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RESUMO 

 
O projeto InfoLibras: perspectiva de inclusão digital para alunos surdos, apresenta uma 

pesquisa e relato de experiências realizados na área da informática na educação especial, 

com um grupo de alunos surdos do Ensino Médio de uma escola pública, no município de 

Tucuruí-PA. O intuito do referido projeto é de elaborar uma proposta de informação 

digital que atenda às necessidades destes alunos e analisar as possibilidades de uso das 

ferramentas do sistema operacional Linux mediadas pelo computador para a inclusão 

digital e desenvolvimento da comunicação em língua escrita. Com ênfase nos estudos 

sobre os surdos voltados ao bilinguismo, destaca-se o processo de inclusão digital e social 

da leitura e escrita na língua portuguesa, uma vez que esses estudantes utilizam a Libras 

como forma linguagem de comunicação. Os resultados da pesquisa demonstraram 

elementos importantes para o desenvolvimento de novas propostas de acessibilidade bem 

como a realização de oficinas em que os alunos participantes mostraram suas 

potencialidades, ocasionando significativas mudanças para a melhoria da qualidade de 

vida dos mesmos. 

 

Palavras-chave: aluno surdo, libras, inclusão digital, informática. 
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“O Surdo não é mudo, não é deficiente, não é alienado mental e também não é 

uma cópia mal feita do ouvinte. Ele é Surdo, humano, autor e ator de inúmeros 

personagens...” (MOURA, 2000, p. 144) 

 



 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço tecnológico, diversos recursos vêm conquistando espaço no 

mundo atual, contribuindo com o processo ensino-aprendizagem levando a uma 

visão mais crítica, pois as informações tornam-se mais acessíveis a todos, 

principalmente o computador, como instrumento mediador de conhecimento, 

presente no dia-a-dia de grande parte da nossa população brasileira. O autor Filé 

(2008) observa: 

O espaço maior na cena das conversas sobre as tecnologias – principalmente em 

educação – é ocupado pelas mídias eletrônicas e digitais, suas linguagens e seus 

ecossistemas comunicativos. O rádio, o jornal, o cinema, a televisão e agora os 

equipamentos da chamada era digital – computadores e suas conexões via 

internet. (FILÉ, 2008, p. 33) 

 

As novas tecnologias de comunicação e informação (TIC’s) contribuem 

como ferramentas para construção do conhecimento, aquisição de novos valores e 

apresentam funções como: estimuladoras, desenvolvem habilidades, aproximam o 

aluno da realidade, tornam os conteúdos mais interessantes e permitem uma 

fixação melhor daquilo que está sendo estudado. Para Silva (2010): 

 

(...) é preciso estar a par da novidade digital que permite autonomia, por 

colaboração na manipulação das informações que ganham sentido por meio das 

ações de cada indivíduo que deixa de ser mero receptor para tornar-se também 

emissor de informações. (SILVA, 2010, p. 137) 

 

Infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso a estes recursos midiáticos, 

vivendo à margem da sociedade, excluídas da competitividade do mercado de 

trabalho, sem usufruir dos direitos de cidadãos. Em conformidade com Silva 

(2010, p. 132): “Reproduz-se a velha separação entre o topo e a base da pirâmide, 

desta vez como “inforricos” e “infopobres”. O acesso à internet depende do 

capital econômico e cultural”.  

Quanto aos portadores de necessidades especiais, em especial as comunidades 

surdas do Brasil, muitos projetos de informática já foram desenvolvidos, voltados 

para este público, porém, ainda há muito o que se oferecer, pois os surdos ainda 

são vistos como “deficientes” e “incapazes” de utilizar as tecnologias de 

informação como “feedback” para nosso meio social. De acordo com Valente 

(1991, p. 63): 



2 

 

Além do uso pedagógico do computador na educação especial, o computador tem 

sido usado como recurso para administrar os diferentes objetivos e necessidades 

educacionais de alunos portadores de deficiência, como meio de avaliar a 

capacidade intelectual destes alunos, e como meio de comunicação, tornando 

possível, indivíduos portadores de diferentes tipos de deficiência como física ou 

auditiva, usarem o computador para se comunicar com o mundo. (VALENTE, 

1991, p. 63) 

 

O ambiente escolar pode ser o início para a integração de alunos surdos 

com os recursos tecnológicos, feita através de projetos pedagógicos que os 

valorizem e respeitem sua língua e cultura. 

Em busca da democratização do ensino, é notório o crescimento 

significativo da inserção de deficientes auditivos em classes regulares que 

favoreçam a socialização destes com o restante do grupo escolar, podendo ser 

conferido no Censo Escolar divulgado pela SNJ (2009, p. 14): 

 

O censo realizado pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com o 

Instituo Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 

revela que, em 2006, cerca de 70 mil alunos com surdez ou deficiência auditiva 

estavam matriculados no ensino básico, enquanto em 1996, pouco mais de 30 mil 

estudantes integravam a educação básica. (SNJ, 2009, p. 14) 

 

Questiona-se, portanto: Os alunos surdos encontram espaços que atendam 

às suas necessidades tecnológicas? 

Vale ressaltar que a língua oral-auditiva, comum nas salas de aula, pode 

representar uma barreira de comunicação para o aluno surdo principalmente na 

leitura e escrita de termos técnicos. Daí a importância do uso da Língua de Sinais 

como um elemento facilitador do aprendizado, relevando também a importância 

da Língua Portuguesa como segunda língua. 

Com base nesse pressuposto, pretende-se relatar uma experiência obtida 

nas oficinas do Projeto InfoLibras (Informática Básica) ofertada aos alunos com 

deficiência auditiva da Escola Estadual de Ensino Médio Rui Barbosa (Tucuruí-

PA) com o uso do computador como ferramenta pedagógica para apresentação do 

sistema operacional Linux e seus aplicativos, visando sua integração no ambiente 

escolar. 

Neste contexto, apresenta-se como estratégia o desenvolvimento de um 

estudo de caso destes alunos, sobre o funcionamento do Laboratório de 

Informática da escola em questão, acreditando que os alunos surdos poderão 
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encontrar, na realização das atividades propostas, uma nova perspectiva de serem 

incluídos digital e socialmente. 

O interesse no aprendizado de caminhos que os direcionassem à 

informação digital disponível na escola, tornaram-se aspectos relevantes para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

O trabalho apresenta o processo de pesquisa, cujo embasamento 

fundamentou-se na produção de autores renomados como Valente (1991), Perlin 

(2000), Felipe (2006), Mantoan (2006), Filé (2008), Silva (2010) e Skliar (2010). 

Os resultados obtidos superaram as expectativas quanto ao interesse dos alunos 

pela proposta. 

Diante do exposto, foram desenvolvidas atividades teóricas e práticas com 

o uso do computador que contribuíram para o processo ensino-aprendizagem, 

como também suprir as dificuldades de acesso digital dos envolvidos, buscando: 

capacitá-los por meio de cursos na área da Informática Básica, com vistas à sua 

inclusão digital
1
 e social

2
; bem como elaborar metodologias de pesquisa quanto ao 

acesso ao laboratório de informática da EEEM. Rui Barbosa e culminando com a 

apresentação de um relatório com os resultados obtidos através da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1
Inclusão Digital é a democratização do acesso às tecnologias da informação, de forma a permitir a inserção 

de todos na sociedade da informação. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/inclusão_digital>. Acesso 

em: 27 set. 2010. 
2
Inclusão Social é um conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em 

sociedade, provocada pela falta de classe social. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/inclusão_social>. Acesso em: 27 set. 2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/inclusão_digital
http://pt.wikipedia.org/wiki/inclusão_social


4 

 

2- ESTUDOS SURDOS: UM CAMINHO A SER 

PERCORRIDO 

 

2.1- A LÍNGUA DE SINAIS E A LEITURA LABIAL 

 

A Língua Brasileira de Sinais foi desenvolvida com a finalidade de 

proporcionar a comunicação entre os membros de comunidades surdas brasileiras, 

reconhecida através da Lei nº 10.436 em 24 de abril de 2002. 

A LIBRAS possui estrutura gramatical própria. Os sinais são formados por 

meio da combinação de formas e de movimentos das mãos, dos olhos, do rosto, da 

boca e de pontos de referência no corpo ou no espaço. Conforme o texto de Felipe 

(2006): 

Libras é uma língua de modalidade gestual-visual que utiliza, como canal ou 

meio de comunicação, movimentos gestuais e expressões faciais que são 

percebidos pela visão; portanto, diferencia da Língua Portuguesa, uma língua de 

modalidade oral-auditiva, que utiliza como canal ou meio de comunicação, sons 

articulados que são percebidos pelos ouvidos. (FELIPE, 2006, p. 21) 

 

Enquanto que a leitura labial é considerada uma técnica por muitos 

estudiosos que afirmam a capacidade dos deficientes auditivos de compreender a 

mensagem pela língua falada, se transmitida com clareza por outro indivíduo. 

“Essa técnica de leitura labial: “ler” a posição dos lábios e captar os movimentos 

dos lábios de alguém está falando e é só útil quando o interlocutor formula as 

palavras de frente com clareza e devagar”. (MEC/SEESP, 1997, vol. 2, p. 71) 

Dessa forma, o surdo pode compensar a falta de audição pela leitura da 

fala, gestos e fisionomia, contudo é um processo complicado, pois eles precisam 

imaginar sons jamais escutados e trazer para o contexto. 

 

2.2- LÍNGUA DE SINAIS X LÍNGUA PORTUGUESA 

 

No passado, muitos alunos surdos eram matriculados em escolas especiais 

e submissos a um ensino que pouco valoriza o lado cognitivo, por serem pessoas 

“surdas”, muitas vezes não podiam ser incluídas em salas de aula ditas “normais”, 

pelo simples fato de não falarem. Ainda hoje, confunde-se muito a falta de voz 

com a inteligência destas pessoas, mesmo sabendo que a fala está ligada apenas a 

uma ação e não à forma de pensamento e expressão. Segundo Felipe (2006): 
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Até o fim do século XV, não havia escolas especializadas para surdos na Europa 

porque, na época, os surdos eram considerados incapazes de serem ensinados. Por 

isso as pessoas surdas foram excluídas da sociedade e muitas tiveram sua 

sobrevivência prejudicada. Existiram leis que proibiam o surdo de possuir ou 

herdar propriedades, casar-se, votar como os demais cidadãos. (FELIPE, 2006, p. 

127) 

 

 

Essa realidade tomou outro rumo, a Educação passou por significativas 

transformações, deixando pra trás velhos paradigmas tradicionais em nome da 

inovação social e tecnológica. O incentivo à “inclusão” é uma das metas a ser 

alcançada, que permite aos alunos portadores de necessidades especiais, no caso 

das comunidades surdas, uma convivência harmoniosa com alunos ouvintes. Isso 

é possível desde que não haja entraves. Portanto, os órgãos públicos devem estar 

atentos e prontos a atenderem as necessidades e dificuldades que porventura 

possam ocorrer, oferecendo serviços como: intérpretes na sala de aula, 

desenvolvimento de projetos que incentivem a inclusão digital destes alunos e 

acompanhamento pedagógico quanto ao acesso à língua portuguesa como segunda 

língua. Skliar (2010) afirma: 

 

A comunidade surda é um complexo de relações e interligações sociais, que 

diferem de outras comunidades onde existe a possibilidade de comunicação 

oral, pois as pessoas surdas necessitam da língua de sinais e das experiências 

visuais para realizarem uma comunicação satisfatória com outras pessoas. 

(SKLIAR, 2010, p. 146) 

 

Contudo, estas comunidades surdas a que se refere, não são comunidades 

isoladas, elas convivem em ambientes nos quais prevalecem a língua portuguesa, 

o que requer a adaptação dos surdos a esta nova língua e assim se sentirem 

acolhidos e integrados à sociedade. 

Nesta perspectiva de agregar valores além da Língua Portuguesa, a Libras 

se apresenta como intensificador da formação bilíngüe: Libras e Língua 

Portuguesa. Ainda segundo Felipe (2003, p. 10): 

 

A Educação para Surdos não pode se resumir a uma escolarização repassada por 

um intérprete (...), os novos embates e debates, agora, à luz de uma Escola 

Inclusiva que pressupõe uma Sociedade Inclusiva, não poderão mais ficar em 

dualismos maniqueístas: ouvintes x surdos, Escola Ensino Regular x Escola e 

Ensino Especial, Escola de Surdos x Escola de Ouvintes, que subjazem uma 

ideologia conservadora. (FELIPE, 2003, p. 10) 
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2.3- EDUCADORES E EDUCANDOS NO CONTEXTO DA SURDEZ 

 

Ao longo da história, a proposta de “inclusão” dos alunos portadores de 

necessidades especiais nas unidades de ensino regular, não passava de utopia. As 

escolas não se encontravam adequadas estruturalmente, o corpo docente 

direcionado a trabalhar apenas com oralidade, não se falava em contextualização e 

interdisciplinaridade de conteúdos, integração das mídias tecnológicas na sala de 

aula, tampouco em inclusão de alunos surdos. 

Hoje, vivemos num momento de constantes e progressivas mudanças 

educacionais, as escolas aos poucos abrem as portas às novas mídias e tecnologias 

da informação e comunicação bem como aos alunos com deficiência auditiva, 

cujos educadores, formadores de opinião, não podem ficar “isentos” dessa 

realidade. Skliar (2010) afirma: 

A mudança registrada nos últimos anos não é, nem deve ser, compreendida 

como uma mudança metodologia dentro do mesmo paradigma da escolarização. 

O que estão mudando são as concepções sobre o sujeito surdo, as descrições em 

torno da sua língua, as definições sobre as políticas educacionais, a análise das 

relações de saberes e poderes entre adultos surdos e adultos ouvintes, etc. 

(SKLIAR, 2010, p. 07) 

 

O verdadeiro sentido educacional inclusivo deve ser inversivo, ou seja, 

os professores é que devem se integrar ao mundo dos surdos e não os surdos a 

eles. Há ainda poucos professores e intérpretes qualificados para lidarem com essa 

situação em sala de aula, repercutindo na evasão escolar e grande insatisfação por 

parte do corpo discente: excesso de termos para conceituação, comunicação 

verbalizada rápida, sem direcionamento físico para os surdos com verbalização de 

costas para a sala e sem articulação labial acessível para leitura labial, vocabulário 

rebuscado e repleto de sinônimos descontextualizados à Libras. 

Perlin (2000, p. 23) observa que “se a base da cultura surda não estiver 

presente no currículo, dificilmente o sujeito surdo irá percorrer a trajetória de sua 

nova ordem, que será oferecida na pista das representações inerentes às 

manifestações culturais”.  

Fazendo uma reflexão sobre a citação de Perlin (2000), o processo 

educacional atual ainda enfrenta problemas que atinge a qualidade do ensino-

aprendizagem, sobretudo nas escolas inclusivas, que de certa forma 

“menosprezam” a capacidade intelectual de alunos surdos. Na tentativa de 
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minimizar tais problemas, pode-se aludir a reestruturação das bases curriculares 

das escolas, dessa vez com a presença de profissionais surdos em garantia da 

Língua Brasileira de Sinais (Libras) na sala de aula e assegurando uma educação 

bilíngue, contribuindo também para eliminação das desigualdades sociais entre 

ouvintes e não ouvintes. De acordo com a Lei nº 10.436 de 24/04/2002, art. 4º 

(ANEXO 1): 

O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais 

e do Distrito Federal devem garantir 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 parte 

integrante dos Pârametros Curriculares Nacionais – PCN’s, conforme legislação 

vigente. 

 

Apesar da aprovação da lei acima mencionada, discute-se muito sobre a 

inserção da Libras como disciplina curricular nas instituições acadêmicas, 

formação de professores e licenciaturas pressupondo a presença de surdos como 

educadores e educandos. 

 

2.4- EXPECTATIVA FAMILIAR 

 

Para prevenir quanto a um atraso de linguagem ou mesmo amenizá-lo, é 

preciso que os surdos conheçam a Língua Brasileira de Sinais (Libras), o mais 

cedo possível. Então, devem ser criadas condições para que a família possa se 

comunicar com seu parente surdo, estabelecendo uma interação mais fluente entre 

pais ouvintes e filhos surdos. De acordo com Felipe (2006): 

 

Se uma criança surda puder aprender a língua de sinais da sua comunidade surda 

à qual será inserida, ela terá mais facilidade em aprender a língua oral-auditiva da 

comunidade ouvinte a qual também pertencerá porque nesse aprendizado que não 

pode ouvir os sons que emite, ela já trará internalizado o funcionamento e as 

estruturas lingüísticas de uma língua de sinais, a qual pôde receber em seu 

processo de aprendizagem um feed-back que serviu de reforço para adquirir uma 

língua por um processo natural e espontâneo. (FELIPE, 2006,  p. 106) 

 

A proposta de uma educação inclusiva
3
 deve levar em consideração quais 

as perspectivas das famílias dos alunos surdos e refletir sobre o assunto, pois além 

                                                 
3
Educação Inclusiva é um processo em que se amplia a participação de todos os estudantes nos 

estabelecimentos de ensino regular. Trata-se de uma reestruturação da cultura, da prática e das políticas 

vivenciadas nas escolas de modo que estas respondam à diversidade de alunos. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/educação_inclusiva>. Acesso em: 27 set. 2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/educação_inclusiva
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dos próprios surdos, os familiares são os mais indicados para expressar as 

necessidades e capacidades de cada um, haja vista já convivem diariamente com 

eles. 

 

2.5- INCLUSÃO DIGITAL DOS SURDOS 

 

O nosso modelo de Educação acaba por contribuir com a formação de 

sujeitos individualistas e competitivos, reforçando o modelo social que exacerba o 

pobre, o de minoria étnica e portadores de necessidades especiais. Para resolver 

esta situação que não é uma realidade exclusivamente nossa, mas sim de 

característica global, Delors (1999) propõe um modelo de Educação que objetive 

em primeira instância a descoberta do outro, pois segundo o autor: 

A educação tem por missão, por um lado, transmitir conhecimentos sobre a 

diversidade da espécie humana e, por outro, levar as pessoas a tomar consciência 

das semelhanças e da interdependência entre todos os seres humanos do planeta. 

(DELORS, 1999, p. 97) 

 

A escola tem o papel de preparar o aluno para a vida em sociedade, 

proporcionando-lhe a formação do conhecimento. Nesse contexto, incluem-se os 

alunos portadores de necessidades especiais, no caso dos surdos, um trabalho de 

inclusão social, pois sabemos que eles muitas vezes são excluídos por suas 

dificuldades de comunicação. 

As unidades de ensino devem buscar alternativas para atender tais alunos, 

este é o grande desafio da inclusão social. Em conformidade com Mantoan 

(1997): 

 

A inclusão causa uma mudança de perspectiva educacional, pois não se limita a 

ajudar somente os alunos que apresentam dificuldades na escola, mas apóia a 

todos: professores, alunos, pessoal administrativo, para que obtenham sucesso 

na corrente educativa geral. (MANTOAN, 1997, p. 121) 

 

A inserção do computador inserido na escola pode auxiliar no 

desenvolvimento de competências do aluno surdo, incluindo a aprendizagem da 

escrita na língua portuguesa, como segunda língua, e com isso, as tecnologias 

digitais se mostram como um apoio para acesso a ambientes que promovam 

interações. De acordo com a autora Felipe (2006): 
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Ser surdo é saber que pode falar com mãos e aprender uma língua oral-auditiva 

através dessa, é conviver com pessoas que, em um universo de barulhos, 

deparam-se com pessoas que estão percebendo o mundo, principalmente, pela 

visão, e isso faz com que eles sejam diferentes e não necessariamente 

deficientes. (FELIPE, 2006, p. 43) 

 

 

A comunicação entre surdos e ouvintes, quando estes não detêm 

conhecimento sobre a língua de sinais, se dá através da língua escrita, que vem a 

ser adquirida a partir da alfabetização e por meio da troca, do convívio deles com 

outras culturas. 

 

2.6- HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

A EEEM. Rui Barbosa, localizada no município de Tucuruí, estado do 

Pará, está integrada à rede pública estadual atendendo aproximadamente 729 

alunos do Ensino Médio, distribuídos em turmas que funcionam nos períodos da 

manhã, tarde e noite. Em relação aos recursos humanos, a escola conta com 01 

diretora, 01 vice-diretor, 06 técnicos pedagógicos, 33 professores e demais 

funcionários como secretária, assistentes administrativos, zeladores e vigias. 

O prédio da escola é composto pelos seguintes espaços: 08 salas de aula, 

quadra de esporte descoberta, sala de biblioteca, laboratório de informática, sala 

de professores, cozinha, pátio e banheiros. 

Atualmente, a escola se encontra sob a direção da prof. Dália Ugulino e 

fundamentada numa Educação que busca qualidade, participação e inovação para 

a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

 

2.7-  DIAGNÓSTICO DOS ESPAÇOS PEDAGÓGICOS 

 

O laboratório de informática da EEEM. Rui Barbosa (Figura 01) está 

localizado no 1º pavimento da instituição. O ambiente é climatizado, bancadas de 

madeira e equipado com 10 computadores conectados à internet banda larga, 

porém 01 (um) está danificado. 

O espaço funciona apenas no turno da noite, com 01 (um) professor lotado 

para atendimento exclusivo aos alunos da referida escola que utilizam o 

laboratório são estudantes do Ensino Médio. 
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Segundo o multiplicador lotado no laboratório, prof. Goet Toscano 

Galvão, o atendimento à comunidade escolar é realizado por meio de 

agendamento. O espaço é muito utilizado por professores como forma de integrar 

as mídias disponíveis: computador, internet e datashow. 

Declarou também que oficinas de blogs, projeto Educarede, suporte a 

professores, demais servidores e alunos, são projetos e ações desenvolvidas sob a 

orientação do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE)-Tucuruí e divulgados no 

blog da escola
4
.  

A biblioteca da escola (Figura 02) possui um acervo formado por 

aproximadamente 3200 exemplares. As obras que fazem parte do acervo são 

formadas por dicionários, enciclopédias, livros didáticos e literários, e 

recentemente recebeu 16 livros sobre Braille. 

O empréstimo domiciliar está disponível para alunos e servidores da 

escola. Os alunos podem solicitar até 02 (dois) livros, sendo que o prazo para 

devolução é de 05 (cinco) dias consecutivos. 

A equipe de trabalho que compõe a biblioteca é formada por 03 (três) 

professores lotados, 01 (um) em cada turno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 - Laboratório de Informática da EEEM. Rui Barbosa – Tucuruí/PA (2010) 

 

                                                 
4
Blog da EEEM. Rui Barbosa. Tucuruí-PA: 2010. Disponível em: <http://eeemruibarbosa.blogspot.com>. 

Acesso em: 14 out. 2010. 

http://eeemruibarbosa.blogspot.com/
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Figura 02 - Sala de Biblioteca -EEEM. Rui Barbosa – Tucuruí/PA (2010) 

 

2.8- ESTUDOS DE CASO 

 

O estudo de caso teve como objetivo identificar as necessidades de 

informação dos 09 (nove) alunos surdos que estudam no Ensino Médio (1º ao 3º 

ano) da escola, realizado no período de 27 a 30/09/2010. Conforme Skliar (2010, 

p. 30): 

Os Estudos Surdos podem ser pensados como um território de investigação 

educacional e de proposições políticas que, através de um conjunto de 

concepções lingüísticas, culturais, comunitárias e de identidades, definem uma 

particular aproximação – e não uma apropriação – com o conhecimento e com os 

discursos sobre a surdez e sobre o mundo dos surdos. (SKLIAR, 2010, p. 30) 

 

 

Com a integração dos alunos portadores de deficiência auditiva na escola, 

surgem questionamentos sobre as expectativas deles acerca dos recursos 

tecnológicos de informática e como estes recursos podem influenciar em suas 

vidas. Ainda segundo Skliar (2010): 

A concepção do multiculturalismo trabalha com a idéia de convivência das 

diferenças e das diversas culturas nacionais, e de sua representação na educação 

no currículo. Portanto, estamos falando da convivência de grupos de surdos e 

grupos de ouvintes num determinado espaço escolar e curricular. (SKLIAR, 

2010, p. 163) 

 

Nesse sentido, foram realizadas entrevistas com os principais envolvidos 

nesse processo, o gestor da 16ª URE e os próprios alunos surdos da escola, no 

intuito de focalizar os resultados obtidos. 
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Em entrevista (ANEXO 4) ao gestor da 16ª URE-Tucuruí/PA, prof. 

Reginaldo Célio Almeida de Oliveira, das 09 (nove) escolas estaduais de 

jurisdição da regional, apenas 01 (uma) possui alunos surdos matriculados e 

cursando regularmente. Reconheceu a necessidade de estruturação para 

acompanhamento pedagógico como, por exemplo, a implantação de uma sala de 

apoio que favoreça o desenvolvimento cognitivo destes alunos. 

Entretanto, houve um avanço significativo na Educação do Ensino Médio 

em Tucuruí-PA, em incentivo à inclusão social quanto ao atendimento dos alunos, 

com a contratação de uma intérprete em Libras, viabilizando a comunicação em 

sala de aula e melhor compreensão do conteúdo. 

Declarou também que a Secretaria de Estado de Educação do estado do 

Pará (SEDUC-PA) possui projetos de capacitação em Libras voltados ao corpo 

docente estadual. Segundo o gestor Reginaldo Oliveira, muitos professores 

lotados nas escolas da regional 16, já participaram de alguns encontros que 

aconteceram em Tucuruí e Belém, capital do estado, porém a grande maioria 

ainda se encontra despreparada para receber esse público e afirma: “É importante 

os educadores que convivem com alunos surdos terem pelo menos um 

conhecimento mínimo da língua de sinais, e os surdos serem estimulados a 

conhecerem a linguagem falada, numa troca mútua”. (Reginaldo Oliveira, 2010) 

Refletindo sobre a declaração do gestor da 16ª URE, Reginaldo Oliveira, 

observa-se a importância de se promover a Língua de Sinais Brasileira como 

recurso de acessibilidade
5
, fator de grande relevância para o desenvolvimento 

lingüístico dos surdos, que a partir da conscientização da comunidade escolar, 

pode-se esperar mudanças de paradigmas na utilização da Língua Portuguesa, da 

Libras e sua interpretação. 

A autora Mantoan (2006, p. 23) em concordância, afirma: 

 

(...) sem essas mudanças não garantimos a condição de nossas escolas 

receberem, indistintamente, a todos os alunos, oferecendo-lhes condições de 

prosseguir em seus estudos, segundo a capacidade de cada um, sem 

discriminações nem espaços segregados de educação. (MANTOAN, 2006, p. 

23) 

 

 

                                                 
5
Acessibilidade significa permitir que pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida participem de 

atividades que incluem o uso de produtos, serviços e informação. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/acessibilidade>. Acesso em: 27 set. 2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/acessibilidade
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2.9- ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 

O universo da pesquisa é formado por uma turma de 09 (nove) alunos 

surdos, estudantes do Ensino Médio. A coleta de dados foi realizada através de 

questionários (ANEXO 3) aplicados aos estudantes da EEEM. Rui Barbosa, 

município de Tucuruí, estado do Pará. 

O questionário foi elaborado com questões abertas e fechadas contando 

com a participação voluntária de todos os envolvidos. A aplicação do questionário 

ocorreu de forma presencial, onde os surdos, diante de dúvidas ou dificuldades 

obtiveram auxílio da intérprete da própria escola. 

Além do questionário foi proposto aos alunos, o preenchimento de uma 

ficha cadastral (ANEXO 2) para verificar a situação social de cada um. 

A análise dos dados obtidos ocorreu de forma descritiva, quantitativa e 

qualitativa por meio de gráficos de colunas.  

 

2.10- RESULTADOS OBSERVADOS 

 

Em relação aos dados obtidos no estudo, verificou-se que todos os alunos 

surdos existentes na escola responderam ao questionário.  

Primeiramente, os alunos foram questionados quanto ao acesso à sala de 

biblioteca, em caso positivo, qual o seu maior interesse neste espaço: 89% 

utilizam os livros como fonte de pesquisa e 11% declararam que “não gostam de 

ler”, dados evidenciados no Gráfico 01. 

Nesse caso, é preciso um trabalho de incentivo ao emprego da língua 

portuguesa como segunda língua aplicada ao cotidiano dos surdos e mostrar a 

importância disso para o desenvolvimento de atividades que exigem a leitura. 
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Gráfico 01- Fontes de Pesquisa mais Utilizadas (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação aos serviços prestados no laboratório de informática da escola, 

11% dos alunos informou ter conhecimentos dos serviços que o laboratório 

oferece e consequentemente 89% respondeu que “não têm conhecimento”. Esse 

fato aponta o motivo pelo qual os alunos surdos não estão inseridos em projetos e 

oficinas ofertados pelo espaço. 

Quanto ao uso do computador, o Gráfico 02 demonstra que a maioria dos 

surdos desta escola, utiliza o computador para acesso à internet e mais da metade, 

para digitar os trabalhos escolares. 

 

Gráfico 02- Utilização do Computador (2010) 
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A partir do Gráfico 03, pode-se perceber que 78% demonstra interesse pela 

internet a fim de navegar em sites de relacionamento como Orkut
6
 e MSN

7
. Por 

outro lado, a estatística mostra-se satisfatória, quando 78% faz uso da internet 

para pesquisa escolar, apontando o computador/internet como instrumentos 

pedagógicos explorados. 

 
Gráfico 03- Interesse pela Internet (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em se tratando do local de acesso ao computador, 56% dos entrevistados 

afirmaram que o utilizam “em casa” enquanto 44% frequentam outros ambientes 

para manuseá-lo, como pode ser observado no Gráfico 04. 

Nota-se que não há acesso ao laboratório de informática pelos alunos 

envolvidos na pesquisa. 

 

Gráfico 04- Local de Uso do Computador (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
Orkut é uma rede social filiada ao site Google, com o objetivo de ajudar seus membros a conhecer pessoas e 

manter relacionamentos. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/orkut>. Acesso em: 05 out. 2010. 
7
MSN é um portal e uma rede de serviços oferecidos pela Microsoft em suas estratégias envolvendo 

tecnologias de internet. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/msn>. Acesso em: 05 out. 2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/orkut
http://pt.wikipedia.org/wiki/msn
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A principal causa indicada pelos alunos por “nunca” freqüentarem o 

laboratório de informática, é trabalharem no contra turno: manhã e tarde (34%) e 

56% responderam freqüentar o espaço “de vez em quando”. 

Esses resultados foram primordiais para o planejamento das oficinas a 

serem ministradas e as metodologias utilizadas. Estes resultados motivaram a 

organização de um curso que envolvesse os alunos surdos considerando suas 

necessidades e anseios, de forma que pudesse estimulá-los, enfatizando o 

aprimoramento pessoal e profissional. 
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3- PROPOSTA DE DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

DIGITAL 

 

A partir da pesquisa desenvolvida na EEEM. Rui Barbosa foi possível 

identificar as necessidades de informação dos alunos surdos. 

Essa experiência trouxe aos mesmos, novas expectativas sobre projetos 

pedagógicos que abordem a inclusão digital e social, uma vez que estes estreitam 

as relações com toda comunidade escolar. 

Desta maneira novas propostas de divulgação da informação digital para a 

escola vão surgindo e ampliando as possibilidades de interação que contribuam 

para a formação e desenvolvimento dos alunos com problemas auditivos. 

Nesse contexto, demonstra-se que as propostas de inclusão digital voltadas 

aos alunos surdos se constituem como oportunidade de utilização do laboratório 

de informática da escola, uma vez que a escola conta com uma intérprete de 

Libras, promovendo efetivamente a democratização dos conhecimentos e 

exercício da cidadania pelos incluídos. 

Para que esse processo seja possível, é necessário uma reestruturação do 

Projeto Político Pedagógico da escola em busca de transformações nas 

metodologias de aprendizagem, para descobrir os interesses culturais, mostrar 

perspectivas profissionais e revelar os problemas sociais existentes. 

 

3.1- LIBRAS NA ESCOLA 

 

A maior dificuldade encontrada pelos alunos surdos no ambiente escolar é 

a falta de comunicação com professor e alunos ouvintes, pois geralmente a sala se 

divide em dois grupos: ouvintes e não-ouvintes. É bem verdade que a limitação do 

corpo docente justifica-se pelo não conhecimento da língua dos sinais. 

Outra dificuldade apresentada é a quantidade de intérpretes que é 

insuficiente para atendimento de toda comunidade escolar surda, e com isso, os 

alunos ficam prejudicados pela tradução do conteúdo, desfavorecendo o 

aprendizado dos mesmos. 

Para minimizar tais dificuldades, apresento como proposta para as escolas 

inclusivas que possuem salas mistas (ouvintes e surdos), a capacitação do corpo 
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docente através de oficinas e cursos básicos de Libras, com o auxílio da intérprete, 

que certamente fortalecerá os laços de integração e inclusão social e os alunos 

surdos se sentirão valorizados quanto à sua especificidade e conseqüentemente, 

irá despertar o interesse pela aprendizagem da forma oral-auditiva. 

Nestas capacitações devem se ministrados conteúdos específicos como a 

parte teórica sobre surdez, a língua de sinais e as condições didático-pedagógicas, 

que em muitos casos, os professores não possuem ou não foram preparados. 

A presença de intérpretes nas escolas marca um grande progresso 

educacional, porém é dever de todos os educadores que se propõem a trabalhar em 

salas de aula com alunos portadores de deficiência auditiva, investirem em sua 

formação em Libras, ajudando a minimizar os problemas de comunicação de 

maneira espontânea e num esforço ao incentivo. 

Espera-se que tal proposta venha sensibilizar esferas públicas que visem à 

disseminação da inclusão social dos surdos em nosso município, através do 

desenvolvimento de projetos nesse sentido. 

 

3.2- BIBLIOTECA VIRTUAL 

 

É crescente o uso de bibliotecas virtuais para a produção e 

disponibilização de material digital como apoio a um grupo de interessados 

conforme suas necessidades. Por ser um serviço online, no ambiente escolar, pode 

atender à pesquisas, propiciar mais interação entre os estudantes, principalmente 

os surdos, além da agilidade na obtenção da informação especializada. 

A partir da pesquisa desenvolvida foi identificado a necessidade de 

utilização de recursos visuais através de imagens para que o surdo tenha mais 

facilidade na compreensão dos textos. 

Uma proposta de acesso a estas informações visuais é a construção de uma 

biblioteca virtual para surdos onde o uso da intérprete propicie maior interação e 

aprendizado. 

Destaca-se também a criação de um blog como ferramenta pedagógica 

como uma boa alternativa, pois disponibilizam sites de pesquisa, vídeos 

educativos, entre outros. A ação já faz parte dos projetos do Laboratório de 

informática da escola. 
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O emprego dos recursos de hipertexto possibilita a divulgação de material 

didático digital, que atenda às necessidades dos alunos. Compete às bibliotecas 

virtuais a função de adquirir acervo destes materiais úteis que irão contribuir para 

a formação e desenvolvimento dos alunos, inclusive os deficientes auditivos. 

O blog com caráter de uma biblioteca digital deve apresentar uma página 

interessante e convidativa, com conteúdo bem distribuído, facilitando ao aluno 

surdo a localização do que necessita e disponibilizando espaços de buscas, links 

de outros sites e blogs como fontes de pesquisa, sites educativos com conteúdo 

pedagógico, links contendo relação de vídeos e dicionários que permitem a 

tradução do português para Libras. Além de outros temas afins como leis e 

políticas voltadas à acessibilidade dos portadores de necessidades especiais. 

O blog pode também promover cursos e capacitações, resumos de livros, 

links que permitam acesso aos sites de associações, instituições e fundações que 

abordem a temática da surdez e outras informações de interesse do nosso público-

alvo. 

Enfim, é um lugar privilegiado de informação e disseminação do 

conhecimento sendo um recurso promissor para educação inclusiva com mais 

qualidade. 

 

3.3- CLÁSSICOS DA LITERATURA EM LIBRAS/PORTUGUÊS EM 

CD-ROM 

 

Em virtude da necessidade do uso dos recursos tecnológicos em propostas 

educacionais/culturais voltados para deficientes auditivos, em especial, aos 

estudantes que aspiram um futuro melhor por meio da leitura, proponho a 

aquisição por parte da escola, de uma Coleção de Clássico da Literatura em 

Libras/Português em CD-ROM, produzidos e vendidos pelo site da Editora Arara 

Azul
8
 (Figura 03), com apoio do Ministério da Cultura. 

A coleção encontra-se disponível no site da editora, entre outros contos 

estão: Iracema; O Alienista; O Caso da Vara; A Missa do galo; A Cartomante; 

Dom Quixote. 

                                                 
8
EDITORA ARARA AZUL. Centro Virtual de Cultura Surda. Petrópolis-RJ: 2010. Disponível em: 

<http://editora-arara-azul.com.br>. Acesso em: 07 jul. 2010. 

http://editora-arara-azul.com.br/


20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 03: Editora Arara Azul (2010)  

 

Cada CD contém uma história contada em Libras por atores surdos e em 

português escrito, oportunizando excelentes textos produzidos pela humanidade 

nas duas línguas com as quais os surdos interagem em seu dia-a-dia. 

 

3.4- SURDOSOL 

 

Considerando o resultado da pesquisa, em que o maior acesso à internet é 

feito em páginas de relacionamentos como orkut e msn, sugiro o site do Surdosol
9
 

(Figura 04), por ser uma comunidade social que promove entretenimento entre 

pessoas surdas, intérpretes, estudantes de Libras e simpatizantes de tudo o que diz 

respeito ao mundo dos surdos. 

O Surdosol é uma página da internet semelhante ao “orkut”, conta com 

álbum de fotos e troca de mensagens entre amigos, apresenta também um espaço 

para vagas de empregos, além disso se sobressai pelo seu caráter informativo. 

O objetivo deste ambiente virtual é conhecer novas pessoas, estabelecer 

amizades ou mesmo contatos profissionais, compartilhando interesses comuns, daí 

a sua grande popularidade com mais de 2500 usuários. 

 

 

 

                                                 
9
AMORIM, M. Surdosol-Surdos online. Aldeia-PE: 2010. Disponível em: 

<http://www.rede.surdosol.com.br>. Acesso em: 07 jul. 2010. 

http://www.rede.surdosol.com.br/
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Figura 04: Surdosol (2010) 

 

 

3.5- OFICINAS COM SOFTWARE LIVRE (LINUX) 

 

TÍTULO DO PROJETO: Oficinas InfoLibras 

 

 

Este projeto foi desenvolvido, como experiência piloto, pelo Núcleo de 

Tecnologia Educacional sob jurisdição da 16ª URE, localizado no município de 

Tucuruí, estado do Pará, com os alunos surdos da EEEM. Rui Barbosa. 

Como multiplicadora do NTE-Tucuruí, tenho o papel de ministrar cursos e 

oficinas relacionados ao uso das tecnologias como ferramentas educacionais para 

professores da rede pública de ensino, entre outras atribuições. E por fazer parte 

de um curso de Libras ofertado pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) 

de Tucuruí-PA, propus a me interar sobre tudo o que diz respeito à surdez e a essa 

linguagem fascinante e significativa de comunicação. 

Por isso, o projeto InfoLibras foi traçado a partir de um desejo pessoal de 

divulgar o sistema operacional Linux
10

 para alunos surdos, em especial a 

comunidade surda da EEEM. Rui Barbosa, pois creio que a informática pode 

trazer grandes benefícios para a educação deles. Houve então a oportunidade de 

ministrar as oficinas do Projeto InfoLibras para uma turma de alunos surdos, a 

partir daí, busquei investigar e conhecer como se dá a interação entre um grupo de 

                                                 
10

Linux é um sistema operacional completo, é uma coleção de software livre criados por indivíduos, grupos e 

organizações de todo o mundo. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/linux>. Acesso em: 27 de set. 

2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/linux
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09 estudantes da referida escola mediada pelo computador. Como sujeitos da 

pesquisa participaram nove estudantes do Ensino Médio. 

A metodologia desenvolvida neste projeto baseou-se no mesmo método e 

conteúdo aplicados para outras pessoas, independente de serem portadores de 

deficiência, porém com atividades mais ilustrativas, o que facilita a compreensão. 

A participação de duas intérpretes da rede municipal e estadual de ensino, que 

atuaram como voluntárias, tornou a experiência mais viável. O tempo de duração 

foi adaptado conforme as limitações do grupo 

Em virtude dos alunos residirem no centro da cidade, as oficinas 

ocorreram no laboratório de informática da EEEM. Ana Pontes Francez, 

realizadas aos sábados pela manhã, no mês de setembro, com duração de 3 horas. 

Além de aulas expositivas com o aplicativo Editor de Texto do sistema 

operacional Linux Ubuntu, realizou-se também atividades de produção textual, 

práticas relevantes no processo ensino-aprendizagem.  

Em conformidade com Valente (1991, p. 07): “(...) as atividades 

desenvolvidas através do computador podem ajudar os deficientes a adquirirem 

ideias poderosas para, de maneira independente, explorar e executar suas próprias 

ações”.  

 

3.6- PERFIL DA TURMA 

 

A turma foi composta por 09 (nove) estudantes da EEEM. Rui Barbosa, 

município de Tucuruí-PA, conforme Figura 05. A faixa etária variou entre 20 a 34 

anos sendo 03 (três) alunas do sexo feminino e 05 (cinco) do masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 05- Oficina InfoLibras (EEEM. Ana Pontes Francez) - Tucuruí-PA (2010) 
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3.7- AVALIAÇÃO 

 

A realidade de alguns alunos envolvidos no projeto mostrou a necessidade 

de se ministrar oficinas, devido ao pouco conhecimento do sistema Linux, apesar 

de boa parte dos alunos esteja familiarizada com o sistema Windows, o que 

facilitou o andamento do projeto. 

No decorrer da oficina, verifiquei também as limitações e dificuldades 

apresentadas por alguns alunos que precisaram de auxílio no processo de 

liga/desliga do computador, manuseio do teclado e mouse. 

Por meio do Projeto InfoLibras, destaca-se a mudança de comportamento 

dos alunos em questão, ratificando a importância das tecnologias de informação 

no cotidianos deles. 

Considerando essa dimensão de ensino e aprendizagem, o uso das novas 

tecnologias favorece o processo de inclusão digital, social e educacional dos 

indivíduos com algum tipo de necessidade especial. 

No início, presenciei alunos surdos participantes dizer “não gosto do 

linux” ou mesmo “linux não presta” fazendo-se do Linux uma válvula de escape 

para justificar sua exclusão digital, naquela ocasião me senti desafiada a 

desmistificar o “problema” e fazê-los mudar de opinião, torná-los simpatizantes a 

este software livre e suas ferramentas tão úteis no dia-a-dia quanto as do software 

proprietário. 

Ao encerrar a oficina, foram feitas algumas considerações do Linux, e os 

convenci a aceitar essa nova proposta do Linux como um espaço de construção do 

conhecimento. Apesar de terem pouco ou nenhum conhecimento, os alunos 

puderam interagir bem com o ambiente. 

Conforme a Figura 06, percebemos a criatividade na formatação da 

atividade realizada pela aluna (S.S.V., 34 anos), que despertou o interesse em 

familiarizar-se mais com o Linux e pôr em prática tudo que aprendeu. 
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Figura 06- Atividade digitada pela aluna da EEEM. Rui Barbosa -Tucuruí/PA (2010) 

 

É possível dizer que houve trocas de experiências, ao mesmo tempo em 

que apresentei para estes estudantes surdos possibilidades de utilização do 

computador, aprendi basicamente a me comunicar com eles e compreender 

melhor a Libras, esta para mim, foi a maior contribuição do projeto. 

Os resultados foram otimistas, repercutindo também na área sócio-cultural 

pelo desenvolvimento de habilidades que podem ser trabalhadas com noções de 

informática – utilização do computador como meio de comunicação; capacidade 

de comunicação em língua escrita e aquisição do português como segunda língua; 

auto-estima e autonomia no uso do computador – mais criatividade e iniciativa 

dos alunos.  

Pequenas iniciativas como esta, podem viabilizar o processo de inclusão 

digital das pessoas menos favorecidas que buscam novas oportunidades de 

aprendizagem. O que antes parecia algo impossível, agora é realidade. 

A sementinha foi plantada, resta regar e cuidar bem, para que no futuro 

colham-se muitos frutos. 
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4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esta pesquisa, verificou-se os benefícios que o uso do computador 

pode trazer para o aprendizado do aluno surdo, bem como promover a inclusão 

digital e social, em atendimento às expectativas pessoais e profissionais deles. 

Acredito que essa inclusão não requer um ensino especializado para a sua 

deficiência e sim uma metodologia que considere as habilidades, respeite as 

dificuldades, priorizando um ensino de qualidade, conforme as necessidades e 

potencialidades de cada aluno. 

O desafio proposto para o desenvolvimento do projeto InfoLibras, exigiu 

uma reflexão de valores e conceitos existentes, sendo uma forma de criar 

oportunidades para os alunos surdos através da valorização da especificidade, 

independente das necessidades especiais, a fim de que se sintam capazes e 

incluídos em nossa sociedade informatizada. 

Diante da abordagem deste trabalho, creio que é plenamente possível a 

interação dos surdos no uso do Linux e que as propostas apresentadas nesta 

pesquisa sejam um ponto de partida para a melhoria na educação dos surdos. 

Ressalto que a preocupação em dar “vez” aos surdos prevaleceu neste 

trabalho, considerando também o interesse dos referidos alunos, em contribuir 

com o projeto em questão e que esta experiência incentive-os ao o acesso ao 

laboratório de informática da escola. 

Este projeto, organizado pelo NTE-Tucuruí, possibilitou também 

discussões sobre a realidade dos surdos no município de Tucuruí e a participação 

nos espaços pedagógicos da escola, acreditando ser um trabalho social de 

democratização dos conhecimentos de informática. 

Ao final do estudo a que me propus, resultou nesta Monografia em que fiz 

uso de leituras, pesquisas e relatos de experiências. Com base e fundamentação 

teórica de autores renomados, por meio reflexões relevantes sobre os mesmos 

ideais em relação ao tema por mim apresentado, InfoLibras: perspectiva de 

inclusão digital para alunos surdos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 regulamenta a Lei nº 10.436, de 

24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o 

art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

Regulamento: Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras 

providências. 

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a 

Língua Brasileira de Sinais – Libras e outros recursos de expressão a ela 

associados. 

 

 Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – Libras a 

forma de comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza 

visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema 

lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas 

surdas do Brasil. 

 

 Art. 2º Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas 

concessionárias de serviços públicos, forma institucionalizadas de apoiar o uso e 

difusão da Língua Brasileira de Sinais – Libras como meio de comunicação 

objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. 

 

 Art. 3º As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços 

públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento 

adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais 

em vigor. 

 

 Art. 4º O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, 

municipais e do Distrito Federal devem garantir 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 

parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s, conforme 

legislação vigente. 

 

 Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais – Libras não poderá 

substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. 

 

 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na da de sua publicação. 

 

 Brasilia, 24 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Paulo Renato Souza 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

NOME: _______________________     IDADE: ________    SEXO: __________ 

SÉRIE: ________           TURNO: ________ 

 

1) Você frequenta a biblioteca da sua escola? 

(    ) todos os dias               (    ) de vez em quando                (    ) nunca 

 

2) Quais são as fontes de pesquisa que você consulta na biblioteca da escola? 

(    ) livros    (    ) revistas     (    ) jornais 

(    ) gibis     (    ) outros       (    ) não gosto de ler 

 

3) Você freqüenta a sala de informática da sua escola? 

(    ) todos os dias                   (    ) de vez em quando 

(    ) nunca, por quê? _________________________________________________ 

 

4) Você sabe quais são os serviços prestados na sala de informática da escola? 

(    ) sim, quais? _________________________________________          (    ) não 

 

5) Em que local você mais utiliza o computador? 

(   ) em casa              (    ) na sala de informática da escola              (    ) outro local 

 

6) Você utiliza o computador para: 

(    ) usar a internet        (    ) digitar trabalhos da escola 

(    ) outros                    (    ) não uso 

 

7) Qual sistema que você mais utiliza? 

(    ) Linux                     (    ) Windows 

 

8) Quais os sites para pesquisa que você mais acessa? 

(    ) sites de busca        (    ) revistas eletrônicas        (    ) outros sites 

 

9) Para você, a internet é mais interessante para: 

(    ) pesquisa escolar        (    ) abrir email        (    ) orkut e msn        (    ) outros 

Esta pesquisa pretende investigar como os alunos surdos da EEEM. Rui 

Barbosa fazem uso do computador e com isso traçar o perfil dos envolvidos. 

Para atingir tais objetivos, preciso de sua colaboração no preenchimento 

deste questionário. 

No formulário será solicitado seu nome, porém sua identidade será 

preservada. 

Marque com X na alternativa que mais o identifica. 

Caso encontre alguma dúvida, solicite auxílio da intérprete da escola. 

Os dados coletados serão analisados no delineamento do perfil dos 

participantes e divulgados na publicação da minha monografia da 

Especialização Tecnologias em Educação (PUC-Rio) através de gráficos 

comparativos. Sua participação é importante para a fundamentação do meu 

trabalho e disponho-me para quaisquer esclarecimentos. Contato: 

marilene_prof@hotmail.com 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

GESTOR 16ª URE: ___________________________ PERÍODO: ____________ 

 

1) Quantas e quais são as escolas estaduais de jurisdição da 16ª URE? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2) Há alunos portadores de deficiência auditiva nestas escolas? Quantos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5) As escolas possuem sala de apoio para atendimento dos alunos surdos? 

__________________________________________________________________ 

 

3) Há algum tipo de acompanhamento pedagógico para estes estudantes? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4) Alguma escola possui intérpretes de Libras? Qual? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5) Existem projetos voltados para este público? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6) A 16ª URE possui alguma proposta de capacitação em Libras para professores 

de sala de aula? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7) Na sua opinião, como gestor da 16ª URE, as escolas estão preparadas para 

receberem os alunos com deficiência auditiva? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Esta pesquisa pretende investigar como os alunos surdos das escolas 

estaduais de jurisdição da 16ª URE fazem uso do computador e com isso 

traçar o perfil dos envolvidos. 

Para atingir tais objetivos, preciso de sua colaboração no preenchimento 

deste questionário. 

Os dados coletados serão analisados e divulgados na publicação da minha 

monografia da Especialização Tecnologias em Educação (PUC-Rio). 

A participação é muito importante para a fundamentação do meu trabalho e 

disponho-me para quaisquer esclarecimentos. Contato: 

marilene_prof@hotmail.com 


