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Utilizar as novas tecnologias não garante a escola um avanço de qualidade se esta 
continuar com os antigos processos da aprendizagem tradicional de transmissão de 
informações. É preciso utilizá-las como ferramentas de trocas cognitivas. E, no caso dos 
surdos, a língua a ancorar essas práticas precisa ser a Libras. Mais importante do que a 
informação é saber buscar e trabalhar com ela. O centro do processo educacional devem 
ser as trocas, as interações, cooperação entre os pares, as pesquisas, os trabalhos em grupo, 
todas essas, habilidades necessárias para a sociedade do conhecimento em que vivemos 
hoje. Para além da aquisição do conhecimento essas abordagens privilegiam o processo de 
construção do conhecimento do aluno, dando oportunidades de aumentar a compreensão 
de conceitos complexos, estimular a imaginação e a criatividade visando o desenvolvimento 
dos processos mentais superiores. 

O computador incorporado às novas tecnologias de comunicação deixa de ser um 
processo ensino/aprendizagem individualizado, para oferecer um ambiente de cooperação, 
possibilitando a criação coletiva de um conhecimento compartilhado. Estimula o 
desenvolvimento da socialização através de trabalhos coletivos e grupais, possibilita a 
utilização de softwares educativos e aplicativos direcionados a grupos de características 
diferenciadas, bem como, incentiva a cooperação exercitando o respeito ao colega e ao 
professor. O desenvolvimento da criatividade acontece através de temas propostos de 
forma interdisciplinar, utilizando a informática como uma ferramenta de apoio.
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