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Resumo 
 
O presente trabalho teve como intenção dissertar sobre as tecnologias da informação no cotidiano do 
indivíduo surdo. Ao longo dos anos, pessoas com este tipo de limitação permaneceu ignorado em 
seu próprio silêncio. O motivo do problema está relacionado a comunicação. Essa investigação 
visa debater a conceituação de surdez e seus aspectos e as colaborações nas tecnologias da 
informação na comunicação do indivíduo surdo. Realizou-se primeiramente uma pesquisa 
bibliográfica, o que deu base para examinar os dados coletados na pesquisa de campo, em pessoas 
com deficiência auditiva, estudantes numa escola pública em Trindade – GO. Os resultados 
demostraram que as tecnologias não apenas desenvolvem o ensino de LIBRAS, como também, 
aumentam a comunicação dos discentes. 
 
Palavras-chave: Deficiência auditiva. Legislação. Tecnologias assistivas. Aplicativos 
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SCHOOL INCLUSION: A CASE STUDY OF THE EDUCATION OF LIBRAS WITH 

THE USE OF TECHNOLOGICAL RESOURCES IN THE LEARNING OF 

STUDENTS WITH HEARING LIMITATIONS, AT COLÉGIO ESTADUAL DOM 

PRUDENCIO, TRINDADE, GOIÁS/BRAZIL 

 

Abstract 

The present work had as intention to dissertation about the information technologies in the deaf 
individual's daily life. Over the years, people with this type of limitation remained ignored in 
their own silence. The reason for the problem is communication related. This investigation aims 
to debate the concept of deafness and its aspects and the collaborations in information 
technologies in the communication of deaf individuals. First, a bibliographical research was 
carried out, which gave the basis to examine the data collected in the field research, in people 
with hearing impairment, students in a public school in Trindade – GO. The results showed that 
the technologies not only develop the teaching of LIBRAS, but also increase the communication 
of students. 
 
Keywords: Hearing impairment. Legislation. Assistive technologies. My Account 

 

 

INCLUSIÓN ESCOLAR: CASO DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN DE LIBRAS 

CON EL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL APRENDIZAJE DE 

ESTUDIANTES CON LIMITACIONES AUDITIVAS, EN COLÉGIO ESTADUAL 

DOM PRUDENCIO, TRINDADE, GOIÁS / BRASIL 

 

Resumen 
El presente trabajo tuvo como propósito realizar una disertación sobre las tecnologías de la información 
en la vida cotidiana de las personas sordas. A lo largo de los años, las personas con este tipo de limitación 
fueron ignoradas en su propio silencio. La razón del problema está relacionada con la comunicación. 
Esta investigación tiene como objetivo debatir el concepto de sordera y sus aspectos y las colaboraciones 
en las tecnologías de la información en la comunicación de las personas sordas. En primer lugar, se llevó 
a cabo una investigación bibliográfica, que sirvió de base para examinar los datos recopilados en la 
investigación de campo, en personas con discapacidad auditiva, estudiantes de una escuela pública de 
Trindade - GO. Los resultados mostraron que las tecnologías no solo desarrollan la enseñanza de 
LIBRAS, sino que también aumentan la comunicación de los estudiantes. 

 

Palabras clave: Pérdida de audición. Legislación. Tecnologías de asistencia. Aplicaciones. 

 

Introdução 

A audição é fundamental para os homens, é constituída por complicado sistema, 
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localizado no ouvido, incumbido de permitir a interação entre os indivíduos. Entretanto, 

alguns indivíduos nascem sem condições de escutar sons e, com ausência total ou parcial da 

audição ou pode ser por uma doença após nascimento, causando prejuízo a fala. 

O sujeito surdo, na escola carece de assistência e apoio indispensável para que seja 

capaz comunicar de forma expressiva. Com a finalidade de elucidar sobre a difusão da 

LIBRAS visando que a inclusão dos surdos ocorra. Essa dissertação se justifica pela 

relevância de se investigar a proposta para obter um ensino significativo para o discente, com 

deficiência. 

No pais, de forma especial, a inclusão ocorreu com o decreto da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional nº. 9394/96, e assegurado na Constituição Federal de 1988 e 

na Declaração de Salamanca que ocorreu na Espanha no ano de 1994. As bases legais citadas 

carregam as conjunturas conceituais que assegura a total atuação dos indivíduos com 

limitações na sociedade, procurando diminuir a discriminação e afastamento das mesmas. 

Apareceram diversos instrumentos com o advento da tecnologia da informação, na 

atualidade o indivíduo surdo conta com os aplicativos de celular e tecnologias assistivas. Os 

aplicativos ProDeaf Móvel, o Hand Talk e o Uni LIBRAS aumentam a interação e 

possibilitam o contato dos indivíduos surdos com os demais. 

Portanto, buscou-se responder à seguinte indagação: De que maneira o uso das novas 

tecnologias na sociedade, pode beneficiar os indivíduos com deficiência auditiva? Diante 

disso traçou-se o objetivo geral dessa investigação que visa debater sobre as tecnologias da 

informação e suas contribuições no desenvolvimento da interação do indivíduo surdo 

Realizou-se primeiramente uma pesquisa bibliográfica que segundo Gil (1999, p. 23) 

abrange a leitura, análise e interpretação de livros, periódicos, textos legais entre outros, o 

que forneceu base para examinar os dados coletados na pesquisa de campo, em sujeitos com 

deficiência auditiva, estudantes numa escola pública em Trindade – GO 

 

Objetivo Geral 

Analisar e debater sobre as tecnologias da informação e suas contribuições no 

processo de interação do indivíduo surdo. 

 

Objetivos Específicos 

• Contextualizar o uso das recentes tecnologias na sociedade e que contribuições estas 

ferramentas são capazes de ofertar os indivíduos com deficiência. 
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• Identificar as tecnologias as ferramentas de interatividade que vêm contribuído no 

desenvolvimento da interação de ouvintes com indivíduos surdos. 

 

Metodologia 

Na pesquisa bibliográfica abrangeu a leitura, análise e interpretação de livros, 

periódicos, textos legais, dentre outros. Esse modelo ofereceu subsídios para compreender na 

prática, de que modo os recursos visuais podem contribuir para ampliar a interação de pessoas 

com deficiência auditiva a partir da potencialização do ensino LIBRAS. 

• Pesquisa bibliográfica, estudo de material sobre a tematica. 

• Coleta de dados. 

• Observação das atividades realizadas na escola. 

• Análise dos dados coletados. 

• Redação final. 

 

Resultados 

Os resultados comprovaram que tecnologias assistivas são capazes de contribuir na 

interação do discente surdo, pois, possibilita a comunicação sendo com os ouvintes ou não. 

Percebe-se uma evolução nos últimos anos, na área da educação inclusiva.  E o envolvimento 

de profissionais capacitadas e tecnologias que facilita a o envolvimento indivíduos viáveis e 

igualitária 

 

Considerações Finais 

A investigação buscou trazer uma reflexição sobre o ensino da Língua Brasileira de 

Sinais com recursos visuais. Apesar dos percalços, os individuos com necessidades especiais, 

alcançaram enorme avanços, mesmo a legislação não sendo posta em execução em diversos 

ambitos sociais. 

Os documentos legais já decletados são indispensavel  no suporte e efetivação das 

decisões referente dos direitos dos indivíduos com necessidades especiais. Sobre os 

indivíduos com necessidade auditiva, a regulação de uma linguagem própria, passou a 

vigorar com Lei nº 10.436, que no art. 4º, decreta que nas instituições educacionais no âmbito  



Avanços & Olhares, ISSN: 2595-2579, Nº 7, Barra do Garças - MT 

 

federal e estadual, municipal e do Distrito Federal, precisam afirmar a inclusão nos cursos de 

formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e 

superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como item adicional dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCNs, de acordo com legislação vigente. 

Ao passar dos anos, as tecnologias da informação focaram-se na educação, utilizados 

CD-ROMs, softwares especiais, vídeo, computador, internet, fotografias, dentre outros. 

Também surgiram aqueles próprios referentes as Tecnologias Assistivas, que seu uso exigi 

adguação para cada tipo de deficiência.  

Os aplicativos próprios de smartphones como: ProDeaf Móvel, o Hand Talk e o Uni 

LIBRAS possibilita a interação do indivíduo surdo com seu meio. Possui, ainda, Teclado 

virtual (mãos que falam), Wiki-Libras, Viscast e Rybená. 

Em geral, a investigação demostrou que a evolução tecnológica viabiliza a 

aprendizagem e comunicação com os deficientes. O surdo pode se apoderar dos recursos 

tecnológicos para comunicar e, assim, devagar, ultrapassar os obstáculos que os afastam dos 

demais. 

Ao confrontar os recursos tecnológicos com o intérprete de línguas, demostram um 

progresso, não apenas para os discentes que tem deficiência auditiva, para âmbito escolar 

também. Surgi um contexto novo de igualdade e possibilidades, pois, a interação dos 

discentes surdos não fica somente a cargo do professor, a escola necessita providenciar 

recursos suficientes para a participação desses educandos. Dando, a ferramentas para que   se 

sintam reconhecidos e aptos para desempenhar com liberdade no seu dia a dia. 
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