-mudo, deficiente auditivo. Sabe-se que em certas áreas de
comunicação ainda se utiliza esses termos.

O fato de uma pessoa ser surda não significa que ela seja muda. Lembra-se que a mudez significa
uma pessoa que não emite sons através das cordas vocais. Já o deficiente, não participa da associação
e não sabe Libras, o surdo é aquele que tem a Libras como sua língua.

Percebe-se que a cultura surda é comum as outras, na cultura indígena, por exemplo, nós temos:
língua indígena, danças indígenas, caça, pesca, coleta, índios que convivem com a natureza, escola
indígena. Já na cultura surda, temos a Língua Brasileira de Sinais (Libras), visão e mãos, campainha
de luz, TV com legenda, mensagem, vibração com relógio, tecnologia, histórico, político, identidade
surda, comunidade surda, associação de surdos, linguística, escola bilíngue.

Strobel (2013), afirma que a cultura surda e o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de
modificá-lo a fim de se torna-lo acessível e habitável ajustando-os com as suas percepções visuais,
que contribuem para a definição das identidades surdas e das comunidades surdas. Assim, sabe-se
que a cultura surda caracteriza-se pela luta histórica, movimento político, principalmente pela
diferença linguística.

Considerando essas premissas, este trabalho, caracterizado como Relato de Experiência, busca
descrever e analisar os impactos das redes sociais, especificamente, do Instagram, para o ensino e a
aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais, através da criação e interação da conta @librasdafasi,
administrada pelo autor desse texto, foi criada em janeiro de 2019 e possui, no momento da escritura
desse relato, o total de 45.900 seguidores.

Como diz Vinícius de Moraes, no início desse texto, “a vida é a arte do encontro”, nas redes sociais
nos encontramos uns com os outros, interagindo, aprendendo e ensinando nas mais diferentes formas
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de expressão, através da língua portuguesa, da Língua Brasileira de Sinais, da empatia, da
acessibilidade, enfim, do respeito às diferenças.

1. Língua Brasileira de Sinais: marcos legais

Somos observadores, que todo processo de mudança é lento e gradual, mas no caso da educação
inclusiva, a luta e o ensinamento do status quo operante se faz necessário a cada dia, pois são grandes
os seus obstáculos e as formas de invisibilização desses sujeitos na escola, pois há por parte de
alguns gestores e educadores, certa resistência na produção de novos sentidos, e práticas curriculares
que permitam que a atuação inclusiva transponha os limites da acessibilidade.

A Declaração Salamanca (1994) traz como meta internacional que o desenvolvimento de escolas
inclusivas deve oferecer serviços a uma grande variedade de alunos em ambas as áreas rurais e
urbanas requer a articulação de uma política clara e forte de inclusão junto com provisão financeira
adequada - um esforço eficaz de informação pública para combater o preconceito e criar atitudes
emancipadoras e positivas - um programa extensivo de orientação e treinamento profissional - e a
provisão de serviços de apoio necessários. Diante disso, sabe-se que o direito fundamental à
educação é dever do Estado e exige a sua implantação como direito subjetivo de toda população, em
especial, as pessoas com deficiência.

Nesse sentido, se faz necessário mencionar a definição trazida na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Básica 9.394/96, em que destaca-se o atendimento educacional especializado gratuito aos
educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular
de ensino (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013).

Houve mudanças em todos os seguintes aspectos da escolarização, a exemplo de: currículo, prédios,
organização escolar, práticas pedagógicas, avaliação, pessoal, filosofia da escola e atividades
extracurriculares, são fundamentais para se construir paulatinamente um projeto de escola e educação
inclusiva.

Segundo Xerez (2015) admite-se que a utilização do termo pessoas com deficiência tem uma história
a ser apresentada no decorrer do trabalho, assim como, a explicação das suas características, como
forma de justificar o seu uso. O conceito “pessoas com deficiência” será adotado no presente
trabalho, com exceção dos dispositivos legais. Esta deficiência encontra-se, isto sim, relacionada a
limitações na prática de certas atividades, que exigem adequações específicas que visem melhor
regular a atuação dessas pessoas no meio social.

De acordo com Xerez (2015), verifica-se, portanto, que a deficiência não equivale à enfermidade.
Desta forma, evidencia-se a necessidade do Estado, ao prestar educação para pessoas com
deficiência, garantir a preservação de sua individualidade e as particularidades de cada um e oferecer
mecanismos para que essas pessoas com limitações possam exercer esses direitos de forma regular,
através de uma educação inclusiva. Assim, o Estado, especificamente às pessoas com deficiência,
deve assegurar e, também, respeitar o direito à educação inclusiva nas Instituições de Ensino.

Conforme Gesser (2009), a caracterização da comunicação dos surdos é visuo-espacial, e a dos
ouvintes oral-auditiva. Os surdos, em sua história, foram privados de utilizarem sua língua natural
por muito tempo, demonstrando a difícil relação com a sociedade ouvinte. Na idade Média, os
colégios forçavam o uso da língua oral ou leitura labial, caso não obedecessem às imposições da
época, eram castigados, podendo até ter suas mãos amarradas para não sinalizar. Em resposta a toda
a agressão sofrida, os surdos tiveram que recorrer a asilos e escolas internas para receberem
educação, as políticas de exclusão eram claras.
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Gesser (2009) destaca que no Brasil a história não foi diferente, a língua de sinais era vista como um
código secreto, eram usadas às escondidas, pois era proibida. A língua de sinais, diferente das
línguas minoritárias não acabou e não acabará, pois é a forma natural dos surdos comunicarem-se, a
perseguição não a aboliu, pelo contrário, fez com que se integrassem cada vez mais e houvesse a
troca e o aperfeiçoamento desta.

Para humanizar-se, de Aristóteles a Descartes, acreditava-se que o domínio da fala era o critério
consensual, portanto, como os surdos não possuem a oralidade, logo, eram definidos como seres
selvagens. Muitos acreditavam que a sinalização entre os surdos era uma espécie de código secreto,
por não compreenderem os sinais. A língua de sinais possui as características de uma língua e não se
restringe ao alfabeto manual (GESSER, 2009, p. 24).

Percebe-se que as línguas de sinais não originadas das orais, mesmo havendo empréstimos,
alternância e trocas linguísticas, mas não quer dizer que tenham raízes históricas nas línguas orais.
Segundo Gress (2009), em 1855, um surdo francês chamado Ernest Huet chegou ao Brasil com o
apoio do Imperador dom Pedro II, para criar a primeira escola para surdos brasileiros, e o fato se deu
no mês de setembro em 1857. Atualmente, a escola é denominada como Instituto Nacional de
Educação de Surdo (INES), localizada no Rio de Janeiro. De acordo, com Parâmetros Curriculares
Nacionais:

A língua portuguesa é uma unidade que se constitui de muitas variedades,
então, dizer que todos os brasileiros falam o mesmo português é uma
inverdade, na mesma proporção em que é falso afirmar que todos os surdos
usam a mesma língua de sinais (GESSER, 2009, p. 30).

Assim, é necessário reconhecer que no Brasil há duas línguas em uso e funcionamento: língua
portuguesa e a Língua Brasileira de Sinais.

2. Libras e as redes sociais: um diálogo possível

No mundo globalizado, não se pode negar a força que o convívio em redes sociais adquiriu ao longo
dos tempos, percebe-se neste século. Mas é contraditório, pois alguns aplicativos não foram tocados
pela inclusão. Os internautas não querem somente assistir televisão, também, quer compartilhar sua
opinião sobre a programação, e o registro dessa opinião na web é o que legítima esse público ativo
na mídia, e para isso ser inclusiva, deve-se oferecer ferramentas a eles.

As redes sociais são um fenômeno que alteram o quadro do dia a dia. Por norma, utilizadores
estabelecem preferencialmente relação com pessoas que fazem previamente parte do seu mundo
offine, (LAMPE, et al. 2006), ainda que estabeleçam também novos contatos. Ainda assim,
compreender a vida social no hoje, tem-se que conhecer as redes sociais online já que alteraram a
forma de comunicação das pessoas nos últimos anos.

Ao criar um perfil no Instagram, são disponibilizados campos para diferentes informações. Entre eles
o uso da biografia, que faz o internauta saber o propósito da criação. Existem diversas razões para as
pessoas usarem a plataforma, especificamente os jovens, que são discutidas na literatura. Entre elas,
a principal é manter o contato com pessoas que já conhecem, ou seja, os seus amigos. Também há
aproximação destas, pois é uma rede que permite solidificar relações que de outro modo não se
poderiam.

Em alguns estudos surgem, também, outras formas das pessoas serem atraídas pela rede social, como
conhecer novas pessoas, ser divertido, aprender uma nova língua, tornar mais popular, ocupar o
tempo, expressar-se e entre outros. Para Madge et al. (2009) com base na sua pesquisa com alunos do
1º ano de graduação, numa universidade do Reino Unido, concluem que o Instagram é um
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importante instrumento na integração social dos estudantes na universidade. Os estudantes revelaram
percepcionar o uso do Instagram ligado essencialmente a razões sociais, e não com objetivos de
ensino, ainda que por vezes seja usado informalmente com objetivos relacionados com assuntos
acadêmicos, como formar grupos de trabalho de projeto, ou resolver questões administrativas.

Segundo Porto et al. (2014), destaca-se que o acesso online oferece toda uma nova área social,
designadamente aos adolescentes e jovens. A Internet, e em particular as redes sociais, criaram um
novo sistema de comunicação que é público, mas é também horizontal.

Como assinala Boyd (2008) os adolescentes usam as redes sociais como utilizam outros espaços
públicos. Movimentam-se nesses espaços, fazem amizades, cometem erros, procuram a aprovação
dos seus pares, testam os limites do mundo social. Fazendo assim, a rede social e utilizado para
amplas funções, dependendo do internauta. Para isso, as páginas são ferramentas que atraem os
jovens e adultos para o seu uso, divulgando e alterando o movimento das redes sociais.

Ainda de acordo com o autor, o Instagram permite a autoexpressão através do perfil, ao mesmo
tempo em que favorece múltiplas oportunidades para compartilhar informações sobre a própria
cultura, línguas, redes de amizade, filiação política, e outros aspectos que contribuem para a
construção quer da identidade, quer das relações com os outros, desempenhando um papel
importante em manter e desenvolver o capital social, podendo ainda ter reflexos nos contextos
educacionais, independentemente da utilização específica destas ferramentas como espaços de
aprendizagem formal.

São poucos os estudos sobre o uso do Instagram que centram a sua atenção na forma como esta rede
social funciona como expressão da identidade dos jovens, sem ou com deficiência. Considerando
identidade como o processo através do qual os sujeitos compartilham o seu “eu” com os outros,
questiona-se como a pessoa surda está neste processo, constata-se que a definição da identidade no
Instagram ocorre, antes de mais, através dos elementos inseridos no perfil, que curiosamente os
surdos colocam que é surdo, pois em relatos não ficam contentes ao conversar com ouvintes, além de
ouvintes preconceituosos, constituindo-se o estudo destes perfis como um interessante campo de
pesquisa sobre a autoapresentação num contexto social autêntico (WILSON et al, 2012). Com efeito,
o Instagram é um cenário não anônimo ideal para examinar a construção da identidade em ambientes
online, onde as relações são ancoradas em comunidades offline (LIVINGSTONE, 2008).

A pesquisa de Wilson (2008) revela que os utilizadores mais introvertidos e com mais baixa
autoestima que gozam de menor popularidade offline, assumem procurar apresentar-se de forma mais
positiva no Instagram, ainda que não se comprove que estas estratégias de autopromoção são
eficazes.

De acordo com Boyd (2008) apesar de existirem diferenças entre a identidade virtual adotada e o
comportamento real dos usuários das redes sociais, constata-se que os adolescentes procuram
mostrar o seu verdadeiro “eu” no universo online das Redes Sociais.

No estudo de Zhao (2008), visando analisar a auto-apresentação/construção de identidade na rede
Instagram refere-se que a existência de interatividade offline entre os elementos que usam a rede
social, leva a que os utilizadores do Instagram procurem articular a identidade online com a
identidade offline.

Conforme Sousa et al. (2011), o que se vem afirmando na literatura e na experiência até aqui
construída é que no cenário escolar integrado com vivências em multimídia, estas geram: a
dinamização e ampliação das habilidades cognitivas, devido à riqueza de objetos e sujeitos com os
quais permitem interagir com a Libras; a possibilidade de extensão da memória e de atuação em
rede; ocorre a democratização de espaços e ferramentas, pois estas facilitam o compartilhamento de
saberes, a vivência colaborativa, a autoria, co-autoria, edição e a publicação de informações,
mensagens, obras e produções culturais tanto de docentes como discentes. É o que Moran (1995,
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p.27) enfatiza quando expressa que “o vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem
musical e escrita. Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, não separadas. Daí a
sua força”.

3. Aspectos Metodológicos

Explicitado o objetivo da pesquisa e o referencial teórico, será feita a descrição dos sujeitos da
pesquisa para, em seguida, passar à exposição do estudo, dos relatos enviados para o administrador
da conta @librasdafasi e a análise das mesmas.

Os sujeitos da pesquisa são os/as seguidores/as da referida conta e que mandaram espontaneamente
alguns relatos sobre as suas experiências na página. Para resguardar a identidade destes, trocaremos
seus nomes reais por nomes próprios unissex, ou seja, aqueles que servem para nomear pessoas tanto
do sexo masculino quanto do sexo feminino assim não serão identificados os gêneros garantindo
sigilo aos/às seguidores/as, pois a revelação deles significaria a possibilidade de reconhecê-los dentro
do ciberespaço. Utilizaremos os seguintes nomes: Ariel, Akira, Anael e Cecil.

4. @librasdafasi: modos de fazer a inclusão do surdo nas redes sociais

4.1 Percurso da criação da conta

O interesse pela Língua Brasileira de Sinais surgiu desde o tempo em que o autor estava no Ensino
Fundamental quando estudou com um menino com deficiência. No tempo, não se sabia o que ele
tinha, ele era quieto, não falava e sofria com o preconceito dos outros colegas. Preocupados com a
situação, tentava-se falar com os professores, mas eles não sabiam o que fazer e nada mudou, até o
dia que ele não foi mais para a escola. Não se sabe ao certo o que aconteceu. Espera-se que ele tenha
mudado de escola, pois nunca mais foi visto.

No ano de 2016, com o ingresso na universidade, no curso de bacharelado em Turismo, e já no
primeiro semestre surgiu a oportunidade de cursar a disciplina eletiva Língua Brasileira de Sinais e o
encanto foi imediato. Ao longo das discussões em aula pode se fazer algumas reflexões sobre a
experiência com o colega com deficiência lá do Ensino Fundamental e foi percebido que tinha
afinidade com o tema e que precisava fazer algo para ajudar os surdos. Como a disciplina era curta,
apenas 40 horas, sentiu-se a necessidade de avançar nos estudos e assim fazer a seleção para ser
monitor da disciplina. Mesmo ainda muito tímido por concorrer com alunos de outro curso, no caso
licenciatura em Ciências Biológicas, o resultado foi positivo.

A partir das dúvidas que os alunos traziam na monitoria, foram elaborados alguns materiais
adaptados para o referido curso. Ao mesmo tempo da graduação, o autor estava cursando o Ensino
Médio Técnico em Açúcar e Álcool pelo Instituto Federal de Alagoas (IFAL), campus Penedo/AL.
Tinha um aviso no mural que o setor de psicologia do campus estava traçando o perfil dos alunos que
queriam entrar na universidade federal. Na conversa com a psicóloga foi percebido que não havia
adaptação no curso de Turismo. Assim, ficou-se atento ao edital para fazer reopção de curso. No
segundo período, mudou-se de curso migrando do bacharelado em Turismo para Licenciatura em
Ciências Biológicas. Esse momento foi o marco na vida do autor, pois tinha a possibilidade de se
aproximar mais ainda da docência e da disciplina de Libras e foi monitor pela segunda vez, momento
em que teve a oportunidade de escrever e aprender mais sobre a língua e ficar impactado com o
histórico da língua.

No IFAL, o autor teve a oportunidade de submeter cursos voltados à inclusão das pessoas com
deficiência, mas não havia professores com afinidade com o tema. Em 2017, foi submetido um Curso
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de Metodologia Científica e um Projeto de Português Instrumental, com a aprovação, foram
planejadas ações para as pessoas com deficiências e idosas, criando práticas inclusivas na sala de
aula, fazendo com que os alunos com e sem deficiência entendessem que há pessoas que precisam de
materiais e pessoas especializadas.

Como produto desse trabalho, o Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) foi intitulado “Inclusão
Profissional no Setor Sucroalcooleiro”, em que discutia-se conceitos distintos que podem ser
confundidos, bem como o de inclusão, inserção e exclusão do mundo do trabalho e as oportunidades
limitadas apresentadas aos profissionais com deficiências.

Além da motivação pessoal, o autor foi acompanhado pelos professores do eixo pedagógico do
curso, no qual teve a oportunidade para refletir sobre o papel do licenciando em Ciências Biológicas,
percebendo a importância do estágio curricular e das disciplinas de cunho pedagógico. Neste sentido,
acredito que as disciplinas pedagógicas, especificamente a disciplina de Dificuldade de
Aprendizagem e Desenvolvimento e Aprendizagem, contribuíram para complementar a sua formação
como docente.

A partir daí, surgiu a ideia da criação de uma conta no Instagram, voltado para promover interações
em Libras, intitulada como “@librasdafasi”, que significa Libras de David Farias Silva. O referido
aplicativo é uma plataforma de rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos. Com o
objetivo de tornar o ambiente digital cada vez mais inclusivo e acessível, percebendo também que as
mídias sociais são excludentes, que promovem barreiras tanto nos desenvolvimentos das plataformas
quanto no comportamento dos usuários que não percebem a existência de pessoas no ambiente
digital que não seja deficiência ou até mesmo que é idosa e precisa da informação em texto. Em
curtas palavras, as informações precisam ser adaptadas para todos os públicos com e sem deficiência.

Visando a comunicação de todos, e que as mídias não dão conta. Percebe-se que muitos dos grupos
sociais, ainda há a exclusão. E ainda, grande parte da população, acha que muitas pessoas estão nas
mídias sociais, e isso é não é verdade, pois tem pessoas que não tem acesso à tecnologia por questões
financeiras. Vale ressaltar, que os influenciadores digitais tem o papel de trazer esse tema à tona.
Existem três formas desses influenciadores tornarem os meios digitais inclusivos e diversos; a)
primeiro é conseguir explorar pelo menos dois sentidos humanos, b) textos com áudios descritivos e
c) textos alternativos para as pessoas com deficiência visual, utilizando a hashtag (pracegover),
assim possibilitando a leitura de imagens, essa funcionalidade foi lançada recentemente pelo
Instagram. O leitor de imagens consegue ler a descrição daquela imagem.

A legenda é muito importante para colocar em tudo, tanto nos vídeos do feed, quanto dos stories para
tornar acessível para as pessoas que são surdas, mesmo tendo a interpretação em Libras. Você já
pensou que as pessoas surdas estão no Instagram? Cada vez mais, os influenciadores estão utilizando
stories para contar o seu cotidiano, anunciar produtos e novidades. E mesmo assim, são os surdos são
excluídos. O ideal era ter um intérprete de Libras, mas como o aplicativo não disponibiliza, o mais
basal é ter pelo menos as legendas. O aplicativo não disponibiliza legendas automáticas, então há
outros alternativos que inserem legendas criadas pelo autor, tais como MovieMaker, editor de vídeo e
entre outros editores.

A mobilização dos seguidores através das hashtags (prasurdoouvir e pracedover). Assim, criará o
habito para as pessoas pensarem que há um público que precisa de recursos específicos para se ter
acesso a informação. Muita gente, não convive ainda com as deficiências. É importante para tornar o
mundo digital mais inclusivo, com pessoas voluntárias que estão disponíveis a ajudar a causa das
pessoas com deficiência.

Voluntários

Primeiramente, foi tratada sensibilização nas pessoas com e sem deficiência, trazendo dados do
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que afirmam há cerca de 10 milhões de surdos
no Brasil.

Em janeiro de 2019, foi lançada a proposta de “voluntários” na produção de vídeos curtos, ensinando
sinais do dia a dia. Houve o interesse de dois irmãos, um surdo e outro ouvinte, a proposta de criação
de vídeos sinalizando os verbos, pois o público apresentava dificuldade nas enquetes com esse
conteúdo. Os dois aceitaram e se voluntariaram, o ouvinte gravava e o surdo sinalizava, depois era
enviado pelo aplicativo de mensagens WhatsAap para fazer a edição, começando coma letra (A) até
(Z). Para não se manter com materiais somente de verbos, foram sinalizados alguns animais e objetos
por outros voluntários.

Em março de 2019, o ator Caio Castro entrou em contato com o administrador da conta, pois se
sensibilizou com a causa dos surdos e alegou estudar através da página, assim perguntou o que ele
poderia fazer para contribuir com a página. Sendo assim, foi proposto a criação de um vídeo em
Libras, com o conteúdo:

“Oi, boa tarde! Meu nome é Caio Castro. Meu sinal é esse. Não sei muito
bem, mas estou querendo aprender a língua. Muito obrigado!”

A partir do vídeo, a mídia em geral noticiou a importância de aprender Libras em todas as profissões.
Mas não parou por aí, o projeto da página foi continuado e mais pessoas se voluntariaram, entre elas,
pessoas surdas e ouvintes do Brasil e de todo o mundo. Com os vídeos de outras pessoas de países
diferentes, explica-se que a Libras não é Universal e que há diferença da língua Brasileira de Sinais
para a dos Estados Unidos, por exemplo.

Stories

Em dezembro de 2018, após ter o conhecimento intermediário na língua de sinais, foram criadas
atividades de fácil acesso para os seguidores da página (@librasdafasi). As enquetes possibilitam
treinar o conhecimento em datilologia (Libras manual) e sinais do cotidiano.

O envolvimento do público com a página também é priorizado, pois as enquetes são feitas com os
nomes dos seguidores e dos seus familiares. Sendo produzido no software PowerPoint e postada no
stories da página. Também são postadas informações sobre a língua de sinais no geral. Essas
informações mantêm o público entretido.

Feed

No primeiro momento, os vídeos eram gravados em casa, utilizando o aparelho de celular para fazer
as edições. Ao decorrer do tempo, houve a necessidade de mudar, por não ser mais compatível com o
conteúdo. Assim, os vídeos passaram a ser editados no software MovieMaker, que é uma plataforma
gratuita e que oferece amplas funções para editar vídeos e fotos. Os voluntários sempre enviam as
legendas para não sofrer com o regionalismo. Em seguida, é editado o vídeo e enviado para
confirmação de legendas e autorização de postagem ao proprietário.

4.2 Libras no Instagram: interações que promovem aprendizagens

A plataforma Instagram possibilita a interação dos seguidores com a página através dos stories e
publicações no feed, também há o direct que é o receptor de mensagens. Nele, recebemos alguns
comentários. Vejamos o que Ariel relata:

“comecei a seguir a página através do stories de uma amiga surda, há dois
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meses, quando vi que vocês fazem atividades inclusivas gratuitas fiquei
interessada, pois não tenho condições de custear um curso pago seja
presencial ou online. Percebo que a língua é muito importante e estou
amando me aproximar da minha amiga, todos os dias treinamos as atividades
da página de vocês aqui em casa. Só mais uma coisa, nunca deixe de fazer
esse trabalho lindo que vocês fazem”.

Percebe-se que aos poucos os seguidores surdos e ouvintes estão interagindo e indicando a página
aos amigos e familiares que conhecem, constatando que vale a pena continuar seguindo. Assim, o
Instagram necessita se tornar aliado ao processo de ensino/aprendizagem para que o conteúdo
postado nas redes sociais esteja o mais próximo possível da realidade do seguidor. Para Mercado
(2005) a internet possibilita ao aluno explorar situações sociais, pois lhe permite a interação em um
mundo de informações reais.

Akira diz:

“acompanho desde março a página de vocês, tinha muita dificuldade na
configuração de mão e articulação. Hoje consigo me comunicar melhor com
meu sogro que é surdo, todos da minha família seguem a página e sempre
indico para os meus amigos. Continue com esse projeto lindo de vocês,
obrigado/a”.

Nesse sentido, conforme Sousa et al. (2011), a inclusão digital nos dá a possibilidade de comunicar a
concepção que temos das coisas, através de procedimentos como compartilhar informações e
encontrar informações úteis para própria pessoa com deficiência e sua família. O papel da página é
eliminar as barreiras que os surdos enfrentam no cotidiano, além da apresentação de conteúdos em
formatos alternativos que permitam a compreensão por pessoas com deficiência.

O depoimento de Anael, um/a seguidor/a surdo/a revela que:

“Hoje estou aprendendo Libras, e estou apaixonado/a pela página.
Anteriormente eu escutava, mas tive uma doença denominada meningite.
Com isso, perdi minha audição, agora tenho surdez severa. Pois, atualmente
vejo a falta da inclusão em todos os lugares”

Para Sousa et al. (2011), a internet é a principal ferramenta para promover o contato e discussão da
temática da Inclusão entre pessoas com deficiências, familiares, profissionais, formuladores de
políticas públicas, instituições de ensino e pesquisa e organizações da sociedade civil”, isso mostra o
papel de alertar toda a comunidade surda sobre os seus direitos, a não acessibilidade é notória em
alguns pontos comerciais, como relata o/a seguidor/a da página.

O relato da Cecil traz o seguinte:

“eu fui ao supermercado recentemente e fui atendida por uma surda, ela me atendeu com tanta
presteza e foi tão gentil! Eu não pude dizer obrigada. Não pude elogiar o serviço dela, aquilo me fez
ver o quanto as coisas estão erradas. Me senti horrível, e jurei que aquilo nunca mais aconteceria, que
nenhum surdo não receberia meu “muito obrigada”, porque eu não sei me comunicar em Libras.
Entrei em contato com um curso da minha cidade, mas os horários não bateram, e como estou no
final da gestação não ia conseguir concluir, decidi aprender tudo o que eu posso pela internet.
Através do perfil de vocês estou aprendendo muito, e me emocionando também! Que mundo é esse
que eu fiquei cega por tanto tempo? Enfim, tudo isso para dizer que o trabalho de vocês é lindíssimo
hahaa! Deus abençoe imensamente todos os envolvidos!”.

Diante desses relatos, objetivamos utilizar essa rede social como um auxílio no processo de
ensino/aprendizagem dos seguidores da página. Analisar como se dará a recepção dos seguidores
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diante das postagens tanto no feed quanto nos stories, assim como observar os seus comportamentos.
Objetivamos fazer com que o Instagram, tecnologia próxima deles, envolva nossos seguidores no
trato com as comunidades virtuais e os possibilite, como sujeitos contemporâneos que são, a
compartilharem conteúdos variados, em especial, acerca da inclusão digital.

5. Considerações Finais

Percebe-se que esta plataforma digital Instagram é também uma oportunidade de mediar e
desenvolver novas experiências, no qual, serve como um exercício de preparação para a vida com o
surdo uma vez que os vídeos vem fortalecer a articulação entre teoria e prática por meio de sua
promoção dentro da sociedade digital, tendo fundamental importância dentro do processo e contexto
da pessoa com deficiência, preparando-os e qualificando-os para atuar dentro do sistema digital de
modo que se aprenda superar todas as realidades sociais existentes dentro dos meios de
comunicação.

Por isso, foi necessário definir diferentes estratégias de abordagem para a construção do
conhecimento dos seguidores em meio as suas principais dúvidas, em que, visem o entendimento e
estimule-os a buscar aprofundar seus conhecimentos trabalhados dentro da Libras.
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