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RESUMO
Esta dissertação se consisti uma leitura prospectiva acerca do ingresso de estudantes surdos na
escola inclusiva, com vistas a identificar suas carências nesse ambiente escolar. O estudo teve
como objetivo geral: descrever as principais dificuldades vivenciadas por sujeitos surdos nos
seus primeiros anos de escolaridade, a fim de propor estratégias de ensino condizentes com
suas necessidades linguístico-culturais, enquanto não se efetiva a implantação da escola
bilíngue, que, a despeito de um desejo dessa comunidade, representa uma necessidade, tendo
em vista a língua utilizada pelo estudante surdo. Os objetivos específicos foram: identificar as
principais deficiências do sistema educacional vigente, direcionado ao sujeito surdo; e propor
estratégias procedimentais aplicáveis às crianças surdas, no início da sua escolarização, para
apropriação do conhecimento por meio de seu canal de comunicação, que é visual-espacial. O
aporte teórico que abalizou a pesquisa parte de Carlos Skliar (2013), Oliver Sacks (2010),
Gladis Perlin (2006) e Ronice Quadros (1997), dentre outros autores que defendem que o
estudante surdo deve ter uma educação que respeite sua singularidade linguística e cultural.
Quanto ao método, tratou-se de um estudo exploratório (TRIVIÑOS, 2009), de abordagem
qualitativa (FLICK, 2004). Os dados foram levantados, por meio de entrevista
semiestruturada, junto a 08 estudantes surdos, maiores de 18 anos, com domínio da Língua
Brasileira de Sinais (Libras), que cursavam o Ensino Médio da Educação Básica, no ano de
2017, em um estabelecimento de ensino da rede pública estadual, na cidade de Vitória da
Conquista, Bahia. Os resultados da análise desses dados nos levaram a três categorias: As
dificuldades do estudante surdo no início da escolarização formal (Categoria I); Deficiências
do sistema educacional vigente, direcionado ao sujeito surdo (Categoria II); e, Estratégias
procedimentais aplicáveis às crianças surdas no início da sua escolarização (Categoria III). O
estudo contemplou a ideia de que métodos, técnicas e recursos de aprendizagem possam ser
adaptados às necessidades do educando surdo, ao invés de este se adaptar ao sistema
concebido e voltado para os alunos ouvintes.
Palavras-chave: Educação de surdos, escola inclusiva, escola bilíngue.

ABSTRACT

This dissertation is a prospective reading about the inclusion of deaf students in the inclusive
school, in order to identify their needs in this school environment. The main objective of the
study was to describe the main difficulties experienced by deaf individuals in their first years
of schooling in order to propose teaching strategies that are in accordance with their linguistic
and cultural needs, while the implementing of the bilingual school does not occur, which,
besides being a desire of this community, represents a need, in view of the language used by
the deaf student. The specific objectives were: to identify the main deficiencies of the current
educational system, directed to the deaf subject; and to propose procedural strategies
applicable to deaf children, at the beginning of their schooling, to appropriation of knowledge
through their communication channel, which is visual-spatial. The theoretical contribution
that contributed to the research is from Carlos Skliar (2013), Oliver Sacks (2010), Gladis
Perlin (2006) and Ronice Quadros (1997), among other authors who defend that the deaf
student should have an education that respects their linguistic and cultural uniqueness.
Considering the method, it was an exploratory study (TRIVIÑOS, 2009), with a qualitative
approach (FLICK, 2004). The data were collected through a semistructured interview with
eight deaf students, over 18 years of age, with a command of the Brazilian Sign Language
(Libras), who enrolled in Basic Education in 2017 in an institution of teaching of the state
public network, in the city of Vitória da Conquista, Bahia. The results of the analysis of these
data led us to three categories: Difficulties of the deaf student at the beginning of formal
schooling (Category I); Deficiencies of the current educational system, directed to the deaf
subject (Category II); and, Procedural strategies applicable to deaf children at the beginning
of their schooling (Category III). The study contemplated the idea that methods, techniques
and learning resources could be adapted to the needs of the deaf student, instead of adapting
to the system designed and aimed at the hearing students.

Keywords: Deaf education, inclusive school, bilingual school.
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INTRODUÇÃO
Este estudo consistiu em uma leitura prospectiva sobre a inserção dos estudantes
surdos no ambiente escolar, denominado inclusivo.
A pesquisa se torna motivadora, pois enquanto professora do Ensino Fundamental e
Médio, percebemos várias necessidades de estudantes surdos que, muitas vezes, fazem parte
das turmas em que lecionamos. Dentre essas dificuldades, destacamos a falta de comunicação
e interação com professor e colegas ouvintes, a metodologia do professor inadequada ao seu
campo de aprendizado, que é visual, e a falta de intérprete de Língua Portuguesa/Libras.
Essa vivência profissional possibilitou conhecer angústias desse grupo, a exemplo do
ingresso tardio no ambiente escolar, responsável por prejuízos na educação formal e,
consequentemente, na sua formação enquanto cidadão. Esse contexto é que nos inquieta para
a busca por conhecimentos viabilizadores de uma práxis pedagógica compatível com as
demandas culturais contemporâneas.
A partir do exposto, esta pesquisa foi norteada pela seguinte questão:
Quais são as principais necessidades vivenciadas pelos surdos no início da sua
educação formal?
Assim, delineamos, como objetivo geral:


Descrever as principais dificuldades vivenciadas por sujeitos surdos nos seus
primeiros anos de escolaridade, a fim de propor estratégias de ensino
condizentes com suas necessidades linguístico-culturais.

E como objetivos específicos:


Identificar as principais deficiências do sistema educacional vigente,
direcionado ao sujeito surdo;



Propor estratégias procedimentais aplicáveis às crianças surdas, no início da
sua escolarização, para apropriação do conhecimento por meio de seu canal de
comunicação, que é visual-espacial.

A relevância deste trabalho reside na indicação de algumas dificuldades, enfrentadas
pelos estudantes surdos nos seus primeiros anos de escolaridade, para que possam abalizar os
estabelecimentos de ensino, e, cada um deles, dentro de suas especificidades, sua realidade,
seus recursos, possam tentar supri-las, a fim de proporcionar condições para um maior e
melhor aprendizado por parte desses discentes.
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Além disso, há o fato de a língua do surdo ser visuoespacial, diferente daquela
empregada na rede escolar, que é a Língua Portuguesa, uma modalidade oral-auditiva. Dessa
forma, ele não tem acesso, por meio de sua língua natural – a Língua Brasileira de Sinais
(Libras), às informações veiculadas nas aulas. O ideal seria que as escolas fossem bilíngues,
conforme determina o Decreto 5626/05, Artigo 22, Incisos I e II e no Parágrafo 1º. No
entanto, a maioria das escolas regulares, mesmo nos grandes centros, são escolas inclusivas e,
em decorrência disso, não são ministradas, aos alunos surdos, aulas que sejam adequadas às
suas especificidades linguísticas e culturais.
O referencial teórico que abaliza os estudos parte de Perlin (2006), autora que defende
um jeito surdo de ensinar, para que os surdos tenham o jeito surdo de aprender, passa por
Carlos Skliar (2013), que propõe uma pedagogia própria para os surdos, com um currículo
que contemple as suas particularidades. Conta, também, com o escopo da legislação sobre o
reconhecimento da Libras como segunda língua oficial do Brasil e sobre o processo de
educação do surdo.
O trabalho foi estruturado por introdução, seis capítulos, considerações finais, além da
seção de referências bibliográficas. Os capítulos estão dispostos da seguinte maneira:
Capítulo 1° - “O universo da pessoa surda: história, língua e cultura”. Discorre sobre a
surdez, o sujeito surdo, sua cultura e identidade, abordando os tipos, graus e concepção de
surdez, também apresentando a língua natural do sujeito surdo, circunscrita dentro de sua
cultura e constituindo sua identidade enquanto povo surdo;
Capítulo 2º – “Trajetória da educação voltada para a pessoa surda: uma ideologia
vigente em cada época”. Apresenta um breve histórico sobre a educação de pessoas surdas,
discorrendo sobre como eram vistas estas pessoas e o tipo de instrução que lhes era oferecida,
quando não, negada, compreendendo o período da Idade Média até os dias atuais. Abordamos,
também, tópicos sobre a educação inclusiva, na perspectiva de Mantoan (2003) e Carvalho
(2014), além de elencarmos leis e decretos que garantem ao sujeito surdo o direito à
educação;
Capítulo 3º – “Perspectivas de uma educação adequada para o estudante surdo”, mostra
a escola que o movimento surdo tem lutado e defendido, que é a Escola Bilíngue, e também
apresenta como é e como se constitui esse modelo educacional.
Capítulo 4º – “Aportes Metodológicos”. Apresentamos os aportes metodológicos
aplicados nas atividades investigativas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, fundamentada
em Flick (2004), autor que discute sobre o papel social da pesquisa e defende que as teorias
são desenvolvidas a partir de estudos empíricos, bem como de estudo exploratório,
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fundamentado em Triviños (2009), pois nos permite aprimorar a experiência em torno de uma
determinada questão.
Capítulo 5º – “Resultados e Discussões Parciais”. Apresentamos o resultado da
pesquisa, a partir de categorias e subcategorias, fundamentados em Flick (2004), e lançamos
mão dos dados coletados nessas três categorias para uma análise fundamentada, a partir dos
teóricos estudados, sobre algumas necessidades vivenciadas por estudantes surdos no espaço
da educação formal.
Capítulo 6º – “Sugestões de estratégias procedimentais aplicáveis às crianças surdas no
início da sua escolarização”. Apresentamos procedimentos que podem ser aplicados no
ambiente administrativo da instituição, na sala de aula e na Sala de Recursos Multifuncionais
para que o estudante surdo se sinta parte do espaço escolar e tenha uma aprendizagem de
qualidade e significativa.
Dessa forma, este estudo busca contemplar a ideia de que os recursos de aprendizagem
possam ser adaptados às necessidades do educando surdo, ao invés de esses estudantes se
adaptarem ao sistema concebido e voltado para os ouvintes.
Tendo em vista que a implantação da escola bilíngue demandará ainda algum tempo,
como já ponderamos anteriormente, devido a diversos fatores limitantes, tais como: carência
de profissionais habilitados em Libras e Educação de Surdos, falta de estrutura física, recursos
materiais e currículo inadequados e escassez de políticas públicas voltadas para o cidadão
surdo.
Esperamos que a apresentação formal das principais dificuldades vivenciadas por
sujeitos surdos nos seus primeiros anos de escolaridade e as sugestões de procedimentos, a
serem adotados pela instituição escolar, possam instrumentalizar os estabelecimentos de
ensino para que tenham condições de atender, com mais eficiência, o estudante surdo,
enquanto o modelo de escola bilíngue estiver em fase de implantação.
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1. O UNIVERSO DA PESSOA SURDA: TÓPICOS SOBRE HISTÓRIA, LÍNGUA E
ASPECTOS CULTURAIS
Este capítulo aborda questões pertinentes à surdez, tais como as causas da perda de
audição, o tipo e o grau da perda auditiva, as concepções da surdez, bem como sobre a forma
como a família recebe o diagnóstico. Além disso, apresentamos aspectos da cultura e
identidade surda, com destaque para a língua natural desse sujeito, qual seja a Língua
Brasileira de Sinais – a Libras.
1.1 - A surdez e o sujeito surdo
A perda auditiva é a falta sensorial do indivíduo, que compromete o aprendizado de
uma língua oral-auditiva. Há causas pré-natais que ocasionam a perda auditiva de alguns
indivíduos, dentre as quais podemos destacar: rubéola congênita, hereditariedade e fatores
genéticos. Há, também, diversos fatores que podem contribuir para a deficiência auditiva em
neonatos: infecção congênita, peso ao nascimento inferior a 1500 gramas, anomalias
craniofaciais, hiperbilirrubinemia, medicação ototóxica por mais de cinco dias, meningite
bacteriana, boletim Apgar de 0-4 no primeiro minuto ou 0-6 no quinto minuto. O diagnóstico
da perda auditiva pode ser dado nos primeiros anos de vida da criança, tanto por meio da
observação dos pais como por profissionais especializados nessa área. (SANTOS; LIMA;
ROSSI, 2003).
Para determinarmos o tipo de perda auditiva, devemos levar em consideração a
comparação dos limiares entre a via aérea e a via óssea de cada orelha. Dessa maneira, as
características descritas no quadro abaixo, a partir do Manual de Procedimentos em
Audiometria Tonal, Logoaudiometria e Medidas de Imitância Acústica (2013, p. 13),
determinarão se uma pessoa terá uma perda auditiva condutiva, neurossensorial ou mista.
Quadro 1: Tipo de perda auditiva
Tipo de Perda
Características
Perda Auditiva
Limiares de via óssea menores ou iguais a 15 dBNA e
Condutiva
limiares de via aérea maiores do que 25 dBNA, com gap
aéreo-ósseo maior ou igual a 15 dB.
Perda Auditiva
Limiares de via óssea maiores do que 15 dBNA e limiares
Neurossensorial ou
de via aérea maiores do que 25 dBNA, com gap aéreoósseo
Sensório neural
de até 10 dB.
Perda Auditiva Mista Limiares de via óssea maiores do que 15 dBNA e limiares
de via aérea maiores do que 25 dBNA, com gap aéreoósseo
maior ou igual a 15 dB.
Fonte: Manual de Procedimentos em Audiometria Tonal, Logoaudiometria e Medidas de Imitância Acústica
(2013)
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O grau da perda auditiva está relacionado com a habilidade de ouvir a fala, existindo
diversas classificações para caracterizá-lo. Uma delas, que pode ser utilizada, é a
recomendada pela BIAP - Bureau Internacional d´Audio Phonologie – instituição formada por
diversas associações de países europeus. A recomendação 02/1 de 1997, descrita no quadro
abaixo,

está

disponível

no

Manual

de

Procedimentos

em

Audiometria

Tonal,

Logoaudiometria e Medidas de Imitância Acústica (2013, p. 15).
Quadro 2: Grau de perda auditiva
Denominação
Média tonal
Audição
≤ 20 Dbna
infranormal
Deficiência
21 - 40 Dbna
auditiva
Leve
Deficiência
auditiva
moderada
Deficiência
Auditiva
Severa
Deficiência
Auditiva
Profunda

Deficiência
Auditiva
Total/ Cofose

Características
Trata- se de uma perda tonal discreta
sem implicação social.
Percebe a fala com voz normal, mas tem
dificuldade com voz baixa ou distante.
A maioria dos ruídos familiares são
percebidos.
Grau I: 41 - 55 dBNA A fala é percebida se a voz é um pouco
elevada. O sujeito entende melhor
Grau II: 56 - 70 dBNA quando olha a pessoa que fala. Percebe
alguns ruídos familiares.
Grau I: 71 - 80 dBNA A fala é percebida se a voz é um pouco
elevada. O sujeito entende melhor
Grau II: 81 - 90 quando olha a pessoa que fala. Percebe
dBNA.
alguns ruídos familiares.
Grau I: 91 - 100 Nenhuma percepção da palavra.
dBNA
Somente os ruídos muito fortes são
percebidos.
Grau II: 101 - 110
dBNA.
Grau III: 111 - 119
Dbna
> 120 Dbna
Não percebe nenhum som.

Fonte: Manual de Procedimentos em Audiometria Tonal, Logoaudiometria e Medidas de Imitância Acústica
(2013) - Classificação do grau da perda auditiva de acordo com BIAP (1997).

Até aqui, vislumbramos aspectos biológicos da surdez, que nos apontam para o tipo ou
grau de surdez de um indivíduo. No entanto, se faz necessário também elucidar as concepções
de surdez que possibilitarão, à família, optar pela abordagem educacional que conduzirá seu
filho surdo.
Desse modo, a concepção de surdez está relacionada à forma como o estudioso visualiza
a surdez: se como deficiência ou como diferença, esclarece Santana (2007). Assim, podemos
perceber que, na literatura, a surdez é apresentada sob duas concepções muito distintas.
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Skliar (2013) nos apresenta duas concepções de surdez: o modelo clínico-terapêutico e
modelo socioantropológico. Segundo Skliar (2013, p. 102) o modelo clínico-terapêutico está
relacionado à patologia, ao déficit biológico, e propõe estratégias de cunho reparador e
corretivo. Dessa forma, o sujeito surdo pode ter a “cura” mediante o estímulo à audição e à
fala, por meio do uso de Aparelho de Amplificação Sonora Individual e com a prática de
exercícios com o fonoaudiólogo. Este modelo estabelece que o desenvolvimento cognitivo
esteja condicionado ao conhecimento que a pessoa surda tem da língua oral. É a partir disso
que se começa a falar em medicalização da surdez, encarregando a medicina da cura do
problema auditivo e da correção da fala, ao invés de priorizar um processo natural e
significativo, como a língua de sinais. (SKLIAR, 2013).
O oralismo, dessa forma, defende que existe uma relação entre eficácia oral e o
desenvolvimento cognitivo e não acredita que a língua de sinais é um sistema linguístico, com
estrutura gramatical definida. Assim, o modelo clínico-terapêutico priva o sujeito surdo de se
comunicar e interagir, em diversas situações na sociedade, por meio da língua de sinais, visto
que ele é proibido de usá-la. A sociedade, também, não oferece possibilidades de acesso ao
conhecimento por meio de sua língua, ficando a pessoa surda condenada a padecer restrições.
(SKLIAR, 2013).
O modelo socioantropológico da surdez, por sua vez, reconhece o uso de uma língua
visual-espacial: a língua de sinais, e ignora a ideia de desvio da normalidade, adotando o
sujeito surdo como um ser diferente. Esses sujeitos participam de atividades desportivas,
religiosas, sociais e culturais que envolvem a comunidade surda. (SKLIAR, 2013).
Entendendo a surdez como uma diferença, é possível o respeito à pessoa surda e a
utilização da língua de sinais como prioritária para o seu aprendizado. Assim, este estudo
prima pela concepção socioantropológica da surdez.
Portanto, o sujeito surdo ao qual estamos nos referindo está disposto no Decreto Federal
5626/05, Cap. I, Art. 2º:
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.

Dessa forma, quando adotarmos, nesta pesquisa, a nomenclatura pessoa surda ou
estudante surdo é a esse tipo de sujeito, descrito acima, que estaremos nos referindo. Esse
sujeito tem potencial para desenvolver o seu cognitivo, não sendo o déficit sensorial da surdez
um entrave para isso. O que diferencia o sujeito surdo, citado nesta pesquisa, dos sujeitos que
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têm perda auditiva e fazem uso do aparelho auditivo, é que estes não sinalizam e não precisam
de intérprete para mediar a comunicação. Por isso, chamamos a estes de deficientes auditivos,
pelo fato de não terem o sentimento de pertencimento a uma comunidade surda, de estarem
envolvidos em algum movimento, lutando em prol do empoderamento do povo surdo.
Esse posicionamento quanto a adotar a identidade de deficiente auditivo ou de construir
e assumir a identidade de pessoa surda pode perpassar pelo modo como a família se comporta
diante do diagnóstico da surdez.
A família planeja um filho e o idealiza desde a sua concepção, e, quando esse filho
apresenta algumas características diferentes do que a sociedade dita como “normal”, há um
estranhamento ou, até mesmo, uma frustração. No que se refere às famílias ouvintes, com
diagnóstico de filho com surdez, pode haver, por parte dos pais, um sentimento de
afastamento, já que haverá uma barreira linguística entre os pais ouvintes e o filho surdo,
dificultando a interação entre ambos.
Com base em Skliar (2013), podemos afirmar que, a depender de como a surdez seja
apresentada aos pais da criança surda, estes irão direcionar o seu processo de aquisição da
linguagem: se por meio do oralismo, que visa levar o surdo à “normalidade” dos ouvintes,
utilizando a língua oral no processo de comunicação ou, se por meio do bilinguismo, no qual
o sujeito surdo deve aprender, primeiramente, a língua de sinais e, posteriormente, a língua
portuguesa, na modalidade escrita.
Para Fernandes e Correia (2005), é importante possibilitar ao surdo o acesso a uma
língua o mais cedo possível, pois isso será necessário para o seu desenvolvimento. Santos
(2008) ressalta que a criança surda, assim como a criança ouvinte, tem os mesmos estágios de
desenvolvimento da linguagem, começando o primeiro estágio – o pré-linguístico – por volta
dos três meses de vida. O chamado balbucio é percebido tanto na modalidade oral como
gestual. No estágio posterior, a criança surda, como não possui a audição, irá buscar
alternativas para alcançar os seus objetivos, começando, assim, a desenvolver a língua de
sinais, a sua língua natural. Por meio da língua de sinais, terá acesso a informações, a regras e
valores do local em que vive, construindo, portanto, sua própria identidade.
Nesse sentido, é importante que a família se manifeste o quanto antes a respeito da
maneira que incluirá seu filho surdo na sociedade, para que o mesmo possa ter acessibilidade
aos meios escolares, de lazer e, no futuro, ao trabalho, com mais facilidade.
1.2 – Aspectos da cultura e da identidade surda
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Para conhecer o cidadão surdo, é necessário perceber aspectos da cultura surda,
dentre eles: sua história, a língua de sinais, as diversas identidades, a pedagogia, a literatura e
outras formas de o surdo ver o mundo. O sujeito surdo percebe o mundo pelo canal espaçovisual e aprende no contato com seus pares, favorecendo o aprendizado da sua língua natural,
momento de identificação com seus iguais, de entrosamento, que lhe permite entrar para a
comunidade surda e adquirir uma língua, uma cultura.
Salientamos que a interação entre os sujeitos surdos favorece a produção cultural, a
divulgação da língua de sinais, a pedagogia, a política, as leis, as artes etc. O encontro entre
semelhantes (nesse caso entre os surdos) possibilita a construção de identidade, como
afirmam Perlin e Strobel:
Cultura surda é trazida como elemento constituidor de nossas identidades como
surdos, na relação de poder com os ouvintes e na produção de significados a respeito
de nós, do nosso grupo, de outros grupos culturais. O encontro surdo-surdo
representa, pois, a possibilidade de troca de significados de constituição de
identidades. Assim, o outro igual, o mesmo, é aquele que usa a mesma língua e que
consegue construir possibilidades de troca efetiva e compartilha o processo político
que significa e dá sentido. (PERLIN; STROBEL, 2008, p. 24-25).

O surdo tem interesse em produzir sua própria cultura e disseminá-la. Seu direito à
diferença cultural é garantido pela Constituição Federal, de 1998:
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para
os diferentes segmentos étnicos nacionais.

Desse modo, o artigo 215, da Constituição Federal, citado acima, garante “o pleno
exercício dos direitos culturais” do povo brasileiro, reforçando o respeito aos direitos culturais
dos surdos. Isso também é defendido mediante o decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, o
qual traz inovações no que diz respeito à “educação dos surdos”, inserindo a Língua Brasileira
de Sinais como disciplina curricular no curso de formação de professores e garantindo a
formação de instrutor de Libras, o que viabiliza seu uso e difusão para oportunização das
experiências visuais-espaciais comunicativas, capazes de revelar a sua cultura (BRASIL,
2005). Tal necessidade vai ao encontro do que defende Vygotsky, ao enfatizar que o
desenvolvimento humano acontece no processo de interação social.
Enquanto nessa situação a inter-relação dessas duas funções da linguagem é
evidente, é importante lembrar que a fala egocêntrica está ligada à fala social das
crianças através de muitas formas de transição. O primeiro exemplo significativo da
ligação entre essas duas funções da linguagem é o que ocorre quando as crianças
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descobrem que são incapazes de resolver um problema por si mesmas. Dirigem-se
então a um adulto, e verbalmente, descrevem o método que, sozinhas, não foram
capazes de colocar em ação. A maior mudança na capacidade das crianças para usar
a linguagem como um instrumento para a solução de problemas ocorre um pouco
mais tarde no seu desenvolvimento, no momento em que a fala socializada (que foi
previamente utilizada para dirigir-se a um adulto) é internalizada. Em vez de apelar
para o adulto, as crianças passam a apelar a si mesmas; a linguagem passa, assim, a
adquirir uma função intrapessoal além de seu uso interpessoal. (VYGOTSKY,
2007, p. 15-16; grifos do autor).

Essa compreensão remonta ao papel que a sociedade tem de representar a cultura no
processo de aquisição da linguagem pela criança e permitir que ela se aproprie de parte da
cultura – a língua. A partir da concepção de Vygotsky sobre a aquisição da linguagem pela
criança, que parte de uma interação com o adulto, é possível inferir que a criança surda
também aprende no contato com seus pares, favorecendo o aprendizado da sua língua natural,
momento de identificação com seus iguais, de entrosamento, que lhe permite entrar para a
comunidade surda e adquirir uma língua, uma cultura.
A comunidade ouvinte, no entanto, apresenta um sistema generalizado de
aprendizagem, que não contempla as diversidades culturais presentes no espaço escolar, e isso
acarreta danos substanciais para os alunos que não veem suas especificidades físicas,
linguísticas ou intelectuais sendo respeitadas. O aluno surdo, muitas vezes, tem uma educação
voltada para atividades sensório-motoras e não uma aprendizagem significativa, por meio da
língua de sinais, para que compreenda conteúdos de abstração. Por isso, é possível dizer que
que este aluno tende a não desenvolver sua capacidade cognitiva nem a ampliar seus
conhecimentos, mas estará propenso a uma aprendizagem ineficiente e insuficiente. Nesse
sentido, Skliar (2013) nos apresenta algumas ideias de como favorecer o desenvolvimento
intelectual da pessoa surda:
Portanto, a explicação sobre os supostos atrasos cognitivos dos surdos, sintetizada
na célebre pergunta: por que os surdos não alcançam o pensamento abstrato? – se
sustenta implicitamente na relação audição-pensamento e deixa de lado variáveis ou
condições de desenvolvimento fundamentais, como são o tipo de experiência
educativa dos sujeitos, a qualidade das interações comunicativas e sociais em que
participaram desde tema idade, a natureza da representação social da surdez de uma
sociedade determinada e a existência da língua de sinais na família e na comunidade
de ouvintes em que vive a criança, etc. (SKLIAR, 2013, p. 109).

Dessa maneira, Skliar (2013) propõe uma pedagogia própria para o surdo, que garanta
um currículo que contemple as suas necessidades, observe suas particularidades cognitivas e
reconheça o seu direito de adquirir e utilizar a língua de sinais dentro do âmbito educacional,
sendo um sujeito ativo do processo de aprendizagem, capaz de discutir, interagir e relacionar
os seus conhecimentos, utilizando sua própria língua.
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A partir dessa concepção de sujeito surdo, apresentamos qual seja sua língua – a Libras
(Língua Brasileira de Sinais), sua língua natural, com estrutura e sintaxe próprias. Gesser
(2009, p.12) assim a define: “A língua de sinais dos surdos é natural, pois evoluiu como parte
de um grupo cultural do povo surdo”. Dessa forma, não é uma língua artificial, já que não foi
construída e estabelecida por um grupo de pessoas com algum propósito específico, a
exemplo do “esperanto” e do “gestuno”, que têm o objetivo de estabelecer a comunicação
internacional. (GESSER, 2009).
Como os surdos não puderam desenvolver a língua oral, criaram e desenvolveram uma
língua em que a modalidade de recepção e produção é visuogestual e foram transmitindo-a de
geração em geração. Skliar (2013) nos apresenta essa língua da seguinte forma:
De acordo com os trabalhos das últimas três décadas, sabe-se que as línguas de
sinais possuem uma estrutura, princípios de organização e propriedades formais
similares às línguas orais, mas a forma superficial em que se manifestam está
influenciada pela modalidade visuogestual. O uso do espaço com valor sintático e
topográfico e a simultaneidade dos aspectos gramaticais são algumas das restrições
impostas por esse tipo de modalidade e determinam sua diferença em relação às
línguas auditivo-orais. (SKLIAR, 2013, p. 117).

A língua de sinais, contudo, muitas vezes ainda é desvalorizada, pois é tida como uma
mistura de pantomima e de sinais icônicos, que se expressam, simplesmente, por meio do
movimento das mãos.
Observa-se que somente a partir do final da década de 50 e começo da década de 60 do
século XX, com o trabalho do linguista americano William Stokoe, no ano de 1960, sobre a
Língua de Sinais Americana (ASL), passa a haver interesse pelo estudo do sistema linguístico
usado pelas pessoas surdas. Stokoe, através da obra Sign Language structure (apud SACKS,
2010, p. 70) conseguiu provar que a língua de sinais não era uma pantomima ou código
gestual, mas que tinha todos os critérios, propriamente ditos, de uma língua, tanto no léxico
como na sintaxe e na capacidade de gerar outras proposições. Ele buscou uma estrutura para
os sinais, quis analisá-los e procurar as partes constituintes. Dessa maneira, conseguiu
demonstrar que cada sinal tinha, pelo menos, três partes independentes, a saber: a localização,
a configuração das mãos e o movimento. A compreensão dessas unidades de sinal e as
modificações espaciais dão à língua de sinais um caráter de língua, com sintaxe e gramática
espaciais. (SACKS, 2010).
Nesse esteio, estudiosos verificam que a língua de sinais é uma língua que tem a
potencialidade de expressar o interior e exterior dos cidadãos que a utilizam, e garantem a sua
legitimidade.
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Quanto à estrutura, além dos três parâmetros estudados por Stokoe, a partir da década de
1970, Robbin Battison, Edward S. Klima & Ursulla Bellugi se aprofundam nos estudos sobre
a gramática da ASL e descrevem um quarto parâmetro: a orientação da palma da mão (O).
Eles demonstram que dois sinais, mesmo que apresentem três parâmetros iguais (CM, L, M),
podem mudar de significado de acordo com a orientação da mão. A partir deste contraste
entre dois itens lexicais, a partir de um único componente, teremos um “par mínimo”
(SACKS, 2010). A exemplo de pares mínimos em Libras temos os sinais “boi” e “evitar”, que
se opõem quanto ao movimento (M). Além desses parâmetros, Gesser (2009, p. 18) aponta,
também, para as expressões faciais nas línguas de sinais, como sendo um elemento gramatical
que compõe a estrutura da língua ora estudada.
No que se refere à estrutura da língua de sinais, há cinco parâmetros importantes que a
constituem, que são: configuração das mãos (CM), Orientação da palma da mão (O), Ponto de
articulação ou locação (L), movimento (M), Expressões faciais. Segundo Gesser (2009), a
“configuração de mão” se refere à forma da mão; a “orientação da palma da mão” nos indica
que os sinais têm direção e que se houver inversão, em alguns sinais, pode alterar o
significado do sinal; a “locação” se refere ao lugar, e pode ser realizado em alguma parte do
corpo; há, também, o “movimento”, que pode ou não estar presente nos sinais; e, como
exemplos das “expressões faciais”, existem o movimento de cabeça, olhos, boca, sobrancelha
etc.
Dessa forma, na língua de sinais há um sinal, que é o símbolo convencionado para
determinado objeto, e há sinais que expressam sentimentos, emoções e qualquer ideia ou
conceito abstrato. Os surdos, pois, são fisicamente e psicologicamente normais, sendo
diferenciados apenas pelo canal comunicativo (visual-gestual) que usam para se comunicar.
Com base nisso, podemos ratificar que a língua de sinais tem uma estrutura de língua, que é
legitimada e convencionada pelo grupo de usuários que a utilizam. Para que haja amplo
conhecimento e divulgação dessa língua, é imprescindível que os membros da comunidade
surda sejam agentes socializadores de sua própria língua e cultura.
No Brasil, a Libras foi oficialmente reconhecida como a segunda língua oficial do país a
partir da promulgação da Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que assim dispõe:
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 linguístico de natureza visual-motora,
com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão
de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.
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Desse modo, é fundamental que a Libras seja ensinada ao sujeito surdo. A língua
possibilita a “libertação” do indivíduo, permite que haja comunicação, interação e dá acesso
ao conhecimento. No que diz respeito ao sujeito surdo, podemos observar que há essa
“libertação” quando ele tem acesso à língua de sinais, a Libras (Língua Brasileira de Sinais),
no caso do Brasil.
Por meio da língua, construímos o cidadão que a utiliza. A depender de como definimos
a língua, de como a ela temos acesso, estaremos praticando as formas de políticas da língua.
(ORLANDI, 2013).
A Libras é a primeira língua do sujeito surdo e o Decreto Federal 5626/05, no capítulo
VI, assegura que as instituições de ensino responsáveis pela educação básica devem garantir a
inclusão de alunos surdos/deficientes auditivos. Isso deve se dá por meio de escolas e classes
de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores bilíngues nas
diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade linguística desses alunos e,
também, a presença de intérpretes de Libras-Língua Portuguesa.
Sacks (2010) salienta que os surdos “sem língua” são tidos como “imbecis”, pois
embora possam ser pessoas com inteligência, essa fica trancada até que eles possam
manifestá-la por meio de uma língua. Assim, quando o surdo adquire a língua de sinais, ele se
torna digno de libertar sua capacidade de pensar, se torna capaz de expressar suas emoções,
discutir qualquer assunto e adquirir cidadania, podendo exercer qualquer posição na
sociedade, seja de escritor, engenheiro, advogado, etc. Para tanto, é preciso que as crianças
surdas sejam colocadas em contato, primeiramente, com pessoas fluentes da língua de sinais,
que podem ser os pais ou professores e, assim que a língua for aprendida (que pode ser por
volta dos três anos de idade, assim como se dá com a criança ouvinte), a criança surda poderá
expressar livremente seu pensamento, ter acesso a várias informações e aprender a ler e
escrever.
Emmanuelle Laborit, no livro autobiográfico O Grito da gaivota (2000), retrata como o
contato com a língua de sinais foi um processo libertador e lamenta tê-la aprendido apenas aos
sete anos. Anteriormente, ela se considerava uma “selvagem”, pois não tinha língua, apontava
as coisas para a mãe, tentava imitar o que via nos lábios do outro, na tentativa de se
comunicar. Quando tem acesso a língua de sinais, ela declara:
Com a descoberta da minha língua encontrei a chave da porta maciça que me
separava do mundo. Hoje entendo o mundo dos surdos e também o daqueles que
ouvem. Compreendo que o mundo não para nos meus pais, que há outras pessoas
com interesse. Já não tenho aquela espécie de inocência de outrora. Encaro os factos.
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Tenho uma reflexão que se constrói. Tenho necessidade de falar, de dizer tudo, de
contar tudo, de compreender tudo. (LABORIT, 2000, p. 39).

Dessa forma, é importante possibilitar ao cidadão surdo o acesso a uma língua o mais
cedo possível, pois isso será imprescindível para o seu desenvolvimento. Esse acesso
possibilitará um despertar para o mundo de significados e, consequentemente, para o
despertar de sua mente, para a experiência de um mundo inteligível.
Caso este acesso não ocorra ou aconteça tardiamente, os sujeitos surdos apresentarão
maior propensão a ficarem atrasados na compreensão da língua, já que é por meio da língua
que adquirimos um estado e cultura humanos e se estes indivíduos a adquirem de forma
ineficiente. Eles ficam aquém no processo de comunicação com seus semelhantes para
adquirirem e compartilharem informações. Tornam-se, dessa forma, seres com pouca
habilidade para realizar atividades intelectuais, podendo, até mesmo, parecer deficientes
mentais. Até por isso, por muito tempo, os sujeitos natissurdos foram julgados como
incapazes e ignorantes, não podendo receber instrução nem ter nenhum direito adquirido,
como herdar bens ou contrair matrimônio. Isso só muda em meados do século XVIII, quando
é alterada a percepção dos surdos. (SACKS, 2010).
A seguir apresentaremos um breve histórico da concepção da sociedade sobre a pessoa
surda e, também, do seu acesso à educação, no decorrer do tempo, para melhor compreensão
de como se deu essa trajetória educacional até chegarmos à implementação da escola
inclusiva, modelo educacional vigente.
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2 – BREVE RELATO DA TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO VOLTADA PARA A
PESSOA SURDA: uma ideologia vigente em cada época
Neste capítulo discorremos, inicialmente, sobre o histórico da educação da pessoa surda
e, em seguida, sobre o modelo educacional inclusivo a partir da concepção do conceito de
inclusão de Mantoan (2003) e Carvalho (2014). A partir dessa discussão, avaliamos se o
modelo de inclusão é apropriado para o estudante surdo.
2.1- Histórico da educação de pessoas surdas
Um breve histórico sobre a forma como era visto o surdo na sociedade e os modelos
educacionais que permearam a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, até
os nossos dias, nos ajudará a entender como foi construída a história da educação do sujeito
surdo e de como as ideologias vigentes em cada período foram determinantes para o
desenvolvimento do cidadão surdo. Nesse breve histórico, por força de necessidade de
contextualização, precisaremos retomar tópicos já mencionados anteriormente.
Historicamente, o sujeito surdo esteve destituído de direitos, sendo visto como um ser
anormal ou doente, privado da educação formal, mantido isolado e excluído da sociedade. No
período da Idade Média (476 a 1453), o sujeito surdo não tinha direitos perante a sociedade,
não podia receber a comunhão, não tinha direito à herança, não podia votar, era tido como
sujeito estranho e incapaz, por isso ficava à margem da sociedade.
Nesse sentido, Sacks (2010) relata várias experiências de pessoas que nasceram surdas e
não tinham contato com nenhuma língua, até começarem a desenvolver gestos naturais para
se comunicar com os familiares, mas que, ao sair do seu habitat, não eram compreendidas.
Estes aprendem e usam a língua de sinais tardiamente, e a eles é facultado um ensino restrito
da e na língua, com vocabulário limitado e com privação de informações variadas, que estão
fora do contexto da sala de aula, informações essas que são aprendidas e assimiladas por
crianças ouvintes, de forma inconsciente, a partir de conversas e leituras por acaso. Dessa
forma, ao sujeito surdo é atribuído um conhecimento limitado, em que não é possível ler e
aprender algo por diversão e prazer.
No período da Idade Moderna (1453-1789) havia pessoas que acreditavam na
capacidade do sujeito surdo em se expressar e defendiam o uso da língua de sinais, dentre as
quais se destacaram: Girolamo Cardano (1501-1576), que acreditava que o surdo tinha
habilidade para a razão e usava com o surdo a língua de sinais e a escrita; o monge beneditino
Pedro Ponce de Leon (1510-1584), na Espanha, que estabeleceu a primeira escola para surdos
em um monastério de Valladolid, adotou uma metodologia voltada para a dactilologia, escrita
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e oralização, e também criou uma escola voltada para professores de surdos; Fray de Melchor
Yebra, de Madrid, em 1613, que escreve um livro, chamado “Refugium Infirmorum”, que
descreve e ilustra o alfabeto manual da época; John Bulwer (1614-1684), que defendia a
língua de sinais como universal e que trazia elementos constituídos icônicos. Em 1648,
Bulwer publica “Philocopus”, onde defende que a língua de sinais pode expressar os mesmos
conceitos que a língua oral.
No entanto, havia outras pessoas que acreditavam no oralismo como método para
ensinar aos surdos, dentre os quais temos: Jacob Rodrigues Pereire (1715-1780),
provavelmente o primeiro professor de surdo da França, que após ter oralizado sua irmã
surda, usava exercícios auditivos e oralização para ensinar aos surdos; e Samuel Heinicke
(1729-1790), alemão, defensor do Oralismo Puro, que atribuía grande valor à fala. Em 1778,
Heinicke inaugura a primeira escola de oralismo puro em Leipzig.
Além dessas pessoas, temos o abade Charles Michel de L’Epée (1712-1789), muito
conhecido na educação de surdos por procurar aprender a comunicação através dos gestos
com os surdos, pela cidade de Paris, e levar a sério os primeiros estudos sobre a língua de
sinais. Ele instruiu surdos, em sua própria casa, a partir da combinação de língua de sinais e
gramática francesa, que denominou de “Sinais metódicos”.
L’Epée fundou o “Instituto para Jovens Surdos e Mudos de Paris”, a primeira escola
pública para os surdos, e também treinou inúmeros professores para surdos. Ele publicou “A
verdadeira maneira de instruir os surdos-mudos”, em que relatava sobre o ensino dos surdos
por meio dos sinais metódicos.
Na idade contemporânea (1789 até os nossos dias), em 1789, morre o Abade Charles
Michel de L’Epée. Na ocasião de sua morte, ele já tinha fundado 21 escolas para surdos na
França e na Europa.
Em 1814, nos Estados Unidos, Thomas Hopkins Gallaudet, após observar a dificuldade
de uma criança surda em se comunicar e, pelo fato de a mesma não ter escola especializada
para frequentar naquele país, tenta ensinar-lhe pessoalmente. Após isso, com o pai da criança,
pensa em criar uma escola para surdos.
Dessa forma, vai para Europa, a fim de buscar métodos de ensino apropriado para
surdos. Não é bem sucedido na Inglaterra, já que na escola “Watson´s Asylum”, que adotou o
trabalho realizado por Braidwood, recusaram-se a expor a metodologia da língua oral, que
usavam na educação de surdos.
Gallaudet viaja para França e, desta feita, é bem recebido e fica impressionado com o
método da língua de sinais usado pelo abade Sicard. Desse modo, traz para a América o
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professor surdo Laurent Clerc, melhor aluno do “Instituto Nacional para Surdos Mudos”, de
Paris. Em Hartford, Gallaudet e Clerc fundaram a primeira escola permanente para surdos nos
Estados Unidos, o “Asilo de Connecticut para Educação e Ensino de pessoas Surdas e
Mudas”. Posteriormente, inauguram outras escolas de surdos pelos Estados Unidos, com
professores de surdos, fluentes em língua de sinais, sendo que muito deles também eram
surdos. Em 1864, em Washington, nos Estados Unidos, é fundada a primeira universidade
nacional para surdos, “Universidade Gallaudet”, por Edward Miner Gallaudet, filho de
Thomas Hopkins Gallaudet.
Em 1855, chega ao Brasil, sob consentimento do imperador D. Pedro II, o professor
surdo, francês, Hernest Huet, com experiência de mestrado e cursos em Paris, com o intuito
de abrir uma escola para pessoas surdas. Em 26 de setembro de 1857, no Rio de Janeiro,
Brasil, é fundada a primeira escola para surdos, o “Imperial Instituto dos Surdos-Mudos”.
Nessa escola, a partir da mistura da língua de sinais francesa com os sistemas já usados pelos
surdos do Brasil, surge a Língua Brasileira de Sinais – a Libras.
Em 1861, Hernest Huet foi embora do Brasil devido a problemas pessoais e passou a
dirigir o Instituto, o Frei do Carmo, que logo foi substituído por Ernesto do Prado Seixa. Em
1862, é contratado para o cargo de diretor do Instituto o Dr. Manoel Magalhães Couto, que
não tinha experiência com educação de surdos. Em 1868, após inspeção governamental, o
Instituto é considerado um asilo de surdos, sendo o Dr. Manoel Magalhães Couto demitido e
assumindo a direção o Sr. Tobias Leite.
Em 1875, Flausino José da Gama, um ex-aluno do INES, aos 18 anos, publicou o
primeiro dicionário de língua de sinais no Brasil - “Iconografia dos Signaes dos SurdosMudos”.
Em 1880, no Congresso de Milão, intitulado Per il miglioramento dellasorte dei
sordomuti (Para a melhoria da sorte dos surdos-mudos), que ocorreu de 6 a 11 de setembro,
decide-se que a língua oral deve ser aprendida pelo sujeito surdo, visando a sua
“normatização” e integração ao mundo do ouvinte. Esse pensamento perdura até fins da
década de 70, do último século, quando surgiram novas alternativas metodológicas e
educativas.
No referido Congresso, que tinha como maior público educadores ouvintes, defensores
do Oralismo puro, se determinou a superioridade da língua oral sobre a língua de sinais e, por
esse motivo, se estabeleceu que a língua oral deveria ser o único objetivo do ensino. Eram 164
delegados, sendo que 56 eram oralistas franceses e 66 eram oralistas italianos, sendo, assim,
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um total de 74% de oralistas da França e da Itália. A minoria surda, maior interessada neste
processo, não pode opinar.
Strobel (2009) assim declara, a respeito da situação do cidadão surdo após o Congresso
de Milão:
Após o congresso, a maioria dos países adotou rapidamente o método oral nas
escolas para surdos, proibindo oficialmente a língua de sinais, decaiu muito o
número de surdos envolvidos na educação de surdos. Em 1960, nos Estados Unidos,
eram somente 12% os professores surdos como o resto do mundo.
Em consequência disto, a qualidade da educação dos surdos diminuiu e as crianças
surdas saíam das escolas com qualificações inferiores e habilidades sociais
limitadas. (STROBEL, 2009, p. 37).

Considerando as condições vivenciadas no decorrer da história, observa-se que o ano
de 1880 é o auge da história dos surdos. A partir desse congresso, os surdos foram subjugados
às práticas ouvintistas, tendo que abandonar a sua cultura e sua identidade surda, já que o
grupo de ouvintes, presentes no congresso, impôs sua superioridade sobre os surdos e
decretou a língua oral como o único objetivo do ensino. Silva (2006) questiona como esse
grupo, de apenas cento e sessenta e quatro pessoas ouvintes, poderia definir a trajetória de
educação de surdos. Skliar (2013) defende que isso tenha sido determinado por questões
político-filosóficas e religiosas, mas não educativas, e argumenta:
a Itália ingressava num projeto geral de alfabetização e, desse modo, se tentava
eliminar um fator de desvio linguístico – a língua de sinais –, obrigando também as
crianças surdas a usar a língua de todos; por outra parte, o Congresso legitimava a
concepção aristotélica dominante, isto é, a ideia de superioridade do mundo das
ideias, da abstração e da razão – representado pela palavra – em oposição ao mundo
do concreto e do material – representado pelo gesto; por último, os educadores
religiosos justificavam a escolha oralista, pois se relacionava com a possibilidade
confessional dos alunos surdos [...]. (SKLIAR, 2013, p. 101).

Após o congresso, a função das Escolas de Surdos daquela época não era para educar,
mas para reabilitar a fala, pois os surdos eram vistos como deficientes e precisavam de “cura”.
Foi proibido o uso da língua de sinais e só era permitido o método oral nas escolas, o que
causou um fracasso na educação de surdos. Houve proibição do uso da língua de sinais por
mais de 100 anos, durante os quais os surdos sofreram com exercícios que os obrigavam a
falar para ter o “padrão de normalidade” exigido pela sociedade.
Em 1911, no Brasil, o Instituto estabeleceu o Oralismo puro em todas as disciplinas,
seguindo, assim, a tendência mundial. No entanto, a língua de sinais é utilizada até quando há
a proibição oficial, em 1957.
Em 6 de julho de 1957, por decreto, Lei nº 3.198, o “Imperial Instituto dos SurdosMudos” passou a chamar-se “Instituto Nacional de Educação dos Surdos” – INES. Assumiu a
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direção do INES Ana Rímola de Faria Daoria, com assessoria da professora Alpia Couto. Elas
proibiram a língua de sinais, oficialmente, nas salas de aula. Mas, mesmo com todas as
proibições, os alunos surdos utilizaram a língua de sinais nos corredores e nos pátios da
escola.
Diante da falta de conhecimento de alguns especialistas sobre a língua de sinais e,
consequentemente, sobre a comunidade surda, é notório como há falhas na forma como os
ouvintes a percebem. Isso pode acarretar, para o sujeito surdo, uma trajetória repleta de
preconceitos e limitações diante de construções teóricas e metodológicas por parte dos
ouvintes.
Portanto, os sujeitos surdos, atualmente, são desafiados a pensar e lutar por uma
cultura surda, em que sua língua e sua identidade sejam valorizadas. É preciso que se
reconheçam as diferenças culturais da comunidade surda e os surdos sejam vistos como
sujeitos capazes de construir sua própria história, com literatura e pedagogia produzidas e
direcionadas à sua comunidade.
No entanto, o que a história da educação escolar nos mostra é que a escola nunca foi
para todos, sendo um privilégio de poucos. As pessoas comuns eram analfabetas. A história
da educação formal sempre se apresenta como uma exceção, pois nunca foi uma escola para
todas as crianças.
Como exposto acima, em se tratando de pessoas portadoras de alguma necessidade
especial, ainda mais difícil era esse acesso, uma vez que essas pessoas eram vistas como seres
não educáveis, por isso não podiam frequentar a escola até que surgem as escolas especiais, às
quais crianças com deficiência têm a chance de frequentar.
A princípio, as escolas especiais não são escolas segregadoras, mas sim as escolas que
oportunizaram, pela primeira vez, o acesso das crianças com deficiência ao sistema escolar.
No entanto, o modelo de escola especial não é mais condizente para esses educandos, e,
assim, são criadas leis e decretos para garantir uma educação plena e significativa para esses
alunos.
Na sequência, discorremos sobre o modelo educacional inclusivo e apresentaremos
leis e decretos que assistem aos alunos portadores de necessidades educacionais, a fim de
demonstrar qual o sistema escolar que mais apraz ao estudante surdo.
2.2- Implementação da educação inclusiva (ou da inclusão escolar)
A escola é um espaço de interação social, de troca de conhecimento e experiências e,
como tal, precisa atender a todos que nela estão inseridos, de forma incondicional, sem
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prestigiar a um em detrimento de outro. O direito à educação é garantido por lei a todos,
indistintamente, conforme art. 205 da Constituição Federal. No entanto, o que se tem
observado em nossa sociedade é um sistema educacional que cria barreiras diante de alunos
ditos com “necessidades educacionais especiais”. Percebemos posicionamentos diferentes e,
muitas vezes, deturpados a respeito da inclusão escolar.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 1996, no
capítulo V, em seu art. 58,
Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para
educandos portadores de necessidades especiais. §1º Haverá, quando necessário,
serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender as peculiaridades da
clientela de educação especial. (BRASIL, 1996).

Dessa maneira, devemos estimular a participação das pessoas “portadoras de
necessidades especiais” na rede regular de ensino, rompendo, desta feita, com o modelo
segregacional, que tanto tem prejudicado a qualidade do ensino desses alunos, pois, muitas
vezes, a Escola Especial não tem oferecido nada de significativo, mas, tão somente, exercícios
mecânicos e repetitivos.
Contudo, ao inserir o projeto de inclusão na escola, precisamos apontar a concepção de
inclusão escolar no Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição, deixando em
evidência as demandas da escola. O PPP deve ser elaborado em conjunto com todos os
segmentos da comunidade escolar e definirá quais são os objetivos e as metas a serem
alcançadas. A partir daí, a escola irá refletir e, até mesmo modificar o currículo, com vistas a
melhorar o aprendizado dos alunos envoltos em meios socioculturais diferentes, priorizando a
“[...] cidadania global, plena, livre de preconceitos e que reconhece e valoriza as diferenças”.
(MANTOAN, 2003, p. 20).
A inclusão escolar, sob o ponto de vista de Mantoan (2003), se refere a um espaço
escolar que atenda a todas as especificidades dos alunos, seja intelectual, social, cultural ou
física e, para tanto, o professor precisa se aperfeiçoar para atender às peculiaridades de todos
os alunos. Essa concepção de inclusão escolar é distinta da inclusão presente em muitas
escolas, que se limita a incluir, na escola regular, os alunos ditos "com necessidades
especiais", pressupondo a necessidade de ter professores especializados e salas diferenciadas
para ensinar a esses alunos que a escola julga não ter capacidade de aprender, sendo excluídos
da turma.
Para que haja o modelo de inclusão referenciado por Mantoan (2003), será necessário
rever o modelo educacional vigente e não simplesmente acrescentar o projeto de inclusão em
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uma concepção antiga de escola. Para a autora, a escola precisa ser um espaço que rompa com
as modalidades de ensino regular e especial, tipos de serviço e grades curriculares vigentes,
podendo, até mesmo, rever a formação do professor para que o mesmo tenha condições de
ensinar toda a turma, sem exclusão. Ela acrescenta que os sistemas escolares precisam
priorizar “[...] o subjetivo, o afetivo, o criador, sem os quais não conseguimos romper com o
velho modelo escolar para produzir a reviravolta que a inclusão impõe.” (MANTOAN, 2003,
p.19).
Dessa maneira, a mudança do sistema educacional, proposta por Mantoan, alcançará
não apenas alunos com deficiência ou dificuldades de aprender, mas a todos os demais alunos,
com o propósito de haver sucesso em toda ação educativa, a partir de posições inovadoras
para todos os educandos. Para tanto, a instituição deverá oferecer recursos e equipamentos de
ensino que atendam às necessidades dos alunos com ou sem deficiência. Assim, a escola
atenderá às diferenças sem discriminar, sem propor um trabalho à parte, para alguns alunos,
como também não determinará regras específicas para planejar e avaliar.
Em consonância com o que foi exposto, Carvalho (2014) nos apresenta uma escola
inclusiva em que não haja segregação e salienta que a escola é para todos os alunos e estes
precisam estar integrados e aprendendo. Ratifica, ainda, que é um equívoco pensar que a
escola inclusiva é apenas a inserção física de alunos com deficiência ou síndromes em uma
sala de aula com os demais alunos. Defende que a escola será um espaço inclusivo se, além de
acessibilidade na estrutura física, houver “[...] articulação entre as políticas públicas que
garantam aos cidadãos o exercício de seu direito à educação, como um bem”. (CARVALHO,
2014, p. 96).
Com relação ao estudante surdo, a escola inclusiva, com a qual muitos sujeitos surdos
se deparam, é uma escola que tem como língua de instrução a língua portuguesa e, às vezes,
um intérprete de Língua Portuguesa-Libras, em sala de aula, para mediar a interação entre
professor ouvinte – aluno surdo. Para além disso, algumas instituições tem Sala de Recursos
Multifuncionais, que atendem alunos surdos, no turno oposto ao de sua escolarização, para
auxiliar nas atividades propostas pelo professor ouvinte. Uma escola inclusiva, muito distante
da que nos apresenta Mantoan (2003) e Carvalho (2014), por não apresentar, na sala de aula,
uma metodologia de ensino diferenciada, condizente com a identidade e cultura surda.
Por isso, o estudo bilíngue é fundamental para a criança surda e deve ser oferecido ao
surdo logo nos primeiros anos da escola. Muitas dificuldades, porém, são encontradas pela
escola e pelos profissionais que atuam junto a esses alunos. Galdino e Oliveira (2011)
ratificam isso na sua pesquisa, declarando que a aquisição tardia da linguagem é um atraso
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irreparável para o surdo, trazendo para si uma defasagem cognitiva. Os autores alertam para
as pesquisas de autores bilíngues, que comprovam que as dificuldades na formação do surdo
não dizem respeito a problemas biológicos, mas ao meio social que impede que esse sujeito se
aproprie de sua língua e cultura. A seguir, trataremos de apresentar a condição linguística e
cultural do cidadão brasileiro surdo, como uma forma de alerta para que ele venha a ser
respeitado no espaço escolar e para que seja garantido acesso a uma aprendizagem
significativa ao estudante que se comunica através da Libras.
Há declarações, leis e decretos que garantem direitos aos surdos. Dentre esses está a
Declaração de Salamanca (1994), que é um documento reconhecido mundialmente e que visa
à inclusão social do sujeito surdo. Essa Declaração foi elaborada na Conferência Mundial
sobre Educação Especial, em Salamanca, na Espanha, em 1994 e visa fornecer diretrizes
básicas para a formulação e reforma política e sistemas educacionais de acordo com o
movimento de inclusão social.
A Declaração de Salamanca (1994) estabelece que toda criança tem direito à educação e
que precisa ter a oportunidade de alcançar o nível adequado de aprendizagem; que toda
criança tem características, habilidades e necessidades de aprendizagem diferenciadas; que
deveriam ser implementados programas educacionais que atendessem a diversidade de
características e necessidades encontradas no espaço escolar; estabelece, também, que a
criança com necessidades educacionais especiais deve ter acesso à escola regular, desde que
tenha uma Pedagogia capaz de atender as suas necessidades.
Além dessa declaração, temos a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos,
documento assinado pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura) e instituições e organizações não governamentais que se reuniram em
Barcelona, em 1996, para apoiar o direito linguístico. O Artigo 3º desse dispositivo declara:
Esta Declaração considera como direitos individuais inalienáveis que devem
ser exercidos em todas as situações os seguintes: o direito a ser reconhecido
como membro de uma comunidade linguística; o direito ao uso da língua em
privado e em público; o direito ao uso do próprio nome; o direito a relacionarse e associar-se com outros membros da comunidade linguística de origem; o
direito a manter e desenvolver a própria cultura.

Há, também, As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica,
que apontam para o princípio da equidade, que “reconhece a diferença e a necessidade de
haver condições diferenciadas para o processo educacional” (BRASIL, 2001, p. 26). A partir
deste princípio, podemos pleitear o acesso ao currículo escolar que seja condizente com a
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singularidade do estudante surdo e que esse acesso à informação seja por meio da língua de
sinais.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) declaram que é função da escola garantir
ao educando o acesso ao conhecimento e aos saberes linguísticos que favoreçam o exercício
da cidadania e ainda ratificam:
O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena participação
social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação,
expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz
conhecimento. (BRASIL, PCN-EF, 1997).

O sistema educacional vigente propõe uma escola inclusiva em que todos os estudantes
se relacionem, dentre os quais temos os estudantes ditos “normais”, pessoas com transtornos
diversos, estudantes surdos, sujeitos com dificuldade motora, entre outros. Este sistema visa
superar a prática discriminatória e envolver todos os estudantes em um processo de ensino
que prime pela especificidade de cada educando. No entanto, para que isso aconteça, será
necessária uma mudança na estrutura e cultura da escola.
Com vistas a rever o sistema educacional que priorizava as classes e escolas especiais,
ditas “segregacionistas”, é implementada a Política Nacional de Educação Especial, na
Perspectiva da Educação Inclusiva, que almeja políticas públicas que garantam qualidade de
educação a todos os estudantes. Para essa Política Nacional:
A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na
concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores
indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar
as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola.
(BRASIL, 2008, p. 5).

Por meio dela, o Ministério da Educação (MEC) busca uma maneira de atender aos
estudantes em suas necessidades e garantir que todos tenham acesso à informação. No
entanto, percebe-se uma imposição à escola, por meio desse documento, e não se verifica o
que os estudantes reivindicam e o que de fato necessitam. No que se refere ao estudante
surdo, o documento propõe:
Para a inclusão dos alunos surdos, nas escolas comuns, a educação bilíngue - Língua
Portuguesa/LIBRAS, desenvolve o ensino escolar na Língua Portuguesa e na língua
de sinais, o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua na modalidade
escrita para alunos surdos, os serviços de tradutor/intérprete de Libras e Língua
Portuguesa e o ensino da Libras para os demais alunos da escola. O atendimento
educacional especializado é ofertado, tanto na modalidade oral e escrita, quanto na
língua de sinais. Devido à diferença lingüística, na medida do possível, o aluno
surdo deve estar com outros pares surdos em turmas comuns na escola regular.
(BRASIL, 2008, p. 17).
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No entanto, como pessoa que vive bem próxima à comunidade de surdos, podemos
atestar que os estudantes surdos não se sentem satisfeitos com a inclusão. Eles não aceitam
essa modalidade de ensino em que a língua de instrução é a língua portuguesa, sendo esta a
língua dos colegas, do professor, dos funcionários e gestores. O estudante surdo não se sente
“incluído” em uma classe na qual o intérprete traduz a aula da Língua Portuguesa para a
LIBRAS, sem ter um ambiente com aulas que priorizem o campo visual, fator que favoreceria
a sua aprendizagem. O ritmo da aula favorece ao ouvinte, visto que o estudante surdo, mesmo
com tradução simultânea, não consegue interpelar o professor e tirar suas dúvidas, já que,
enquanto ele pergunta ao intérprete, o professor está em outro momento da fala. Além disso, o
estudante surdo precisa ir para a escola em outro turno para ter o Atendimento Educacional
Especializado, conforme preconiza o Decreto Federal 5626/05, no Art. 22, & 2º:
§ 2o Os alunos têm o direito à escolarização em um turno diferenciado ao do
atendimento educacional especializado para o desenvolvimento de complementação
curricular, com utilização de equipamentos e tecnologias de informação. (BRASIL,
2005).

No entanto, apesar de existirem propostas como a AEE (Atendimento Educacional
Especializado) e a SAAI (Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão), além das Salas de
Recursos Multifuncionais, de um modo geral, as necessidades educacionais do surdo não são
contempladas. Isso porque tais ambientes englobam todas as pessoas com deficiência,
envolvendo aquelas com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades,
com deficiência intelectual e deficiência visual, dentre outras.
Como citado anteriormente, o sujeito surdo, ao qual se propõe esta pesquisa, é descrito a
partir do Decreto Federal 5626/05, Art. 2°, que considera a pessoa surda aquela que interage
com o mundo por meio de experiências visuais e se utiliza da Libras. Dessa forma, a
necessidade desse sujeito está relacionada a uma questão linguística, e não a uma deficiência.
Conforme Alvez, Ferreira e Damázio (2010), a pessoa surda não pode ser considerada
deficiente, pois ela tem uma potencialidade que integra outros processos perceptuais, que a
tornam capaz de ser um indivíduo com consciência, pensamento e linguagem.
De acordo com as diretrizes que regem o Atendimento Educacional Especializado
(AEE) para os alunos surdos, esse atendimento deverá ocorrer nas salas de recursos
multifuncionais, diariamente, no turno oposto ao das aulas, na sala de aula comum e primará
por três momentos:


Momento do Atendimento Educacional Especializado em Libras na escola comum,
em que todos os conhecimentos dos diferentes conteúdos curriculares, são
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explicados nessa língua por um professor, sendo o mesmo preferencialmente surdo.
[...]
Momento do Atendimento Educacional Especializado para o ensino de Libras na
escola comum, no qual os alunos com surdez terão aulas de Libras, favorecendo o
conhecimento e a aquisição, principalmente de termos científicos. [...]
Momento do Atendimento Educacional Especializado para o ensino da Língua
Portuguesa, no qual são trabalhadas as especificidades dessa língua para pessoas
com surdez. [...] (DAMÁZIO, 2007, p. 25).

Portanto, é imprescindível que o Atendimento Educacional Especializado aconteça
tendo por base esses momentos, aqui descritos, para que o sujeito surdo aprenda a Libras
como primeira língua, a língua portuguesa como segunda língua e adquira conhecimentos
disseminados na sala de aula por meio da Libras.
Nesse sentido, Quadros defende a autonomia das línguas de sinais e que se estruture um
plano educacional que não afete a experiência psicossocial e linguística da criança surda. E
acrescenta:
Se a língua de sinais é uma língua natural adquirida de forma espontânea pela pessoa
surda em contato com pessoas que usam essa língua e se a língua oral é adquirida de
forma sistematizada, então as pessoas surdas têm o direito de ser ensinadas na língua
de sinais. A proposta bilíngue busca captar esse direito. (QUADROS, 1997, p. 27).

Dessa forma, é viável que a escola aponte para uma proposta mais adequada para a
criança surda, considerando a língua de sinais como sua língua natural e, a partir disso,
proponha o ensino da língua portuguesa, na modalidade escrita, como segunda língua. O
estudante surdo almeja pela escola bilíngue, em que a língua de instrução seja a língua de
sinais, que tenha professores fluentes em sua língua e que o acesso à informação não seja
terceirizado por meio de um intérprete de Língua Portuguesa/Libras.
Sendo assim, será oportuna a sistematização de escolas bilíngues para atender a esses
cidadãos surdos, que tanto almejam e lutam para que as leis, acima descritas, sejam
implementadas e seus direitos contemplados e assistidos.
No próximo capítulo, lançaremos mão de estudos a respeito da Educação Bilíngue, para
elucidar a importância desse modelo educacional para o estudante surdo, que atende às suas
especificidades linguística e cultural.
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3. NOVAS PERSPECTIVAS DE EDUCAÇÃO PARA O ESTUDANTE SURDO
Neste capítulo, apresentaremos a proposta de sistema educacional bilíngue, defendido
pela comunidade surda, que teve, como marco histórico de sua luta, o ano de 2010, com a
maior mobilização do Movimento Surdo Brasileiro. A Escola Bilíngue está descrita no
Decreto Federal 5626/05, cap. VI.
Segundo Grosjean (S/D), o bilinguismo é “o conhecimento e uso regular de duas ou
mais línguas” (p. 3). As pessoas bilíngues adquirem e usam as suas línguas com diferentes
propósitos, em situações diferenciadas e com diferentes pessoas, já que as necessidades e usos
das línguas são muito diferentes. Eles raramente desenvolvem a mesma fluência nas duas
línguas (GROSJEAN, 2008). Dessa forma, o bilinguismo inclui pessoas, desde o trabalhador
migrante, que tem dificuldade em falar a língua do país anfitrião, até o intérprete profissional,
que é fluente nas duas línguas. Há, também, o membro de uma minoria linguística, que usa a
língua minoritária em casa e a majoritária em outros espaços; a pessoa surda, que usa a língua
de sinais com os amigos, mas que se utiliza de outros tipos de sinais com uma pessoa ouvinte,
etc.
Ainda conforme Grosjean (S/D), o bilinguismo da criança surda se refere ao uso da
língua de sinais, utilizada pela comunidade surda, e a língua oral, utilizada pela maioria
ouvinte. O bilinguismo língua oral/língua de sinais é o único meio pelo qual a criança surda
será atendida em suas necessidades, dentre elas: desenvolver as suas capacidades cognitivas,
comunicar com os pais desde tenra idade, adquirir conhecimentos da sociedade em geral, ser
um membro integrante do mundo surdo e do mundo ouvinte. É nesse sentido que esta
pesquisa utiliza o termo Bilinguismo e Escola Bilíngue.
Além disso, neste capítulo, demonstraremos qual o profissional e a metodologia de
ensino condizentes para a escola bilíngue Libras/Língua Portuguesa, para que seja assegurado
o direito do cidadão surdo a uma aprendizagem significativa.
3.1 - A escola que o estudante surdo deseja
A comunidade surda tem resistido à inclusão e defendido a Escola bilíngue, escola que
contemplará sua identidade linguística e cultural.
Campello e Rezende (2014) relatam a história de luta do povo surdo pela Escola
Bilíngue e declaram que este movimento teve início durante a realização da Conferência
Nacional da Educação, CONAE 2010, no período de 28 de março a 1º de abril do referido
ano. Contudo, o resultado da conferência foi um retrocesso na educação de surdos, uma vez
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que a proposta dos delegados surdos não foi atendida. Nessa Conferência, representantes do
Ministério da Educação (MEC) acusaram as escolas de surdos de segregacionista.
Em março de 2011, a Diretora de Políticas de Educação Especial foi ao Instituto
Nacional de Educação de Surdos (INES), para comunicar ao seu Conselho Diretor que o
Colégio de Aplicação do INES seria fechado, até o final de 2011, e os alunos surdos seriam
remanejados para escolas comuns. Nesse mesmo ano, no dia 26 de setembro – Dia Nacional
do Surdo, se iniciou a comemoração do Setembro Azul, em prol das Escolas Bilíngues.
Mas, somente em 2014, após três anos de luta, é que foi incluído no Plano Nacional de
Educação (PNE), lei nº 13.005/2014, meta 4, estratégia 7, a proposta da Escola Bilíngue.
(CAMPELLO; REZENDE, 2014).
Campello e Rezende (2014), assim, defendem:
Somos uma minoria linguística na luta pela preservação da língua de sinais e sua
instituição como língua de instrução em nossa educação; não queremos a educação
inclusiva como é preconizada, e muito menos a educação especial, queremos uma
educação linguística, uma política linguística traçada pelo nosso “ser surdo”.

A Escola bilíngue, dessa forma, deverá ofertar o ensino, tendo a língua de sinais como
língua de instrução, preferencialmente com professores surdos, que irá favorecer o contato
surdo-surdo, principalmente nas séries iniciais, quando o sujeito surdo, muitas vezes, filho de
pais ouvintes, tem seu primeiro contato com a língua de sinais.
O sujeito surdo tem a Libras como sua língua de conforto, uma língua que contempla
sua experiência visual. O que o estudante surdo almeja é que sua língua seja usada na escola,
de modo natural, não em situações agendadas. Além disso, que o uso da Libras esteja presente
na interação com o outro, que suas petições sejam feitas por meio de sua língua e que haja
acessibilidade ao conhecimento.
O Decreto Federal 5626/05, no Cap. VI, garante ao sujeito surdo o direito à educação,
por meio de sua língua natural, e assim dispõe:
Art. 22. As instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica
devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva, por meio da
organização de:
I - escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes,
com professores bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino
fundamental;
II - escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a
alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio
ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento,
cientes da singularidade linguística dos alunos surdos, bem como com a presença de
tradutores e intérpretes de Libras - Língua Portuguesa.
§ 1o São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em que
a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de instrução
utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo. (BRASIL, 2005).
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A Escola bilíngue propõe uma política pública que priorize a diversidade linguística do
sujeito surdo e que se atente para a necessidade de qualificação dos professores, funcionários
e gestores, para que tenhamos uma comunidade escolar que se adeque a essas necessidades do
estudante surdo que perpassa por questões metodológicas, de currículo, de recursos didáticos
e, acima de tudo, de capacitação dos professores para lecionarem em língua de sinais. Sá e Sá
(2015) ressaltam que é fundamental que o professor tenha conhecimento da Libras para que o
estudante surdo tenha um resultado satisfatório:
O que se espera de professores é que estes tenham competência técnica e relacional
para dirigirem todo processo educacional, conduzindo os estudantes (surdos ou não)
à conclusão de seus cursos com êxito, com real aprendizado. De fato, o que pode
colaborar é a efetiva especialização, não ‘alguma especialização’, ou ‘qualquer
especialização’. (SÁ; SÁ, 2015, p. 74).

O que temos observado é que poucos cursos de capacitação têm sido oferecidos para os
professores que trabalham com o estudante surdo. E ,quando são oferecidos, muitos deles, têm
uma carga horária que não é significativa para proporcionar um trabalho eficiente e
sistematizado, que contemple as especificidades do aluno surdo.
O Relatório sobre a Política Linguística de Educação Bilíngue – Língua Brasileira de
Sinais e Língua Portuguesa adverte para a formação de profissionais para atuarem na Escola
Bilíngue para Surdos com o objetivo de favorecer o aprendizado do estudante surdo:
A formação de professores de Libras, de Língua Portuguesa como L2, de tradutores
e intérpretes é fundamental para formar profissionais para atuarem na educação
básica. Essas formações devem ser garantidas em nível superior (licenciatura e
bacharelado) e enquanto formação continuada para os professores que já estejam
atuando na educação básica e superior. Os cursos de graduação envolvem a
Pedagogia Bilíngue (que forma o professor bilíngue de atuar na educação infantil e
séries iniciais do ensino fundamental), os cursos de Letras Libras licenciatura (que
forma professores de Libras para atuar no ensino da Libras na educação básica e
nível médio) e bacharelado (que forma tradutores e intérpretes de Libras e Língua
Portuguesa). O Curso de Língua Portuguesa como L2 deve ser oferecido para formar
os professores que atuarão, tanto na educação básica, como no nível superior.
(BRASIL, 2014, p. 17-18).

Portanto, para que se constitua a Escola Bilíngue, tão almejada pela comunidade surda,
é necessário que haja a oferta desses cursos, além, é claro, do interesse dos profissionais
ouvintes de se capacitarem para atender a esse público. Também é necessário oportunizar
também a contratação de profissionais surdos no quadro funcional da escola.
O ensino deve estar atrelado a mudanças sociais e, para tanto, se faz necessária uma
pedagogia crítica, em que os profissionais se comprometam com a comunidade e que
proporcionem, aos estudantes, desenvolver formas de resistência, de enfrentar os desafios e a
decidir sobre o que é melhor para si. No que se refere à educação de surdos, é pertinente que
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seja suscitado, no educando, essa criticidade e que o mesmo alcance um conhecimento
fundamentado e coerente. Para tanto, é imprescindível que a língua de instrução seja a língua
de sinais. O professor, ao estimular essa criticidade no educando, se torna uma ameaça aos
poderes constituídos. Rajagopalan nos adverte que:
Ao educador crítico cabe a tarefa de estimular a visão crítica dos alunos, de
implantar uma postura crítica, de constante questionamento das certezas que, com o
passar do tempo, adquirem a aura e a ‘intocabilidade’ dos dogmas. É por este motivo
que o educador crítico atrai, via de regra, a ira daqueles que estão plenamente
satisfeitos com o status quo e interpretam qualquer forma de questionamento das
regras do jogo estabelecidas com uma grave ameaça a si e à sua situação confortável
e privilegiada. (RAJAGOPALAN, 2003, p.111-112).

Como o educador de surdo suscitará a criticidade do educando surdo, se não conhecer a
língua de sinais? Essa postura crítica é só um privilégio do estudante ouvinte? O sujeito surdo
também é dotado de capacidade psíquica e mental. O que o difere do ouvinte é apenas a forma
de aquisição do conhecimento, que não é por via oral/auditiva, mas, como já mencionado,
pelo canal visual/espacial. Por meio da língua de sinais, o estudante surdo também tem o
direito de ter acesso ao conhecimento e participar, ativamente, de qualquer discussão para que
seja protagonista de sua própria história.
As leis foram promulgadas e pouco tem se visto, na prática, quanto a uma proposta de
escola bilíngue. Vários estudiosos têm discutido e relatado experiências em prol desse modelo
educacional, que contemple as especificidades do estudante surdo, mas, na prática, pouco se
tem conseguido. Até quando os surdos terão que lutar por um direito que lhe é assistido por
lei? O acesso à informação e à escolarização continuará sendo mediado por intérpretes?
Quando teremos uma política educacional que favoreça uma aprendizagem significativa para
o estudante surdo?
Lodi, Rosa e Almeida (2012), ao observarem o contexto de aprendizagem em uma
escola bilíngue, afirmam a relevância do contato da criança surda com o adulto surdo, na
construção da subjetividade surda, no pleno desenvolvimento da sua linguagem e no
conhecimento da história de luta de seus pares, oportunizando, a ele, se constituir um ser
social, cultural e ideológico. Entretanto, para essa interação, é preciso que os surdos tenham
acesso e garantia legal a uma educação de qualidade, por meio da Libras. Skliar (2013)
também esclarece a respeito da funcionalidade de uma escola bilíngue para a educação do
cidadão surdo:
O modelo bilíngue propõe, então, dar acesso à criança surda às mesmas
possibilidades psicolinguísticas que tem a ouvinte. Será só dessa maneira que a
criança surda poderá atualizar suas capacidades linguístico-comunicativas,
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desenvolver sua identidade cultural e aprender. O objetivo do modelo bilíngue é
criar uma identidade bicultural, pois permite à criança surda desenvolver suas
potencialidades dentro da cultura surda e aproximar-se, por intermédio dela, à
cultura ouvinte. Esse modelo considera, pois, a necessidade de incluir duas línguas e
duas culturas dentro da escola em dois contextos diferenciados, ou seja, com
representantes de ambas as comunidades desempenhando na aula papéis
pedagógicos diferentes. (SKLIAR, 2013, p.136).

Desse modo, o modelo de educação bilíngue precisa dar ao sujeito surdo o acesso ao
desenvolvimento de sua identidade cultural, apreensão de conhecimento e, além disso,
possibilitar que o mesmo tenha uma identidade bicultural, pois desenvolverá suas
potencialidades dentro de sua cultura e, por meio dela, irá se aproximar da cultura ouvinte.
Sacks (2010) declara, a respeito da necessidade dos surdos aprenderem uma língua, que
lhe seja adequada, que sirva não apenas às capacidades de pensamento, mas como o meio de
comunicação de uma comunidade e uma cultura. Ele enfatiza: “Ainda que jamais tenha
esquecido a condição ‘médica’ dos surdos, fui então levado a vê-los sob uma luz nova,
‘étnica’, como um povo, com uma língua distinta, com sensibilidade e cultura próprias”.
(SACKS, 2010, p. 10).
Dessa forma, a educação bilíngue deve ser garantida ao cidadão surdo, já que
proporcionará o seu amplo desenvolvimento linguístico e cultural. Nesse esteio, a escola
precisa adotar um currículo condizente com as especificidades do estudante surdo e com
profissionais com domínio da Libras.
Na próxima seção delinearemos o modelo educacional que condiz com as
especificidades do estudante surdo a partir das metas elaboradas no Relatório sobre a Política
Linguística de Educação Bilíngue – Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa, por um
grupo de trabalho, em Brasília, designado pelas Portarias nº 1.060/2013 e nº 91/2013 do
MEC/SECADI, composto por profissionais ouvintes e surdos e, também, a partir de
informações pertinentes a realidade de uma Escola Estadual para Surdos, em Curitiba/Paraná.
3.2- Escola bilíngue: o que é, como se faz?
A educação de surdos, por muito tempo, esteve vinculada ao MEC (Ministério da
Educação), à Secretaria de Educação Especial (SEESP), que tinha como foco o atendimento
educacional especializado para os alunos “com deficiência”. Mas, atualmente, há uma política
linguística atrelada a SECADI – Secretaria de Alfabetização Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão, possibilitando uma visão diferenciada em relação ao sujeito surdo,
visto que a surdez, por si só, não caracteriza o ser como deficiente, a não ser que, atrelada à
surdez, haja outro comprometimento, como, por exemplo, surdocegos, surdos autistas, com
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deficiência intelectual ou com síndromes e, para esses, seria oportuno o atendimento
educacional especializado.
A escola bilíngue, que esta pesquisa defende, tem como critério de enturmação dos
estudantes surdos a especificidade linguístico-cultural, visto que os mesmos não são vistos
como seres com deficiência, mas com identidade linguística e cultural diferenciada da
comunidade ouvinte. O relatório sobre a Política Linguística de Educação Bilíngue – Língua
Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa apresenta como objetivo da Educação Bilíngue:
“garantir a aquisição e a aprendizagem das línguas envolvidas como condição necessária à
educação do surdo, construindo sua identidade linguística e cultural em Libras e concluir a
educação básica em situação de igualdade com as crianças ouvintes e falantes do português”.
(BRASIL, 2014, p. 6).
Dentre as escolas bilíngues de referência no Brasil, podemos citar o Colégio Estadual
para surdos Alcindo Fanaya Júnior, de Curitiba, Paraná, que, segundo informações do site da
escola, atende alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Profissional. Nela,
a proposta de Educação bilíngue foi implantada em 1998, com o intuito de gerar, no estudante
surdo, a capacidade política de interagir na sociedade ouvinte por meio do fortalecimento de
sua primeira língua, a Libras. Essa instituição tem como filosofia o Bilinguismo, sendo que
os conteúdos das disciplinas são ministrados em Língua Brasileira de Sinais (Libras), tendo a
Língua Portuguesa como segunda língua. O Colégio, além de ofertar a Educação Básica e
Profissional, tem, no contraturno, atividades complementares, como: atendimento pedagógico
individualizado,

artes,

capoeira,

xadrez,

informática,

orientação

profissional

e

encaminhamento para o trabalho, dentre outras. Oferece, também, curso de formação em
Libras para professores, pais e comunidade em geral.
Quanto à equipe da instituição, é formada por Assistente Social, Pedagogos,
Psicopedagogos, Fonoaudiólogo e professores formados nas diversas disciplinas, com
Doutorado, Mestrado, e Pós-graduados em Educação Especial. Os profissionais dessa
instituição estão sempre em busca de um currículo condizente com a realidade dos estudantes
surdos e, já que os mesmos se apropriam do conhecimento pelo visual-gestual, os professores
têm optado pelo uso de computador e TV multimídia como aliados no aprendizado.
Todavia, uma escola de qualidade não se faz apenas com o esforço de uma gestão
participativa, com uma excelente equipe pedagógica, professores capacitados, funcionários
interessados, pais militantes e alunos entusiasmados, mas, também, com o apoio técnico e
financeiro dos Estados, Distrito Federal (DF) e Municípios. Por isso, é preciso que o que está
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disposto na Emenda Constitucional nº 14, de 1996, em seu artigo 211, parágrafo 1º, se
cumpra, para oportunizar equidade educacional para todos os estudantes:
A união organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as
instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função
redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades
educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e
financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. (BRASIL, 1996).

Dessa maneira, o estudante surdo poderá ser inserido no sistema regular de ensino, com
vistas a uma aprendizagem significativa, estando, de fato, inserido no ambiente da sala de
aula, com professores e recursos didáticos em consonância com suas especificidades
linguística e cultural, e não sendo, apenas, incluído fisicamente no espaço da sala de aula.
Assim, as políticas educacionais, nas esferas Federal, Estadual e Municipal, são decisivas para
a qualidade da educação.
O Relatório sobre a Política Linguística de Educação Bilíngue – Língua Brasileira de
Sinais e Língua Portuguesa (2014, p. 19 - 21) sugere algumas metas para nortear a Educação
Bilíngue, dentre as quais destacamos: i) implementar a educação bilíngue de surdos em tempo
integral na educação básica; ii) criar programas de imersão precoce para aquisição da Libras
na educação infantil, com interlocutores fluentes em Libras, prioritariamente surdos; iii)
propiciar às crianças surdas, no período da educação infantil, interações na Libras e contato
com a escrita da Libras e da Língua Portuguesa de forma lúdica e criativa, prioritariamente
com professores surdos; iv) garantir que a criança surda aprenda a ler e escrever na Libras,
como forma de consolidar a relação com a escrita; v) garantir o ensino da leitura e da escrita
da Língua Portuguesa, utilizando metodologia de L2 e M2 (segunda modalidade); vi) garantir
que a Libras seja a língua de instrução dos estudantes surdos, por meio de professores
bilíngues, fluentes na Libras, prioritariamente surdos; vii) garantir a presença de tradutores de
Libras e Português para traduzirem materiais literários, didáticos e paradidáticos para a
Libras, durante toda a escolarização das pessoas surdas; viii) garantir que as avaliações sejam
realizadas em Libras (modalidade em sinais e/ou escrita); ix) garantir as avaliações da Língua
Portuguesa como L2 e M2; x) responsabilizar as famílias para que, imediatamente após a
identificação da surdez, oportunizem à criança surda o acesso à cultura surda, a programas de
estimulação linguística precoce em Libras e se insiram nesses programas.
Além das metas propostas, o Relatório recomenda:
Garantir que, além do previsto na Lei 9394/96, o Currículo da Educação Básica na
Educação Bilíngue de Surdos seja elaborado em uma perspectiva intercultural,
visual e digital, construído com os valores e interesses das comunidades surdas. Esse
currículo é componente pedagógico dinâmico, flexível, adaptado ao contexto
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socioculturais e linguísticos da educação de Surdos. O trabalho com a língua
portuguesa escrita como segunda língua seja planificado de forma que todas as
escolas tenha conhecimento dessa singularidade linguística manifestada pelos
estudantes surdos. O ensino de Libras como segunda língua é oferecido como
componente curricular nas diferentes escolas e instituições de Educação Básica e
como disciplina obrigatória nos cursos de Licenciatura. (BRASIL, 2014, p. 21-22).

Desse modo, para propiciar uma Escola Bilíngue Libras/Língua Portuguesa para o
estudante surdo, além de construir um ambiente linguístico favorável, possibilitando o seu
protagonismo, deverá ofertar um ensino calcado na visualidade e em Tecnologias da
Informação e Comunicação, além de criar materiais e recursos pedagógicos específicos, que
explorem a característica da experiência visuoespacial. Também deve haver a presença de
professores com conhecimento sobre os aspectos identitários e culturais dos surdos, além da
presença de professores surdos, propiciando que a comunicação professor – aluno se
estabeleça de forma direta, tendo a Libras como língua de instrução.
No próximo capítulo apresentaremos os aportes metodológicos utilizados para coleta e
análise de dados, com vistas a obter um melhor procedimento para categorizar os resultados
oriundos das entrevistas com os sujeitos de pesquisa.
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4. APORTES METODOLÓGICOS
Neste capítulo, apresentamos, detalhadamente, os aportes metodológicos que adotamos
no trabalho de pesquisa, realizado para construção deste texto dissertativo. Estruturamos o
capítulo em 05 seções: descrição do método, locus de desenvolvimento do trabalho de
pesquisa, atores sociais – sujeitos da pesquisa, procedimentos metodológicos e análise de
dados. Na primeira seção, delimitamos o método de pesquisa e esclarecemos nossa escolha
acerca do estudo qualitativo e exploratório; na segunda, apresentamos o nosso local de
pesquisa e na terceira, os sujeitos de pesquisa, bem como o critério de seleção dos mesmos.
Na quarta seção descrevemos todo procedimento para recolher as informações, apontando a
técnica para a coleta dos dados, bem como as questões a serem pesquisadas. Na quinta seção,
apresentamos o modelo teórico de Análise Qualitativa do Conteúdo utilizado para análise dos
dados.

4.1- Descrição do método
Para o trabalho de pesquisa, desenvolvemos um estudo de cunho qualitativo que,
segundo Flick (2004), é orientado para a análise de casos concretos, considerando a sua
particularidade temporal e local, assim como as expressões e atividades das pessoas em seus
contextos. Dessa forma, a pesquisa qualitativa estuda as práticas, conhecimento e
comportamento dos participantes, a partir do estudo da comunicação do pesquisador com o
campo e com seus membros, reconhecidos como parte explícita da produção de
conhecimento. Essa abordagem privilegia os pontos de vista subjetivos, sua elaboração e
interação cultural e social.
A partir de Minayo (2007), podemos ampliar nossa compreensão sobre esse tipo de
pesquisa, quando a autora afirma que esta se preocupa menos com a generalização e mais com
o aprofundamento e abrangência da compreensão, seja de um grupo social, de uma
organização, de uma instituição, de uma política ou de uma representação, assim reforçando a
natureza do estudo pretendido.
Também se tratou de um estudo exploratório, pois este permite,, ao investigador,
aprimorar sua experiência em torno de uma determinada questão. O investigador, em um
estudo exploratório, planeja encontrar elementos necessários que lhe permitam, em contato
com determinada população, obter os resultados que deseja – neste caso, a resposta ao
problema. (TRIVIÑOS, 2009).
4.2- Locus de desenvolvimento do trabalho de pesquisa
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A pesquisa foi realizada no município de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia,
que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2016,
teve sua população estimada em 346.069 habitantes. O município possui uma área territorial
(km²) igual a 3.705,838, com bioma de Caatinga e Mata Atlântica e IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano) de 0,678.
Ainda, segundo dados do IBGE, referentes ao ano de 2015, existem, no município,
134 escolas de nível pré-escolar, 242 de nível fundamental e 34 de nível médio, que
compreendem 8.129 matrículas na Pré-escola, 50.232 no Ensino Fundamental e 12.679 no
Ensino Médio, envolvendo 343 docentes, na Pré-escola, 2.132 no Ensino Fundamental e 886
docentes no Ensino Médio. O município obteve, no ano de 2013, o IDEB (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica), nos anos finais, de 3,3.
Conforme dados da Associação de Surdos de Vitória da Conquista, em 2017, residiam,
no município, cerca de 300 pessoas, considerando aquelas que se declaram surdas ou
deficientes auditivas (diferenciação proveniente da concepção de Skliar, bem como do
Decreto 5626/05). Dentre estes, haviam 26 estudantes surdos matriculados no Colégio
Estadual Abdias Menezes, no ano de 2017, sendo que essa instituição escolar é referência, na
cidade, em matricular alunos surdos, desde o ano de 2006.
O Colégio Estadual Abdias Menezes (CEAM), situado à Avenida Rosa Cruz, no
município de Vitória da Conquista, é uma instituição escolar de porte especial que atende
1700 alunos, matriculados no Ensino fundamental II, Tempo Juvenil e Ensino Médio, nos
turnos matutino e vespertino, no ano de 2017. Lecionam, nesta escola, 57 professores e
compõem a parte administrativa: 01 diretora, 03 vice-diretoras, 03 articuladores de área, 03
secretárias, 04 funcionários de apoio e 03 merendeiras.
O CEAM tem como um de seus objetivos: promover uma escola justa, inclusiva,
fraterna, solidária, transformadora, comprometida, democrática, responsável, em que os atores
e autores sejam capazes de lutar por seus direitos de cidadão crítico e autêntico, na busca de
sua autonomia. O colégio dispõe de Atendimento Educacional Especializado e atende alunos
cegos, alunos com baixa visão, alunos surdos, alunos com TDAH (Transtorno do Déficit de
Atenção com Hiperatividade), alunos com autismo, com características de dislexia, e com
deficiência intelectual. Destacamos, aqui, o atendimento educacional voltado ao estudante
surdo.
O CEAM possui uma Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) para oferecer o Apoio
Educacional Especializado aos alunos surdos que precisam de aulas de Língua Portuguesa,
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como Segunda Língua (L2), e aulas de Libras para aqueles que chegam à escola sem o
conhecimento da língua de sinais.
Este atendimento é realizado por duas profissionais, especialistas em Libras, com
Mestrado em Letras e em Linguística, e vasta experiência em Educação de Surdos, e é
oferecido em turno oposto ao da escolaridade. Os alunos participam do atendimento
especializado em grupos e têm direito a refeição, podendo ficar em turno integral no Colégio,
o que facilita muito, porque a maioria dos alunos são oriundos de localidades distantes:
bairros afastados, zona rural e, até mesmo, de outros municípios circunvizinhos.
Os alunos surdos, além de atendimento em turno oposto, também podem utilizar o
espaço da sala e seus recursos, no turno em que estudam, sempre que necessário, para a
realização de pesquisas ou o desenvolvimento de atividades de difícil realização na sala de
aula regular. O intérprete sempre acompanha os alunos para a realização dessas atividades
extra classe regular. Eles, também, costumam utilizar a SRM nos seus horários vagos, como
ponto de apoio e local para bate-papos na língua de sinais. Também têm acesso a jogos, como
dominó, UNO, baralho, jogos da memória e outros jogos educativos.
Os professores da Sala de Recursos Multifuncionais têm, também, a responsabilidade de
orientar os demais professores da unidade escolar a respeito dos encaminhamentos e
adaptações necessárias, quando as aulas são dadas em uma sala que possui alunos surdos.
Além dos alunos matriculados, a SRM atende, também, ex-alunos do colégio, que
necessitam de algum apoio, e alunos de faixas etárias menores, que procuram a entidade para
um primeiro contato com a língua de sinais e a sua aquisição.
Quanto à estrutura física, a sala de recursos multifuncionais é ampla, possui quatro
computadores com acesso à internet, uma impressora, uma TV de 29”, duas mesas grandes,
uma pequena, quinze cadeiras, duas estantes, dois armários, um quadro branco grande.
Quanto aos recursos didáticos, possui jogos educativos, como também alguns jogos e
materiais, confeccionados pela professora da sala de recursos multifuncionais, dois
dicionários Capovilla, Fitas VHS e DVD com histórias, literatura, conteúdos de disciplinas
curriculares e aula de Libras. Além disso, possui livros didáticos em língua portuguesa.
4.3- Atores sociais – os sujeitos da pesquisa
Os sujeitos da pesquisa foram estudantes surdos, maiores de 18 anos, convidados a
participar dos trabalhos, que declararam possuir domínio da Libras e frequentam a Sala de
Recursos Multifuncionais da instituição de referência na cidade, o CEAM. A seleção dos
sujeitos seguiu a técnica não probabilística, na qual não se realizam cálculos de probabilidade
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de inclusão na amostra. Ao contrário, são selecionados os sujeitos que atendam aos critérios
de inclusão e que estejam mais acessíveis ao pesquisador (Flick, 2004), firmando sua
anuência por meio do TCLE (Termo de Consentimento Livre Esclarecido). Como critério de
exclusão, foi observada a integridade cognitiva preservada, tendo sido excluídos aqueles com
comprometimento cognitivo, o que implicaria em vieses, na análise de dificuldades
enfrentadas no aprendizado escolar, considerando o objetivo: descrever as principais
dificuldades vivenciadas por sujeitos surdos nos seus primeiros anos de escolaridade.
Foram selecionados estudantes adultos, como atores sociais da pesquisa, por já
apresentarem uma consciência de si e uma ampla vivência escolar, podendo reconhecer, de
modo mais explícito, a organização da vida na escola, sendo capazes de relatar algumas
necessidades suas, no momento inicial de escolarização, que não tenham sido devidamente
atendidas pela escola.
Nesse processo de seleção, fizemos o primeiro contato com a escola, no dia
09/03/2017. A vice-diretora nos recebeu e, logo em seguida, nos levou à Sala de Recursos
Multifuncionais. Fomos apresentados à professora responsável pelo atendimento ao educando
surdo, que nos descreveu o funcionamento da mesma e as características dos alunos que são
atendidos nesse espaço. Em outro momento, 16/03/2017, fizemos o contato com os alunos
surdos, utilizando a Libras – Língua Brasileira de Sinais, na sala de recursos multifuncionais.
Nesse espaço, identificamos os discentes que correspondiam aos critérios estabelecidos para
este estudo: ser surdo, maior de 18 anos, estudante da Rede Estadual de Ensino regular e
usuário da Libras. Na sequência, explicamos o objeto e os objetivos da pesquisa e nos
certificamos se os alunos surdos, previamente selecionados, estariam dispostos em colaborar
com a pesquisa. Depois do aceite, marcamos data e horário para a entrevista geral de
identificação e informamos sobre a entrevista semiestruturada, que seria filmada para
posterior transcrição (ver item 4.4 - Procedimentos metodológicos).
Vale ressaltar que a Sala de Recursos Multifuncionais da instituição atende aos próprios
alunos e, também, a alunos oriundos de outras instituições, oferecendo aula de Libras e de
Português como segunda língua para a pessoa surda.
Este trabalho se desenvolveu com 08 sujeitos de pesquisa, aos quais foi assegurado o
anonimato, mediante o uso de codinomes de pedras preciosas. Eles seguem apresentados
abaixo:


Diamante, 27 anos, sexo masculino, diagnóstico de surdez profunda, adquirida após
doença na infância. Os pais são ouvintes, com pouco conhecimento da Libras.
Ingressou na escola aos 5 anos de idade, no estado do Piauí, com professor ouvinte.
Não tinha a presença de intérprete nem instrutor surdo, e era o único aluno surdo da
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turma. Não lembra com que idade aprendeu Libras. Em 2017, cursava a 3ª série do
Ensino Médio.


Rubi, 20 anos, sexo feminino, com diagnóstico de surdez profunda, adquirida após
doença na infância. Tem pais ouvintes, com pouco conhecimento da Libras, pela mãe,
e ignorância, pelo pai. Ingressou na Escola Lions Club, na cidade de Vitória da
Conquista – BA, aos 4 anos de idade, em turma de professor ouvinte, que às vezes
tinha intérprete. Na escola, havia instrutor surdo. Na turma, a maioria dos alunos eram
surdos, só tinha 1 aluno ouvinte. Aprendeu Libras aos 7 anos. Em 2017, cursava a 2ª
série do Ensino Médio.



Jade, 23 anos, sexo feminino, com diagnóstico de surdez profunda, adquirida após
doença, aos 4 anos de idade. Tem pais ouvintes, sendo que o pai não sabe Libras e a
mãe só datilologia. Ingressou na escola, na cidade de Vitória da Conquista – BA, aos 5
anos de idade, em turma de professor ouvinte. Na escola, não tinha intérprete nem
instrutor surdo. Na ocasião, era a única aluna surda. Aprendeu Libras aos 17 anos, no
CEAM. Em 2017, cursava a 3ª série do Ensino Médio.



Ônix, 19 anos, sexo masculino, com diagnóstico de surdez profunda, adquirida após
doença, aos 4 anos de idade. Tem pais ouvintes, com pouco conhecimento da Libras.
Ingressou na escola aos 8 anos, na cidade de São Paulo – SP, em turma com alunos
surdos e ouvintes. O professor era ouvinte e, às vezes, havia intérprete na sala, mas,
uma vez por semana, tinha aula com professor surdo. Não lembra a idade que
aprendeu Libras. Em 2017, cursava a 3ª série do Ensino Médio.



Esmeralda, 21 anos, sexo feminino, com diagnóstico de surdez profunda, adquirida
após doença, aos 4 anos de idade. Pais ouvintes, que sabem pouco a Libras. Ingressou
na escola aos 13 anos de idade, na cidade de São Paulo – SP, em turma de professor
ouvinte, com a presença de intérprete. Na sua turma havia 05 alunos surdos. Não
lembra a idade que aprendeu Libras. Em 2017, cursava a 2ª série do Ensino Médio.



Topázio, 20 anos, sexo masculino, com diagnóstico de surdez total, adquirida após
doença, com 1 ano de idade. Tem pais ouvintes, sendo que o pai não usa a Libras e a
mãe só datilologia. Ingressou na Escola Heitor Dias, na cidade de Ilhéus – BA, com 6
anos, na qual o professor era ouvinte e, na sala, não tinha intérprete nem instrutor.
Nessa ocasião, era o único aluno surdo da escola. Aprendeu Libras com 11 anos, em
contato com a comunidade surda. Em 2017, cursava a 1ª série do Ensino Médio.



Ametista, 22 anos, sexo feminino, nasceu surda e tem diagnóstico de surdez profunda.
Os pais são ouvintes e têm um pouco de conhecimento da Libras. Ingressou na Escola
MOOC, na cidade de São Paulo – SP, aos 5 anos de idade, em turma de professor
ouvinte, com um pouco de conhecimento da Libras. Era uma turma de alunos surdos e
não tinha intérprete nem instrutor surdo na escola. Aprendeu Libras aos 9 anos, em
uma escola específica para surdo, em São Paulo. Em 2017, cursava a 3ª série do
Ensino Médio.



Opala, 21 anos, sexo masculino, nasceu surdo e tem diagnóstico de surdez profunda.
Os pais são ouvintes, sendo que o pai não tem nenhum conhecimento da Libras e a
mãe sabe pouco. Ingressou na escola, na cidade de Vitória da Conquista – BA, aos 5
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anos de idade, em turma de professor ouvinte, na qual era o único aluno surdo. Na
escola não havia intérprete nem instrutor surdo. Aprendeu Libras com 07 anos de
idade. Em 2017, cursava a 3ª série do Ensino Médio.
Quadro 3 - Caracterização dos sujeitos da pesquisa
Sujeito
de Idade*1
pesquisa

Idade
que Idade que
começou a aprendeu
estudar
Libras *2

Série que
estudou no
ano de 2017

Grau de
perda
auditiva

3ª série do profunda
Ensino
Médio
2ª série do profunda
Ensino
Médio.

Diamante

27 anos

05 anos

Não
lembra

Rubi

20 anos

04 anos

07 anos

Jade

23 anos

05 anos

13 anos

3ª série do profunda
Ensino
Médio.

Ônix

19 anos

08 anos

Não
lembra

Esmeralda

21 anos

13 anos

Não
lembra

Topázio

20 anos

06 anos

11 anos

Ametista

22 anos

05 anos

09 anos

Opala

21 aos

05 anos

07 anos

3ª série
Ensino
Médio
2ª série
Ensino
Médio
1ª série
Ensino
Médio
3ª série
Ensino
Médio
3ª série
Ensino
Médio

do profunda

do profunda

do total

do profunda

do profunda

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

*1 Apesar de ser um dado curioso, a idade dos sujeitos da pesquisa, em relação à sua série, os mesmos
não foram questionados a respeito de sua trajetória escolar, pois nos restringimos a obter dados
referentes ao objetivo da pesquisa, que está relacionado a sua experiência nos primeiros anos de
escolarização.
*2 A pesquisadora não sabe o critério que o sujeito de pesquisa utilizou para identificar o período que
aprendeu a língua de sinais – se quando começou a aprender sinais da Libras ou quando teve o
domínio da mesma, no que se refere à estrutura completa.

4.4- Procedimentos metodológicos
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A coleta de dados foi realizada na Sala de Recursos Multifuncionais do CEAM, após a
permissão local para a coleta, assim como a aprovação do estudo, pelo Comitê de Ética em
Pesquisa, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, sob CAAE 64573316.8.0000.0055,
conforme rege a Resolução 466/12, garantindo os direitos e deveres da comunidade científica
e da população do estudo. (BRASIL, 2012).
Para a obtenção dos dados, utilizamos a técnica da entrevista semiestruturada, em
Libras. O período de coleta abrangeu os meses de março e abril de 2017. A pesquisadora
frequentou a Sala de Recursos Multifuncionais do CEAM, durante o referido período, nos
turnos matutino e vespertino. Inicialmente, foi feita a identificação dos indivíduos
compatíveis com os critérios de inclusão e exclusão. Os indivíduos aptos eram, então,
convidados a participar da pesquisa, mediante a explicação detalhada, por parte da
pesquisadora, de todas as implicações e direitos contidos no TCLE, apresentado em Libras,
esgotando as possíveis dúvidas para a anuência à pesquisa. Também foi explicada a
necessidade de filmagem da entrevista, para posterior transcrição, uma vez que a língua
utilizada seria a Libras, cuja comunicação é no campo visual-espacial. Os anuentes à
filmagem assinaram o Termo de Autorização de Uso de Imagem e Depoimentos.
Após esses procedimentos, foi marcado dia e horário para entrevista. Essa foi realizada
em sala privativa, sendo dividida em duas etapas: entrevista geral, para identificação do
sujeito, com o intuito de obter dados de caracterização do pesquisado, referentes à sua
identificação e trajetória de vida, com ênfase no histórico escolar, seguindo o roteiro: Qual é o
seu nome?; Qual é a sua idade?; Qual é o seu grau de Surdez?; Com quantos anos você
aprendeu Libras? Em qual local?; Seus pais são surdos ou ouvintes?; Seus pais usam a
Libras?; Com quantos anos você foi para escola?; Qual o nome de sua primeira escola?; O seu
primeiro professor era surdo ou ouvinte?; Havia intérprete na escola?; Havia instrutor surdo?;
Na sala de aula tinha mais surdos? Se sim, quantos?; e entrevista semiestruturada específica,
no direcionamento dos objetivos da pesquisa, com as seguintes perguntas: como foi a sua
experiência escolar inicial?; ao ser inserido na sala regular de ensino, como se deu a relação
com professor e colegas ouvintes?; como você avalia as estratégias utilizadas pelo professor e
escola para favorecer a sua aprendizagem?; o que você sugere para melhorar o acesso do
surdo ao sistema educacional vigente?
A entrevista semiestruturada foi escolhida porque, segundo Flick (2004), é um
instrumento que viabiliza a reconstrução dos conteúdos subjetivos, a partir dos tópicos
mencionados nas questões abertas, que servem como um guia para a expressão do sujeito. A
vantagem desse método incide no uso consistente de um roteiro guia, que aumenta a
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comparabilidade dos dados entre os sujeitos, favorecendo uma intensificação dos resultados.
Vale salientar que Flick (2004) não propõe um direcionamento para a entrevista em Libras.
No entanto, conseguimos adaptar o seu método à nossa pesquisa.
Os encontros foram dinamizados, pela pesquisadora, favorecendo para uma entrevista
menos tensa e para que os sujeitos da pesquisa pudessem expressar, de forma fidedigna, suas
experiências e opiniões quanto ao sistema de educação no qual foram inseridos no início de
sua escolarização.
Toda a entrevista foi feita em Libras, pela própria pesquisadora, sendo filmada e,
posteriormente, transcrita para a língua portuguesa, para a análise de dados.
Pagura (2003) estabelece semelhanças e diferenças entre tradução e interpretação. Entre
as semelhanças, o autor afirma que o principal propósito de ambas é fazer com que a
mensagem seja transposta de um idioma para outro, com o intuito de que a mensagem seja
compreendida pela comunidade, que não fala o idioma em que a mensagem foi proferida
originalmente. Para tanto, é necessário que tanto os tradutores quanto os intérpretes tenham
domínio dos dois idiomas envolvidos no processo, além de serem capazes de compreender e
expressar ideias relacionadas às várias áreas do conhecimento, mesmo que não sejam
especialistas na área.
Quanto às diferenças entre tradução e interpretação, Pagura (2003) afirma que o tradutor
precisa ter o domínio da forma escrita do idioma, enquanto o intérprete, da forma oral. Nesse
ínterim, o texto traduzido pode ser revisado diversas vezes até ser apresentado em sua melhor
forma de expressão. Na interpretação, por sua vez, o conhecimento necessário e o vocabulário
específico precisarão ser acionados no momento da interpretação, já que o intérprete terá que
tomar decisões em questão de segundos, não tendo tempo para consulta.
Quadros (2004, p. 9), em consonância com Pagura (2003), estabelece a definição de
tradução, da seguinte forma: “Uma tradução sempre envolve uma língua escrita. Assim,
poder-se-á ter uma tradução de uma língua de sinais para a língua escrita de uma língua falada
[...]”.
A partir do exposto sobre tradução e interpretação, podemos dizer que entrevistamos
estudantes surdos, utilizando a Língua Brasileira de Sinais, e traduzimos as entrevistas da
Libras para Língua Portuguesa, na modalidade escrita, fazendo os ajustes linguísticos
condizentes à norma padrão escrita da referida língua.

4.5- Análise de dados
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A análise dos dados seguiu o modelo teórico de Análise Qualitativa do Conteúdo,
segundo Flick (2004). Essa técnica possui, como aspecto essencial, o emprego de categorias
obtidas a partir da frequência de temas expressos nas falas dos depoentes. Tais categorias são
definidas pelo pesquisador, com base nos objetivos propostos, e frequentemente contrastadas
e avaliadas conforme o material coletado, podendo ser modificadas até o momento em que
encontrarem perfeita coerência com os dados e objetivos.
O principal objetivo dessa técnica é a redução e organização do material coletado
junto aos sujeitos. Para isso, é necessário cumprir as seguintes etapas: abreviação da análise
do conteúdo; análise explicativa do conteúdo; e análise estruturadora do conteúdo.
A primeira etapa, a abreviação da análise do conteúdo, consiste em selecionar, nas
entrevistas, as partes relevantes, destacadas pelo pesquisador como trechos significativos dos
depoimentos, de acordo com os objetivos propostos. A partir desse processo, seguem-se as
reduções 1 e 2. Na primeira redução, os trechos menos relevantes ou redundantes são
omitidos. Na segunda redução, os trechos ou paráfrases semelhantes são condensados e
resumidos.
A segunda etapa do processo de análise, a análise explicativa do conteúdo, esclarece
trechos difusos, ambíguos ou contraditórios. Utiliza conceitos para contextualizar os achados,
de acordo com a literatura e dicionários. Essa análise se estende à análise do contexto restrito
(toma como referência o próprio texto) e do contexto amplo (busca informações fora do
texto), comparação com teorias e compreensão contextual do sujeito.
A terceira etapa, análise estruturadora do conteúdo, busca estruturas formais no
material. Inclui a tipificação, expressa em escalas e tabelas nas quais se apresenta os
resultados, categorias e subcategorias, estruturadas em esquema conforme o seu conteúdo.
Essa etapa permite a classificação do material.
Após expor os aportes metodológicos desta pesquisa, apresentaremos, no próximo
capítulo, os resultados obtidos, que foram sistematizados em 03 Categorias, e a análise dos
dados levantados nas categorias e subcategorias, que nos permitirá visualizar algumas lacunas
presentes no processo de escolarização do estudante surdo.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados convergiram em três categorias, coincidentes aos objetivos propostos:
descrever as principais dificuldades vivenciadas por sujeitos surdos nos seus primeiros anos
de escolaridade, a fim de propor estratégias de ensino condizentes com suas necessidades
linguístico-culturais; identificar as principais deficiências do sistema educacional vigente,
direcionado ao sujeito surdo, e propor estratégias procedimentais aplicáveis às crianças
surdas, no início da sua escolarização, para apropriação do conhecimento por meio de seu
canal de comunicação, que é visual-espacial. Assim, respectivamente, os dados foram
organizados nas categorias: As dificuldades do estudante surdo no início da escolarização
formal (Categoria I); Deficiências do sistema educacional vigente, direcionado ao sujeito
surdo (Categoria II); Estratégias procedimentais aplicáveis às crianças surdas no início da sua
escolarização (Categoria III).
Na Categoria I emergiram três subcategorias: O aluno ouvinte – dificuldade de
convivência com costumes/cultura/comportamento diferentes em sala; A escola – espaço de
falta de acessibilidade à educação para o estudante surdo; O professor ouvinte – fator de
dificuldade para interação e aprendizado.
Na Categoria II emergiram duas subcategorias: Metodologias e recursos de ensino
impróprios para o estudante surdo – sofrimento dos estudantes surdos; Professores não
capacitados para o ensino diferenciado aos estudantes surdos – sofrimento dos professores.
Na Categoria III, emergiram quatro subcategorias: A língua – acessibilidade
comunicacional em escola bilíngue; O facilitador – professor/instrutor surdo; O colega surdo
– interação que facilita o aprendizado; Os pais – corresponsabilidade significativa no sucesso
do início da escolaridade.
Essa organização segue apresentada abaixo:

5.1 - CATEGORIA I: As dificuldades do estudante surdo no início da escolarização
formal
Subcategoria Ia. O aluno ouvinte – dificuldade
costumes/cultura/comportamento diferentes em sala:

de

convivência

com

Na sala que tem um aluno ouvinte, às vezes é uma indisciplina [...] Muitas vezes tem
alguns problemas [...] Os alunos ouvintes se dão bem, mas, às vezes, quando vão
fazer alguma coisa, pegam o material do outro, rasgam, escondem... Isso acontece e
é muito difícil. A gente sente muito isso, pois, junto com outro surdo, interagimos
sempre... um auxilia o outro e vão se desenvolvendo devagar. A criança surda, por
exemplo, quando estuda matemática, precisa da ajuda de outra. Um ajuda o outro a
aprender. A gente vai aprendendo, às vezes bem devagar, e se desenvolve pouco a
pouco. Então às vezes esse ensino vai depender e vai se desenvolvendo assim.

56

Entendeu? A gente tem alguns amigos ouvintes, mas às vezes briga, fica indiferente
um com o outro e, às vezes, o aluno surdo fica isolado. [...] Os ouvintes, às vezes,
têm preconceito em relação ao surdo. (Ametista)
Eu, com 8 anos de idade, comecei a estudar [...] Ia para escola e, assim, sentia um
estranhamento, porque eram misturados surdos e ouvintes. [...] Às vezes acontecia
de um ouvinte querer estar junto com o grupo dos surdos, mas a gente sempre
estava muito junto por conta dessa questão da cultura mesmo e, assim, a gente se
desenvolvia. (Ônix)
A interação com os alunos, na sala, era em português. Como eu fazia para me
comunicar com eles? Eles escreviam as palavras, mas eu não sabia o que
significavam as palavras escritas. Então eles diziam: ah, essa palavra é casa, e aí ia
interagindo com eles, fazendo os sinais das palavras. (Diamante)

Subcategoria Ib. A escola – espaço de falta de acessibilidade à educação para o estudante
surdo:
[...] vou explicar como foi a história da minha vida e a questão da acessibilidade.
Há muito tempo atrás, mamãe me levou pra escola com inclusão, tinha ouvinte na
escola. [...] não tinha outros surdos, não tinha instrutor surdo, não tinha língua de
sinais, não tinha nada! Só mímica. A professora era ouvinte, todas as crianças
ouvintes, eu entrei na escola inclusiva, mas não conseguia me comunicar. (Topázio)
[...] eu fui para escola já com 13 anos [...] Eu queria ir porque as outras crianças
aprendiam e eu, como pessoa surda, tinha muita dificuldade [...] passei muito tempo
com muita vontade de aprender, queria estudar, queria chegar na universidade e aí
aprendi a língua de sinais, comecei a escrever, comecei a passar e quero me
formar.(Esmeralda)
Eu tinha muitas dificuldades na minha escola, porque a comunicação não existia.
Eu era surdo e só via as pessoas oralizando. Sempre me faltava algo, me faltava
comunicação, intérprete, a minha língua de sinais. Eu só fazia pintar e aprender
algumas palavras. [...] E ficava muito triste, angustiado, tentando aprender e
estudar. E não me desenvolvia intelectualmente, sempre ficava naquele mesmo
ponto básico, aprendia sempre a mesma coisa e não me desenvolvia. Era muita
dificuldade! E eu sempre ficava ali, calado. (Opala)

Subcategoria Ic. O professor ouvinte – fator de dificuldade para interação e aprendizado
[...] o surdo tem algumas dificuldades e alguns problemas quando tem um professor
ouvinte [...] o surdo não se identifica com esse professor. [...] muitas vezes dá aula
para nós, mas, faltam algumas estratégias para ele, em relação ao surdo. [...] então
acho que a inclusão não é muito interessante no início da escolarização. Ela seria
mais interessante a partir do sexto ano, que o desenvolvimento do surdo seria
melhor. (Ametista)
A minha interação com a professora praticamente não existia. [...] Eu ficava
pensando: poxa, como seria interessante um instrutor, um professor surdo! [...] o
desenvolvimento, muitas vezes, era muito difícil, porque eu não conhecia as
palavras, tinha muita dificuldade, tinha que estudar e me dedicar mais. O
desenvolvimento era bem pouco. (Opala)
Eu lembro da escola, quando era criança [...] era inclusiva e tinha ouvinte e surdo.
Lembro que aprender a matemática era difícil [...] Eu não conseguia me comunicar,
porque não tinha adaptação ao bilinguismo. Para a criança, aprender português é
importante para quando ela ver a letra ela aprender. Eu não sabia porque não me
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ensinaram [...] Antes de conhecer a palavra, não compreendia, tinha dificuldade e
já estava na quarta série... Tinha estudado muito e tinha dificuldade [...] Quando
tinha só professor ouvinte, oralizando, eu não conseguia aprender nada, pois estava
só com ouvintes. (Diamante)

A categoria I - As dificuldades do surdo no início da escolarização formal nos reportam
à discussão acerca das práticas educacionais às quais os estudantes surdos desta pesquisa
foram submetidos. Esses sujeitos surdos não tiveram a sua singularidade linguística
respeitada, língua essa que atribui um valor de pertencimento à comunidade linguística
específica, que tem a Libras como primeira língua (I a). Além disso, não houve uma reflexão
sobre as responsabilidades da instituição e do professor acerca do direito à educação de
qualidade para todos os estudantes (I b e I c).
Nas transcrições acima, é possível perceber as vozes do sujeito surdo, acerca de suas
impressões sobre a escolarização deficitária a que foi submetido – um processo em que a
instituição escolar se configurou como um espaço excludente, uma vez que contribuiu para a
invisibilidade do cidadão surdo e de sua inacessibilidade linguística, quando a escola deveria
ser um espaço de oportunizar a visibilidade do estudante surdo e de reconhecimento de suas
necessidades linguísticas e culturais. Lodi (2013) nos alerta para a existência de documentos e
leis que garantem direitos aos cidadãos surdos, mas que não são cumpridas e, por isso,
ressalta que o olhar para a educação de surdos se desloca do que preconiza o plano discursivo,
uma vez que a prática inclusiva continua reproduzindo o que houve no passado: a exclusão
das pessoas surdas dos processos educacionais/sociais.
Dessa maneira, a autora reforça a falta de compreensão diante da necessidade do
educando surdo, e que a sociedade mantém a ideia de que deve prevalecer a língua
majoritária, em detrimento da Libras, não possibilitando uma ressignificação no sistema
educacional inclusivo vigente. Podemos confirmar esse fato diante da declaração de Opala:
“Eu tinha muitas dificuldades na minha escola, porque a comunicação não existia. Eu era
surdo e só via as pessoas oralizando. Sempre me faltava algo, me faltava comunicação,
intérprete, a minha língua de sinais”.
Quadros (1997) aponta que é pertinente que haja um enfoque nas questões de ordem
linguística, no ensino do cidadão surdo, pois, se a pessoa surda não se expressar, por meio de
um sistema complexo e rico, ela não terá condições de interagir social e cognitivamente, com
qualidade, no seu meio. É necessário fomentar o uso da Libras em todos os espaços, já que é
uma língua oficialmente reconhecida como meio legal de comunicação da comunidade surda,
por meio da Lei 10.436/2002, que, no artigo 1º, parágrafo único declara:
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Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e
expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura
gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e
fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. (BRASIL, 2002).

Dessa maneira, o cidadão surdo tem o direito de se expressar por meio da Libras e seria
pertinente que a instituição escolar viabilizasse um ensino condizente com sua especificidade
linguística.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996, no Título
II, Art. 2º, garante o direito à educação para todos, com vistas ao pleno desenvolvimento do
educando, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. No Art. 3º,
aponta que um dos princípios da ministração do ensino é a igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola. Nesse esteio, percebemos, mais uma vez, que o cidadão
surdo é assistido no tocante à existência de Leis e Decretos, mas, no exercício da prática, isso,
muitas vezes, não se concretiza.
Atrelada a essa discussão, podemos citar a formação dos professores. Os sujeitos dessa
pesquisa são estudantes surdos, que tiveram no início de sua escolarização professores
ouvintes, sem conhecimento da Libras e que não adequavam o ensino às suas singularidades
linguísticas e culturais. Lodi e Lacerda (2015) discutem a respeito da carência de profissionais
habilitados para o ensino da Língua Brasileira de Sinais e explicitam como ocorreu o percurso
inicial de formação desses professores:
Foi na década de 1990 que a formação deste professor começou a ser pensada (ainda
não em nível superior) e metodologias específicas começaram a ser delineadas
considerando a materialidade visual, gestual e espacial desta língua. Esta formação
inicial esteve sob a responsabilidade da Federação Nacional de Educação e
Integração dos Surdos (Feneis) que, em parceria com o Ministério da Educação
(MEC), promoveu a formação de instrutores de Libras (nomenclatura utilizada para
professores de Libras com formação em nível médio, conforme o Decreto nº
5.626/05), realizada por meio de cursos de curta duração. Estes cursos eram
ministrados preferencialmente para surdos, mas ouvintes também se beneficiaram
desta formação. (LODI; LACERDA, 2015, p. 287).

No entanto, salientam que essa formação de professores era baseada apenas no
conhecimento do uso da Libras e não sobre como deveria ser ensinada para os alunos, ou seja:
o curso não proporcionava uma preparação didático-pedagógica para auxiliar o professor na
prática de ensino.
As autoras também apresentam a situação da formação de professores nos dias atuais e
defendem a ampliação da oferta do curso de Pedagogia Bilíngue, com vistas a implicações
significativas na educação dos surdos. Para isso, formariam pedagogos bilíngues,
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preferencialmente surdos, para atuarem como docentes na educação infantil e séries iniciais
do ensino fundamental, para que pudessem interagir, em Libras, com os seus alunos surdos.
Mas, o que se tem presenciado na sociedade atual são políticas públicas que privilegiam
a escola inclusiva, sem compromisso com o desenvolvimento da Libras junto aos estudantes
surdos. Lodi e Lacerda (2015) ratificam, ainda:
Há, desse modo, um favorecimento do funcionamento inclusivo, no sentido de trazer
algum conhecimento sobre a Libras para o professor regente para que este não se
“apavore” com a presença de alunos surdos, fazendo parecer que o aluno surdo será
bem recebido pelo sistema e que isso tornará sua educação “resolvida”. Mas na
verdade o que se observa é que o aprendiz surdo, aluno da educação básica, em
nenhum momento é alvo da política que se enuncia como de atenção à educação de
surdos. (LODI; LACERDA, 2015, p. 296).

Nesse sentido, não há um projeto educacional, consolidado e adequado, que favoreça o
aprendizado do estudante surdo. Portanto, seria pertinente que houvesse mudanças na
formação do professor de Libras, na licenciatura, já que o mesmo será responsável por ensinar
essa língua de sinais para o estudante surdo da educação básica. Para tanto, é imprescindível
que a organização curricular do curso favoreça o conhecimento sobre os aspectos didáticopedagógicos e não apenas sobre o conhecimento dos aspectos linguísticos.
O que a comunidade surda tem defendido é uma proposta educacional bilíngue e
bicultural para oportunizar o acesso rápido e natural do estudante surdo à língua de sinais e ao
conhecimento. Para tanto, seria necessário que os educadores e os sujeitos surdos
trabalhassem em conjunto. Quadros (1997) defende que a presença de surdos adultos, na
escola, possibilita grandes vantagens dentro de uma proposta bilíngue, já que permitirá que a
criança surda, no início de sua escolarização, seja recebida por um membro pertencente à sua
comunidade cultural, social e linguística, possibilitando-lhe a oportunidade de criar a sua
identidade.
Em consonância com a proposta de Quadros (1997), temos a declaração do nosso
sujeito de pesquisa, Opala: “A minha interação com a professora praticamente não existia. [...]
Eu ficava pensando: poxa, como seria interessante um instrutor, um professor surdo!” e
também de Ametista: “[...] o surdo tem algumas dificuldades e alguns problemas quando tem
um professor ouvinte [...] o surdo não se identifica com esse professor. [...] muitas vezes dá
aula para nós, mas, faltam algumas estratégias para ele, em relação ao surdo. [...]”.
Além de professores ouvintes, na maioria das vezes, os sujeitos desta pesquisa eram os
únicos alunos surdos da escola na qual estudavam, o que também dificultava seu
desenvolvimento, já que não havia o outro, seu par, para interagir e facilitar seu aprendizado.
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Quase não interagiam com os colegas ouvintes, o que aumentava o sentimento de exclusão
naquele espaço. Em alguns momentos buscavam alternativas para estabelecer a comunicação
com os colegas, como relata Diamante: “A interação com os alunos, na sala, era em
português. Como eu fazia para me comunicar com eles? Eles escreviam as palavras, mas eu
não sabia o que significavam as palavras escritas. Então eles diziam: ah, essa palavra é casa, e
aí ia interagindo com eles, fazendo os sinais das palavras”.
A partir do exposto, se tivéssemos políticas públicas educacionais que englobassem
todos os estudantes e se o professor tivesse uma formação condizente com as especificidades
do estudante surdo, nossos sujeitos de pesquisa não teriam sofrido com a falta de
comunicação, na escola, nem com o distanciamento na relação professor ouvinte – aluno
surdo. Também não lhes teria sido negado um ensino de qualidade, que proporcionasse um
aprendizado significativo, com vistas a seu desenvolvimento cognitivo, com o uso de
metodologias adequadas para que assimilasse o conteúdo proposto pelo professor, assim
como o estudante ouvinte. Não seria excluído da proposta educacional com atividades apenas
de colorir, atividade muito aquém de sua capacidade intelectual, sentimento que podemos
perceber na expressão de Opala: “Eu só fazia pintar e aprender algumas palavras. [...] E ficava
muito triste, angustiado, tentando aprender e estudar. E não me desenvolvia intelectualmente,
sempre ficava naquele mesmo ponto básico, aprendia sempre a mesma coisa e não me
desenvolvia”.
Desse modo, o que foi exposto por Opala está em contradição com o que propõe o
Relatório sobre a Política Linguística de Educação Bilíngue – Língua Brasileira de Sinais e
Língua Portuguesa (BRASIL, 2014, p. 9), quando afirma que haverá o comprometimento do
desenvolvimento linguístico, cognitivo e cultural da criança surda quanto mais tarde e mais
precárias forem a qualidade e a quantidade de estímulo à língua de sinais.

5.2 - CATEGORIA II: Deficiências do sistema educacional vigente, direcionado ao
sujeito surdo
Subcategoria IIa - Metodologias e recursos de ensino impróprios para o estudante surdo –
sofrimento dos estudantes surdos:
[...] às vezes exibia vídeos na escola para criança mesmo, mas, assim, não tinha
legenda [...] o professor pedia para a gente desenhar o que a gente tinha visto no
vídeo, e eu fui praticando, aos poucos, demorava para aprender. (Ametista)
A professora passava um filme, tinha legenda (escrita). Eu observava, mas não
entendia. (Rubi)
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O professor usava um projetor e aí as pessoas oralizavam, eu olhava, mas não
compreendia nada, até porque não tinha legenda. (Jade)
Quais os materiais que minha professora utilizava? Basicamente era desenho, para
eu pintar o tempo inteiro, e também colocava algumas palavras para eu aprender.
[...] Aí eu basicamente pintava e brincava. (Opala)

Subcategoria IIb - Professores não capacitados para o ensino diferenciado aos estudantes
surdos – sofrimento dos professores:
[...] a professora ficava pensando em ideias para me ensinar, ficava preocupada,
porque eu poderia perder. Todos os professores estavam preocupados. Fizeram uma
reunião na escola com todos os professores para discutirem algumas ideias para me
ensinar. (Topázio)
A professora me auxiliava sim, mas ela não conhecia língua de sinais. Como ela me
ajudava, então? [...] tinha texto que faltava palavra, a professora dizia para eu
procurar, no texto original, e colocar onde faltava para completar. Eu olhava o
texto, colocava ali o que faltava. O texto ficava igual. A professora olhava que
estava igual e dizia parabéns! Passou! Passou! Pronto! [...] (Topázio)
[...] eu sou surda e às vezes não tinha intérprete na escola. Eu ia para escola e
quando não tinha intérprete eu voltava pra casa. Só quando a professora mandava
me avisar que já tinha intérprete, aí eu retornava [...] eu já perdi algumas vezes na
escola. (Rubi)
[...] fui para uma outra escola de ouvintes e só tinha eu de surda e aí eu fui para a
inclusão. A professora sempre oralizava. Eu olhava, não compreendia nada do que
ela estava falando e aí a professora oralizava, oralizava, me perguntava se eu havia
entendido e eu falava: não, professora, não entendi. A professora ficava assim, meio
que se lamentando, e pedia para que eu copiasse [...] principalmente nos dias de
avaliação, eu não compreendia nada. Muitas vezes olhava para a prova do colega e
copiava. A professora via, mas... você entende, né? Depois eu continuava sem
compreender, não compreendia as palavras. (Jade)
Lá na escola inclusiva, a professora percebia o aluno surdo na sala, mas, muitas
vezes, não tinha intérprete. (Ônix)

A categoria II - Deficiências do sistema educacional vigente, direcionado ao sujeito
surdo, nos remete a refletir sobre dois problemas cruciais da Escola Inclusiva: i) a falta de
metodologias e recursos adequados à experiência visual do sujeito surdo e ii) ao despreparo
dos professores, que muitas vezes não conhecem a Libras e, por isso, o estudante surdo fica
impedido de ter acesso ao conhecimento, transmitido pelo professor ouvinte, que se utiliza da
oralização.
Subcategoria IIa - Metodologias e recursos de ensino impróprios para o estudante surdo –
sofrimento dos estudantes surdos:
Quando nos referimos à inclusão de alunos surdos na instituição escolar, é fundamental
a busca de conhecimento acerca da cultura surda para que se tenha um trabalho voltado para a
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valorização das diferenças. Para tanto, é essencial que se pense em que metodologia deve ser
adotada, na sala de aula, com alunos surdos.
Silva et al (2017) considera que, na educação de surdos, os professores precisam utilizar
uma metodologia com amplo apoio visual, principalmente com o uso de tecnologias, como
páginas na internet, vídeos, DVD, retroprojetores. Os autores acreditam que, ao utilizar esses
tipos de recursos, os professores irão motivar a participação dos referidos alunos na aula.
Contudo, quanto ao uso de metodologias apropriadas ao ensino desse estudante,
podemos observar que os professores ouvintes dos atores sociais dessa pesquisa não
utilizavam métodos viáveis para o aprimoramento intelectual dos estudantes surdos, uma vez
que nossos sujeitos de pesquisa relataram que seus professores basicamente pediam para eles
desenharem e pintarem. Às vezes, ensinavam palavras isoladas: “[...] o professor pedia para a
gente desenhar o que a gente tinha visto no vídeo [...]” (Ametista), “Basicamente era desenho,
para eu pintar o tempo inteiro, e também colocava algumas palavras para eu aprender”
(Opala).
Dessa maneira, podemos inferir que esses professores não oportunizavam, ao estudante
surdo, o mesmo aprendizado dos alunos ouvintes. A formação didático-pedagógica
inapropriada de professores corroborou para que eles tivessem tal postura, uma vez que é
impossível ofertar um ensino, de acordo com as especificidades de seus educandos, se esse
conhecimento específico não lhes foi dado no período de sua formação inicial nem em outro
momento, por meio de formação continuada.
Silva (2015), em pesquisa realizada em uma escola de Campina Grande – PB, percebeu
que a direção e a coordenação nunca procuraram meios de interagir com os alunos surdos. A
escola nunca promoveu palestras nem planejamento específico para turmas com alunos
surdos, o que contribuiu para que esses alunos se sentissem excluídos do ambiente da sala de
aula. Além disso, a autora garante que há estudantes surdos que não permanecem na escola
por não conseguirem acompanhar as aulas. Também adverte para o fato de que não se pode
falar em escola inclusiva se não se inclui os alunos surdos na rotina da escola nem a escola na
rotina dos alunos surdos. (SILVA, 2015).
Assim sendo, para que o estudante surdo tenha uma aprendizagem significativa, é
necessário que o professor se utilize de representações da cultura e identidade surda.
Dessa forma, David Ausubel (2000) nos apresenta a teoria da aprendizagem
significativa, que consiste em relacionar os “[...] novos materiais potencialmente
significativos com as ideias relevantes da estrutura cognitiva do aprendiz [...]” (AUSUBEL,
2000, p.4). Ele acrescenta que a aprendizagem significativa se relaciona com a estrutura
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cognitiva de forma não arbitrária e não literal. Ela se difere da aprendizagem mecânica, visto
que esta se relaciona com a estrutura cognitiva de forma arbitrária e literal, não resultando na
aquisição de novos significados. Além disso, a aprendizagem fica retida por um curto período
de tempo.
Moreira (2008) também discute o conceito de aprendizagem significativa, a partir dos
estudos de Ausubel. Para Moreira, esse é o tipo de aprendizagem em que os novos
conhecimentos adquirem significado por meio da interação não arbitrária e não literal com
conhecimentos prévios relevantes. Segundo o autor, para que ocorra a aprendizagem
significativa, é necessário que haja material potencialmente significativo e que o aprendiz
tenha predisposição para aprender. (MOREIRA, 2008).
Dessa maneira, reiteramos que o aluno surdo irá aprender significativamente se ele
relacionar à estrutura cognitiva, conhecimentos prévios que influenciarão a aprendizagem de
novos conhecimentos.
Para tanto, é imprescindível que os materiais utilizados no processo de ensinoaprendizagem do estudante surdo sejam adaptados às suas singularidades linguístico-culturais.
No entanto, o que percebemos nesta pesquisa é que os professores, ao utilizar os recursos de
filmes, vídeos e projetar o conteúdo no data show, acreditaram estar adaptando a aula à
cultura surda: “O professor usava um projetor e aí as pessoas oralizavam. Eu olhava, mas não
compreendia nada [...]” (Jade), “[...] às vezes exibia vídeos na escola para criança mesmo
[...]” (Ametista), “A professora passava um filme [...]” (Rubi). Contudo, apenas o uso desses
recursos visuais não contempla uma pedagogia voltada para a cultura desses estudantes, já
que continuam atrelados aos referenciais ouvintes.
Brito e Souza (2017) propõem o auxílio de uma Tecnologia Assistiva para favorecer a
aprendizagem do estudante surdo, uma vez que esse tipo de recurso é utilizado para atender as
necessidades das pessoas que precisam de qualquer tipo de compensação, seja física, sensorial
etc. As autoras apresentam o Livro Didático de Português, da Editora Moderna, Coleção
Pitanguá, que tem um anexo em formato de mídia digital, dirigido aos estudantes surdos, com
vídeos em que intérpretes de Libras apresentam o conteúdo do livro. No entanto, um livro
didático que apresente um CD-ROM, com links que acessam vídeos com interpretação dos
conteúdos da língua portuguesa para Libras, não se configura como uma Tecnologia Assistiva
para o estudante surdo, uma vez que a estrutura do livro impresso e em CD-ROM são iguais,
ou seja, a proposta não atende às singularidades linguísticas e culturais da pessoa surda.
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Subcategoria IIb - Professores não capacitados para o ensino diferenciado aos estudantes
surdos – sofrimento dos professores:
No que se refere ao professor, em sala de aula, o Decreto 5626/05 garante, no art. 22,
que os estudantes surdos tenham acesso ao conhecimento, por meio da Libras, com
professores bilíngues (Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental) ou com
professores cientes das singularidades linguísticas do estudante surdo, com apoio de
intérpretes de Libras/ Língua Portuguesa (anos finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio
etc.):
Art. 22. As instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica
devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva, por meio da
organização de:
I - escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes,
com professores bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino
fundamental;
II - escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a
alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio
ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento,
cientes da singularidade linguística dos alunos surdos, bem como com a presença de
tradutores e intérpretes de Libras - Língua Portuguesa. (BRASIL, 2005).

Observamos que o que está disposto acima, no art. 22, não está em consonância com o
que Topázio apresenta: “[...] ela (a professora) não conhecia língua de sinais [...]”, nem com a
experiência vivenciada por Jade: “A professora sempre oralizava. Eu olhava, não
compreendia nada do que ela estava falando e aí a professora oralizava, oralizava, [...]”.
Dessa forma, podemos dizer que os estudantes surdos pesquisados não tiveram contato,
no início de sua escolarização, com professores surdos nem com professores com
conhecimento da Libras, o que proporcionou uma experiência escolar inicial não satisfatória
para o seu desenvolvimento intelectual e cultural. Nesse sentido, seria essencial se pensar na
formação inicial e continuada de professores para que estes atendam às singularidades dos
estudantes que são inseridos na instituição escolar, uma vez que, para que a escola seja
inclusiva, é necessário que todos os alunos adquiram o conhecimento com qualidade, de igual
forma. (LIMA, 2006).
No entanto, falar de formação e aperfeiçoamento do professor se torna difícil, quando
percebemos que são raras as formações que levam em conta as diversas formas do educando
apreender um determinado conhecimento. Por conta disso, muitos professores, principalmente
os que estão em formação inicial, acreditam ser uma tarefa desafiante acolher as diferenças.
(GOMES, 2017).
Quando nos depararmos com a problemática da educação de surdos, Machado (2015)
apresenta a necessidade de quatro distintos profissionais: os professores bilíngues, os
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professores de língua portuguesa como segunda língua, os intérpretes de Libras e os
instrutores de Libras.
Além disso, há a necessidade de investimento para a formação de pedagogos bilíngues,
quando nos referimos à educação infantil e às séries iniciais do Ensino Fundamental I. Lodi e
Lacerda (2015) reitera a necessidade de termos cursos de Pedagogia Bilíngue,
preferencialmente para formação de professores surdos, para que esses profissionais atuem na
escolarização inicial das crianças surdas. Para tanto, precisamos de políticas públicas que
favoreçam a implementação de escolas bilíngues, em detrimento das escolas inclusivas, que
não têm compromisso com o desenvolvimento da Libras junto aos alunos surdos.
Entretanto, conforme a autora, somente nos anos 90 se inicia o pensamento acerca da
formação de professores (não em nível superior) para atuarem com alunos surdos, pensando
em metodologias que contemplem a materialidade visual e espacial da Libras. A princípio,
com um curso de curta duração para a formação de instrutores de Libras (formação de
professores em nível médio), sob a responsabilidade da Federação Nacional de Educação e
Integração dos Surdos (Feneis), em parceria com o Ministério da Educação (MEC). (LODI;
LACERDA, 2015).
Nessa mesma década se inicia a defesa da implementação da educação bilíngue para
surdos, priorizando a inserção do professor surdo, na sala de aula, para que os alunos surdos
estejam imersos na língua de sinais, sua primeira língua. Além disso, esses professores surdos
ministravam cursos de Libras para os professores ouvintes, para auxiliá-los no processo
educacional dos alunos. (LODI; LACERDA, 2015).
Em 2000, algumas pessoas surdas ingressam no curso de Pedagogia para,
posteriormente, trabalharem com os alunos surdos no início de sua escolarização. Com o
decreto 5625/2005, começa a se exigir a formação de professores de Libras em curso de
licenciatura plena em Letras/Libras ou Letras/Libras: língua portuguesa como segunda língua,
para atuarem nas séries finais do Ensino Fundamental, no Ensino Médio e Superior. (LODI;
LACERDA, 2015).
Em 2002, é promulgada a Lei 10.436/2002, que, em seu artigo 1º, garante que a Libras
seja componente curricular obrigatório nos cursos de formação de professores para o
exercício do magistério, tanto no nível médio como no superior. O Artigo 5º, da referida lei,
dispõe, ainda, que as instituições de ensino superior poderão solicitar, do Ministério da
Educação, autorização para o curso de Licenciatura em Libras e o curso de especialização em
Tradução e Interpretação de Libras e Língua Portuguesa. Dessa maneira, a ampliação de
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oferta desses cursos favorecerá os profissionais de educação que têm buscado se aperfeiçoar
para contemplar as necessidades educacionais de seus alunos surdos.
O que se observa é que, apesar da Lei 10.436 ter sido promulgada há 15 anos, pouco se
fez em relação à formação de professores. Então, como incluir os alunos surdos na sala
regular se não é ofertado curso de capacitação aos professores que lhes assistem? Parece que
estamos em um processo inverso, no qual primeiro nos deparamos com alunos com
necessidade especiais para depois aprendermos a lidar com eles, quando deveríamos ser,
primeiramente, instruídos sobre as necessidades desses alunos, para, então, receber e manter
todos os alunos em sala de aula, oferecendo-lhes um ensino de qualidade.
Os professores são surpreendidos, muitas vezes, com turmas superlotadas, com alunos
com diversas peculiaridades, e ficam perplexos diante da situação do sistema educacional em
que atuam. Esse sistema não fomenta alternativas para favorecer o desenvolvimento didáticopedagógico da instituição, a favor da valorização da diversidade de alunos presentes em sala
de aula. (GOMES, 2017); (CUNHA; COSTA, 2016).
Também se observa que poucos cursos de pós-graduação ou, até mesmo, de extensão,
são disponibilizados pelas instituições de nível superior para contribuir com o
aperfeiçoamento desses professores no seu fazer pedagógico. Lodi e Lacerda (2015) salientam
que quando da oferta desses cursos, é fundamental que a organização curricular privilegie
aspectos linguísticos e didático-pedagógicos na formação desses professores.
Diante do exposto, podemos observar que essa formação de professores para atuarem
junto aos estudantes surdos ainda é recente, com poucos cursos sendo fomentados. Tal
constatação nos permite entender o comportamento e a aflição dos professores de nossos
atores sociais frente ao inusitado.
Assim, é pertinente considerar que a Escola Bilíngue ainda não é uma realidade em
muitos municípios brasileiros. Por isso, é preciso que as escolas inclusivas, que atendem aos
educandos surdos, promovam um ensino de qualidade, com recursos que não estejam
restritos, apenas, ao livro didático (elaborado para a cultura ouvinte) e ao quadro branco (que
é utilizado pelo professor com vistas à realidade do educando ouvinte), mas com recursos
calcados na visualidade e nas tecnologias. Para tanto, se torna necessário que os professores
sejam capacitados, pelo sistema educacional, para o uso de recursos tecnológicos a fim de
facilitar a interação e participação de todos no processo de ensino-aprendizagem.
Desse modo, segundo Sousa, Rodrigues e Silva (2015), o professor deverá proporcionar
um ambiente dinâmico e atrativo, para incentivar os alunos surdos a participar do processo
educativo. Para esse processo de ensino-aprendizagem, será necessário que a escola
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disponibilize sala com computadores e acesso à internet, para auxiliar o professor mediador, e
que a rede de ensino disponibilize cursos de formação para docentes, para que os mesmos
conheçam os recursos tecnológicos e saibam manuseá-los.
Esses professores, segundo os autores, sabem da importância do uso dessas tecnologias
para favorecer o ensino-aprendizagem dos educandos surdos, mas alegam não receber
orientações e não disponibilizarem de tempo, já que têm uma carga horária alta, não tendo
como se dedicar à preparação de aulas para os referidos alunos. Dessa maneira, os surdos têm
dificuldade de se inserir nas salas regulares de ensino, devido aos insuficientes e inadequados
materiais didáticos disponibilizados pela instituição escolar e pela falta de profissionais
especializados para atendê-los com um ensino de qualidade. (SOUSA; RODRIGUES;
SILVA, 2015).
Silva et al. (2017) ratifica a carência de profissionais com habilitação específica para
trabalharem com a educação bilíngue, sobretudo no interior. Salientam que esses professores
não são capacitados, pois isso não depende só de seu esforço, dedicação, tempo, convivência
com instrutor surdo, dominante da língua de sinais, e sim da oferta de cursos em cidades do
interior. Enfatizam que esses cursos preparatórios são realidade em cidades desenvolvidas, em
que a comunidade surda é conhecedora de seus direitos e que se empenha em propagar a sua
língua.
Dessa forma, como minimizar as deficiências na formação de professores às
necessidades dos educandos da instituição escolar?
Devemos compreender que é improvável que haja uma formação para o professor que
contemple todas as singularidades de seus educandos, uma vez que os sujeitos não são
homogêneos. Por exemplo, se tivermos dois estudantes surdos na sala de aula, é provável que
um tenha limitação diferente do outro. Dessa maneira, o que é essencial não é que o professor
tenha conhecimento específico sobre a educação de surdos, mas que utilize um conhecimento
que favoreça a sua aproximação com o educando com necessidades especiais.
Lima (2006) propõe que é imprescindível que haja uma disposição humanitária, por
parte do educador, para que considere o outro como cidadão, com direito à escolarização e a
uma vida plena. Salienta, também, que o educador precisa reconhecer sua importância no
processo de inclusão, já que cabe a ele o planejamento e a implementação de intervenções
pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento de seus educandos.
Sá e Sá (2015) corroboram com Lima (2006), na medida em que declaram que o
professor não só deva ter competência técnica, no ambiente escolar, como também uma
competência relacional:
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O que se espera de professores é que estes tenham competência técnica e relacional
para dirigirem todo processo educacional, conduzindo os estudantes (surdos ou não)
à conclusão de seus cursos com êxito, com real aprendizado. De fato, o que pode
colaborar é a efetiva especialização, não “alguma especialização”, ou “qualquer
especialização”. (SÁ; SÁ, 2015, p. 74).

A partir dos relatos de sujeitos desta pesquisa, podemos perceber que alguns
professores, apesar de não terem conhecimento apropriado para ensinar o estudante surdo,
tinham a disposição humanitária (grifo nosso), defendida por Lima (2006). Podemos destacar
os professores de Topázio: “[...] a professora ficava pensando em ideias para me ensinar,
ficava preocupada, [...]. Todos os professores estavam preocupados. Fizeram uma reunião na
escola com todos os professores para discutirem algumas ideias para me ensinar.” Quanto a
isso, cabe dizer que, além da disposição humanitária, é necessário atrelar, à escola inclusiva, o
acesso a informações e experiências exitosas de outras instituições inclusivas, como também a
formação continuada dos professores para que a inclusão seja, de fato, efetivada.
É importante mencionar que essa Categoria se propôs a analisar os dados pertinentes à
metodologia e aos recursos didáticos, utilizados em sala de aula com estudante surdo, e à
formação do professor que ensina a esses estudantes. O que percebemos é que esses fatores
relacionados à educação de surdos estão aquém da necessidade das pessoas surdas. É preciso
que haja investimento, nessa área, para construirmos uma escola que seja do e para os
cidadãos surdos. A seguir, apresentaremos os dados e análises pertinentes às necessidades
vivenciadas pelos sujeitos desta pesquisa no início da escolarização, com vistas a elucidar
quais condutas devem ser tomadas pelas instituições de ensino para que os estudantes surdos
tenham uma aprendizagem que corresponda às suas singularidades linguísticas e culturais.

5.3 - CATEGORIA III: Estratégias procedimentais aplicáveis às crianças surdas no
início da sua escolarização
Subcategoria IIIa - A língua – acessibilidade comunicacional em escola bilíngue:
Na quinta série vi o surdo conversando, percebi a língua de sinais e adquiri a
língua de sinais, deixei de usar mímica. Na quinta série, tive intérprete que me
auxiliava e as pessoas ficavam boquiabertas porque eu conseguia passar. [...]
Então, na minha opinião, o que é mais interessante que se tenha escola de surdos.
Por exemplo, no lugar que tem alunos surdos, tenha professor surdo, ou professor
ouvinte, fluente em língua de sinais, ou instrutor, o desenvolvimento cognitivo dos
surdos é muito maior, muito melhor. [...] a questão da inclusão é difícil, muitos
surdos param de estudar, desistem, mas na escola específica para surdos é muito
melhor. Por isso defendo que se tenha escola específica para surdos. (Topázio)
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A escola de surdos é uma coisa que eu amo muito, a comunicação flui na língua de
sinais, a gente aprende muito bem, gosto muito de estar com os surdos. Mas na
escola que não tem essa língua de sinais [...] a gente sofre muito. (Rubi)
Eu comecei a compreender bem a língua de sinais e me desenvolvi, eu gosto muito.
(Esmeralda)
[...] Se fosse uma escola só de surdos, nós teríamos professores surdos, instrutores
ministrando aula para as crianças. O desenvolvimento seria outro, algo que a gente
não tem aqui e aí a gente não percebe essa aprendizagem da mesma maneira.
Compreende? (Jade)
A língua de sinais é muito importante, é um aprendizado para que o surdo consiga
se desenvolver. Então, é importante, realmente, que a criança surda tenha esse
contato. (Opala)

Subcategoria IIIb - O facilitador – professor/instrutor surdo:
Eu acho que seria melhor se tivesse profissionais surdos ou um professor, um
instrutor ou outro profissional que pudesse trabalhar nessa perspectiva. Ensinando
o surdo, ele se identificaria melhor. [...] Então, eu acho que seria super importante
esse contato nos primeiros anos de sua escolarização, para que ele pudesse
aprender. [...] No sexto ano, quando ele já tivesse uma proficiência, ele iria para a
inclusão, porque se ele só tem contato com professor ouvinte, ele não tem esse
desenvolvimento [...]. (Ametista)
Eu acho que a presença de um instrutor surdo na escola é bem legal, porque as
crianças aprendem melhor com a presença do instrutor, porque ela se identifica
com aquela pessoa que é igual a ela, que se comunica e aí ela se desenvolve na
língua de sinais. Vai aprendendo, vai adquirindo aquelas informações a respeito da
sua língua e, aí, quando vai para o sexto ano, que ela vai para a inclusão, ela já
compreende algumas coisas, já consegue fazer algumas leituras. (Opala)

Subcategoria IIIc - O colega surdo – interação que facilita o aprendizado:
[...] (Nós surdos) interagimos sempre... um auxilia o outro e vão se desenvolvendo
devagar. A criança surda, quando estuda matemática, por exemplo, precisa da
ajuda de outra. Um ajuda o outro a aprender. A gente vai aprendendo [...] e se
desenvolve pouco a pouco. (Ametista)
[...] é muito bom estar aqui e interagir com surdos e ter esse contato. (Esmeralda)
[...] lá era muito legal. A gente usava muito a língua de sinais e ia aprendendo,
captando os sinais com surdos, interagindo! Quando eu me percebia sozinho, me
sentia muito triste, eu procurava um lugar que eu pudesse encontrar os surdos e
interagir. Ali era um lugar de inclusão e o desenvolvimento acontecia. (Ônix)

Subcategoria IIId - Os pais – corresponsabilidade significativa no sucesso do início da
escolaridade:
Também em casa meus pais me ensinaram matemática antes, me ajudavam a
estudar, me aconselhavam e eu aprendi fácil. Para mim, surdo, foi fácil, quando
criança, estudar na primeira, segunda, terceira e quarta série foi fácil. (Topázio)
No passado, eu lembro a história da minha vida. [...] a comunicação com a família,
o pai, a mãe, o avô era em português e, por isso, conversavam pouco comigo. [...]
Quando eu cresci, veio à inclusão e percebi que não sabia me comunicar em
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português e que isso é importante para se desenvolver. [...] Então em minha opinião
é preciso ensinar a leitura labial à criança surda, colocar aparelho ou realizar
implante coclear. (Diamante)

Os dados da Categoria III nos levaram a perceber o quanto a luta da comunidade surda
pela Escola Bilíngue é válida, pertinente e importante. As quatro subcategorias identificadas
nos remetem a perceber: i) a importância da Libras como língua de instrução na instituição
escolar; ii) a necessidade do professor e instrutor surdo, no início da escolarização, para um
melhor desenvolvimento da pessoa surda; iii) a interação surdo-surdo como fator facilitador
do aprendizado; iv) o significativo auxílio da família no processo de escolarização.
Subcategoria IIIa - A língua – acessibilidade comunicacional em escola bilíngue:
Como propiciar a Escola Bilíngue para surdos? A escola bilíngue Libras-Língua
Portuguesa prima pela construção de um ambiente linguístico favorável para a pessoa surda, a
partir de sua língua natural – a Libras, tendo-a como língua de instrução. A metodologia de
ensino é calcada na visualidade, com o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação e
com a utilização de materiais pedagógicos específicos. Assim, espera-se que a escola bilíngue
favoreça o protagonismo do educando surdo e respeite sua especificidade linguístico-cultural.
Silva e Silva (2016) apontam que os surdos se comunicam e se constituem
linguisticamente por meio de sua língua natural – a língua de sinais, que é sinalizada e se
configura de forma diferente das línguas orais.
A Libras é a língua que o surdo brasileiro utiliza para se comunicar e que tem o canal
comunicativo visual-gestual. Ela tem uma gramática própria e se apresenta estruturada em
todos os níveis: fonológico, morfológico, sintático e semântico. Os usuários da língua de
sinais expressam sentimentos, emoções e ideais. Assim, podem discutir filosofia, política,
assuntos cotidianos, literatura. Além disso, podem criar poesias, contar e inventar histórias e
piadas etc. (GESSER, 2009). Para sinalizar, os sujeitos surdos têm como referência: a
configuração das mãos, a orientação, o ponto de articulação, a direção do sinal e a expressão
facial e corporal. (GONÇALVES, 2017).
Para Marques (2017), é necessário que a educação voltada para estudantes surdos
considere a língua de sinais como artefato cultural (tradições, valores, normas) do povo surdo.
Para tanto, o docente deverá exercer práticas pedagógicas com metodologia e adaptações
curriculares, bem como estabelecer uma relação professor-aluno como agentes do
conhecimento e oportunizar ao aluno surdo o uso de sua língua natural nos mais diversos
contextos.
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Coadunam com essa ideia alguns atores sociais desta pesquisa, dentre eles, Rubi: “Mas
na escola que não tem essa língua de sinais [...] a gente sofre muito”, Esmeralda: “Eu comecei
a compreender bem a língua de sinais e me desenvolvi, eu gosto muito”, Opala: “A língua de
sinais é muito importante, é um aprendizado para que o surdo consiga se desenvolver. Então,
é importante, realmente, que a criança surda tenha esse contato”.
Sá e Sá (2015) ratificam que o ambiente educacional bilíngue de surdos deve primar
pela comunicação do professor pela via direta com o estudante surdo. Dessa maneira, é
oportuno utilizar a Libras como língua de instrução. Os autores defendem a Escola Bilíngue
em detrimento da Escola Inclusiva, visto que os professores da Escola Bilíngue teriam
domínio da língua de sinais ou a escola teria professor e instrutor surdo para favorecer a
comunicação direta entre os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Eles ainda
advertem que não haverá resultado satisfatório para o estudante surdo se os professores
tiverem, apenas, algum conhecimento de Libras. (SÁ; SÁ, 2015).
Assim, o professor surdo ou o professor ouvinte, com domínio da Libras, pode
possibilitar um maior interesse dos educandos surdos pela aula, uma vez que os mesmos terão
oportunidade de fazer suas perguntas e tirar dúvidas pela via direta, sem a intermediação de
um outro, o intérprete.
Dessa maneira, a Escola Bilíngue é um espaço que favorece o desenvolvimento
subjetivo, linguístico e cultural do educando surdo. (SILVA; SILVA, 2016).
Gonçalves e Festa (2013) elucidam que a Escola Inclusiva propõe uma realidade
diferente para os estudantes surdos, uma vez que estes são inseridos em salas comuns, em
que, muitas vezes, os professores não estão preparados para recebê-los, por falta de cursos de
formação docente continuada a respeito das questões linguísticas e culturais da pessoa surda.
Além disso, a instituição escolar não oferece materiais pedagógicos adequados às suas
especificidades.
Sá e Sá (2015), a respeito da educação de surdos, consideram que:
A especificidade da educação de surdos, em espaços linguísticos e culturais
privilegiados tem que ser garantida pelo menos até que os surdos adquiram e
estudem a língua natural dos surdos (assim como os ouvintes brasileiros estudam a
sua Língua Portuguesa em disciplinas específicas) e que aprendam a Língua
Portuguesa numa perspectiva efetivamente bilíngue. Participando de uma
escolarização nestes termos, os estudantes surdos podem se tornar bilíngues e podem
participar de qualquer tipo de escolarização inclusiva posterior. (SÁ; SÁ, 2015, p.
131).

Portanto, para que o cidadão surdo seja bilíngue, aqui no Brasil, é essencial que adquira
sua língua natural (a Libras) e aprenda a Língua Portuguesa na modalidade escrita. Como
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muitas crianças surdas são filhas de pais ouvintes, urge que a língua de sinais seja adquirida,
na instituição escolar, por meio de profissionais especializados nessa área.
Marques (2017) salienta que não há diferença entre a aquisição da língua oral, pela
criança ouvinte, e da língua de sinais, pela criança surda. O importante é que sejam
conduzidos, desde criança, a ter acesso à sua língua e aos seus pares, proporcionando
interação e um melhor desenvolvimento sociolinguístico. Caso tenham acesso à sua língua
tardiamente, terão dificuldade em desenvolver a linguagem.
Sá e Sá (2015) acreditam que a escola bilíngue, específica para surdos, seja a única
escola propícia para favorecer o ambiente linguístico favorável para a aquisição natural da
Libras, em idade precoce – fator elucidado a partir do dado de que “[...] mais de 95% dos
surdos são filhos de ouvintes.” (SÁ; SÁ, 2015, p. 135).
Dessa maneira, a Escola Bilíngue será um ambiente que proporcionará, à pessoa surda,
a aquisição de sua língua natural, a convivência com seus pares e o acesso a diversas
informações, por meio da Libras.
Subcategoria IIIb - O facilitador – professor/instrutor surdo:
Sousa, Rodrigues e Silva (2015), a partir de um trabalho de pesquisa, ratificam que há
um despreparo dos professores para receber os alunos surdos, uma vez que esses docentes não
têm um curso de formação continuada voltado para a inclusão de alunos surdos. Por isso, não
apresentam conhecimento para utilizarem a tecnologia como método de aprendizagem.
Alves et al. (2015) acrescenta que a educação bilíngue, tão requerida pela comunidade
surda, propõe a presença de professores surdos para o seu desenvolvimento educacional,
sendo um fator motivador no seu processo de educação formal.
Todavia, a presença desses professores surdos, principalmente na educação básica, não
é uma realidade em muitas cidades brasileiras. No que se refere ao nosso locus de pesquisa,
não há professores nem instrutores surdos na instituição escolar, pois a coleta de dados
revelou que apenas na escola de três sujeitos havia professor/instrutor surdo, no início de sua
escolarização.
Os atores sociais desta pesquisa relataram, também, a pertinência de haver professor ou
instrutor surdo para melhorar seu processo de aprendizagem. Dessa maneira, Ametista
declara: “Eu acho que seria melhor se tivesse profissionais surdos ou um professor, um
instrutor ou outro profissional que pudesse trabalhar nessa perspectiva. Ensinando o surdo, ele
se identificaria melhor”. Opala também corrobora com sua opinião: “Eu acho que a presença
de um instrutor surdo na escola é bem legal, porque as crianças aprendem melhor com a
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presença do instrutor, porque ela se identifica com aquela pessoa que é igual a ela, que se
comunica e aí ela se desenvolve na língua de sinais”.
Para tanto, é necessário que haja investimento na implantação de cursos de Pedagogia
Bilíngue, para capacitar pessoas surdas ou ouvintes para atuarem na Educação Infantil e
Ensino Fundamental I, assim como curso de graduação Letras/Libras, para os professores que
atuarão no Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Superior. (BRASIL, 2005).
Além disso, é necessário o apoio de um instrutor surdo na instituição escolar,
principalmente para atuar junto às crianças, possibilitando o contato adulto surdo – criança
surda, como fator de identificação e construção da identidade surda.
Esse instrutor surdo atuará no Atendimento Educacional Especializado, em turno oposto
ao ensino regular, junto ao professor intérprete, proporcionando um ambiente bilíngue,
favorecendo a aquisição e domínio de duas línguas: a língua natural e a língua portuguesa.
(INÁCIO; NASCIMENTO, 2015).
O Decreto 5626/2005 também trata sobre a necessidade de prover as escolas com o
Atendimento Educacional Especializado, com os seguintes profissionais:
a) professor de Libras ou instrutor de Libras;
b) tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa;
c) professor para o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para pessoas
surdas; e
d) professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade linguística
manifestada pelos alunos surdos. (BRASIL, 2005).

Portanto, para que o estudante surdo tenha uma educação de qualidade, será necessário
que a instituição escolar tenha a presença de profissionais qualificados e adequados a essa
educação. Quando qualificados, terão subsídios para que aconteça uma aprendizagem eficaz e
eficiente para a comunidade surda. No caso da graduação em Pedagogia Bilíngue, o curso
oferecerá conhecimentos necessários da área, conhecimentos advindos da graduação de
Pedagogia e outros da graduação em Letras/Libras. (FERNANDES, 2016).
Quanto à formação do instrutor, em nível médio, poderá ser promovida por cursos de
educação profissional e/ou por cursos de formação continuada, promovidos por instituição de
ensino superior ou por instituições credenciadas por secretarias de educação (BRASIL, 2005).
Vale salientar a importância desse profissional na instituição escolar, que deve ser exercida,
preferencialmente, por pessoa surda, visto que são modelos linguísticos e de identidade surda.
Dessa forma, segundo Lacerda, Albres e Drago (2013, p. 75), o instrutor ou professor
surdo é importante “como um outro que contribuirá para a constituição das crianças surdas
em relação com um todo social diverso, não mais pautado apenas na percepção de um mundo
exclusivamente ouvinte, mas em coexistência de duas formas de vivenciar o mundo.”
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Assim, os profissionais qualificados, principalmente os professores ou instrutores
surdos, poderão viabilizar, aos estudantes surdos: aquisição da língua de sinais, consciência de
sua identidade surda e o contato com seu par – o outro surdo.
Subcategoria IIIc - O colega surdo – interação que facilita o aprendizado:
Outro fator preponderante na Escola Bilíngue é a interação entre os pares, o contato
cidadão surdo – cidadão surdo, que contribui para um melhor desenvolvimento linguístico e
cultural. Esmeralda e Ônix, apesar de estarem em sala inclusiva, no início da escolarização,
tinham colegas surdos na sala de aula e, quando interagiam com esses colegas, sentiam grande
satisfação. Esse sentimento foi evidenciado ao relatarem “[...] é muito bom estar aqui e
interagir com surdos e ter esse contato” (Esmeralda) e “[...] A gente usava muito a língua de
sinais e ia aprendendo, captando os sinais com surdos, interagindo! Quando eu me percebia
sozinho, me sentia muito triste, eu procurava um lugar que eu pudesse encontrar os surdos e
interagir” (Ônix).
Alves et al. (2015) defendem a criação de escolas bilíngues com a educação de surdos
para surdos, nas quais a língua de sinais favorecerá o crescimento e o desenvolvimento da
pessoa surda. Além disso, propõem que o contato surdo com surdo garante que a cultura e
identidade serão fortalecidas.
Nesse direcionamento, uma pesquisa, realizada por Gonçalves (2017), traz que no
percurso escolar em escola inclusiva os sujeitos surdos alegam enfrentar um processo de
exclusão. Esses sujeitos aprenderam a Libras em lugares variados, entre eles na escola, em
curso de Libras, com ouvintes fluentes em língua de sinais e no contato com amigos surdos.
Desse modo, a autora acredita que a Libras seja a melhor opção para o processo de
aprendizagem na escola, para interação surdo - surdo e surdo - ouvinte, conhecedor da língua
de sinais. Declara, também, que o contato com outros sujeitos surdos e com ouvintes fluentes
na Libras possibilita aquisição e aprimoramento da língua de sinais, que é a língua de
instrução do estudante surdo.
Dessa maneira, a interação entre pares se configura como uma relação de pertencimento
à comunidade surda, o que proporciona a comunicação com sua língua de conforto,
possibilitando, ao sujeito surdo, à aquisição de informações de maneira mais acessível.
Rodrigues e Rampinelli (2014), a partir de uma pesquisa de campo em Juiz de Fora MG, declaram que os alunos surdos, mesmo com a presença de intérprete em sala de aula,
ficavam à margem da produção e apropriação de conhecimentos por estarem em um espaço
interacional restrito. Dessa maneira, os alunos surdos, por estarem, geralmente, à frente na
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organização física da sala de aula, junto ao intérprete, ficavam aquém do que acontecia e se
conversava entre os colegas ouvintes, na sala de aula, pois quase sempre tinha uma
interpretação restrita à fala do professor.
Assim, o estudante surdo, inserido na sala de aula da Escola Inclusiva, na maioria das
vezes, interagia com outro colega surdo (usuário da mesma língua) e com o intérprete de
Libras, e, esporadicamente, com o professor e colegas ouvintes (geralmente com pouco ou
nenhum conhecimento da Libras). (RODRIGUES; RAMPINELLI, 2014).
Por isso, os estudantes surdos defendem a Escola Bilíngue, um espaço em que
predomina apenas uma língua, a Libras, e que favorece a interação direta entre alunos-alunos
e alunos-professores, contribuindo, assim, para uma interação profícua no processo de
aprendizagem. Esse tipo de escola proporcionará o acesso à informação por meio de
estratégias pedagógicas adequadas, com adaptações metodológicas pertinentes à cultura surda
e recursos didáticos voltados para a visualidade.
Quanto a isso, Ribeiro (2001) nos adverte sobre como os aspectos emocionais e sociais
interferem no processo de aprendizagem e, por isso, defende que a interação seja focalizada,
evidenciando-se a sua influência. A autora se refere à aprendizagem escolar como um
processo que envolve, integralmente, professor e aluno, e engloba o entorno social e cultural
de ambos. Acrescenta que o indivíduo se constrói, enquanto ser psicológico, no percurso de
desenvolvimento em que é fundamental que ele interaja com o grupo e com o outro social.
Para isso, é preciso que haja qualidade no relacionamento professor e aluno, que haja
companheirismo. Cada um deve assumir o seu papel no ambiente escolar, em que a troca
afetiva e efetiva possibilite um vínculo cooperativo. Ainda acrescenta que o lugar que se
propõe a atender a criança deve levar em consideração a maneira de ser, de se expressar, de
pensar, oportunizando apresentar suas experiências, trabalhando seus limites, bem como suas
possibilidades, considerando seu contexto social, cultural e emocional. (RIBEIRO, 2001).
Damiani (2008), em consonância com Ribeiro (2001), aponta para a valorização das
interações entre pares, ao fomentar questionamentos sobre as estruturas de conhecimentos já
adquiridos, bem como para a exposição a diferentes raciocínios. A autora relata que os
professores e estudantes participantes de sua pesquisa enfatizaram a importância da atividade
colaborativa para a aprendizagem. Essa investigação acerca do trabalho colaborativo
possibilitou perceber como esse tipo de atividade pode favorecer o enfrentamento de desafios
da escola. Além disso, ficou evidente que as atividades de maneira colegiada favorecem a
aprendizagem acadêmica e social, além de resgatar os valores do compartilhamento e da
solidariedade. Propõe, assim, que a atividade colaborativa seja entendida e discutida nos
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cursos de formação inicial e continuada de professores, para que seja uma realidade em nossas
escolas. (DAMIANI, 2008).
Dessa maneira, reiteramos a necessidade de haver interação afetiva e social entre os
alunos surdos e entre professor e aluno surdo, bem como propostas de atividades
colaborativas no ambiente da sala de aula, para que o processo de ensino-aprendizagem possa
fluir de forma prazerosa e significativa. A seguir, trataremos, também, da importância da
participação dos pais nesse processo colaborativo de aprendizagem.
Subcategoria IIId - Os pais – corresponsabilidade significativa no sucesso do início da
escolaridade:
Vale ressaltar que não só os professores devem ser os responsáveis por buscar
alternativas viáveis para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem significativo para
seus educandos surdos. É possível que, se houver responsabilidade, por parte dos pais desses
estudantes, em contribuir com a formação intelectual de seus filhos, haja sucesso na inserção
e permanência deles na instituição escolar.
Mas, como os pais de filhos surdos podem auxiliá-los na apropriação de conhecimentos,
já que, como relatado anteriormente, a maioria deles são filhos de pais ouvintes e têm uma
comunicação restrita com seus familiares?
Conforme nos relatam Kelman e Faria (2007), a família é a mola propulsora de inclusão
de um filho surdo, tanto nos aspectos escolares como sociais. E garantem: “A ação familiar,
desempenhando esse papel pró-ativo, permitirá acessibilidade do filho aos meios escolares,
sociais, de lazer e, no futuro, de trabalho, com maior facilidade.” (KELMAN; FARIA, 2007,
p. 189).
Também o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90, no art. 4º, garante que:
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária. (BRASIL, 1990).

Dessa maneira, é dever da família matricular os seus filhos na rede regular de ensino
(Lei 8069/90, art. 55) e é dever da instituição educacional respeitar os valores culturais,
artísticos e históricos do contexto social da criança e do adolescente, garantindo o acesso às
fontes de cultura (Lei 8069/90, art. 58).
Portanto, a família deve promover a inserção do aluno surdo na instituição escolar,
com vistas ao seu desenvolvimento intelectual, social e cultural.
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O estudo feito por Kelman e Faria (2007) nos alerta para o fato de que, na maioria das
vezes, as mães de filhos surdos se interessam em aprender a Libras e se comunicar com o
filho por meio de sua língua natural. Há também, no seio familiar, algum interesse por parte
de irmãos em contribuir com a inserção do irmão surdo na sociedade. As autoras, no entanto,
também apresentam casos em que a família não quis adotar a Libras como meio de
comunicação com o filho surdo e solicitaram apoio dos professores para desenvolverem
estratégias educacionais em que o filho aprendesse a língua portuguesa, seja de forma escrita
ou oral.
Como já relatado anteriormente, no que se refere ao cuidado de um filho surdo, observase que a figura materna é a principal responsável no que diz respeito à aprendizagem da
língua de sinais e à educação. Apesar disso, há mães que resistem em aprofundar o
conhecimento sobre o tema e têm dificuldade em lidar com o sofrimento de ter um filho com
condições linguísticas e culturais diferenciadas. (KELMAN et al., 2011).
Neste sentido, Faleiro, Farias e Silva (2017), em pesquisa realizada, revelaram que a
família, quando do diagnóstico de que o filho tem alguma necessidade especial, passa por
diversos sentimentos, como lamentação, culpa, autopiedade, além de ter receio em relação ao
futuro, quanto a escola e outras dificuldades. Nesse processo, a parceria família-escola irá
favorecer a superação de obstáculos.
Diamante, sujeito de nossa pesquisa, relatou interesse em aprender a língua portuguesa
por ser o meio viável para se comunicar com seus familiares. Além disso, alertou para a
necessidade de crianças surdas aprenderem leitura labial ou, até mesmo, realizar implante
coclear:
No passado, eu lembro a história da minha vida. [...] a comunicação com a família, o
pai, a mãe, o avô era em português e, por isso, conversavam pouco comigo. [...]
Quando eu cresci, veio à inclusão e percebi que não sabia me comunicar em
português e que isso é importante para se desenvolver. [...] Então em minha opinião
é preciso ensinar a leitura labial à criança surda, colocar aparelho ou realizar
implante coclear.

Isso nos leva a inferir que, possivelmente, a família desse sujeito não teve interesse em
aprender a Libras e, ao invés dos familiares se adequarem a sua língua natural, ele preferiu se
adequar à forma de comunicar da comunidade ouvinte.
Contudo, os pais de Topázio tiveram uma postura diferenciada, pois se interessaram em
contribuir com o aprendizado de seu filho surdo, mesmo sem terem domínio da Libras:
“Também, em casa, meus pais me ensinaram matemática antes, me ajudavam a estudar, me
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aconselhavam e eu aprendi fácil. Para mim, surdo, foi fácil, quando criança, estudar na
primeira, segunda, terceira e quarta série foi fácil.”
Bastos e Barros (2017) confirmam ser de suma importância a participação da família
como parceira no desenvolvimento da criança surda no contexto educacional e,
consequentemente, social. A instituição escolar, com o apoio da família, deve promover a
convivência entre os diferentes, favorecendo a construção de uma sociedade igualitária.
Desse modo, tanto a família como a escola são responsáveis por atribuições políticas e
educacionais na vida das pessoas, visto que são espaços que contribuem para a formação da
sociedade. Quando os laços afetivos são estabelecidos e consolidados nesses espaços, é
possível ampliar a forma de lidar com a vida das pessoas, o que irá refletir em todas as
relações sociais. (FALEIRO; FARIAS; SILVA, 2017).
Portanto, salientamos que o objetivo desta pesquisa foi demonstrar a necessidade que os
alunos surdos têm de serem alfabetizados em sua língua natural (a Libras) – fator essencial
para seu desenvolvimento intelectual e cultural e, também, como fator facilitador na aquisição
da língua portuguesa, na modalidade escrita (L2). Por isso, se faz necessário a implantação de
Escolas Bilíngues para que os estudantes surdos tenham sua singularidade linguística
respeitada pela sociedade e, também, porque se acredita ser o tipo de escola que promoverá
ações pedagógicas que contemplarão suas diferenças e necessidades culturais, sociais e
linguísticas.
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6. SUGESTÕES DE ESTRATÉGIAS PROCEDIMENTAIS APLICÁVEIS ÀS
CRIANÇAS SURDAS NO INÍCIO DA SUA ESCOLARIZAÇÃO

A partir dos relatos dos sujeitos da pesquisa, apresentamos, nesta seção, sugestões de
procedimentos que podem ser adotados pela instituição que tenha estudante surdo no início de
sua escolarização, enquanto a Escola Bilíngue está em fase de discussão e implantação.
As lacunas descritas pelos sujeitos de pesquisa nos demonstram a carência existente no
sistema educacional no que se refere ao estudante surdo. Alguns estudantes dessa pesquisa,
apesar de ingressaram na escola em idade semelhante ao estudante ouvinte, por volta dos 4
aos 6 anos de idade, não tiveram um aprendizado condizente com sua especificidade
linguística, o que acarretou em dificuldades substanciais no início de sua escolarização. O que
nos impulsiona a pensar, a princípio, em estratégias procedimentais que sejam adequadas ao
estudante surdo na fase escolar inicial.
Para tanto, propomos que a instituição com aluno surdo matriculado, antes do início
de cada ano letivo, faça uma programação especial, no formato de Seminário, de um dia, para
sensibilização de estudantes, comunidade escolar e família a respeito da importância do
aprendizado da Libras pela criança ainda em tenra idade; posteriormente, a instituição deverá
oferecer um curso básico de Libras; e, por fim, oportunizar um espaço, na Sala de Recursos
Multifuncionais, para elaboração de mais material didático em Libras, de preferência por
pessoa surda, para atender às especificidades do estudante surdo, uma vez que estes
ambientes, muitas vezes, não dispõem de recursos didáticos suficientes para atender à
necessidade dos educandos surdos nem dos professores.
Quanto ao Seminário, sugerimos programação de um dia, com a participação de pessoas
surdas com domínio da Libras e com graduação para que os pais ou responsáveis pela criança
surda tenham consciência de que o surdo é dotado de inteligência e tem capacidade para
exercer qualquer profissão, desde que o conhecimento seja transmitido a partir de sua língua
natural. Nessa programação também deverá constar o teatro, por pessoa surda, e uma
introdução ao curso básico de Libras, para que a família seja estimulada a adotar essa língua
para sua criança. O objetivo desse Seminário é sensibilizar a comunidade escolar e familiares
quanto a necessidade do sujeito surdo aprender a Libras, ainda em tenra idade, para favorecer
a comunicação e, também, demonstrar que o sujeito surdo é capaz de se desenvolver
intelectual, artística e socialmente. O Seminário poderá constar do seguinte cronograma:
- Abertura;
- Execução do Hino Nacional (executado em português e com interpretação em Libras);
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- Palestra: “Por uma Educação Bilíngue para Surdos” ministrada por um sujeito surdo e
com interpretação em Língua Portuguesa;
- Apresentação teatral, por surdos e ouvintes, com a seguinte temática “A realidade da
sala de aula inclusiva”;
- Mesa-redonda: “A língua, a cultura e a educação de surdos”, ministrada por sujeitos
surdos, com interpretação em Língua Portuguesa, e por sujeitos ouvintes, com interpretação
em Libras, demonstrando, assim, como as duas partes visualizam e vivenciam essa temática.
- Intervalo;
- Oficina: Introdução ao curso básico de Libras (duração de 4 horas).
Dessa forma, esse evento será relevante para disseminar a Libras para a comunidade
escolar e familiares, bem como para sensibilizar a escola quanto à importância do aprendizado
do estudante surdo seja condizente com a sua língua e a sua cultura.
A segunda sugestão seria oferecer, ao estudante surdo, à comunidade escolar e aos
familiares um curso básico, de 80 horas, preferencialmente ministrado por professor surdo,
para que todos possam ter mais conhecimento sobre a Libras, a cultura e identidade surda
além de aprender sinais que favoreçam a comunicação com a pessoa surda. O curso poderá
ter, como ementa: Oportunizar noções básicas da Libras, apresentando a estrutura gramatical
baseada em elementos visuoespaciais; conhecer as necessidades e dificuldades da pessoa
surda perante a sociedade; A legislação de Libras; Cultura e identidade surda; Compreender e
realizar sinais básicos da Libras para os diversos contextos, em situação de comunicação
vivenciada; Datilologia; Classificadores. Poderá ser ministrado aos sábados para que atenda a
disponibilidade de todos ou, ao menos, da maioria.
Após a sensibilização e conscientização dos estudantes surdos, comunidade escolar e
familiares a respeito da importância da Libras e da construção da identidade surda, elencamos
a necessidade de organizar e estruturar, dentro da Sala de Recursos Multifuncionais, um
espaço para a elaboração de material didático e de ferramentas indispensáveis para a
aprendizagem. Esse espaço deve ser coordenado por um professor surdo ou professor com
especialização em Educação de Surdos e instrutor surdo, para aprimorar o trabalho do
professor, na sala de aula inclusiva, favorecendo, assim, uma aprendizagem significativa por
parte da criança surda. A sala de educação para surdos será destinada a fomentar assistência
pedagógica, bem como a interação entre os estudantes surdos, favorecendo a comunicação em
Libras. Consistirá, também, em proporcionar um ambiente que estimule a capacidade crítica,
reflexiva e criativa do sujeito surdo, uma vez que este poderá elaborar materiais didáticos que
auxiliem os seus professores e os de outras instituições que tenham um aluno surdo
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matriculado. Nesse lugar haverá, também, momentos de descontração, com jogos educativos
em Libras e exibição de vídeos com histórias em Libras ou de filmes sobre a surdez. Os jogos
possibilitarão um momento de aprendizado, de forma lúdica, e favorecerão a interação entre
os alunos e entre alunos e professor, proporcionando o aprendizado da Libras, de forma
espontânea.
É necessário mencionar a importância de alfabetizar, primeiro, o surdo em Libras para
que, a partir disso, ele aprenda o português, na modalidade escrita, como segunda língua.
Além dos procedimentos sugeridos acima, a instituição deverá colocar, nos espaços da escola,
placas indicativas com nome em português e, também, com sinal específico em Libras, para
favorecer a identificação por parte do estudante surdo.
Na sala de aula poderá dispor cartazes com o alfabeto manual e os números em Libras,
além de cartazes com imagens de objetos ou situações do cotidiano e, ao lado, o sinal em
Libras, já que, muitas vezes, esses materiais não são vistos em sala de aula com alunos surdos
e poderão favorecer o aprendizado, tanto deles como dos colegas ouvintes, possibilitando uma
melhor interação entre os educandos. Dentre os materiais didáticos a serem elaborados no
espaço destinado à educação de surdos, na Sala de Recursos Multifuncionais, para auxiliar o
professor no ensino de Libras para o estudante surdo e os demais, podemos elencar:
- a produção de um dicionário a partir da configuração de mão, conforme figura abaixo,
pois, para o estudante surdo, não fará sentido ser alfabetizado com o alfabeto manual, como,
por exemplo, letra a de avião, se, em Libras, o sinal de avião é configuração de mão em Y,
CM 64;
Figura 1 - Configuração de mãos em Libras

Fonte: http://charles-libras.blogspot.com.br/
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- elaboração de um dominó com números em Libras e, também, de outro dominó,
com imagem de objetos e o sinal em Libras, estimulando o aprendizado dos sinais e
numerais, de forma lúdica, favorecendo a faixa etária da criança surda e, posteriormente, de
sinal e palavra para o aprendizado de português como segunda língua.
- produção de jogo da memória, com imagem de animais e o sinal correspondente, em
Libras; também um outro jogo da memória, com situações cotidianas e o verbo em Libras.
Vale lembrar que esses procedimentos se fazem necessários para a educação de surdos,
pois, de acordo com pesquisas, é comum, nas escolas, termos crianças surdas, filhas de pais
ouvintes. Dessa forma, o estudante surdo ingressa na escola sem conhecimento de sua língua
natural, uma vez que a comunicação em casa é desenvolvida a partir de mímica ou gestos. Por
isso, o estudante surdo precisa aprender, na escola, a Libras. Não ocorre com o sujeito surdo o
mesmo que acontece com o ouvinte, uma vez que este, na interação com seus pais, já
aprende a se comunicar na língua portuguesa, sendo que na escola só irá aperfeiçoar o
conhecimento de sua língua. A criança surda, por sua vez, precisa aprender a Libras.
O interessante, também, seria que a instituição obtivesse mudança no currículo escolar,
disponibilizando duas aulas, por semana, para aula de Libras para todos os estudantes. Nesse
esteio, proporcionaria uma inclusão que não seria, apenas, de inserção de todos os estudantes,
independentemente de sua particularidade física, intelectual, de raça, gênero etc. no espaço da
sala de aula, mas uma inclusão em que a especificidade linguística do estudante surdo seria
atendida. Esta mudança no currículo poderá ser justificada porque a Libras se
constitui também como uma língua oficial de comunicação, de acordo com o Decreto
5626/2005.
A sala de Recursos Multifuncionais é um espaço que, além do ensino de Libras, da
língua portuguesa como segunda língua, deve auxiliar o estudante surdo nas outras disciplinas
do currículo, conforme descrito nas diretrizes do Atendimento Educacional Especializado
(AEE), segundo Damázio (2007, p. 25). Só que o estudante surdo se sente prejudicado por ter
que ir à escola, em dois turnos, para ter o atendimento especializado, já que o estudante
ouvinte tem todas as suas atividades educacionais atendidas em um único turno. Por isso,
elaboramos a proposta de, além de incluir as aulas de Libras no currículo da escola,
proporcionar um aprendizado voltado para uma pedagogia visual, com cartazes, jogos com
imagens e sinais em Libras, dispostos e usados em sala de aula inclusiva. Sugerimos que os
ambientes da escola tenham placas indicativas, em Libras, bem como o sinal da própria
escola, dado e desenhado pelo surdo; encontros de sábados letivos ou outro momento para
cursos de Libras, para que a Sala de Recursos Multifuncionais seja um espaço prazeroso,
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planejado por e para o estudante surdo, com o intuito de proporcionar uma aprendizagem
significativa, favorecendo seu desenvolvimento intelectual, artístico e social.
As leis existem, mas governantes municipais, estaduais e federais não têm liberado
recursos financeiros nem de pessoal para que a aprendizagem, tão pleiteada pela comunidade
surda, seja, de fato, alcançada. O sujeito surdo, muitas vezes, tem apenas sua parte biológica
da audição afetada, sendo, portanto, um ser dotado de plena capacidade para se desenvolver
intelectualmente e ter uma profissão. Para tanto, precisa ter apenas o seu direito de ter
instrução na sua língua natural, a Libras, respeitado’. A comunidade surda tem lutado por uma
escola bilíngue, dentre outras questões da sociedade, e apraz que, enquanto não temos
políticas públicas que se solidarizem com a causa desta comunidade, profissionais da
educação, família e cidadãos surdos busquem alternativas condizentes para minimizar o
sofrimento do estudante surdo, nas escolas, para que, de fato, eles se sintam parte da
comunidade escolar.
Dessa maneira, os procedimentos acima elencados representam apenas sugestão, uma
vez que cada estabelecimento de ensino, de acordo com sua realidade e seus recursos, pode
implementar suas próprias ações. O mais importante é que o objetivo dessas ações esteja
voltado para promover o aprendizado do estudante surdo, com eficiência e conforto para esse
público. Ratificamos que esses procedimentos sugeridos surgem como alternativas viáveis
para o aprendizado dos estudantes surdos enquanto a Escola Bilíngue não for implantada no
município.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados levantados, a partir das categorias I, II e III, em análise, apontam para um
desencontro entre o que o estudante surdo pleiteia para uma aprendizagem significativa e o
que tem sido ensinado na escola inclusiva. Os sujeitos dessa pesquisa tiveram dificuldades
substanciais, no início de sua escolarização, por ingressarem em escolas que não atendiam as
suas especificidades linguísticas e culturais, pois a língua de instrução era a língua portuguesa.
Esses atores sociais não tiveram seus direitos respeitados, quanto ao Decreto 5626/05, artigo
22, que garante ao cidadão surdo, no inciso I: “escolas e classes de educação bilíngue, abertas
a alunos surdos e ouvintes, com professores bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais
do ensino fundamental” (BRASIL, 2005). Quando lhes foi negada a garantia de seus direitos,
os surdos tiveram uma escolarização deficitária, com dificuldades de aprender o conteúdo
apresentado pelo professor ouvinte, que não adequou suas aulas e disseminação do
conhecimento ao meio ideal de aprendizagem do surdo, que é por meio de sua língua espaçovisual, a Libras.
De acordo com os dados expressos na categoria I, referentes a “As dificuldades do
estudante surdo no início da escolarização formal”, percebemos algumas lacunas apresentadas
pelo estabelecimento em que os sujeitos desta pesquisa estudaram, no início de sua educação
formal, dentre elas: professores que não tinham conhecimento de Libras, sala de aula sem
instrutor surdo, recursos didáticos que não contemplavam a especificidade da sua língua
espaço-visual, sendo, muitas vezes, exposta a uma educação diferenciada da ofertada aos
colegas ouvintes, como, por exemplo, sujeita a atividades apenas de colorir desenhos, dentre
outras. Assim, observamos que as práticas educacionais não foram condizentes com as
singularidades linguístico-culturais do cidadão surdo, não havendo, dessa maneira, uma
reflexão, por parte da instituição, nem do professor, quanto ao ensino voltado para o estudante
surdo. Faltou, também, uma formação do professor atrelada a aquisição de conhecimento
linguístico da Libras, além de acesso a estratégias didático-pedagógicos para o ensino da
língua de sinais.
O que ficou evidente foi que a prática inclusiva não se concretizou no espaço escolar em
que os nossos sujeitos de pesquisa estudaram, uma vez que esses cidadãos não tiveram suas
necessidades educacionais respeitadas, sendo apenas incluídos fisicamente no ambiente da
sala de aula, sem poder se comunicar nem ter acesso ao conhecimento por meio da Libras.
Cabe mencionar que os sujeitos desta pesquisa não apresentam nenhum problema cognitivo,
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apenas a falta de sentido sensorial. Dessa forma, poderiam acompanhar o desenvolvimento
intelectual dos colegas se lhes fosse ofertado um ensino a partir de sua língua natural e com
estratégias condizentes com seu campo de captação de conteúdo, que é visual.
Os dados da categoria II, que dizem respeito a “Deficiências do sistema educacional
vigente direcionado ao sujeito surdo”, nos levaram a perceber que os atores sociais desta
pesquisa não tiveram, no início de sua escolarização, professores com uma formação
profissional que atendia às singularidades linguístico-culturais dos estudantes surdos, uma vez
que não apresentavam os conteúdos em sua língua natural, apenas oralizavam e, muitas vezes,
os tratavam como seres incapazes de aprender, já que atribuíam a eles tarefas nãosignificativas. Percebemos que esse comportamento dos professores está atrelado a uma
formação inicial e continuada que não evidencia a educação bilíngue para os estudantes
surdos. Desse modo, não foram instruídos a utilizarem metodologias e recursos didáticos
condizentes com a pedagogia atrelada à cultura surda.
Quanto aos dados da categoria III, “Estratégias procedimentais aplicáveis às crianças
surdas no início da sua escolarização”, podemos destacar a importância da implantação da
Escola Bilíngue para estudantes surdos, uma vez que esta irá proporcionar um melhor ensino
para os mesmos, já que oferecerá uma educação pautada na Libras como língua de instrução,
com professores surdos ou professores ouvintes, com domínio da Libras, e instrutor surdo,
para oportunizar uma comunicação direta entre os envolvidos no processo de ensinoaprendizagem. Além disso, deverá contar com metodologias e recursos didáticos adequados às
suas especificidades linguísticas e culturais. Vale ressaltar a importância do professor bilíngue
nesse processo, pois ele é conhecedor da cultura e identidade surda. Portanto sabe as
especificidades dos seus alunos e trabalha a Língua Portuguesa como segunda língua. Quanto
aos recursos didáticos, seriam pertinentes a utilização de TV pendrive, Tela Digital, materiais
pedagógicos em Libras, laboratório de informática, câmera digital e filmadora. A avaliação
deverá ser em Libras e, também, em Língua Portuguesa (como segunda língua),
oportunizando que os estudantes expressem seus conhecimentos por meio de sua língua
natural.
As limitações deste estudo referem-se ao encontro de estudantes surdos do Colégio
Estadual Abdias Menezes, maiores de 18 anos, que se recusaram a participar da pesquisa por
questões particulares. Dessa forma, tivemos, apenas, como sujeitos de pesquisa, 08 estudantes
surdos que atenderam aos critérios selecionados.
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Por conta dos estudantes surdos frequentarem a Sala de Recursos Multifuncionais, no
turno oposto à sua escolarização, em situação que atendia às suas demandas específicas, não
foi viável encontrar todos os participantes escolhidos em momentos semelhantes. Isso nos
impossibilitou utilizar mais de um instrumento de pesquisa. Assim, utilizamos apenas o
instrumento da entrevista semiestruturada, em horário previamente determinado, condizente
com a disponibilidade do anuente em participar da pesquisa.
Devido ao número restrito de sujeitos de pesquisa e ao uso de apenas um instrumento,
não é possível generalizar os resultados obtidos, de modo que incentivamos mais
investimentos e iniciativas de pesquisas nessa área.
Após apresentar as lacunas percebidas pelos sujeitos desta pesquisa no início de sua
escolarização e analisar os dados coletados, propomos algumas sugestões de procedimentos
para a instituição escolar, que atenuarão o ingresso e a permanência dos estudantes surdos na
escola inclusiva, enquanto a escola bilíngue ainda não se instala na nossa cidade.
Dessa maneira, afirmamos a relevância de nosso estudo para a educação de estudantes
surdos, pois elencamos as principais dificuldades enfrentadas por esses indivíduos no início
de sua educação formal, período tão relevante para construção de sua identidade e para sua
constituição enquanto cidadãos de direitos. Além disso, um período crucial para incentivar ou
não os anos vindouros, já que, se esses estudantes tiverem uma aprendizagem significativa,
condizente com suas especificidades linguístico-culturais, terão mais incentivo para
permanecer na escola, aprender e, no futuro, exercer uma profissão em nossa sociedade. Caso
contrário, poderão ser desestimulados e evadir da instituição escolar, o que comprometerá
uma história de vida.
O que pretendemos, a partir da apresentação das lacunas, evidenciadas pelos sujeitos de
pesquisa, foi chamar a atenção de quão importante é a participação de todos (pais, familiares,
professores, coordenadores, funcionários da escola, gestão escolar como também dos
governantes das esferas municipal, estadual e federal), seja pessoa surda ou ouvinte, para que,
de fato, os estudantes surdos sejam inseridos e tenham a garantia de sua permanência na
escola, uma vez que oportunizarão a esses sujeitos a garantia de um futuro promissor na
sociedade. É importante o aprendizado da Libras desde tenra idade e a disseminação dessa
língua, desde a Educação Infantil até o Ensino Superior, para que mais indivíduos
compreendam e se comuniquem por meio dela.
Enfim, espera-se que toda a sociedade se sinta desafiada a contribuir para a mudança do
contexto educacional dos estudantes surdos de nossa cidade, do nosso estado e do nosso país,
visto que os mesmos merecem nossa atenção, nosso respeito e nossa colaboração para que a
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história de educação de cidadãos surdos seja transformada e que esses cidadãos tenham o
direito de manifestar sua opinião em prol das melhorias que tanto almejam e carecem.
Pleiteamos que os futuros estudantes, as próximas gerações, tenham uma educação apropriada
e condizente com suas singularidades linguístico-culturais. Que a Escola Bilíngue seja uma
realidade em todos os lugares onde existir uma comunidade surda que almeja uma educação
de e para surdos.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa As
necessidades vivenciadas pelos surdos no espaço da educação formal – desafio à práxis
pedagógica contemporânea. Neste estudo pretendemos registrar as principais necessidades
vivenciadas pelos surdos no início da sua educação formal e, para tanto, pretendemos
identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos surdos no sistema educacional e relatar
a percepção desse sujeito acerca dos recursos didáticos e de apoio direcionados a ele no
ensino regular.
O motivo que nos leva a estudar esse assunto é a necessidade percebida no contato,
enquanto professora do ensino fundamental e médio, com a comunidade surda. Essa vivência
profissional possibilitou conhecer angústias desse grupo, tais como o ingresso tardio no
ambiente escolar, responsável por prejuízos na educação formal e consequentemente na sua
formação enquanto cidadão. Este contexto é que inquieta para a busca por conhecimentos
compatíveis com as demandas culturais contemporâneas. Espera-se que os dados desse estudo
possibilitem a educação do sujeito surdo condizente com a sua cultura.
Para este estudo, adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): uma entrevista de
triagem e outra entrevista semiestruturada, que consistirá de 04 perguntas, feitas em Libras. A
entrevista será filmada e transcrita, posteriormente, garantindo uma análise fidedigna das
informações fornecidas. A pesquisa terá início em 01 de Fevereiro de 2017 e o seu término
está previsto para 30 de Novembro de 2017.
Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será
esclarecido (a) em todas as formas que desejar e estará livre para participar ou recusar-se.
Você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento.
A sua participação é voluntária e a recusa em participar não causará qualquer punição ou
modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador, que irá tratar a sua identidade
com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este
estudo não oferece riscos ou danos físicos, psíquicos ou sociais. Pode-lhe causar apenas leve
desconforto por conta de suas emoções durante o relato ou pelo tempo de entrevista. Apesar
disso, você tem assegurado o direito a compensação ou indenização no caso de quaisquer
danos eventualmente produzidos pela pesquisa. Os benefícios deste estudo são contribuir com
mais informações e conhecimentos acerca da temática, podendo gerar transformações
positivas no contexto da educação de surdos.
Os resultados estarão à sua disposição quando finalizados. Seu nome ou o material que
indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos
utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5
anos e, após esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso
em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será
fornecida a você, de acordo com a Resolução 466/2012.
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Eu,__________________________________________________fui informado(a) dos
objetivos do presente estudo, de maneira clara e detalhada, e esclareci minhas dúvidas. Sei
que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e posso modificar a decisão de
participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma
cópia deste termo de consentimento e me foi dada a oportunidade de ter acesso a essas
informações por meio da Libras (Língua Brasileira de Sinais) e esclarecer as minhas dúvidas.

Vitória da Conquista, ____ de ______________ de 2017.

_________________________________

__________________________________________________
Assinatura do (a) participante
E-mail:
Fone/ WhatsApp:
Polegar Direito
_________________________________

___________________________________

Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável

Assinatura do(a) pesquisador(a) colaborador

E-mail: andradecleide1601@gmail.com

E-mail: camposacademico@gmail.com

Fone/ WhatsApp: (77) 9153-3911

Fone/ WhatsApp: (77) 3424-8695

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar:
PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: CLEIDE DA LUZ ANDRADE
FONE: (77) 99153-3911/ E-MAIL: andradecleide1601@gmail.com
CEP/UESB- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
RUA JOSÉ MOREIRA SOBRINHO, S/N - UESB
JEQUIÉ (BA) - CEP: 45206-190
FONE: (73) 3528-9727 / E-MAIL: cepuesb.jq@gmail.com
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS

Eu _____________________________________,depois de conhecer e entender os objetivos,
procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da
necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, os
pesquisadores Cleide da Luz Andrade e Lucas Santos Campos, do projeto de pesquisa
intitulado As necessidades vivenciadas pelos surdos no espaço da educação formal – desafio
à práxis pedagógica contemporânea a realizar as fotos que se façam necessárias e/ou a colher
meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes.
Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou
depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em
favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto
nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.°
10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº
5.296/2004).

Vitória da Conquista- BA, ____ de _________ de 2017.

_______________________

______________________________

Participante da pesquisa

Pesquisador responsável pelo projeto

Av. José Moreira Sobrinho, S/N – Jequiezinho – Jequié-BA - Telefone: (73)3528-9600 / (73) 3528-9727
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: CULTURA, EDUCAÇÃO E
LINGUAGENS
Mestranda: Cleide da Luz Andrade
Orientador: Prof. Dr. Lucas Santos Campos

ENTREVISTA GERAL DE IDENTIFICAÇÃO

Qual é o seu nome?
__________________________________________________________________________
Qual é a sua idade?
__________________________________________________________________________
Qual é o seu grau de surdez?
__________________________________________________________________________
Com quantos anos você aprendeu Libras? Em qual local?
__________________________________________________________________________
Seus pais são surdos ou ouvintes?
__________________________________________________________________________
Seus pais usam a Libras?
__________________________________________________________________________
Com quantos anos você foi para escola?
__________________________________________________________________________
Qual o nome de sua primeira escola?
__________________________________________________________________________
O seu primeiro professor era surdo ou ouvinte?
__________________________________________________________________________
Havia intérprete na escola?
__________________________________________________________________________
Havia instrutor surdo?
__________________________________________________________________________
Na sala de aula tinha mais surdos? Se sim, quantos?
__________________________________________________________________________
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LINGUAGENS
Mestranda: Cleide da Luz Andrade
Orientador: Prof. Dr. Lucas Santos Campos

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

Perguntas:

1 - Como foi a sua experiência escolar inicial?
2- Ao ser inserido na sala regular de ensino, como se deu a relação com professor e
colegas ouvintes?
3- Como você avalia os recursos utilizados pelo professor e escola para favorecer a sua
aprendizagem?
4- O que você sugere para melhorar o acesso do surdo ao sistema educacional vigente?

A entrevista foi realizada em Libras, filmada e transcrita, posteriormente, garantindo
uma análise fidedigna das informações fornecidas.
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