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ANEXO I
EDUCAÇÃO DE SURDOS E AS NOVAS 
TECNOLOGIAS¹ 

O termo: tecnologia tem sua origem etimológica na palavra grega "Téchné" que 
significa "saber fazer". Para o professor, que vai fazer e ensinar a fazer, a utilização de um 
computador deve, antes de mais nada, resultar de uma escolha baseada no conhecimento 
das possibilidades oferecidas pela máquina cuja utilização precisa de um projeto adequado 
e de um ambiente de aprendizagem dotado da necessária estrutura. 

Do ponto de vista dos surdos o uso do computador e da Internet inaugurou uma 
nova dimensão às suas possibilidades de comunicação, pois são tecnologias acessíveis 
visualmente. Se, para os ouvintes, elas abriram perspectivas que levaram a modificações 
profundas nos usos e costumes de toda a sociedade, para os surdos, essas mudanças podem 
ser ainda mais significativas. 

Aos pais e às escolas de surdos essas possibilidades não passaram desapercebidas 
e as aulas de informática ganharam espaço, senão na realidade de todas as escolas, pelo 
menos no topo da lista de demandas dos próprios surdos e de suas famílias. A chegada do 
computador aponta para novos horizontes e para a necessidade de introduzir os alunos no 
mundo digital. O desafio digital fez com que as aulas de informática surgissem nas escolas e 
em outros espaços de ensino. Esse movimento se deu na educação dos ouvintes, e também 
na dos surdos, pois se percebia que uma tecnologia visual trazia para essa população um 
novo campo de inclusão. 

Porém, se as novas tecnologias revolucionam o mundo das comunicações e podem 
fazer com que ele seja mais acolhedor para os surdos, permanecem grandes dificuldades 
quanto à incorporação desses avanços a vida da maioria deles. O acesso aos equipamentos 
é uma delas. Mas, como também, é uma característica própria desses meios a rapidez com 
que se incorporam a vida das pessoas, pelo barateamento e simplificação, nesse momento, 
mesmo no Brasil, esse obstáculo vai sendo superado. Contudo, outra barreira importante 
dificulta a total acessibilidade por parte dos surdos às novas tecnologias: elas são visuais, 
mas em sua grande maioria, demandam sujeitos alfabetizados. A população surda, em 
nosso país e na maioria dos países, é em grande parte, composta de analfabetos funcionais 
na escrita da língua oral do próprio país e as produções em Libras exigem a disponibilidade 
de vários artefatos de cultura como câmeras, vídeos, tradutores, intérpretes etc. 

Fragmentos retirados do Texto Base: Educação de Surdos e Novas Tecnologias do curso Letras Libras 
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
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São dificuldades que aos poucos vão sendo vencidas. Porém, anterior a estas demandas, 
existe uma que, no caso dos surdos, é crucial para dar início a qualquer processo de inserção 
social e cultural, esta é a aquisição de uma consistente língua de sinais, primeiro passo para 
a constituição do sujeito como indivíduo com uma identidade própria e participante de 
um contexto cultural. 

São todos esses, os novos e grandes desafios que se apresentam para tornar acessível 
à população surda as Tecnologias da Informática e da Comunicação - TICs. No presente 
momento histórico brasileiro, a língua de sinais aceita e o seu uso regulamentado abrem 
as portas para profundas mudanças na educação dos surdos, pois o acesso a uma língua 
plena, aliada ao uso das novas tecnologias, aponta para reais possibilidades de um grande 
salto de qualidade nessa educação cujo principal objetivo é a inclusão do sujeito surdo na 
escola e na sociedade.
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