
 

 

 

A LIBRAS RELACIONADA AOS CONCEITOS EDUCACIONAIS ATUAIS: 

TECNOLOGIA ASSISTIVA, MEDIAÇÃO E COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA  

 

 
Eixo 2: Processos de Escolarização dos Surdos 

2.3 Propostas e estratégias de Ensino aos alunos surdos  

 

 

Autora ¹ - Patricia da Cruz Marques 

Coautora ² – Paloma Marques Souza 

 

 

RESUMO 

Os recentes estudos nos apresentam inovadoras teorias por meio das quais muitos 

conceitos, como tecnologia assistiva, mediação pedagógica e comunicação 

alternativa, passaram a nortear discussões teórico-reflexivas na área da Educação 

Especial. Em vistas dessas concepções, a proposta deste trabalho, que por ora se 

encontra em andamento, é conhecer as atuais percepções pedagógicas no campo 

da Educação Especial para uma posterior associação desse conhecimento a 

situações práticas em sala de aula com alunos surdos, sobretudo, no que diz 

respeito ao estudo e à utilização da Libras (Língua Brasileira de Sinais). Para tanto, 

a princípio, com o suporte de alguns estudiosos, a ideia é a organização de uma 

fundamentação teórica, a qual viabilize a compreensão de aspectos inerentes à 

tecnologia assistiva, à mediação pedagógica e à comunicação alternativa relevantes 

às necessidades do aluno surdo. Na sequência, a expectativa é identificar nos 

resultados da pesquisa conceitual possibilidades de formulação de ações 

pedagógicas que explorem as potencialidades da libras para o desenvolvimento de 

metodologias capazes de, ao mesmo tempo, colaborar com o educador 

especializado e com o educando surdo no processo de ensino e aprendizagem. Até 

o momento, a pesquisa em desenvolvimento se ateve à leitura pormenorizada de 

textos, os quais apresentam a temática em questão como ponto de discussão, 

sendo que, neste estágio inicial, já foi possível reconhecer que a interação e a 

comunicação, no âmbito da educação inclusiva, estabelecidas de forma mais 

planejada e com o auxílio de técnicas pedagógicas e, especialmente, com o suporte 



 

 

da tecnologia têm se mostrado, efetivamente, estratégias bastante favoráveis ao 

processo de inclusão. Contudo, antecipadamente, observa-se também que são 

várias as dificuldades e os obstáculos para se colocar em prática tais métodos. 

Dessa maneira, o bom êxito da fase final deste projeto − a elaboração de propostas 

interventivas − depende de uma cuidadosa pesquisa cujos resultados demonstrem a 

real situação do aluno surdo nas salas de aula do ensino regular.    
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