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As comunidades surdas, que tem nas línguas de sinais sua face mais visível, não se 
localizam geograficamente em uma mesma localidade, mas existem espalhadas em todas 
as partes do mundo. Na maioria das vezes, vivem e trabalham em locais onde todos, ou 
quase todos, são ouvintes e sua comunicação com eles é reduzida. A participação em 
associações, clubes e federações, mesmo que uma, ou poucas vezes por semana, sempre 
foi crucial para os surdos, pois é onde se comunicam ampla e normalmente. No entanto, é 
característica dessa situação, a fragmentação e limitação do tempo de permanecer juntos e 
de poder exercer seu papel social e satisfazer suas necessidades de comunicação. As novas 
tecnologias vêm transformando essa realidade quando acrescentam as possibilidades 
de mandar um e-mail e receber uma pronta resposta, de acessar rapidamente com uma 
mensagem todo o grupo de amigos de uma mesma cidade, de outras cidades, estados e até 
mesmo outros países, de participar de grupos virtuais. Entrar no Chat no final de um dia 
de trabalho ou estudo e encontrar os amigos é uma experiência que os ouvintes apreciam 
e, muito mais os surdos, porque para a maioria deles essa atividade permite fazer contatos 
com seus pares, coisa que a maioria não teve oportunidade de fazer durante todo o dia. 

As famílias e os ambientes de trabalho dos surdos são, quase sempre, compostos por 
uma maioria ou totalidade de pessoas ouvintes que não se comunicam, ou se comunicam 
de forma bem limitada em Libras. Para os surdos às modificações trazidas pelas novas 
tecnologias não foram apenas educativas sociais e laborais, mas, sobretudo de inserção 
comunicativa em muitas das atividades de vida diária antes inacessíveis, pois, a distancia e 
o tempo se encurtam pela Internet e surgiram novas maneiras de se relacionar. A primeira 
tecnologia utilizada pelos surdos para comunicar com pessoas distantes foi o telefone 
especial para surdos chamado TDD. Poucos chegaram a ter um no Brasil, pois os aparelhos 
eram importados e caros e possuir uma linha telefônica muitas vezes demandava anos de 
espera. 

Felizmente, como já pontuamos, outra das características das novas tecnologias é 
a rapidez com que se aperfeiçoam e se tornam maximamente acessíveis. A bina foi um 
recurso tecnológico que facilitou a vida dos surdos, barata e fácil de usar. Hoje, o telefone 
celular, com suas mensagens e torpedos, está nas mãos da maioria dos surdos urbanos e 
alfabetizados. Porém, não podemos esquecer que no Brasil existe uma numerosa população, 
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longe dos centros urbanos, com baixíssima renda e totalmente analfabeta, sem condições 
de ter receber e mandar mensagens escritas por um telefone celular. Líderes de audiência 
dos canais televisivos nacionais, as novelas, foram motivo de profunda frustração para os 
surdos, que não podiam acompanhar suas tramas, e tristeza para suas famílias que na hora 
da novela precisavam confrontar-se com a exclusão que a perda auditiva de um de seus 
membros acarretava. As legendas na televisão, que vão gradualmente sendo incorporadas 
a outros programas são mais um degrau no enriquecimento da vida dos surdos. A 
incorporação das legendas a todos os programas televisivos já está regulamentada e com 
prazo marcado. Mais do que nunca, chegar a todos os surdos e proporcionar-lhes uma 
educação que os capacite a interagir com a leitura e a escrita é importante para que a 
escola cumpra seu papel de proporcionar condições de inclusão a todos os brasileiros. 
Hoje a inclusão digital é inovação e a utilização das TICs na educação dos surdos é parte 
importante da construção de conhecimento nessa área.
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