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RESUMO

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), sistema linguístico de expressão e interação dos surdos do Brasil, que estabelece relação de sentidos nas 
trocas verbais produzidas por seus usuários, apresenta uma estrutura gramatical que segue as mesmas regularidades linguísticas inerentes às 
línguas orais. A cultura surda é um entrelaçamento de comportamentos, valores, histórias e objetivos, compartilhados entre os membros de uma 
comunidade surda.  O desenvolvimento de aparatos tecnológicos amplia os canais de interação em situações comunicacionais entre pares surdos 
e a influência das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) incidiu implicações diretas no processo ensino-aprendizagem e nas produções 
de materiais didáticos digitais feitos por professores surdos na Educação de Surdos. Nessa base, os usos que os jovens surdos fazem das 
tecnologias digitais móveis e as concepções pedagógicas dos professores surdos sobre tecnologias digitais móveis apontam para uma investigação 
do uso de imagens na produção de conteúdos pedagógicos em formatos digitais por professores surdos para alunos surdos e como esse alunado 
assimila o conhecimento com uso de TIC no processo ensino-aprendizagem. Como problema desta pesquisa, consideramos se as concepções 
pedagógicas dos professores surdos contemplam as singularidades visuais da LIBRAS e se as tecnologias móveis utilizadas por jovens surdos 
podem contribuir com a aprendizagem escolar. Nessa perspectiva, foi realizada uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa. Para a 
coleta de dados foram realizadas observações, questionários, grupos focais com os alunos e entrevistas com os professores. A filmagem em vídeo 
foi realizada por ser o instrumento mais adequado de registro dos discursos em LIBRAS, pois preserva a interação entre entrevistador e 
entrevistados e ressalta a identidade linguística dos surdos. A entrevista qualitativa semiestruturada permitiu o mapeamento e a compreensão 
das relações sociais de vida dos participantes. Os dados foram submetidos a uma análise de conteúdo, o que permitiu a elaboração de mapas 
categorizados. A pesquisa foi realizada no Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), referência na Educação de surdos no Brasil, que conta 
em seu quadro efetivo com professores surdos e que concentra mais de 500 alunos surdos. A investigação foi realizada com 5 professores surdos, 
que lecionam em toda educação básica, formados em Letras Libras, e cerca de 15 a 20 alunos surdos, cursando o Ensino Médio. Como principais 
resultados e conclusões salienta-se que disciplinas dos campos da Comunicação, Estudos da Imagem e Tecnologia deveriam ser inseridas na 
formação de professores e que, em sala de aula, os alunos estão constantemente em regime de passividade diante da imagem. Observou-se que 
as imagens são utilizadas muito mais de cunho associativo com os objetos, de representação figurativa, descritiva, icônica, sem um caráter 
provocativo, cognitivo, de aprendizagem da língua e temas transversais. Na preferência dos jovens alunos surdos, o uso da fotografia, o acesso à 
internet e a comunicação, tanto em Português quanto em Libras, são significativos por meio de WhatsApp, que permite conversas por mensagens 
de texto e vídeo. Os alunos reconhecem que essas possibilidades poderiam ser utilizadas para ajudar em seu aprendizado escolar, ou seja, utilizar 
o smartphone como uma ferramenta pedagógica. Consideramos que a inclusão do smartphone no processo educacional pode contribuir para a 
criatividade e a produção de conhecimento pelo aluno surdo.
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