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EXPERIÊNCIAS NA SALA DE AULA COM ALUNOS SURDOS, USANDO 

ASTECNOLOGIAS 

 

Cleusa Maria Pedroso Soares 

cleusamsoares08@gmail.com 

Resumo 

Atualmente, o uso de tecnologias e o acesso à internet, passaram a ser algo que faz parte do cotidiano das 

pessoas, independente de suas atividades a serem desenvolvidas. Com base nisso, este trabalho objetiva abordar 

sobre uma experiência relacionada à utilização de tecnologias, neste caso, o uso do aparelho celular na sala de 

aula. Esta experiência aconteceu na Escola Municipal de Educação Bilíngue Professora Carmen Regina Teixeira 

Baldino, e fundamentou-se nos estudos da Semiótica Imagética, na qual, a pedagogia visual se apoia para 

beneficiar a aprendizagem dos alunos surdos, auxiliando-os nos processos de ensino-aprendizagem da Libras e 

da Língua Portuguesa na modalidade escrita. Neste contexto, foi feita uma reflexão sobre a importância da 

escola Bilíngue para surdos, a construção da identidade e cultura surda, tendo como prioridade o uso da Libras 

que é uma língua visual-gestual, a língua dos surdos. A tecnologia aplicada foi feita com os celulares, através de 

vídeos, realizados pelos alunos, abordando o conteúdo de Língua Portuguesa, Conjunções Coordenativas, que 

são usadas para organizarem um Período Composto por Coordenação. Com a visualização dos vídeos, os alunos 

tiveram uma melhor percepção da temática estudada. Aos poucos, eles foram construindo suas ideias, 

reconhecendo as conjunções nas frases e o seu significado,  buscando também, o sinal em Libras para cada uma 

delas, dentro de um contexto Bilíngue.  

Palavras-chave: Tecnologias; celulares; surdos; imagética. 
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INTRODUÇÃO 

 

Falar sobre as questões que fazem parte do “ser surdo”, nos remete ao entendimento 

desse indivíduo, suas características, percepções, seus sonhos, suas lutas, sua maneira de 

viver, seus medos e desafios, seus direitos como cidadão, sendo respeitada sua singularidade 

“(...), o que pretendo é apontar a necessidade de se respeitar a singularidade da constituição do 

sujeito surdo (...).” (Eulalia Fernandes, 2005).E sua língua, a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras), que utiliza do visual para captar a mensagem, e o movimento das mãos com 

expressões faciais e corporais para transmiti-la. E isso, vai ao encontro da temática deste 

Artigo, que é o meu relato de experiência, na escola em que trabalho, Escola Municipal de 

Educação Bilíngue Professora Carmen Regina Teixeira Baldino; tendo como objetivo 

principal, o uso das tecnologias na sala de aula, as quais auxiliaram no ensino-aprendizagem 

dos alunos surdos. 

Para isso, entendemos que ser surdo, é aquela pessoa que apresenta falta de audição,se 

comunica através da Libras, que é a Língua dos surdos brasileiros, que possui em sua 

composição todos os elementos pertinentes às línguas orais, como gramática, semântica, 

pragmática, sintaxe e outros fatores que são requisitos científicos que a tornam um 

instrumento linguístico de poder e força. A Libras deve ser usada na comunicação com a 

criança surda, o mais cedo possível, na família e na escola, a fim de formar a base do seu 

desenvolvimento linguístico, cognitivo, social e emocional. 

A Libras teve seu reconhecimento na Lei número 10.436 de 24 de abril de 2002, e 

regulamentada pelo Decreto número 5.626/05, de 22 de dezembro de 2005,que apresenta o 

seguinte texto: 

Capítulo I, Art. 2º Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa surda aquela que, 

por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de 

experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua 

Brasileira de Sinais- Libras. 

Capítulo II, Art. 3º A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória 

nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível 

médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas 

e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, 

§ 1º Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o curso 

normal de nível médio, o curso normal, superior, o curso de Pedagogia e o curso de 

Educação Especial são considerados cursos de formação de professores e 

profissionais da educação para o exercício do magistério. 

§ 2º A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos de 

educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da publicação deste 

Decreto. (DECRETO nº 5.626/05) 
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É importante, também ressaltar a identidade e a cultura surda, a Educação Bilíngue, 

numa escola para surdos, onde a comunicação deve ser feita em Língua de Sinais, tendo o 

ensino através da Libras, sua Língua nativa, e a Língua Portuguesa, como segunda Língua, na 

modalidade escrita “Os surdos querem aprender na língua de sinais, ou seja, a língua de sinais 

é a privilegiada como língua de instrução.” (Eulália Fernandes, 2005) 

Neste estudo, pretendo apresentar uma reflexão sobre a Educação Bilíngue para 

Surdos, concomitantemente com o meu relato de experiência realizada com os alunos surdos 

de uma turma do 9º ano, da Escola Municipal de Educação Bilíngue Professora Carmen 

Regina Teixeira Baldino, na cidade de Rio Grande,RS, onde o uso das tecnologias nos 

auxiliaram no ensino e aprendizagem destes alunos, na disciplina de Língua Portuguesa, com 

o conteúdo “Conjunções Coordenativas.” 

A aquisição da linguagem e aprendizagem do aluno surdo  é possível acontecer num 

ambiente de Educação Bilíngue para Surdos, onde ele possa se comunicar através da Libras, 

ter contato com alunos surdos, construir sua identidade surda através do convívio com seus 

pares, ter acesso à cultura surda e  ao ensino Bilíngüe. De acordo com o Relatório do Grupo 

de trabalho, designado pelas portarias nº 1.060/2013 e nº 91/2013, contendo subsídios para a 

Política Linguística de Educação Bilíngue – Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa: 

 

A Educação Bilíngue de surdos envolve a criação de ambientes lingüísticos para a 

aquisição da Libras como primeira língua (L1) por crianças surdas, no tempo de 

desenvolvimento lingüístico esperado e similar ao das crianças ouvintes, e a 

aquisição do Português como segunda língua (L2). A Educação Bilíngue é regular, 

em Libras, integra as línguas envolvidas em seu currículo e não faz parte do 

atendimento educacional especializado. O objetivo é garantir a aquisição e 

aprendizagem das línguasenvolvidas como condição necessária à educação de surdo, 

construindo sua identidade lingüística e cultural em Libras e concluir a educação 

básica em situação de igualdade com ascrianças ouvintes e falantes do Português. 

(Relatório do Grupo de trabalho, designado pelas portarias nº 1.060/2013 e nº 

91/2013) 

 

De acordo com a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS), 

as escolas Bilíngües apresentam as seguintes características: a Libras é a língua de instrução 

para o aluno surdo, sua língua materna e a Língua Portuguesa é utilizada para o ensino como 

segunda língua; essas escolas se situam em construções próprias, tendo professores Bilíngües, 

pois fazem uso da Libras e da Língua Portuguesa; têm contato direto com o aluno, sem a 

intervenção do intérprete de Libras, na relação professor-aluno; e não utiliza o Português 

sinalizado; deve ser oferecida a educação em turno integral (FENEIS, 2013). 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO DE SURDOS 

 

Tenho formação acadêmica em Letras Português/ Inglês – Licenciatura Plena, na 

FURG - Fundação Universidade Federal do Rio Grande, atuo na Escola Municipal de 

Educação Bilíngue Professora Carmen Regina Teixeira Baldino, desde 2009, nas 

disciplinasde Língua Portuguesa e Inglês.  Participei da caminhada desta Escola, juntamente 

com o grupo de professores, na luta por uma Escola Bilíngue para surdos. 

Meu interesse pela Educação de surdos começou quando participei do curso de 

Extensão para Professores de Educação Especial, na Área da Surdez, sob a execução do 

Núcleo de Pesquisas e Políticas Educacionais para Surdos - NUPPES/UFRGS, em âmbito 

municipal, no período de agosto de 2004 a novembro de 2005, onde vários professores do 

Município e do Estado,tiveram a oportunidade de participar. 

Durante o curso, recebemos vários saberes e tivemos momentos de trocas de 

experiências dos colegas e dos professores que vinham de vários lugares do Estado do Rio 

Grande do Sul para ministrarem as aulas. O Objetivo principal do curso era a capacitação 

destes professores na área da surdez, para trabalharem diretamente com os alunos surdos.       

Após o término do curso, continuei meus estudos nesta área, fiz cursos de Libras, pois 

queria conhecer mais sobre a Língua de Sinais, a fim de conseguir me comunicar com a 

comunidade surda e poder contribuir com o seu aprendizado. 

O meu relato de experiência refere-se à turma de alunos surdos do 9º ano da Escola 

Municipal de Educação Bilíngue Professora Carmen Regina Teixeira Baldino, situada à rua 

Duque de Caxias, 496, cidade do Rio Grande. Atuo nesta escola nas disciplinas de Português 

e Inglês; e tenho percebido a dificuldade desses alunos na compreensão e escrita de alguns 

conteúdos de Língua Portuguesa.  

A turma é formada por três adolescentes surdos, que se comunicam através da Libras, 

sendo que um dos alunos faz o uso de aparelho auditivo, e também oraliza. Esses alunos têm 

na escola, a oportunidade de comunicação Bilíngue (Libras e Português), identificação com 

seus pares, convivência com outros alunos surdos, uma professora surda, a construção da 

identidade surda e o conhecimento da cultura surda. 

A Escola Bilíngue oportuniza aos alunos surdos vários projetos de integração e 

socialização: Hora do Conto em Teatro, Semana da Língua de Sinais (Libras), Festa Junina, 

Semana Farroupilha, Dia das Crianças, Mateada da Família, Aniversário da Escola, Semana 

em comemoração ao Dia do Surdo, Curtas Bilíngues, Festa de Natal e outros momentos que 

surgem no decorrer do ano letivo. Com isso, os alunos surdos vivenciam momentos de 
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emoção, alegria, incentivo e construção de seus conhecimentos, aprimorando o uso da Libras,  

no contato com outros surdos. 

A família desses alunos conhece um pouco da Libras, mas ela não é usada no dia a dia 

por todos os seus familiares; algumas vezes o pai ou a mãe conseguem se comunicar com 

eles. Os alunos surdos demonstram interesse e disposição, e trazem vários assuntos para 

serem discutidos em aula. Eles são assíduos às aulas, gostam de ajudar os colegas das séries 

iniciais, ensinando-lhes a Língua de Sinais, e também, a terem o respeito aos colegas e 

professores.   

Essa turma de alunos possui características muito fortes, são inteligentes, têm suas 

próprias ideias, são questionadores, em alguns momentos ponderam e argumentam. Têm 

planos de no futuro, estudarem no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Sul (IFRS). Eles possuem um olhar crítico, talvez por receberem estímulos da 

escola e da família. 

Na sala de aula, a nossa comunicação é em Libras para a explicação dos conteúdos, 

usamos material visual, o dicionário Capovilla
1
 volumes I e II, e vídeos em Libras. 

 

“Ele documenta toda a ampla gama e riqueza da Língua de Sinais Brasileira, a 

língua que o surdo do Brasil pode orgulhosamente proclamar como sendo a sua 

língua. Graças ao belíssimo Dicionário, ele se tornou fácil de usar, [...].Esperamos 

que sua publicação seja de ajuda à situação do Surdo brasileiro, chamando atenção à 

sua língua singular e, por implicação, à importância de formar professores peritos no 

seu emprego, de modo que as crianças Surdas possam receber o acesso mais precoce 

possível à língua [...] permitir que se tornem fluentes na leitura e escrita.” 

 

A Libras é a língua de instrução, L1 e a Língua Portuguesa, L2 na modalidade escrita 

para os alunos surdos. Tenho percebido que alguns alunos apresentam dificuldades na 

aquisição da linguagem, no Português, na modalidade escrita, durante as atividades 

desenvolvidas na sala de aula, como também a compreensão dos conteúdos estudados.  

Procuro usar estratégias para ajudar os alunos surdos a terem melhor entendimento dos 

conteúdos e textos trabalhados. E para isso, encontramos na tecnologia uma forma visual mais 

acessível, que vai contribuir na aprendizagem desses alunos. Utilizo vídeos em Libras com 

legendas da internet, juntamente com o meu celular e o dos alunos para fazermos vídeos, onde 

                                                             
1
 O Dicionário Capovilla e seu autor: “Fernando César Capovilla, Ph.D., Livre Docente. Psicológo (1982)e 

Mestre em Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento pela universidade de Brasília(1984), Ph. D. em 

Psicologia Experimental pela TempleUniversity de Brasília of  Philadelphia (1989), etc. O dicionário Capovilla é 

trilíngue: dicionário, o impressionante Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da Língua de Sinais 

Brasileira. 
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eles sinalizam frases, pequenos textos, que após analisamos, e combinamos o que deve ser 

mudado quando for necessário. 

Começo este meu relato de experiência organizando uma aula sobre o conteúdo 

“Período composto por Coordenação”, que é formado por duas ou mais orações 

independentes, ligadas pelas conjunções coordenativas. Tendo como objetivo, unir as idéias 

dentro de um período. Trouxe material visual, xerox, um vídeo em Libras e o uso do quadro 

negro. Conversei com os alunos, mostrei-lhes um vídeo em Libras, onde aparecia a explicação 

e o uso das conjunções coordenativas.  Expliquei o uso das conjunções e observamos algumas 

frases onde elas apareciam. E abaixo, coloco uma tabela com as conjunções trabalhadas em 

aula. 

 

Classificação Conjunções Exemplos 

Aditivas e, nem, também,... Pedro é educado e 

gentil. 

Adversativas mas, porém, todavia, 

contudo... 

Não se esforçou 

muito, porém obteve um bom 

resultado. 

Alternativas ou...ou, ora...ora, 

quer...quer, já...já, etc 

Ou você estuda, ou 

você trabalha. 

Conclusivas logo, portanto, por 

isso, assim, etc 

Possui um bom 

histórico profissional, logo 

não ficará desempregado. 

Explicativas 

 

,que, porque, 

porquanto,  pois, 

Não compareci a festa 

porque não fui convidada. 

Tabela1: Quadro com as conjunções coordenativas. 

 

Após, perguntei aos alunos o que tinham entendido sobre as conjunções. Eles 

pareciam surpresos e disseram que não conheciam aquele tipo de frase, e que não estavam 

entendendo.  

Nesse momento me senti um pouco frustrada, porém, não desisti. Apaguei o quadro, 

tirei o vídeo e pedi que cada aluno falasse “o que fez no final de semana?”, “se tinha dado 

tudo certo ou não?”, “qual foi o motivo?”. Os alunos aos poucos foram sinalizando suas 

frases, relatando o que tinham feito no sábado e domingo. Assim, peguei o celular, e comecei 
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a fazer um vídeo de cada aluno expressando suas respostas. Após, solicitei que um deles 

escrevesse no quadro o que o vídeo mostrava. À medida que iam expondo suas ideias, todos 

queriam registrar no quadro aquilo que o colega expressava. Aos poucos, os alunos foram 

entendendo os relatos dos colegas e acrescentando as conjunções de acordo com a sua função 

(adição, alternância, conclusão, explicação, oposição) para que entendessem o sentido da 

frase. 

 

   

Fotos1 e 2 - Frases elaboradas pelos alunos. 

 

Após, mais confiantes, os alunoselaboraram frases com situações do cotidiano, usando 

os sinais das conjunções e de outras palavras. Depois, retornaram ao vídeo inicial, 

demonstrando compreensão do mesmo. A seguir, os alunos receberam uma folha contendo as 

conjunções coordenativas, conforme a tabela acima, e a explicação das mesmas. 

 

   

Fotos 3 e 4 – Atividades realizadas com os alunos em sala de aula. 
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Outro momento especial, com o uso das tecnologias, foi quando solicitei aos 

alunossurdos que cada um elaborasse um vídeo, a partir do teatro apresentado pelos 

professores,na escola, “O Pássaro sem cor”. Os alunos teriam que criar outro personagem, 

dando-lhe características e cores de acordo com o personagem principal. Eles tiveram uma 

semana para fazerem essa atividade e mostrá-la na semana seguinte. 

Quando os vídeos foram mostrados para a turma, percebemos que alguns tinham sido 

filmados de lado e não de frente, pois os alunos estavam preocupados em sinalizar cada 

palavra individualmente e não pelo contexto da história. Expliquei, a eles, que teriam que 

refazer o vídeo, se soltar um pouco mais do texto escrito e sinalizar somente o que tinham 

compreendido do mesmo. Assim, eles refizeram os vídeos, apresentaram aos colegas de aula e 

aos da Escola, no intervalo geral. Explicando assim, os assuntos de cada vídeo abordado. 

 

HISTÓRICO DA ESCOLA BILÍNGUE DA CIDADE DE RIO GRANDE, RS 

 

A Educação Bilíngue de Surdos começou sua luta a mais de trinta anos na cidade de 

Rio Grande-RS; a qual é fruto das conquistas e desejos da professora Carmen Regina Teixeira 

Baldino, que tinha uma filha surda e buscava uma educação de qualidade para ela, juntamente 

com os professores, a comunidade surda e seus familiares.  

Inicialmente, uma vitória alcançada por esse grupo de professores e pais preocupados 

e comprometidos com a educação de surdos, foi a criação de classes de alunos surdos em 

escolas regulares, onde ocuparam as salas de aulas de três escolas do município de Rio 

Grande,  por um período de sete anos, Essa caminhada, foi árdua, mas muito significativa a 

esse grupo de professores, que estavam determinados a buscar uma escola de qualidade , que 

oferecesse condições de desenvolver o ensino Bilíngue para surdos, num espaço só deles. 

Todos se empenharam na luta para a criação da Escola Bilíngue de Surdos e inclusão 

dos alunos surdos na sociedade. A Escola Municipal de Educação Bilíngue Professora 

Carmen Regina Teixeira Baldino, recebeu esse nome em homenagem à professora Carmen 

Regina, hoje falecida, por ter dedicado sua carreira no magistério com os estudantes surdos na 

cidade do Rio Grande.  

Assim, em 05 de fevereiro de 2015, o Executivo Municipal assinou o decreto 13.200 

que oficializa a criação da Escola Municipal de Educação Bilíngue Professora Carmen Regina 

Teixeira Baldino. A escola é financiada 100% com os recursos do município, e não recebe 

recursos financeiros do Ministério da Educação. Os alunos surdos que frequentam a escola 
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são da cidade de Rio Grande e também de localidades próximas, pelo fato da sede da escola 

estar centralizada, facilitando o acesso dos mesmos. 

A escola Bilíngue abre portas à comunidade surda, para que os surdos possam 

participar, interagir, e construir o conhecimento através da Língua de Sinais. Muitos desses 

alunos se comunicavam através de gestos caseiros e mímicas,no seio familiar, só aprenderam 

a se comunicar pela Língua de Sinais, depois que entraram para a Escola Bilíngue de Surdos.  

O aluno surdo quando chega à escola Bilíngue não possui comunicação, sua primeira 

etapa é aprender a Libras para poder interagir com os professores e colegas, depois ele 

aprende a Língua Portuguesa na modalidade escrita.  A Escola não tem o foco clínico de 

auxiliar os surdos na oralização. As mãos expressam tudo o que eles sentem, sendo que 

algumas vezes, não são totalmente compreendidos, os desafios ainda são muitos. 

Atualmente, a Escola Bilíngue possui oitenta e seis alunos, atende a faixa etária de 4 a 

59 anos, e é a única no Estado a oferecer Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação 

de Jovens e Adultos(EJA) e Ensino Médio para surdos e deficientes auditivos, além de sera 

sétima Escola Bilíngue de Surdos do Brasil. Durante o dia, os alunos da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental ocupam as salas de aula, e à noite, as mesmas são ocupadas pelos alunos 

do Ensino Médio e EJA. O Decreto de criação da Escola Municipal de Educação Bílingue 

Professora Carmen Regina Teixeira Baldino, Artigos 1º e 2º : 

 

Artigo 1º Fica criada e denominada a Escola Municipal de Educação Bilíngue-

E.M.E.B.Professora Carmen Regina Teixeira Baldino, no Município do Rio Grande. 

A escola integrar-se-á à Rede Municipal de Ensino, e será destinada a crianças, 

jovens e adultos surdos, surdos com deficiências, limitações, condições ou 

disfunções, e surdo cegueira, ou ainda, pessoas ouvintes que sejam fluentes na 

Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS.  

§1º A escola referida no “Caput” deste artigo atenderá as etapas da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental. 

a partir de 3 anos, desde que apresente a estrutura própria para esse atendimento. 

Artigo 2º A escola oferecerá a LIBRAS como primeira Língua e a Língua 

Portuguesa como segunda língua, na perspectiva da Educação Bilíngue. 

 

CULTURA E IDENTIDADE SURDA 

 

A cultura e a identidade surda, na formação Bilíngüe, estãorelacionadas ao considerar 

a pessoa surda como um indivíduo distinto e cultural, que tema sua própria identidade. A 

população que forma a comunidade surda apresentauma certa  dificuldade de  interação 

social, devido ao fato de muitas vezes não ser compreendida pelos ouvintes, que desconhecem 

a língua dos surdos,pois esta depende da língua de sinais e das experiências visualizadas, 

como uma maneira de obter pontos positivos na comunicação surda (LIMA et. al, 2015). 
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Lima & Conceição (2015)também afirmam que: “a comunidade surda tem lutado 

diligentemente pela igualdade e respeito de sua cultura, especialmente aos diretos no campo 

linguístico educacional, econômico e social.” De acordo com LOPESet. al (2006), a relação 

entre cultura surda, educação e espaços escolares é fundamental para que ocorra a 

aprendizagem dos alunos surdos, pois o sujeito surdo precisa interagir com os seus pares, na 

comunicação em Libras, na construção da identidade surda, e na produção de histórias pelos 

surdos.  

O aluno surdo necessita vivenciar no seu dia a dia a cultura surda, o pertencimento à 

comunidade surda, e ter o contato lingüístico na escola Bilíngue para surdos. Sua identidade 

surda se constrói dentro de uma cultura visual, essa diferença precisa ser entendida não como 

uma construção isolada, mas como construção multicultural (Quadros, 2011). Entende-se que 

a cultura é central, pois tudo que fazemos, articulamos e desenvolvemos, em qualquer área da 

nossa vida, faz parte da cultura, ou seja, está atrelada a nossa cultura, inclusive as 

representações que utilizamos no nosso cotidiano (LOPES et. al. 2006). 

Strobel (2008, p.24), afirma sobre isso: 

 

Cultura surda é o jeito do surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo 

acessível e habitável ajustando-os as suas percepções visuais, que contribuem para a 

definição de suas identidades e das – almas das comunidades surdas. Isto significa 

que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos de povo surdo. 

(STROBEL, 2008, p.24) 

 

APRENDIZAGEM DOS ALUNOS SURDOS 

 

O aluno surdo constrói sua aprendizagem através do visual,da Libras, sua língua, 

levando em consideração o espaço escolar Bilíngüe onde ele está inserido. Mas não basta sóo 

professor conhecer a Libras, explicar os conteúdos nessa língua, é necessário usar 

metodologias,didáticas visuais, explorando suas potencialidades, para que esse aluno aprenda 

o que está sendo passado pelo professor. 

Levando em conta que o aluno surdo chega na escola e assim, adquire a sua língua em 

um tempo tardio,com conhecimento reduzido, tanto da língua de Sinais, como nos conteúdos,  

pois a família de pais ouvintes desconhece, não tem acesso, e não fazem o uso dessa língua 

em casa para comunicar-se. 

Segundo MACHADO (2010, p.42), aborda isso: 
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“[...] Os alunos surdos são filhos de pais ouvintes, assim os pais não conhecem ou 

estão aprendendo a LIBRAS. O contexto de aquisição da língua de sinais é atípico, uma vez 

que a língua é adquirida tardiamente, mas mesmo assim, tem status de L1. [...]” 

Ressaltamos, então, que o aluno surdodeveria estar inserido em uma escolaBilíngue, 

em tempo integral, onde terá a oportunidade de construir seu conhecimento, sua cultura e a 

interação com outros surdos.Neste sentido, encontramos estudos realizados sobre a Semiótica 

imagética, onde aborda como principal,o visual que contribui paraa aprendizagem dos alunos 

surdos. 

Campelloe Martins defendem, então, que se trata de uma semiótica imagética: 

 
Um novo campo que explora a visualidade a partir do qual podem ser investigados 

aspectos da cultura surda, da constituição da imagem visual presentes nos surdos, os 

chamados “olhares surdos” que podem ser cultivados também como recursos 

didáticos. Não se trata de gestos ou mímica, mas de um trabalho com signos em 

língua de sinais, explorando as características visuais dessa,língua: o uso dos braços, 

dos corpos, os traços visuais como expressões corporais e faciais , mãos, dedos, pés, 

pernas com uma significação mais ampla, na perspectiva de uma semiótica 

imagética (Martins, 010; Campello, 2007). 

 

É importante também, ressaltar na aprendizagem dos alunos surdos, conforme 

Campello (2007),a Pedagogia Visual, que é uma área do conhecimento, que busca 

acompanhar os progressos tecnológicos e sociais, e as tendências na “Sociedade da 

Visualidade”. 

 

USO DAS TECNOLOGIAS NA APRENDIZAGEM DO ALUNO SURDO 

 

De acordo com o Decreto Nº 9.656 de 27 de dezembro de 2018, Capítulo IV, dispõe 

sobre o uso dastecnologias ao aluno surdo:  

 

Artigo 14. As instituições federais 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 a superior. 

§ 1º, inciso VIII- disponibilizar equipamentos, acesso às novas tecnologias de 

informação e comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a educação de 

alunos surdos ou com deficiência auditiva. (Decreto nº 9.656, 2018) 
 

Sendo a Libras uma língua espaço-visual, as tecnologias contribuem para a construção 

do conhecimento dos alunos surdos. A escola deve ser um lugar prazeroso parao aluno, e ter 

em seu espaço físico computadores e acesso à internet para que o professor possa ministrar as 

aulas usando essa ferramenta, numa nova abordagem educacional (STUMPF, 2010). 
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Também, oportunizando ao aluno surdo, um estudo diferenciado, um incentivo à novas 

descobertas, onde o professor como mediador,  vai auxiliá-lo nas atividades de pesquisa, 

elaboração de pequenos textos e  nos jogos didáticos e educativos 

 

USO DO CELULAR NA ESCOLA  

 

Atualmente, com os avanços tecnológicos, crianças e adolescentes já têm contato com 

o celular desde cedo. Como essa tecnologia está ao alcance da maioria dos alunos, é 

interessante utilizá-la em sala de aula, como um recurso benéfico, que pode ser usado de 

forma didática, servindo de apoio à aprendizagem, possibilitando descobertas e interações 

entre o aluno e seus colegas, com o mundo virtual. (PACHECO et. al. 2017) 

Os progressos da ciência foram capazes de contribuírem para a utilização de produtos 

e equipamentos tecnológicos de maneira inovadora, auxiliando nas novas descobertas dos 

alunos surdos no ambiente escolar. E dessa forma, o desenvolvimento deles foi produtivo, 

influenciando no próprio comportamento individual, e,consequentemente, no grupo de alunos 

onde essa tecnologia foi inserida; pois as tecnologias modificam seus pensamentos, atitudes e 

motivações (KENSKI, 2010). 

De acordo com Bueno (1999):“A tecnologia é um processo contínuo através do qual a 

humanidade molda, modifica e gera a sua qualidade de vida”. Pois há um grande dever do 

indivíduo de produzir, a sua competência ao originar paradigmas, modificar e interagir com o 

universo; fazendo uso de um artifício tecnológico, capaz de fazer mudanças, modificações e 

aperfeiçoamentos dos artefatos gerados nesse processo. 

No dia a dia, existem diversas atividades que são exercidas com o uso do aparelho 

celular, como por exemplo, escrever ou enviar uma mensagem, se conectar as redes sociais, 

entre outras atividades relacionadas no seu cotidiano; dessa forma, é inviável que escolas 

ainda utilizem somente quadro negro e giz para realização de suas atividades didáticas; 

portanto, essa seria uma maneira de preparar os alunos,para que eles tenham um contato com 

a tecnologia desde o início da sua vida escolar. Seria uma maneira de introduzir aos 

estudantes surdos, uma parte inicial da tecnologia e suas diversas 

funcionalidades.(PACHECO et. al. 2017) 

Designou-se no meio federal,o Projeto de Lei nº 2.806, de 2011, lavrado pelo 

Deputado Márcio Macêdo - foram apensados o projeto de Lei nº 2.246, de 2007, do Deputado 

Pompeo de Mattos e da Deputada Angela Portela - que "Proíbe o uso de aparelhos eletrônicos 
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portáteis nas salas de aula dos estabelecimentos de educação básica e superior." Esse projeto 

de Lei não foi aceito em 2014 pela deputada Fátima Bezerra, com a seguinte justificativa: 

 

[...] que no ambiente das escolas, as regras de civilidade e de boa convivência sejam 

discutidas e acordadas a partir do regimento interno de cada instituição, com a 

participação do conselho escolar, dos pais, dos alunos e dos educadores. Todos têm 

a ganhar com esse processo educativo, se considerarmos que é dever da escola 

formar cidadãos cientes dos seus direitos, mas também atentos aos seus deveres e ao 

respeito aos direitos do outro. (BEZERRA, 2014) 

 

Essa ressalva dá autonomia às instituições escolares para entrarem num acordo, a 

respeito do uso dos celulares em sala de aula, desde que seja para fins educativos, com intuito 

de formarem indivíduos conscientes de suas atitudes e direitos de si próprio e de respeito ao 

seu semelhante; cabe à equipe diretiva autorizar ou não o uso dos celulares na escola, para que 

este seja para auxiliar na aprendizagem dos alunos (RODRIGUES et. al, 2018). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização deste trabalho foi muito importante para a minha prática docente, pois 

tive a oportunidade de vivenciara construção do conhecimento e aprendizagem dos alunos 

surdos através das tecnologias, com o uso de aparelhos celulares e do Dicionário Capovilla 

Trilíngue.  

Os alunos demonstraram grande interesse na atividade realizada em aula, pois utilizou-

se de meios que eles têm acesso diariamente, o aparelho celular, e do visual, de uma maneira 

prazerosa e significativa para a sua aprendizagem, através de estímulos que aguçaram suas 

emoções, e assim, o interesse para o imaginário foi despertado. 

Com isso, percebi que o uso das tecnologias na sala de aula é uma ferramenta 

pedagógica, que auxilia grandemente, a aprendizagem dos alunos surdos; e deveria ser 

utilizada, frequentemente, pelos docentes na elaboração de suas aulas.  
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