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APRESENTAÇÃO 
 
 
  
O primeiro SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE HISTÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL DOS POVOS SURDOS é uma 

realização do CEFOP – CENTRO FAPAZ DE ENSINO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES, mantido 
pela FAPAZ EVENTOS CIENTÍFICOS E CULTURAIS LTDA. em um esforço conjunto entre a 
ASNAT - Associação de Surdo de Natal, Coordenação da Especialização em LIBRAS da FATERN 
- Faculdade de Excelência Educacional do Rio Grande do Norte, CAS - Natal, APILRN - 
Associação dos Profissionais Intérpretes e Tradutores da Língua Brasileira de Sinais do Rio 
Grande do Norte  e Coordenação do Curso Letras/LIBRAS Polo UFSC/IFRN  - e contará com 
presença da Profa. Dra. Karin Lilian Strobel, atual presidente da FENEIS - Federação Nacional 
de Educação e Integração dos Surdos e exerce suas funções profissionais na UFSC- 
Universidade Federal de Santa Catarina, trabalhando na equipe de Letras/Libras daquela IES. 
 
O SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE HISTÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL DOS POVOS SURDOS, 
acontecerá nos dias 29 e 30/04/2011,  no Auditório da FATERN, suas respectivas salas de aula 
e será um marco histórico para a educação de surdos no Rio Grande do Norte e, portanto, 
uma excelente oportunidade para dirimir questões locais e nacionais para efetiva inclusão da 
pessoa surda no âmbito social e educacional. 
 
Seus objetivos será o de compreender os aspectos sócio-históricos do movimento da 
Comunidade Surda; integrar as instituições militantes da causa surda no Brasil e, mais 
propriamente na Regional Nordeste; fomentar a relação acadêmico-científica e a 
Comunidade Surda e promover as experiências e pesquisas de promoção e 
inclusão/integração da pessoa surda no mercado de trabalho. 
 
Este instrumento traz a público os ANAIS do SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE HISTÓRIA E IDENTIDADE 

CULTURAL DOS POVOS SURDOS constituído das COMUNICAÇÕES ORAIS ou EM LIBRAS, bem como 
o resumo dos PAINÉIS, OFICINAS e MINICURSOS. 
 
Não há dúvida do real significado social deste Evento a todos(as) que militam na causa da 
inclusão e integração da pessoa surda nos mais diversos âmbitos socioeducacionais. 
 
SEJAM BEM VINDOS e BEM VINDA! 
 

 
Prof. José Flávio da Paz 

Presidente do I Seminário Nacional Sobre História e Identidade Cultural dos Povos Surdos 
Coordenador da Especialização em LIBRAS da FATERN 

Diretor do CEFOP/FAPAZ 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
Caros seminaristas 
 
  
  
 
A História da educação dos Surdos no Brasil, e particularmente no Rio Grande do Norte, é 
vergonhosa. Alegramo-nos com iniciativas pioneiras como estas que sem demagogia e 
retórica emotivas apresentam alternativas racionais com vista a uma educação libertadora 
para a Comunidade Surda. Nós da APILRN – Associação dos Profissionais Intérpretes e 
Tradutores da Língua Brasileira de Sinais do Rio Grande do Norte – parabenizamos a todos os 
participantes do 1º SEMINÁRIO SOBRE HISTÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL DOS POVOS 
SURDOS pelo momento impar na história recente dos estudos e eventos acadêmicos 
voltados para esta temática em nosso estado. Certamente, este evento fomentará outros 
com o mesmo perfil e contribuirá para a propagação dos novos saberes, saberes emergentes 
de profissionais ouvintes envolvidos com a pesquisa voltada para a educação dos Surdos, 
mas, singularmente, saberes produzidos por profissionais Surdos que, a cada dia, como 
recém-alforriados, assumem a responsabilidade por sua educação: “nada sobre nós, sem 
nós”, dizem eles. 
 
  
 
  
 
  

 
KERSON KLEBER ESPÍNOLA PEREIRA 

Presidente da APILRN 
 
 

JOSÉ EDMILSON FELIPE DA SILVA 
Vice Presidente da APILRN 
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A CENTRALIDADE DA LÍNGUA PARA OS SURDOS: PELOS ESPAÇOS DE 
CONVIVÊNCIA E USO   DA LIBRAS 

 
Larissa Silva Rebouças 

Professora Surda da Universidade Federal de Sergipe (UFS) 
Mestra pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

larissasurda@yahoo.com.br 
 

Omar Barbosa Azevedo 
Doutorando em Educação pela UFBA 

omarbaz@ig.com.br  
 
RESUMO 
No presente artigo, refletimos sobre temas como linguagem, língua, cultura, identidade e espaços de 
convivência, com o objetivo de defender um projeto de educação lingüística baseado no ensino da 
língua brasileira de sinais (LIBRAS). Queremos evidenciar que uma língua minoritária como a 
LIBRAS, bem como a cultura de solidariedade lingüística que se estabelece entre a comunidade surda 
e os ouvintes implicados, estão seriamente ameaçados por uma política equivocada de extinção de 
importantes espaços de convivência para crianças e jovens surdos: as escolas e classes especiais 
para surdos. 

 
Palavras-chave:  LIBRAS, Surdos, Educação lingüística. 

 
A LINGUAGEM, SEU CONTEXTO SOCIAL E A EDUCAÇÃO 

As teorias sobre o papel da linguagem no desenvolvimento humano de Lev S. 
Vygotsky explicam a importância da língua de sinais e da Cultura Surda para as 
pessoas da Comunidade Surda. De acordo com as teorias propostas por Vygotsky, 
a linguagem não se reduz a sua função comunicativa entre os indivíduos, bem como 
o desenvolvimento destes só é possível graças a interações humanas concretas, 
que só acontecem em contextos sociais marcados por características culturais 
e históricas. Além de mediadora das interações sociais, a linguagem também é 
importante como suporte lingüístico para a estruturação e o desenvolvimento do 
pensamento da criança.  

Vygotsky (1998) destacava a origem social da linguagem e do 
pensamento, pois para ele, o desenvolvimento humano é o resultado de um 
processo sócio-histórico e, nesse desenvolvimento, o papel da linguagem é 
de extrema relevância. A linguagem possibilita a elaboração de conceitos, as 
formas de organização do real e serve como mediadora entre o sujeito e os 
objetos de conhecimento. Para Vygotsky, a linguagem tem duas funções 
complementares: no plano social, ela proporciona a comunicação, e no plano 
interno, ela funciona como meio de reflexão.  

Com a ajuda de Vygotsky, compreendemos como a linguagem humana 
e uso de uma determinada língua são fenômenos próprios da vida social . 
Comunicação e interação sócio-cultural são processos humanos que 
dependem de espaços de convivência ocupados por atores sociais capazes 
de transmitir cultura e modelos de identidade. A linguagem permite ao ser 

humano, iniciar e desenvolver o seu processo de socialização e de aprendizagem em 
geral:  

 
O homem ―não inventa seu sistema de comunicação... ele já existe há 
gerações. O homem deve aprendê-lo a fim de tornar-se membro de sua 
sociedade”. A capacidade do aprendizado da língua natural de sua 

mailto:omarbaz@ig.com.br


 

 

comunidade, em princípio, é inerente a qualquer humano que não tenha 
sido prejudicado na área do cérebro o qual, segundo diversos estudos, 
parece relacionada à habilidade lingüística. (BARBOZA, 1998, p.70, grifos 
nossos) 

 
No caso das pessoas surdas brasileiras, o desenvolvimento ocorre graças à 

mediação sócio-histórica proporcionada pela LIBRAS em todos os aspectos 
humanos: social, afetivo e cognitivo. Qualquer língua de sinais contém os mesmos 
princípios subjacentes de construção que as línguas orais, no sentido de que cada 
LS é dotada de um léxico próprio, ou seja, um conjunto de símbolos convencionais, e 
de uma gramática, ou seja, um sistema de regras que rege o uso desses símbolos 
(QUADROS, 2004; FELIPE, 1992). Há várias línguas de sinais em todo o mundo e 
todas elas são sistemas abstratos com regras gramaticais próprias, utilizadas pelas 
comunidades surdas de cada lugar, bem como por familiares e intérpretes ouvintes 
que convivem com pessoas surdas. Portanto, como todas as línguas orais ou 
sinalizadas, a LIBRAS é uma língua específica com variações regionais. ―As línguas 
de sinais não são universais‖ (REBOUÇAS, 2002, p.5). 

As pessoas surdas que não sabiam sinalizar anteriormente, aprenderam a 
LIBRAS rapidamente ao entrar em contato com outros surdos. Fatos como este 
demonstram como a Cultura Surda é específica. Paulo Freire diria que ―a leitura do 

mundo precede a leitura da palavra‖ (BRASIL, 1997, p.147), sendo assim, entendo 
que as palavras e as outras estruturas da Língua Portuguesa (LP) só poderão fazer 
sentido para pessoas surdas brasileiras (crianças, jovens e adultos) se elas tiverem 
uma língua que lhes permita estruturar seu conhecimento de mundo e suas 
experiências subjetivas. Uma pessoa surda raramente faz essa leitura do mundo 
apoiada em estruturas da LP oral, por isso, é fundamental que outra estrutura 
lingüística possa mediar este processo. Esta estrutura é a LIBRAS, seja na 
aprendizagem da LP escrita, seja na aprendizagem da forma de comunicação da 
comunidade surda. A LIBRAS deve ser especialmente empregada como primeira 
língua na Educação Infantil de crianças surdas: 

 
Vygotsky (1989) pontua que o significado das palavras é um fenômeno do 
pensamento apenas na medida em que o pensamento ganha o corpo por 
meio da fala e só é um fenômeno da fala na medida em que esta é ligada ao 
pensamento, sendo iluminada por ele. Este intrincado e complexo sistema, 
que envolve linguagem e pensamento revela o quanto ineficaz se torna o 
constante passo a passo na direção de ―fazer uma criança surda falar‖ ao 
invés de propiciar a ela um meio rápido de comunicação lingüística 
através da aquisição da língua de sinais como primeira língua, que 
proteja e cumpra o papel fundamental de resguardar o seu natural 
desenvolvimento no que se refere a ter o domínio, de fato, de um 
instrumental lingüístico que lhe sirva para as operações mentais que 
envolvem mecanismos lingüísticos. (VYGOTSKY, 1989, apud 
FERNANDES, 2003, p.20, grifos nossos) 

 
Para Vygotsky (1998) a relação do ser humano com o mundo é mediada pela 

linguagem nas relações com outros seres humanos num contexto social e histórico. 
Este processo de mediação acontece nas interações sociais através da linguagem e 
também afeta a cada pessoa subjetivamente. No processo de desenvolvimento 
humano, a linguagem desempenha um papel fundamental na construção de 
significados subjetivos e culturais. Sendo assim, a linguagem não deve ser vista 
apenas como uma forma de comunicação. Neste sentido, entendemos que o ensino 
de LIBRAS não deve se limitar a informações léxicas isoladas. Devido ao papel 
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sócio-histórico-cultural da linguagem, o significado da palavra (ou do sinal, no caso 
das línguas de sinais) é visto como noção básica para uma explicação concreta da 
formação da consciência e do funcionamento mental superior. O significado da 
palavra (ou do sinal) representa um: 
 

amálgama tão estreito do pensamento e da linguagem, que fica difícil dizer 
se se trata de um fenômeno da fala ou de um fenômeno do pensamento. 
Uma palavra sem significado é um som vazio; o significado, portanto, é 
um critério da "palavra", seu componente indispensável (VYGOTSKY, 
1993, pg.104, grifos nossos).  

 

Vygotsky entendia que o pensamento e a linguagem não são processos 
paralelos e independentes. O desenvolvimento do pensamento interfere no 
desenvolvimento da linguagem e o contrário também acontece, de modo que relação 
entre um e outro se constitui em "um movimento contínuo de vaivém do pensamento 
para a palavra, e vice-versa" (VYGOTSKY, 1993, p.108).  
 A influência recíproca entre o pensamento e a linguagem é fundamental para 
o surgimento de significados individuais e coletivos. Pierce (1972) fundou uma 
ciência Semiótica ―pragmática‖, ou seja, uma ciência capaz de observar os efeitos 
dos signos na mente interpretadora de um interlocutor presente ou suposto. Esta 
perspectiva pragmática que atenta para o processo de decodificação do signo 
(digamos, da palavra ou ainda, do sinal), nos parece um bom fundamento para a 
valorização do ensino da LIBRAS de forma contextualizada e comunicativa. 
Queremos chamar atenção para o fato de que os sinais têm características 
semânticas que despertam a interpretação porque criam significações no 
pensamento dos usuários, sejam eles surdos ou ouvintes, e dão sentido à 
comunicação sempre que houver um contexto social. Partindo da perspectiva da 
semiótica pragmática, entendemos que a LIBRAS deve ser ensinada com uma 
metodologia própria de língua estrangeira, pois neste contexto, marcado pela 
necessidade de comunicação social, a capacidade de gerar significados melhora, 

e muito, o aprendizado dos usuários desta língua. 
 Para que relações sociais significativas possam se estabelecer, é preciso 
oferecer aos alunos todas as oportunidades de apropriação do acervo cultural 
produzido pela humanidade, para garantir-lhes uma formação integral e um exercício 
efetivo da cidadania. A educação de crianças surdas não pode reduzir-se ao treino 
da fala na língua oral. Mesmo que a LIBRAS seja a expressão de um grupo cultural 
minoritário, ela é parte integrante do acervo da humanidade. Aprendizes ouvintes e 
surdos têm o direito de aprendê-la para que possam se comunicar com 
pessoas surdas em qualquer contexto. Os alunos surdos têm o direito 
prioritário de serem educados em LIBRAS para que não sofram um processo 
de exclusão lingüística. Devemos recordar que a linguagem é a estrutura humana 
que permite a construção do conhecimento e da subjetividade, ela não é meramente 
a expressão da estrutura cognitiva, é a expressão semiótica que revela o contato 
entre o ser humano e o mundo físico e social. A educação de um indivíduo, ou de 
um grupo, numa língua que não seja sua língua natural é uma forma de 
opressão. Uma pessoa surda certamente sofre grandes dificuldades quando estuda 

numa escola, ou numa universidade, onde os colegas se comunicam apenas de 
forma oral, sendo que sua capacidade de compreensão auditiva é mínima ou 
nenhuma. 
 
 



 

 

IDENTIDADE, DIFERENÇA, CULTURA E ENSINO DE UMA LÍNGUA 
 Identidade e diferença são noções fundamentais para a compreensão das 
questões que tratamos neste artigo, especialmente a idéia de que as pessoas surdas 
são lingüisticamente diferentes, e não necessariamente deficientes. A noção de 
Identidade Cultural pode ser melhor entendida quando relacionada à idéia de 
produção da diferença. Silva (2000), explica que: 
 

A identidade é o conjunto de características que distinguem os diferentes 
grupos sociais e culturais entre si. A identidade cultural só pode ser 
compreendida em sua conexão com a produção da diferença, 
concebida como um processo social discursivo. ‗Ser brasileiro‘ não faz 
sentido em termos absolutos: depende de um processo de diferenciação 
lingüística que distingue o significado de ‗ser brasileiro‘ do significado de ―ser 
italiano‖, de ―ser mexicano‖, etc. (p. 69) (Grifos nossos) 

 
Os grupos de pessoas surdas em todo o mundo estão lutando para que 

sua identidade surda seja considerada como uma diferença legítima. Como 
surda conhecedora destas lutas, afirmo que nós não temos interesse em 
receber o mesmo tratamento social oferecido às pessoas ouvintes. Nossa 
diferença nos faz um grupo cultural interessante e merecedor de direitos 
específicos. Como pesquisador solidariamente implicado com a Comunidade Surda, 
apóio as palavras da minha colega, por conhecer de perto a realidade de um grupo 
que quer participar ativamente da Educação de crianças e jovens surdos, mas que 
muitas vezes é, literalmente, incompreendido por falta de acolhimento lingüístico e 
subestimação de suas potencialidades. Outra pesquisadora, a Dra. Nídia R. Limeira 
de Sá (2006, p.123), mãe de uma filha surda, questiona: 

 
O que sustentará um novo olhar sobre as diferenças são as novas formas de 
representar e de ressignificar a diferença. A crença de que todos os homens 
são iguais surge do ideal político-democrático de que todos os homens 
devem ser tratados de forma igualitária - este é um dos ideais mais 
poderosos que a humanidade perseguiu. Mas hoje isto é questionado: são 
realmente iguais todos os homens? A quem interessa a igualdade? 
(grifos nossos). 

 

Ressignificar a diferença das pessoas surdas implica numa mudança das 
representações sociais sobre a surdez geralmente encarada como um defeito, uma 
falta e até mesmo, como uma doença. Para mim, Larissa, e para muitos surdos que 
conhecemos, a surdez não é vivida de nenhuma destas maneiras, mas como uma 
experiência de vida diferente e visual. As pessoas ouvintes não têm uma vivência 
como a nossa. A Surdez deve ter outro significado quando a LIBRAS é ensinada 
e este é um ponto de partida fundamental para uma aprendizagem adequada 
desta língua. Os alunos surdos devem se identificar com a própria cultura e 
com modelos de identidade Surda. Os alunos ouvintes necessitarão aprender a 
pensar do ponto de vista surdo e assimilar algo da cultura surda.  

As representações sociais da surdez vinculam-se ao diagnóstico que se 
localiza no ―corpo‖ da pessoa surda. É neste sentido que os ouvintes pensam que a 
audição é algo que ―falta‖ porque o corpo de alguém surdo estaria ―defeituoso‖. Os 
temas: identidade, diferença e representações são muito importantes no campo 
dos Estudos Surdos porque uma compreensão adequada daquilo que 
caracteriza a cultura das pessoas surdas, pode lhes proporcionar uma 
verdadeira inclusão social. Isto pode acontecer especialmente no espaço 
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acadêmico, bem como em todos os níveis do sistema de ensino, onde a LIBRAS 
deve ser ensinada com o mesmo status lingüístico de qualquer língua oral.  

  
LÍNGUA, LINGUAGEM E EDUCAÇÃO LINGÜÍSTICA EM LIBRAS 

Num artigo no qual tratamos sobre o ensino de uma língua de modalidade 
viso-gestual, no caso a LIBRAS, torna-se essencial esclarecer significados possíveis 
para os termos "língua" e "linguagem". Saussure (1987) afirma que a língua não se 
confunde com a linguagem, pois a língua é somente uma parte determinada da 
linguagem, certamente essencial, sendo ao mesmo tempo, um produto social da 
faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo 
corpo social para possibilitar o exercício dessa faculdade nos indivíduos.  

Goldfeld (1997) entende que a linguagem por sua vez é tida como tudo que 
envolve significação, que tem valor semiótico, não se restringindo apenas a uma 
forma de comunicação, e é nela que o pensamento do indivíduo é constituído. A 
autora esclarece, ainda, que a linguagem está sempre presente no ser humano, até 
quando este não está se comunicando com outras pessoas; assim, a linguagem 
constitui o sujeito e a forma como este recorta e percebe o mundo e a si próprio.  

A mera função comunicativa da linguagem corresponde a uma visão 
reducionista considerando a complexidade das relações humanas, pois é um 
ponto de vista que se restringe aos termos: falante/emissor e ouvinte/receptor, 
considerando um papel ativo para o primeiro e passivo para o segundo, ou seja, 
recepção/compreensão. Entendemos que a função comunicativa vai muito além de 
uma troca de informações. Bakhtin (2003) explica que ao usar um discurso a pessoa 
adota uma atitude de concordância, discordância, complementação ou até mesmo a 
construção de um novo conceito.  

A idéia equivocada de uma linguagem limpa, higienizada, apoiava um modelo 
de ensino baseado na comunicação unilateral, em que o professor ensina e é 
detentor do conhecimento, enquanto o aluno, para aprender, deve ser passivo. As 
implicações para um curso de línguas são bastante graves, pois adotar esse 
posicionamento implica em ensinar apenas regras da língua baseando-se na cultura 
da sociedade dominante. Neste modelo não há espaço para a troca de informações, 
os alunos se sentem desinteressados e tendem a desistir da aprendizagem. 

Para ser professor de LIBRAS, uma pessoa surda ou ouvinte, precisa dominar 
os elementos fundamentais da Cultura Surda, assumir e respeitar os valores básicos 
da comunidade surda. Na LIBRAS, o poder, a linguagem e a interação, ocorrem da 
mesma maneira que na língua oral. A comunidade surda também é composta por 
uma estrutura hierarquizada, marcada por posições definidas, onde cada lugar é 
ocupado e legitimado de alguma forma. A produção do discurso de uma pessoa 
surda ocorre de acordo com o local que ela se situa e o lugar que ela ocupa no grupo 
social. 

Bakhtin (2003) apresenta os conceitos: dialogismo constitutivo, compreensão 
responsiva ativa, alternância do sujeito, que estão intimamente ligados com a idéia 
de valorização da linguagem subjetivamente construída. Os conceitos de Bakhtin me 
fazem pensar que uma atitude autoritária pode interferir insatisfatoriamente na 
interação professor-aluno em sala de aula. No ensino de LIBRAS é importante que 
aconteçam diálogos nesta língua para que os alunos possam compreendê-la, sejam 
eles surdos ou ouvintes. Sem diálogos contextualizados em LIBRAS, fica difícil para 
alunos ouvintes e surdos, despertarem a compreensão responsiva ativa. Os alunos 
devem aprender num contexto de relações dialógicas, estabelecido através de 



 

 

estratégias de conversação, de dramatização, etc., porque esta aprendizagem 
depende de treinamento na utilização da comunicação sinalizada. 

Para Bakhtin (1992), o homem só existe após a interação social, como 
integrante da sociedade, onde participa de uma realidade histórica . Ele 

defende a concepção da linguagem como reflexo social e desenvolve duas 
noções fundamentais para o estudo do discurso: a polifonia e a dialogia, 
importantíssimas para uma visão mais ampla do processo de ensino e 
aprendizagem de línguas num contexto cultural e dialógico. Ainda que estes 
autores tenham grande repercussão nos meios acadêmicos e que suas 
idéias ampliem os conceitos de língua e de linguagem, a realidade que 
testemunhamos atualmente é de resistência à consolidação da LIBRAS como 
uma disciplina acadêmica de pleno direito. Esta é uma atitude que gera 

dificuldades para professores surdos, e também ouvintes, de ensinar a LIBRAS como 
uma língua com pleno status lingüístico e com uma metodologia apropriada. 

A realidade que encontramos nas escolas é que a maioria dos professores 
são ouvintes, não usuários de LIBRAS, e que os alunos surdos os tem como 
referenciais de profissionais e de independência. Freqüentemente, os professores 
que tentam aprender a LIBRAS, não a utilizam corretamente e isso faz com que 
estes alunos tenham idéias equivocadas sobre a própria língua e falta de 
aprofundamento dos conteúdos estudados. Desta forma, os alunos surdos passam a 
não acreditar plenamente em suas capacidades, e não amadurecem a visão de que 
profissionais surdos podem e são perfeitamente capazes de atingir a maturidade 
mental e profissional.  

Muitos surdos desvalorizam a cultura e a identidade surdas, porque têm 
pessoas ouvintes como exemplo e também porque se consideram apenas uma 
pequena parcela da sociedade. Se desde cedo as pessoas surdas puderem 
contar com referenciais surdos, que respeitem a cultura surda e a LIBRAS, elas 
facilmente se sentirão mais valorizadas e seguramente ganharão em auto-
estima, e independência em diversos setores da vida. Os alunos surdos poderão 
ver nos profissionais surdos ao seu redor, a imagem de pessoas qualificadas, 
capazes de incentivar o desenvolvimento deles também. Os alunos devem ver seus 
professores como exemplos de profissionais respeitáveis, desde que os professores 
também respeitem a cultura dos alunos.  Todos os níveis do ensino, incluindo o 
superior, são elementos importantíssimos para a formação do caráter dos alunos, 
sejam eles surdos ou ouvintes.  

Desde a decisão tomada no Congresso de Milão em 1880, os educadores 
ouvintes passaram a defender abertamente que a educação de surdos deveria 
priorizar o ensino da fala, da leitura labial e no aproveitamento dos restos auditivos. 
O poder negado às pessoas surdas e seus líderes de gerir e ministrar sua própria 
educação foi tomado por uma ação arbitrária de lideranças dos professores ouvintes 
no triste congresso. Essa decisão condenou os surdos a um retrocesso em suas 
vidas que durou mais de cem anos. A ação foi radical e abrangente expulsando 
todos os professores surdos que naquela época já eram em número significativo nas 
escolas de surdos. Esses não tiveram condições de resistir.   

Os movimentos das comunidades surdas foram respaldados por pesquisas 
lingüísticas como as que foram realizadas a partir de meados da década de sessenta 
pelo lingüista William Stokoe (1960, 1976). O trabalho de Stokoe identificou as 
estruturas da Língua de Sinais Americana (ASL). Aqui no Brasil, lingüistas como 
Lucinda Ferreira Brito, Ronice Müller de Quadros e Tania Felipe, realizaram 
trabalhos de investigação que confirmaram as estruturas lingüísticas da LIBRAS. A 
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pesquisa sobre as línguas de sinais de diversos países confirmam a especificidade 
cultural e lingüística das línguas de sinais (LS). Passadas mais de quatro décadas 
das primeiras publicações de Stokoe, o processo de ressurgimento da força da 
cultura surda, mostra dificuldade de avançar e por em prática aquilo que os 
surdos consideram seu direito: aprender e se expressar em sua própria língua, 
bem como desenvolver sua própria cultura a partir de uma escola, na qual se 
que coloque em prática um projeto de educação lingüística em LS. Carlos Skliar 
(1997, p.12) explica com clareza que, no caso das crianças surdas, qualquer ênfase 
na idéia de deficiência a ser corrigida é uma idéia equivocada: 

  
 A criança não vive a partir de sua deficiência, mas a partir daquilo que para 
ela resulta ser um equivalente funcional. Tudo isso seria certo se, desde já 
o modelo clínico-terapêutico não se obstinasse tanto em lutar contra a 
deficiência, o que implica, em geral, originar conseqüências sociais 
ainda maiores. Reeducação ou compensação, essa é a questão. Obstinar-
se contra o déficit, esse é o erro. (grifos nossos) 

 
A obstinação contra o déficit dos surdos, traduzida pela votação a favor da oralização 
pura em Milão, teve conseqüências graves. Passaram-se quase cem anos antes que 
pesquisadores ouvintes percebessem o descompasso da prática pedagógica nas 
escolas de surdos com as descobertas das neurociências e da psicologia cognitiva. 
As primeiras pesquisas sobre a comunicação sinalizada deram a publicidade 
necessária para que as comunidades surdas tivessem o poder de questionar o 
modelo praticado na educação dos surdos e propor alternativas baseadas no uso 
das LS. 

Na escola de surdos, ou na classe de surdos, o aluno surdo pode 
construir sua auto-estima dentro de um grupo de usuários da mesma língua, 
por não se sentir inferior devido a comparações implícitas ou explícitas com os 
colegas ouvintes. Com o ensino realizado em LIBRAS, o alunado surdo pode 
ter um acesso sem barreiras de comunicação aos conteúdos escolares e 
exercer seu direito a uma educação de qualidade. Espaços de convivência, sejam 

escolas ou mesmo classes especiais, são fundamentais para a preservação e o 
desenvolvimento de uma língua, bem como a cultura e a identidade surda vinculadas 
à LIBRAS. Sem estes espaços, até mesmo a solidariedade lingüística e política 
entre os Surdos e os ouvintes implicados, fica ameaçada. A quem interessa 

desmobilizar a Comunidade Surda e os ouvintes implicados (familiares, amigos e 
pesquisadores)?  

A escolarização das pessoas surdas certamente é possível. A formação de 
surdos e de intérpretes no âmbito dos Pólos da graduação em Letras/LIBRAS da 
UFSC é uma certeza concreta desta possibilidade de educação das pessoas surdas 
a partir de sua forma de comunicação habitual. Professores surdos e ouvintes são os 
sujeitos ativos neste processo de mudança que já está em andamento. Do ponto de 
vista humano, a proposta do curso de EAD em Letras/LIBRAS leva em conta o fato 
de que para ensinar a modalidade escrita de uma língua oral a pessoas surdas, é 
fundamental saber que 
 

[...] pensar sobre a surdez requer penetrar “no mundo dos surdos” e 
“ouvir” as mãos que, com alguns movimentos, nos dizem o que fazer 
para tornar possível o contato entre os mundos envolvidos, requer 
conhecer a “língua de sinais”. Permita-se ―ouvir‖ essas mãos, pois 
somente assim será possível mostrar aos surdos como eles podem ―ouvir‖ o 
silêncio da palavra escrita. (QUADROS, 1997, pg. 119, grifos nossos). 



 

 

 

ESPAÇOS E PROJETOS AMEAÇADOS POR UMA POLÍTICA EQUIVOCADA 
O MEC está promovendo uma grande mudança na educação dos surdos no 

Brasil, cujo objetivo mais relevante é a inclusão da população surda nas escolas de 
ouvintes. Para alcançar essa meta o MEC iniciou a capacitação de professores 
ouvintes no uso da LIBRAS e reconheceu as figuras do professor e do instrutor 
surdos. 

Muitos especialistas alimentam os discursos de inclusão, sem perceberem as 
conseqüências deste processo que só tem contribuído mais e mais para a frustração 
educacional dos alunos surdos. Estes especialistas não têm nenhuma experiência na 
prática em sala de aula com surdos e acabam por considerá-los no mesmo patamar 
de deficientes visuais, mentais e outros, sem se dar conta de que as pessoas 
surdas possuem uma identidade lingüística e cultural que as diferencia dos 
demais portadores de necessidades educativas especiais.  

Carlos Skliar (1998, p. 37) explica como é importante respeitar as diferenças 
entre os alunos:  
 

Um dos problemas, na minha opinião, é a confusão que se faz entre 
democracia e tratamento igualitário. Quando um surdo é tratado da 
mesma maneira que um ouvinte, ele fica em desvantagem. A 
democracia implicaria, então, no respeito às peculiaridades de cada 
aluno – seu ritmo de aprendizagem e necessidades particulares. (grifos 
nossos) 

 
A proposta governamental atual é colocar os alunos surdos em salas de aula 

regulares junto com professores e colegas ouvintes, todos sem o devido preparo 
para trabalhar e conviver com surdos. A LIBRAS deve ser a primeira língua 
adquirida pelas pessoas surdas com uma perda auditiva a partir de “severa”, 
por ser uma língua natural, plenamente desenvolvida, que assegura uma 
comunicação completa e integral. Diferentemente da língua oral, a LIBRAS 

permite que as crianças surdas se comuniquem normalmente. Os profissionais que 
atendem pessoas surdas precisam saber que elas utilizam a comunicação sinalizada 
e foi com este objetivo que as Instituições de Ensino Superior (IES) incorporaram a 
LIBRAS nos currículos dos cursos de Letras, Pedagogia e Fonoaudiologia, 
demonstrando respeito à legislação vigente desde 2002. 

A proposta da inclusão de portadores de necessidades educativas especiais 
em classes regulares é louvável, mas funciona como exclusão lingüística em 
muitos casos de alunos surdos incluídos sem o apoio de intérpretes e sem o 
uso de recursos visuais. Sem apoios pedagógicos e tecnológicos necessários, 
os alunos surdos acabam excluídos da plena comunicação e da real 
participação. 
 

CONCLUSÃO 
 Inclusão é direito, mas requer trabalho sério e articulado entre educadores, 
familiares e instituições educativas e laborais. O conjunto de portadores de 
necessidades especiais é extremamente heterogêneo e nem todos os casos podem 
ser beneficiados por uma inclusão indiscriminada que encaminhe pessoas com 
necessidades sensibilíssimas a contextos inadequados. Evidentemente, entre as 
pessoas surdas, existem aquelas que em determinado momento da escolaridade, 
querem o desafio de participar numa sala de aula de ouvintes. A inclusão, neste e 
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em outros casos, deve ser um direito facultativo a ser respeitado por qualquer 
instituição de ensino.  

A pluralidade de opções deve ser outro direito assegurado, seja para as 
pessoas surdas e suas especificidades lingüísticas, seja para os demais portadores 
de necessidades especiais. Entre estas opções, queremos defender aquela que 
nos parece imprescindível para a comunidade surda enquanto minoria 
lingüística: a preservação e o aperfeiçoamento das Escolas e Classes 
especiais para Surdos. São nestes espaços que a LIBRAS enquanto língua 

minoritária ganha vida própria. São nestes espaços que pessoas Surdas 
comprometidas com sua comunidade, podem exercer o direito de preservar uma 
cultura, fortalecendo uma identidade que não se envergonha da diferença e a partir 
desta, constrói imprescindíveis vínculos de solidariedade e resistência política a 
todas as formas de sabotagem daquilo que funciona em termos de bem comum 
neste país.  

Os espaços de convivência voltados para as pessoas surdas são a esperança 
de que um projeto de Educação Lingüística em LIBRAS seja possível tanto para 
alunos surdos, quanto para seus familiares, em sua maioria ouvintes, uma vez que 
estes também dependem do aprendizado desta língua para uma comunicação e uma 
convivência viáveis com seus filhos. 
 
NOTA 
 
1 O texto deste artigo é uma adaptação do segundo capítulo da minha dissertação de 
mestrado, editado por Omar Barbosa Azevedo, que também me ajudou a revisar todo o texto 
em língua portuguesa e escreveu alguns parágrafos para complementar os propósitos de 
defesa de um projeto de Educação Lingüística para os Surdos em seus espaços de 
convivência. Realizamos este trabalho juntos e as adaptações foram incorporadas com a 
minha autorização. 

 
 
REFERÊNCIAS 

 
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 4. ed. São Paulo: Hucitec, 

1992. 
______. Estética da Criação Verbal. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
BARBOZA, Heloisa H.; MELLO, Ana C. P. T. O surdo este desconhecido: 
Incapacidade Absoluta do Surdo-Mudo? Rio de Janeiro: Folha Carioca, 1998. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. A educação 
dos surdos. [Organizado por Giuseppe Rinaldi et al.]. Brasília: MEC/SEESP, 1997. 
FELIPE, Tanya A. Por uma tipologia de verbos em LSCB. Anais do Encontro Anual 
da ANPOL. Porto Alegre, v. 7, 1992. 
FERNANDES, Eulália. Linguagem e Surdez. Porto Alegre: Artes Médicas, 2003. 
GOLDFELD, Márcia A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva 

sócio-interacionista. São Paulo: Plexus, 1997. 
PIERCE, Charles S. Semiótica e filosofia. São Paulo: Cultrix, 1972. 
QUADROS, Ronice M. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1997. 
QUADROS, Ronice M.; KARNNOP, Lodenir B. Língua de sinais brasileira: estudos 
lingüísticos.  Porto Alegre: Artmed, 2004. 
REBOUÇAS, Larissa S. Cartilha: Vamos aprender LIBRAS - Língua Brasileira de 
Sinais. Salvador, APADA, 2002. 



 

 

SÁ, Nídia R. L. de. Cultura, poder e educação dos surdos. Paulinas, São Paulo, 
2006. 
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de lingüística geral. São Paulo: Cultrix, 1987. 
SILVA, Tomaz T. Currículo e identidade social: territórios contestados. In: ______. 
(org.). Alienígenas na sala de aula. Petrópolis: Vozes, 1996. 
SKLIAR, Carlos (org.). Educação e exclusão: Abordagens sócio-antropológicas em 

educação especial. Porto Alegre: Mediação, 1997. 
______. Os estudos surdos em educação: problematizando a normalidade. In: 
______.  (org.). A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 
1998. 
STOKOE, William C. Sign language structure: An outline of the visual communication 
systems of the American deaf. Studies in linguistics: Occasional papers, n. 8. 

Buffalo: Dept. of Anthropology and Linguistics, University of Buffalo, 1960.  
STOKOE, William C. Dictionary of American Sign Language on Linguistic 
Principles. Linstok Press, 1976.  
VYGOTSKY, Lev S. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 

1998. 
__________. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1993.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

19 

 

 
A EDUCAÇÃO ESCOLAR DA PESSOA SURDA EM  SALVADOR: DAS CLASSES 

WÍLSON LINS À POLÍTICA DE INCLUSÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 
CULTURA 

 
 

                                                                                           Elzeni Bahia Góis de Souza 
 
RESUMO 
Este artigo objetiva inventariar e reconstituir um pouco a gênese da educação escolar da população 
surda em Salvador a partir da segunda metade do século XIX. Foi inicialmente elaborado para atender 
a um Seminário solicitado à um grupo de alunas do curso de pedagogia da FACED/UFBA como um 
dos requisitos a conclusão da disciplina Educação de Surdos em 2007. Essas alunas tinham que 
organizar uma exposição sobre a Educação de Surdos na Bahia, mas, não conseguiram encontrar 
material escrito sobre o assunto. Essa falta motivou a autora  a organizar  dados já coletados sobre o 
tema para o trabalho das alunas. A produção ora apresentada, parte do olhar da autora professora-
pesquisadora e alfabetizadora surdos de uma escola estadual soteropolitana entre 1999 e 2003. Para 
fundamentar essa pesquisa, foram reunidos fragmentos que compõem a memória da educação dessa 
população nessa cidade, como  informações contidas na dissertação de Oliveira (2003, p. 35 -37); 
uma portaria de criação das classes Wilson Lins para surdos; depoimentos de pessoas que fundaram 
instituições que cuidam da educação deles; textos de autores que especializados em História da 
Educação Especial; consultas às Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 4.024/61, 7.692/71 
e a 9.394/96. Os dados que o fundamentam quantitativamente estão nos sites das Secretarias de 
Educação do Estado e desse Município .Pretende-se com esse trabalho fomentar a continuidade e o 
aprofundamento desse tema buscando respostas mais precisas que levem a analisar criticamente e 
compreender questões que compõem memória do processo de escolarização dessa população. 
 
Palavras-chave: História. Educação. Surdos 

 
1. Introdução 

A educação do surdo em Salvador e, provavelmente na Bahia, parece não 
diferir muito da história da educação popular para as minorias afetadas por alguma 
limitação física, intelectual ou neurosensorial. O direito das pessoas com deficiência 
à educação escolar é relativamente recente no Brasil, mais ainda no referido Estado. 
Para situar historicamente esse texto, faz-se necessário buscar referências desse 
tema a partir de outros espaços. 

No ocidente é a partir do século XVI que podem ser encontrados registros 
das primeiras tentativas de educação para os não ouvintes. Antes estavam restritos 
aos mosteiros, aos cuidados das congregações religiosas. Muitas famílias os 
mantinham escondidos nos recessos dos lares ou recorriam a instituições de 
caridade. Além disso, mães que não desistiam de lutar para que os seus filhos 
tivessem acesso à educação, criavam associações e buscando várias formas de 
educá-los.  

 
A educação dos surdos no Brasil foi iniciada formalmente com a fundação do 

Instituto Imperial de Surdos-Mudos em 1857 que é atualmente, o INES – Instituto 
Nacional de Educação de Surdos. Esse Instituto até hoje, é uma referência a 
governamental brasileira para os não ouvintes.  

Ao tecer considerações a cerca da história da educação dos surdos em 
Salvador, faz-se necessário descortinar um pouco do cenário político econômico e 
social brasileiro, baiano e mundial ao final década de 1950. É importante relatar 
também, como nessa época se configurava em o cenário educacional, social e 
político mundial naquele momento.  



 

 

O recorte epistemológico em relação a essa década, é devido à grande 
efervescência econômico-político e sócio-cultural no planeta que nesse período 
experimenta o fim da segunda guerra mundial, seguida do terror morno da guerra fria 
entre as duas super-potências da época.  

No Brasil foi criada a Petrobrás, inaugurada a primeira TV, Getúlio Vargas 
elegeu-se como presidente, renunciou e suicidou-se em seguida; foram realizadas 
reformas em vários ministérios (fazenda, trabalho e justiça); JK-Juscelino Kubitschek 
de Oliveira elegeu-se presidente do Brasil; ampliou-se o surto industrial brasileiro 
com a criação do Grupo Executivo da Indústria Automobilística - GEIA; deu-se início 
a construção da capital do Brasil que também conquistou a Copa do Mundo na 
Suécia. Foi também o momento em que JK rompeu com o Fundo Monetário 
Internacional e aprovou o projeto de criação da SUDENE - Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste e enfrentou uma rebelião da Aeronáutica dando início 
aos anos de chumbo da do regime ditatorial no Brasil. Foi considerado também o 
início da imposição do colonialismo norte americano aos países subdesenvolvidos 

Em relação à educação, entrava em vigor, LDB – Lei de diretrizes e bases da 
educação Nacional º 4.024/61 com doze anos de atraso devido ao litígio entre a 
educação privada e as lutas pela educação pública. 

Na educação dos Estados Unidos da América John Dewey, difundia o 
pragmatismo através da Escola Ativa seguida no Brasil, pelo educador baiano, Anísio 
Teixeira que para muitos, um gestor progressista da educação brasileira que lutava 
pela escola pública, e laica, para outros, um ―americanófilo‖ higienista deslumbrado 
com o progresso da América do Norte. Era também aluno e seguidor fiel das idéias 
de Dewey, implantando-as como intelectual e gestor público da pasta da educação 
na Bahia. 
 
2. Desenvolvimento 
2.1. O Brasil a Bahia e a Educação de Surdos no Século XX 

O Estado da Bahia que passara por um longo período de decadência sócio-
econômico e cultural começou a contar com investimentos do governo de JK que 
realizava o processo de redemocratização do Brasil principalmente com a criação da 
Petrobrás. Esta realização foi impulsionada também, com a descoberta do petróleo 
no subúrbio soteropolitano na região do Lobato, assim batizado em homenagem 
precursor da literatura infantil o paulista José Renato Monteiro Lobato.  

Todo esse movimento reclamava investimentos, especialmente para formar 
mão-de-obra especializada. Por extensão, a educação nesse Estado, foi beneficiada.  
Afinal,  Anísio Teixeira além de um entusiasta da educação, era um gestor muito 
influente no governo de Octávio Mangabeiras. Por essa razão pode realizar muitas 
das suas propostas para a melhoria desse setor na Bahia que tinha mais de 50% da 
população analfabeta.  

Após Anísio Teixeira ter conhecido de perto o processo de desenvolvimento 
educacional nos EUA, tornou-se comum enviar professores brasileiros para aprender 
com os norte-americanos o que era tido como uma forma melhor de ensinar. Era 
imprescindível reestruturar as escolas baianas, realizar pesquisas para saber 
quantos e quais eram os docentes qualificá-los. Ao retornarem daquele país, esses 
mestres poderiam ser ―multiplicadores‖ das inovações apreendidas. A criação da 
Escola Normal em Caetité, a sua cidade natal no interior da Bahia, foi uma dessas 
realizações.  

A idéia de Teixeira e escolanovistas como Afrânio Peixoto, Fernando 
Azevedo, Lourenço Filho e outros que defendiam que a educação deveria ser de 
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base científica, pública, laica e para todos, o que indiretamente, contemplaria mais 
tarde a escolarização dos surdos. Isso pode ser compreendido a partir da 
implantação das Campanhas de Educação para pessoas com deficiências como a 
CESB – Campanha Nacional de Educação do Surdo; a CENEC - Campanha 
Nacional de Educação para Cegos e a CADEME - Campanha Nacional de Educação 
para Deficientes Mentais e do Curso Normal de Formação de Professores, o primeiro 
da América Latina para educá-los.  
              De acordo com ROCHA (2008, p. 02). Essas campanhas se consolidaram 
como as primeiras iniciativas de políticas públicas em nível nacional destinada a essa 
população. Elas foram implantadas pela diretora do INES, a Profª. Ana Rímoli de 
Faria Dória, quando Anísio Teixeira, era gestor do INEP – Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais ao final da década de 1950. Fatos como este 
possibilitam o entendimento que deve ter havido alguma colaboração do educador 
baiano nas decisões que culminaram em algum atendimento educacional à pessoa 
surda naquele momento histórico. 

Mesmo com essas iniciativas do poder público, uma das primeiras leis 
brasileiras a tratar da educação dos excepcionais, termo em voga à época, foi a 
LDB nº4.024/61, no início da década de 1960. Essa Lei dispõe sobre o 
enquadramento da educação da pessoa com deficiência no sistema regular de 
ensino, embora não garantisse o financiamento, deixando espaço para a efetivação 
de convênios com instituições de ensino privado através de bolsas de ensino aos 
estudantes. Isso pode ser percebido nos dois artigos do texto da LDB 4.024/61.  

No Capítulo X, Artigo 88 lê-se: ―A educação dos excepcionais deve, no que 
for possível enquadrar-se no sistema geral da educação, a fim de integrá-los á 
comunidade‖. Importante lembrar que até então a educação dessas pessoas ocorria 
ainda mais precariamente, e, à margem do sistema de ensino brasileiro.  

No Artigo 89 do mesmo capítulo, chama atenção para o ―tratamento 
especial‖ com subvenções e empréstimos às iniciativas privadas que fossem 
consideradas eficientes pelos Conselhos Estaduais de Ensino. É notório a limitação 
da responsabilidade do poder público para com a escolaridade dessa população, 
mesmo quando o médico italiano Girolamo Cardamo ainda no século XVI havia 
declarado que ― A surdez por si mesma, não afeta a capacidade de aprender‖ como 
afirma SOARES (1999) na apresentação do seu livro A Educação do Surdo no 
Brasil.  
               
2.2 Primeiros Investimentos na Escolarização de Surdos de Salvador e 
Formação de Professores 
              Salvador, primeira cidade planejada do Brasil e fundada em 1549, foi 
construída para consolidar-se como uma fortaleza bélica da coroa lusitana. Era na 
sua origem também, centro administrativo e entreposto comercial de onde 
governava Tomé de Souza representante da corte portuguesa.  A educação a cargo 
dos jesuítas que vieram com o governador geral tinha como objetivo a catequização 
dos índios para convertê-los ao catolicismo. Comandados padre Manoel da 
Nóbrega, fundaram uma escola elementar de ler e escrever aos meninos indígenas. 
Mais tarde construíram o Colégio dos Meninos de Jesus situado no Terreiro de 
Jesus.  Entretanto, a Professora Antonietta D‘Aguiar Nunes, relata que  
 

   Antes mesmo de construída a cidade do Salvador, em 1549, o irmão 
Vicente Rodrigues  já ensinava doutrina aos meninos e tinha escola de ler 
e escrever na povoação do Pereira, vila criada em 1535 pelo falecido 
capitão donatário Francisco Pereira Coutinho.                                                                                                     



 

 

(NUNES (2008, p. 01) 
 

              Importante lembrar que esse artigo trata da educação enquanto 
escolarização e no caso dos jesuítas, da educacão nos moldes europeus. Pois é 
sabido que os índios, muito antes dos portugueses, educavam os seus filhos, a 
partir da tradição oral, mesmo sem haver construído escolas. 

 A educação em Salvador passou pela Ratio Studiorum jesuítica, pelas Aulas  
Régias de Pombal, a Educação Nova de Anísio Teixeira até a criação de uma 
secretaria de educação nesse município, nos idos de 1959 portanto, 410  anos 
depois da fundação dessa cidade. Apesar da lutas pela universalização do ensino, 
somente após a segunda metade do século XX se tem registros a respeito da 
educação pública para a pessoa com deficiências, a exemplo da implantação das 
classes de aulas para os surdos. 
Um dos raros documentos que registram um pouco do percurso da educação dos 
surdos na Bahia é a dissertação de mestrado de Oliveira (2003, p. 35), intitulada A 
Sala de Aula Inclusiva: Um Desafio á Integração da Criança Surda. As 
investigações dessa autora revelam que em 1959 em Salvador algumas docentes 
da rede pública estadual como as professoras Aldímia Maria de Jesus, Glícia Silva 
Morais, Maria Isméria Guanaes, Valdívia Aquino e Jandira da Silva Freire se 
submeteram a uma seleção para testar os conhecimentos. Ao serem aprovadas, 
foram encaminhadas pelo governo Estadual para o INES no Rio de Janeiro a fim 
de realizarem uma capacitação para ensinar os surdos baianos. Elas ficavam 
internas no próprio Instituto enquanto realizavam o Curso de Especialização de 
Professores Primários para Surdos que tinham uma duração de dois anos.  

Durante a  pesquisa, Oliveira localizou o currículo organizado para a 
formação para os professores expondo a concepção de educação  em vigor na 
época. 

 
Nessa formação, faziam parte do currículo as seguintes matérias: A Arte e 
o Surdo, Educação Comparada, Física do Som, Higiene Geral, História da 
Educação do Surdo, Inglês, Música e Canto Orfeônico, Sociologia e 
Serviço Social, Didática Especial, Noções de Psicologia, Psicologia 
Aplicada a Criança Surda, Psicologia da Linguagem, Psicometria, Noções 
Fundamentais de Audiologia (fisiologia da audição e fala), Patologia da 
Audição e da Fala, Anatomia da Audição e da Fala, Audiologia, Noções de 
Audiometria, Acústica Aplicada, Fonometria, Aparelhagem para o 
Treinamento da Audição e da Fala, Prótese da Audição, Português 
(complementação dos estudos relacionados com a educação dos surdos – 
sintaxe, fonética aplicada, emissão, impostação de voz, articulação, 
dicção, fonemografia, didática do ritmo e terapia da linguagem, jogos e 
recreação, atividades artísticas, parte técnica e parte prática) e Prática de 
Ensino. Para essa formação, todas as professoras recebiam bolsa de 
estudo fornecida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

                                                                                             OLIVEIRA (2003, p. 35) 
 

Ao concluírem o curso, e, de posse da certificação de Especialistas, 
retornavam a Salvador para formar as turmas que deveriam ensinar. Tinham que 
recrutar estudantes para formar as Classes de Educação de Surdos Wilson Lins. 
Isso, em agosto de 1959, quando o secretário de Educação da Bahia no governo de 
Juracy Magalhães (1959 a 1963) era o próprio Wilson Lins e quando no Brasil 
estava em pleno vigor as campanhas pela educação dos deficientes. Até então, o 
atendimento educacional destinado a essa população ainda se efetivava a partir das 
iniciativas de suas famílias ou de entidades religiosas e de caridade. Educação era 
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fruto da benevolência de alguns, não se constituindo ainda num direito como queria 
Anísio Teixeira. 

Apesar de ser importante a tardia disposição do governo baiano em investir 
na educação formal dos não ouvintes, a credibilidade na capacidade educativa dos 
surdos era bem pequena. Mesmo tendo investido na formação docente, não foi 
criada sequer uma escola para esses sujeitos. OLIVEIRA (2003, p. 35), afirma que 
eram salas de aula que funcionavam num hospital pertencente à Fundação Santa 
Luzia, localizado no bairro de Nazaré na Praça Almeida Couto nessa capital.  

          O fato de essas classes funcionarem anexas a um hospital que tratava os 
problemas relacionados à visão, ouvidos e garganta devia-se à filosofia oralista 
utilizada na educação da época, não somente no Brasil. Na maioria dos países 
desenvolvidos existia a promessa de reabilitar todos aqueles que não se 
enquadravam no padrão da ―normalidade‖. A medicina, o direito e a psicologia eram 
responsáveis pela cura e reabilitação dos ―anormais‖ como eram chamados. 
Segundo as descobertas de Verônica dos Reis Mariano Souza,  

 
Profissionais da saúde e do direito, no século XIX e início do século XX 
revestidos do poder que lhes conferiam seus próprios estatutos, expressam a 
concepção da pessoa surda com base em preconceitos quando dizem: a 
parada de desenvolvimento ou lesão que de nascença provoca a surdo-
mudez, já é um indício grave de degeneração.   SOUZA (2007, p. 01) 
 

Para os surdos, a educação institucional/especial não tinha compromisso 
com o processo de escolarização.  O que prevalecia era a visão clínica da 
deficiência. Daí, o empenho reabilitá-los, através dos intensivos e dispendiosos 
treinos com a voz, utilizando para isso, os resíduos auditivos, em detrimento da 
aprendizagem escolar. 
              As disciplinas da grade curricular dos cursos de Especialização de 
Professores Primários do INES revelam que esse Instituto tinha como prioridade o 
treinamento da oralidade, de aprendizagem da língua oral visto que era proibido 
usar a língua de sinais nas salas de aula. A profª. Ana Rímoli, diretora do INES era 
uma defensora do ensino da língua oral para os surdos. Entretanto, de acordo com 
OLIVEIRA (2003, p. 36), ao assumirem suas turmas em Salvador era permitido que 
as professoras com formação essencialmente oralista adaptassem o currículo de 
acordo com a realidade de suas salas de aulas, desde que fossem fiéis à grade 
curricular obrigatória.  
              Nessas classes, os estudantes surdos eram submetidos a exercícios 
respiratórios, fonoarticulatórios, impostação da voz para treinarem a fala e a leitura 
labial. Se conseguissem falar, poderiam aprender a ler e a escrever. Isso muito 
raramente acontecia. A educação enquanto escolarização, formação acadêmica 
não era ainda uma prioridade nas salas de aula para não ouvintes. 
              A autora acima citada ainda afirma que os estudantes surdos eram também 
atendidos no Centro de Logopedia da Fundação Santa Luzia. O foniatra dessa 
instituição avaliava a evolução dos discentes e orientava as professoras em relação 
aos procedimentos que deveriam dispensar-lhes. OLIVEIRA relata que além ensinar 
aos surdos, 

 
(...) as professoras ainda tinham a responsabilidade e ministrar aulas 
públicas com a presença de alunos do Curso de Medicina, que lhes dirigiam 
diversas perguntas pertinentes à surdez e ao processo de aquisição da 
linguagem oral, dentre outras questões. OLIVEIRA (2003, p. 36) 

 



 

 

2.3 Escola Wilson Lins: Primeira Escola para Surdos em Salvador.  
              A década de 1970 no Brasil, entra em vigor a LDB -Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional nº 7.692/71, em pleno regime ditatorial cujo Presidente da 
República era Emílio Garrastazu Médici. Essa Lei trata da a do ensino de 1º e 2º 
graus da educação brasileira consolidando o modelo de educação tecnicista no País 
de acordo com um desenvolvimento econômico mais condizente com o mercado 
internacional.  

No que diz respeito à educação da pessoa com deficiência apenas o Artigo 
9º dessa Lei, refere-se aos deficientes, termo utilizado nesse período, quando 
declara: 

Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se 
encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 
superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas 
fixadas pelos competentes Conselhos de Educação.  BRASIL, LDB nº 
7.692/71 
 

              Apesar de incipiente para o atendimento educacional a essa população e 
não referir-se aos surdos e cegos, dando a entender que eles eram deficientes 
físicos, essa lei é um passo importante para a educação dessas pessoas. Afinal, o 
poder público não tinha mais como ignorá-los. Para os governantes, muitos deles 
tinham condições de serem reabilitados também através da educação, e, assim 
desonerar a previdência pública e privada, incluindo-os como mão-de-obra para o 
País.  
                 Em decorrência da LDB 7.692/71, foi criado o CENESP – Centro Nacional 
de Educação Especial através do decreto nº 72.425, de 3 de julho de 1973 ligado ao 
Órgão Central de Direção Superior, com a o objetivo de promover em todo o território 
nacional, a expansão e melhoria do atendimento aos excepcionais. Importante 
ressaltar que essa ―melhoria‖ não tenha atendido à maioria das pessoas com 
deficiências.                                                           

Na Bahia, ainda nesse contexto, existiam poucas escolas. A maioria 
funcionava em casas alugadas, sem qualquer infraestrutura que viabilizasse um 
ensino eficiente e com o mínimo de conforto.  É essa a situação revelada na obra de 
Anísio Teixeira ainda em meados da década de 1920. Apesar do esforço desse e de 
outros educadores baianos, pouco se fez nesse intervalo de tempo, evidenciando o 
descaso político para com a educação baiana. Exemplo disso são as quatro 
mudanças (1959, 1968, 1970 e 1992) que as Classes Wilson Lins foram submetidas 
desde a sua criação em 1959. Somente em foi elevada à condição de Escola 
através do decreto nº 9.301 do D.O.E. de 06 de junho de 1972.  

Em 29 de maio de 1992 que a referida escola foi assentada num prédio de 
propriedade do governo estadual. Fatos como esses, expõem o descaso dos 
poderes públicos com a educação das minorias e ainda infelizmente é realidade. 
Desde então, a Wilson Lins funciona à Rua Raimundo Pereira Magalhães, S/N no 
bairro de Ondina na orla soteropolitana. 
 
2.4. A Importância das Associações de Atendimento Educacional aos Surdos 
em Salvador  

Paralelo a esses acontecimentos formava-se uma associação de surdos 
nesta cidade, que é hoje o CESBA – Centro de Surdos da Bahia. Ele foi inaugurado 
em 1979 e desde então, tendo como objetivo resgatar a cidadania da pessoa surda 
através de atividades esportivas, lazer, cursos de LIBRAS e encaminhamento dos 
surdos ao mercado de trabalho.  
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Deve-se frisar que o CESBA não trabalha especificamente com a educação, mas 
em outros momentos da história, tentou firmar uma escola, porém sem sucesso. 
Muito raramente obtiveram apoio do poder público. Do ponto de vista financeiro, 
essa associação conta com os próprios surdos e suas famílias.  

Outra instituição que muito contribuiu e ainda contribui para a educação de 
surdos em Salvador é a APADA – Associação de Pais e Amigos de Deficientes 
Auditivos da Bahia. Esta entidade fundada oficialmente em junho de 1983 tem uma 
história bastante singular.  

A Srª Marizandra Dantas, diretora da entidade relatou (por telefone) que a 
APADA baiana foi criada por ela e um grupo de pais. Esses sujeitos estavam algum 
tempo lutando para que os seus filhos surdos tivessem acesso a uma educação 
decente. Primeiro, tentaram formar uma escola junto com o CESBA, mas, não 
tiveram sucesso. Os objetivos dessa associação eram diferentes dos seus. Sua 
prioridade não era a escolarização. Era mais voltado para a assistência social como 
um todo. 

A diretora da APADA-Ba afirmou que o grupo chegou a alugar uma casa 
com os próprios recursos para reunirem-se e organizar o início dos trabalhos. Por 
conta disso, a Prof. Dirlene Mendonça que era secretária de educação na época 
cedeu alguns professores para formar a escola. Porém, esses profissionais não 
tinham qualquer qualificação para trabalhar com os estudantes surdos.  

Mais uma vez tiveram que adiar temporariamente os objetivos. Era final da 
década de 1979, e, muitos dos interessados do grupo inicial, haviam desistido. Uns 
enviaram seus filhos para o INES no Rio de Janeiro. Os poucos que ficaram, dentre 
eles, a Srª Angélica Rebouças, que é vice-diretora da APADA - Ba, continuaram o 
desafio construir uma instituição que oferecesse um ensino cada vez mais 
qualificado aos seus estudantes.  

Atualmente, a APADA - Ba,  conta com uma escola para surdos e com 
professores da prefeitura de Salvador e do governo estadual através dos convênios 
firmados. Realiza seminários sobre a educação dos não ouvintes. Além 
disponibilizar a  educação formal, os prepara encaminhando-os ao mercado de 
trabalho e oferecendo periodicamente cursos da LIBRAS - Língua Brasileira de 
Sinais para professores e estudantes que tenham interesse. 
 
2.5. A Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Inclusão da 
Educação de Surdos no Sistema de Ensino Brasileiro e Baiano  

A década de 1990 foi marcada pelas idéias de integração e ou inclusão da 
pessoa surda na escola comum. A Declaração de Salamanca em 1994; a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996; a orientação do MEC – 
Ministério da Educação e Cultura de incluir o surdo nas salas de aula do ensino 
regular contribuíram para a inserção da educação da pessoa surda no sistema de 
ensino brasileiro, que até então ocorria em paralelo, à margem dos direitos da 
educação geral. 

A colocação dos surdos nas salas de aula de ouvintes modificou o cenário 
da educação brasileira e baiana de um modo em geral, e, em especial daqueles que 
foram acometidos pela surdez. A partir dessa política começaram a se desmontar 
as escolas especiais para surdos, dispersando-os em escolas comuns, desprovidas 
de quaisquer preparos para atender aos direitos específicos dessa população. 
              Com o processo de ―inclusão‖ dos surdos em escolas ―regulares‖ ao final 
de 2005, a Escola Wilson Lins em Salvador, foi transformada em CAS - Centro de 
Atendimento aos Surdos. Passou então a responsabilizar-se pela educação do não 



 

 

ouvinte da alfabetização ao 5º ano (antiga 4ª série) do Ensino Fundamental e 
prestando também, serviços de apoio aos estudantes e aos professores, através de 
cursos e atendimento psicopedagógico, aulas de LIBRAS e Língua portuguesa.  

De acordo com a SECULT – Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
existe atualmente na rede Municipal de ensino de Salvador, um total de cento e 
quatro estudantes surdos da educação infantil à educação de jovens e adultos, 
distribuídos em três escolas: A Escola Municipal Parque São Cristóvão, a Escola 
Municipal Dr. Fernando Montanha Pondé e a Escola Municipal Maria Felipa, além 
de convênios com instituições como AESOS – Associação de Educacional Sons no 
Silêncio e a APADA. Como ainda são escassos profissionais intérpretes da LIBRAS, 
de professores proficientes nessa língua e  muitos surdos estudantes não tiveram 
acesso a LIBRAS  e nem são oralizados, pode-se imaginar a qualidade da 
educação disponibilizada para essa população nessa capital. 

De acordo com os dados da SEC/MEC/INEP de 2007, a rede estadual, 
atendia a 2.687 estudantes na Bahia. Em Salvador, ainda não foi possível localizar 
dados específicos e mais atualizados nesse sentido. Instituições como a AESOS – 
no Imbuí; os Colégios Estaduais Rafael Serravale, na Pituba; o Luís Vianna Filho, 
em Brotas; o Victor Soares, em Itapagipe; o João das Botas, na Barra; o Rui 
Barbosa, em Nazaré; o Visconde de Cayru, no Cabula; o Oswaldo Cruz, no Rio 
Vermelho e o Dona Maria Mora, em Cajazeiras também disponibilizam os serviços 
educacionais para os surdos em Salvador, além de outras cidades no interior.  

A partir do final da década 1990, o governo estadual baiano através do 
Instituto Anísio Teixeira, órgão ligado à SEC/BA contratou palestrantes e 
professores das universidades para difundir a idéia de educação bilíngüe, uma 
filosofia fundamentada nos aspectos políticos e culturais da educação de surdos. 
Nessa perspectiva contempla-se o ensino e o uso da língua de sinais para falar e da 
língua portuguesa (no caso do Brasil), para a leitura e escrita. 

 Porém, como a estrutura curricular e física de muitas das escolas estaduais 
soteropolitanas não foram adaptadas, o que restou foi a distorção dessa filosofia 
que ainda não se efetivou na prática de maneira satisfatória. Além do mais, alguns 
desses cursos tinham apenas 80 horas para que eles se preparassem para assumir 
classes que tinham surdos e ouvintes simultaneamente. Essa estratégia, 
independente de melhorar a qualidade da educação dos surdos foi importante para 
reduzir em muito os custos com esses estudantes. Fato é que estando dispersos 
em diferentes escolas, eles poderiam ser confundidos facilmente com um ouvinte 
que não ouve. Dificultaria uma provável articulação política.  Assim, diminuiriam as 
chances de conquistas mais efetivas de cidadania  

A autora deste texto relata que os estudantes surdos que eram atendidos no 
Colégio Estadual Georgina Ramos da Silva no bairro da Boca do Rio, por exemplo, 
tiveram a sala de aula extinta e foram mandados para outras escolas. Muito desses 
estudantes mesmo contra sua vontade, tiveram matricular-se em escolas comuns, 
por falta de opções que contemplassem a sua diferença cultural e lingüística  

Apesar do aumento do número de surdos matriculados nas escolas públicas 
nas últimas décadas, pode-se supor que na Bahia ainda tenha muitos deles fora da 
escola. As idéias de inclusão que dispersou os estudantes não ouvintes em várias 
escolas públicas, municipais ou estaduais na Bahia..  

Entretanto, o movimento pela inclusão foi e é importante para tirar do exílio 
doméstico e institucional as pessoas com algum tipo de deficiência, mas da forma 
como foi ainda é praticado, contribuiu para extinguir várias salas de aula para 
surdos em Salvador..   



 

 

 

27 

 

              De acordo com os relatos acima, observa-se que ainda hoje, a 
situação da Educação dessa população na Bahia, especialmente em Salvador, está 
muito aquém da qualidade desejada tanto pelos surdos, pelos docentes e suas 
famílias. A precariedade e a até ausência de políticas públicas efetivadas nesse 
sentido é um problema histórico. Estando em escolas especiais ou regulares, 
continuam submetidos ao analfabetismo funcional.  

Mesmo quando a duras penas concluem o ensino médio, mal conseguem a 
ler e a produzir um texto simples, muitas vezes sem condições de compreendê-lo na 
íntegra. Apesar do aumento do número de surdos matriculados nas escolas 
públicas nas últimas décadas, pode-se supor que na Bahia ainda tenha muitos 
deles fora da escola. As idéias de inclusão que dispersou os estudantes não 
ouvintes em várias escolas públicas, municipais ou estaduais na Bahia  

Apesar do aumento do número de surdos matriculados nas escolas públicas 
nas últimas décadas, pode-se supor que na Bahia ainda tenha muitos deles fora da 
escola. A dispersão dos estudantes não ouvintes em várias escolas públicas 
comuns, municipais ou estaduais na Bahia, até o presente não garantiram um bom 
desempenho acadêmico dos estudantes surdos. Basta ver a quantidade desses 
alunos que ainda estão em desvantagem em relação aos seus coetâneos ouvintes 
no mercado de trabalho.  

O poder público e alguns especialistas da educação parecem não perceber 
que se existem pessoas diferentes, elas, se quiserem, têm direitos a escolas que 
atendam às suas singularidades, sejam elas especiais ou não. Diferente de outros 
tempos, e, de acordo com LDB 9.394/96, a educação especial atualmente já é parte 
integrante do sistema da educação básica brasileira em todos os seus níveis e 
modalidades.  
 
3. Concluindo...  
               A história da educação brasileira revela que políticas públicas para a 
educação efetivam-se lentamente. Os avanços ainda que perceptíveis estão aquém 
das necessidades do País  Todavia, é mister reconhecer os benefícios das 
iniciativas que têm surgido atualmente. Elas são frutos de um processo de luta dos 
surdos, suas famílias e de alguns educadores que têm pressionado os governos 
para enxergá-los como cidadãos.  

 A regulamentação da LIBRAS através da Lei 10.346 de 24 de abril de 
2002; a criação do Curso à distância de Licenciatura Letras – LIBRAS ministrado na 
Universidade Federal da Bahia em convênio com o MEC; a realização do 
Congresso de Educação de Surdos na Bahia com alcance nacional;  a criação do 
Pré-vestibular para surdos na Universidade Estadual da Bahia; a criação de cursos 
à distância pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial para surdos 
traduzidos para a LIBRAS; as Diretrizes Operacionais para o Atendimento 
Educacional Especializado de 04 de outubro de 2009 e  outros cursos da Língua 
Brasileira de Sinais  em igrejas e instituições públicas como o Instituto Anísio 
Teixeira, são alguns exemplos de avanços ainda tímidos, porém, indispensáveis  à 
melhoria do ensino para o surdo.  Esses fatos representam também, algumas 
formas de alcançar a visibilidade antes não conseguida.  
              Ainda há muito por realizar no sistema educacional brasileiro.  Urge uma 
mudança radical na sua estrutura. Família, sociedade e governo precisam 
compreender que não pode haver saída honrosa para esse País, sem políticas 
públicas para uma educação de qualidade que contemple a todos, respeitando e 
atendendo à diversidade humana. A conclusão do Curso de Mestrado em Educação 



 

 

na Universidade Federal da Bahia por duas surdas em 2009 pode revelar um 
começo de um novo tempo para a escolarização dessa população.  
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Anexo 1 

 
Número de Alunos da Educação Especial por Dependência Administrativa, 
Bahia 1999-2007 
 

Fonte: SEC, MEC/INEP  

Supav / Coordenação de Acompanhamento, Avaliação e Informações Educacio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano 
Número de Alunos 

Total Federal Estadual Municipal Particular 

1999    11.816        -    3.716 2.305 5.795 

2000       10.881        -    3.759 2.170 4.952 

2001 13.594        -    3.179 2.360 8.055 

2002 14.333        -    2.922 2.549 8.862 

2003      15.306        -    2.690 3.062 9.554 

2004 16.458        -    3.422 3.802 9.234 

2005 17.250        -    3.022 3.886  10.342 

2006 17.008        -    2.534  3.978 10.496 

2007 13.791        -    2.687  4.087 7.017 

 Taxa de 
Crescimento 
99-07 (%) 

16,71 -    -27,69  77,31 21,09 

javascript:launch


 

 

Anexo 2 
Educação Especial na Bahia - Dados Estatísticos - 2007 

Sudeb/ Diretoria de Ensino e suas Modalidades/ Coordenação de Educação 
Especial. 

 
Anexo 3 
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SALVADOR 

 
Fonte: www.smec.salvador.ba.gov.br/educação especial em números 

Categoria de 
alunos 

No. De alunos em 
escolas 
especializadas 

Alunos em 
classes 
especiais 

No. de alunos 
em classes 
comuns 

Total 

Deficiência 
Mental 

(estadual) 750  
(ONGs) 9.872 

150 45 1
0.817 

Deficiência 
Visual 

440    503 943 

Deficiência 
Auditiva 

283 (estadual) 
2.437 (ONGs) 

279 2.044 5.043 

Paralisia 
Cerebral 

220 20 12 252 

Condutas 
Típicas 

58 15 3 76 

Dificuldade de 
Aprendizado 

   150 60 210 

Deficiência 
Múltipla 

202       202 

Alunos em classes de Educação Especial 

Escola Quantidade 

 
0626 - MUNICIPAL DO PQ SAO CRISTOVAO PROF JOAO F DA CUNHA 
 

13 

  

 
0142 - MUNICIPAL DR FERNANDO MONTANHA PONDE  
 

174 

  

 
0740 - MUNICIPAL MARIA FELIPA  
 

26 

  

Total de Alunos: 213 

http://www.smec.salvador.ba.gov.br/educação
http://www.smec.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=457
http://www.smec.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=457
http://www.smec.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=457
http://www.smec.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=573
http://www.smec.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=573
http://www.smec.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=573
http://www.smec.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=676
http://www.smec.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=676
http://www.smec.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=676
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Anexo 4 

 
 
Alunos Portadores de Necessidades Especiais 

DEFICIÊNCIA 
Educação Infantil 

Ensino Fundamental 

Regular 
EJA 
SEJA I SEJA II 

TELE 
CURSO Creche 

Pré 
Escola 

Ens I Ens II 
1º 
SEM 

2º 
SEM 

1º 
SEM 

2º 
SEM 

DEFICIÊNCIA 
AUDITIVA 1 2 73 6 0 16 0 1 0 

Fonte: www.smec.salvador.ba.gov.br/educação especial em números. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smec.salvador.ba.gov.br/educação


 

 

A IMPORTÂNCIA DO LAZER NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE 
PESSOAS SURDAS 

 
Suzana Alves Nogueira1 

Miguel Angel Garcia Bordas2 

RESUMO 
Esta pesquisa trata de uma investigação com o objetivo de analisar as contribuições do lazer no 
processo de ensino e aprendizagem das pessoas com surdez, destacando a importância que o lazer 
exerce sobre a vida das pessoas que apresentam essa deficiência. É importante destacar que neste 
trabalho a perspectiva do lazer é discutida dentro da educação sistemática, realizada, principalmente 
dentro do ambiente escolar, e que a intenção do mesmo não é condenar uma educação na 
perspectiva do trabalho, mas fazer uma reflexão acerca da necessidade do ambiente escolar em 
contemplar uma educação através do lazer, já que o mesmo traz contribuições significativas para a 
vida dos aprendizes surdos. Como opção teórico-metodológica, este estudo foi baseado na pesquisa 
bibliográfica que é desenvolvido com base em material já elaborado, constituído principalmente de 
livros e artigos científicos. Ficou evidenciado que o lazer é favorável no processo de ensino e 
aprendizagem visto que as áreas abrangidas pelo lazer são as de interesses artísticos, intelectuais, 
físicos, manuais, turísticos e sociais, entretanto, é necessário que haja uma reformulação dos atuais 
modelos de participação escolar dos alunos com surdez, que inclua uma ação a ser desenvolvida 
através do lazer, na qual sejam oportunizadas as diversas possibilidades de participação social e de 
auto-realização através do lazer e por isso a escola necessita ter uma grade curricular educativa que 
permita aos alunos surdos identificarem e conhecerem seus próprios objetivos e valores do lazer. 
 
Palavras-chave: Surdez. Lazer. Escola. Aprendizagem. Interação. 
 

1 Introdução 

Percebe-se que a escola é um espaço que se constitui como alicerce na 
sociedade para o desenvolvimento das pessoas da própria comunidade em que se 
integram, concebendo o local onde se criam condições para promover, de maneira 
organizada, as aquisições consideradas fundamentais para o desenvolvimento da 
criança. Entretanto, a escola não pode desconsiderar o lazer como processo de 
formação, pois será tarefa da mesma proporcionar aos alunos conhecimentos e 
oportunidades para que eles possam viver, conviver e trabalhar, dando sentido às 
suas vidas. E hoje em dia, não podemos alcançar estes objetivos simplesmente pela 
óptica de uma educação para o trabalho, mas paralelamente por uma de educação 
para o lazer. 

É mencionado por Requixa (1979) que a educação é vista na perspectiva de 
precioso meio para o desenvolvimento, e o lazer, uma importante ferramenta para 
estimular o indivíduo a desenvolver-se, a aperfeiçoar-se, a ampliar os seus 
interesses e a sua esfera de responsabilidades. Portanto, observa-se que o domínio 
do trabalho na estruturação social passa a ser questionado e surgem idéias que 
colocam o tempo livre, o ócio e o lazer no papel de elementos estruturantes do novo 
contexto social.  

É importante destacar que a educação de pessoas surdas é um tema bem 
discutido em todos os seguimentos da sociedade, entretanto, algumas problemáticas 
estão atreladas ao processo de escolarização dessas pessoas. De acordo com as 
reflexões de Lacerda (2006) pesquisas desenvolvidas no Brasil e no exterior indicam 
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que um número significativo de alunos surdos que passaram por vários anos de 
escolarização apresenta competência para aspectos acadêmicos muito aquém do 
desempenho de alunos ouvintes, apesar de suas capacidades cognitivas iniciais 
serem semelhantes. Por isso, uma evidente inadequação do sistema de ensino é 
denunciada por estes dados, revelando a urgência de medidas que favoreçam o 
desenvolvimento pleno destas pessoas. 

Em relação à essa questão, é relevante mencionar que o lazer pode ser 
percebido como um aspecto que favorece esse desenvolvimento nas pessoas 
surdas, visto que Marcellino (2006) vai evidenciar em suas obras que as atividades 
de lazer devem atender o ser humano na sua totalidade, e por isso pode-se fazer 
uma relação com os aspectos motores, cognitivos e sócio-afetivos que podem ser 
alcançados com as atividades de lazer, já que através das mesmas pode-se resgatar 
a ludicidade, além trabalhar com as habilidades motoras, aprimorar as aquisições 
cognitivas e ressignificar valores atitudinais, o que irá contribuir no processo de 
formação integral das pessoas com surdez. 

Ao tratar de discussões concernentes ao lazer, é comum encontrar na 
literatura diversos estudos (CUNHA, 1987; MASCARENHAS, 2005; TAFFAREL, 
2005) que versam sobre a explicação do lazer como prática social, das políticas 
públicas do lazer e da produção do conhecimento referentes ao lazer no contexto do 
modo capitalista. Mas, estudos que abrangem o lazer no âmbito educacional para as 
pessoas surdas são escassos, especificamente trabalhos que identifique e analise a 
educação para pessoas com essa deficiência na perspectiva do lazer, o que se 
constitui como uma relevância científica dessa pesquisa. 

Diante dessa realidade o foco deste ensaio é investigar acerca da relação do 
lazer com a deficiência, tendo como objetivo analisar as contribuições do lazer no 
processo de ensino e aprendizagem das pessoas surdas. 
 
2 Aspectos conceituais acerca do lazer 

É perceptível que o termo lazer tem sido utilizado ao longo do tempo como o 
inverso das obrigações principalmente do trabalho produtivo. O mesmo é 
considerado constantemente como sinônimo do ―não-trabalho‖, tempo livre, ócio que 
são destinados ao entretenimento, recuperação de energias, evasão das tensões e 
ao esquecimento dos problemas que permeiam a vida diária. A partir dessa 
realidade, é importante trazer o entendimento do conceito de lazer defendido nesta 
pesquisa, visto que sua definição varia de autor para autor. 

A expressão lazer é relativamente nova, entretanto, desde eras mais remotas 
que há preocupações com atividades de caráter lúdico, conhecidas com outras 
nomenclaturas como diversão, prazer e diversão, que são termos imbricados no 
lazer. Porém, Gomes (2008) menciona que o acesso ao lazer não se limita apenas à 
execução de atividades voltadas para o divertimento e a relaxamentos alienantes, 
mas, sobretudo como um campo da vida humana provenientes de interações 
culturais, sociais, políticas, etc. Essa perspectiva nem sempre se encontra dentro da 
escola, pois muitos educadores consideram o lazer apenas como um momento que 
os alunos surdos ou ouvintes dispõem após cumprirem as tarefas realizadas dentro 
da sala de aula, e que nenhum tipo de produtividade pode ser feito durante o período 
de lazer. 

É mencionado por Marcellino (2006) que a expressão lazer não corresponde a 
critérios claros e bem definidos e por isso, muitas pessoas acreditam que o mesmo 
está restrito apenas às atividades de recreação ou aos eventos de massa, gerando, 
dessa forma, uma visão parcial e limitada das atividades do lazer.  



 

 

Esse mesmo estilo de parcialidade sobre a concepção de lazer também 
abarca a relação entre o lazer e seus valores, o qual é associado ao descanso e ao 
divertimento. Porém, o que precisa ser levado em consideração é o fato de que 
outros elementos devem ser considerados como possibilidades do lazer, que são 
justamente o desenvolvimento pessoal e social. (MARCELLINO, 2006).  É 
exatamente nesse aspecto que se encontra uma relevância em resgatar o lazer na 
educação dos surdos, pois as atividades de lazer sugerem não só o entretenimento e 
o descanso, mas permite que os indivíduos possam ter uma interação sócio-afetiva e 
um desenvolvimento subjetivo e igualitário. 

É importante destacar aqui o conceito defendido por Joffre Dumazedier, um 
estudioso dessa temática, que defende que o lazer traz conseqüências tão sérias 
sobre o trabalho, a família e a cultura que seria perigoso e inexato definir o lazer 
opondo-se apenas ao trabalho profissional. Em suma, o lazer, então, é definido por 
oposição ao conjunto das necessidades e obrigações da vida cotidiana, que 
corresponde a 

 
um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 
vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se 
ou, ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 
participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livra-se 
ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. 
(DUMAZEDIER, 2008, p. 32) 

 
Essa definição abordada por Dumazedier é bem prestigiado, entretanto, 

percebe-se que as atividades de lazer são destinadas apenas num momento 
determinado após cumprir as atividades, o que acarreta em limitações em seu 
conteúdo. 

Após as reflexões conceituais do lazer, presentes nas contribuições de vários 
autores (MARCELLINO, 2006; DUMAZEDIER, 2008; REQUIXA, 1979; CAMARGO, 
2008) vale ressaltar que nessa pesquisa o termo lazer é entendido como estilo de 
vida3 do indivíduo em que qualquer situação poderá se constituir em oportunidade 
para a prática do lazer, seja nas situações educacionais, familiares, sociais e 
trabalhistas. Portanto o conceito de lazer extrapola a concepção de que o mesmo 
possa ser vivenciado apenas num tempo determinado. É importante deixar claro que 
a partir deste conceito, este estudo não defende que a vida precisa ser apenas lazer, 
mas coloca em discussão que o fazer prazeroso e lúdico deve permear a vida das 
pessoas no sentido de melhorar a sua qualidade de vida. 

Nesse sentido é importante que haja um equilíbrio entre o trabalho e o lazer, 
onde as pessoas não permitam que a preguiça prevaleça em suas vidas a ponto de 
torná-las improdutivas, nem o trabalho se torne um vício a ponto de comprometer a 
qualidade de vida tão almejada pelos indivíduos. Portanto, o conceito de lazer 
defendido neste estudo está baseado na linha que enfatiza o aspecto atitude, 
segundo a qual o lazer é um estilo de vida e por isso qualquer situação poderá se 
firmar como uma possibilidade para a prática do lazer, e não no aspecto tempo que 
aborda o lazer como liberação do trabalho ou como tempo livre apenas. 

Marcellino (2006) é quem vai elucidar que os aspectos do tempo e da atitude 
estão associados ao lazer, sendo que o lazer analisado como atitude é marcado pela 
relação estabelecida entre o sujeito e a experiência que foi vivenciada. Já a análise 
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indivíduo, num grupo. Refere-se a tudo aquilo que se vive e se faz no cotidiano em todos os lugares (em casa, 
trabalho, família, etc.) 
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do lazer na perspectiva do tempo, abarca as atividades desenvolvidas no tempo 
desobrigado do trabalho ou do tempo livre, não só dos compromissos profissionais.  

 
3 Educação dos surdos na perspectiva do lazer  

É importante destacar que neste trabalho a perspectiva do lazer é discutida 
dentro da educação sistemática inclusiva, realizada, principalmente dentro do 
ambiente escolar, já que Marcellino (2006) diferencia a educação sistemática da 
educação assistemática que aborda os diversos processos de transmissão cultural, 
englobando toda a relação pedagógica, que não se limita às escolares. 

É visto que a educação costuma ocultar o direito ao lazer e observa-se que as 
escolas tendem a preparar a criança surda para a importância da profissão e do 
trabalho no futuro, isto é, preparam crianças e jovens para a vida adulta moldada 
pelo trabalho, porém não há orientação nesse processo para o uso adequado do 
tempo livre, um fator de vital importância para a edificação de um indivíduo 
equilibrado. Isso porque a escola, dentro de uma concepção moderna, está 
profundamente demarcada pelo paradigma da produção industrial, reiterando que 
atividade social dominante e determinante da configuração social é o trabalho. 

Camargo (2008) aponta para a importância do lazer no desenvolvimento 
pessoal e social das pessoas e atenção necessária dos educadores para que a 
oposição entre lazer e trabalho não se constitua como uma fonte de desajuste do 
indivíduo consigo mesmo e com a sociedade. Entretanto, percebe-se que muitos 
educadores não têm essa preocupação do educar através do lazer, principalmente 
ao se tratar do ensino para pessoas com deficiência mental, pois a própria sociedade 
a qual fazemos parte não acredita nas potencialidades desses indivíduos, que 
mesmo com uma limitação intelectual, podem estar inseridos no mercado de 
trabalho. 

Ao falar sobre a educação dos alunos com surdez não se pode desconsiderar 
que as pessoas que apresentam algum tipo de deficiência têm mais tarefas no dia a 
dia que aquelas sem deficiência aparente. Cruz e Barreto (2010) e Blascovi-Assis 
(1995) apontam que as pessoas com deficiência, em sua maioria, são totalmente 
sobrecarregadas com atividades que vão desde as escolares até atendimentos de 
consultas médicas, fisioterapias, terapias ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos e 
com todas essas obrigações a cumprir não sobra nenhum tempo para brincar, 
divertir, relaxar enfim, para as atividades de lazer. Loss (2008) corrobora com essa 
idéia ao afirmar que as instituições que atendem os alunos surdos estão carregadas 
de atividades individualizadas, não restando um período para que esses alunos 
possam ter atividades que contemplem os conteúdos do lazer. 

A partir do exposto acima se percebe ainda mais a importância do ambiente 
escolar desempenhar o lazer no processo de ensino, pois talvez a questão esteja no 
fato de que muitas das vezes o lazer não é associado a objetivos sérios, como os 
atingidos nas consultas médicas ou terapias, e por esse motivo há a preferência, 
principalmente pelos familiares, em optar pelos atendimentos ambulatoriais. 

De acordo com os estudos de McConkey (1985 apud SILVA, 2003) existem 
duas nuanças em relação em relação ao brincar da criança com deficiência surda: 
uma é a crença de que “a criança com deficiência não brinca‖ e a outra se refere ao 
fato de que “brincar é uma boa forma da criança com deficiência passar o tempo”. Ou 
seja, é perceptível que existe uma desvalorização do brincar para a criança com 
deficiência, sem se dar conta de que toda criança brinca e que esse brincar é 
importante para o desenvolvimento global da pessoa. È preciso destacar também 
que na criança com surdez essa questão é ainda mais marcante, visto que as 



 

 

mesmas tendem à ficar mais isoladas no ambiente escolar pelo fato de que os 
professores e demais colegas podem apresentar resistência em interagirem com os 
alunos surdos. 

Portanto, excluir as atividades de lazer da vida desses indivíduos se constitui 
em mais uma forma de isolamento do aluno com surdez, pois alguns cuidadores e 
até mesmo os profissionais que trabalham com essas pessoas não percebem e não 
valorizam as suas potencialidades e a necessidade de vivenciar atividades que 
permitam sensações de prazer, relaxamento, divertimento, privando-os, portanto, de 
aprimorar suas habilidades através dos atendimentos prazerosos. 

Outro aspecto que deve ser levado em consideração é que devido às 
dificuldades acarretadas pelas questões de linguagem, observa- se que as crianças 
surdas encontram-se defasadas no que diz respeito à escolarização, sem o 
adequado desenvolvimento e com um conhecimento aquém do esperado para sua 
idade. Disso advém a necessidade de elaboração de propostas educacionais que 
atendam às necessidades dos sujeitos surdos, favorecendo o desenvolvimento 
efetivo de suas capacidades através das atividades de lazer. (LACERDA, 2006). 

Botelho (1998) também compartilha dessa preocupação de que o aluno surdo, 
freqüentemente, não compartilha uma língua com seus colegas e professores, 
estando em desigualdade lingüística em sala de aula, sem garantia de acesso aos 
conhecimentos trabalhados, aspectos estes, em geral, não problematizados ou 
contemplados pelas práticas inclusivas. 

Em relação a essa questão, para Skliar (2005) as pessoas surdas formam 
uma comunidade lingüística minoritária caracterizada por compartilhar uma Língua 
de Sinais e valores culturais, hábitos e modos de socialização próprios. É importante 
mencionar que Língua de Sinais constitui o elemento identificatório dos surdos, e o 
fato de constituir-se em comunidade significa que compartilham e conhecem os usos 
e normas de uso da mesma língua já que interagem cotidianamente em um processo 
comunicativo eficaz e eficiente. Isto é, desenvolveram as competências lingüísticas e 
comunicativas – e cognitivas - por meio do uso da Língua de Sinais própria de cada 
comunidade de surdos. 

Dentro do processo de escolarização do aluno com surdez é importante 
destacar que o lazer é um veículo privilegiado de educação, pois é abordado por 
Marcellino (2006) que as atividades de lazer podem contribuir para o entendimento 
da realidade e o reconhecimento das responsabilidades sociais a partir da 
sensibilização dos indivíduos. Ainda de acordo com Marcellino (2006) para o 
desenvolvimento dessas experiências no tempo livre é preciso aprendizado, e por 
isso o lazer também é compreendido como objeto de educação, o que sugere a 
consideração da necessidade de difundir seu significado, esclarecer a importância, 
incentivar a participação e transmitir informações que tornem possível seu 
desenvolvimento. 

Mas será que a escola tem garantido uma educação para o lazer ou pelo lazer 
para os alunos surdos? Será que isso tem sido preocupação da equipe gestora, 
coordenadores pedagógicos e professores? O fato é que não se pode admitir que o 
lazer assuma o papel de mercadoria, sendo compreendido apenas como mero 
entretenimento e diversão, com o objetivo de distrair, de desviar atenção e de 
descanso, pois conforme é defendido por Marcellino (2006) o conteúdo das 
atividades de lazer pode ser educativa sendo, por isso, uma possibilidade 
pedagógica, já que a ludicidade e o caráter de jogo, das brincadeiras e do faz-de-
conta estão imbricados no lazer. 
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É necessário que haja uma reformulação dos atuais modelos de participação 
escolar, que inclua uma ação a ser desenvolvida através do lazer, na qual sejam 
oportunizadas as diversas possibilidades de participação social e de auto-realização 
através do lazer. A escola que atende os alunos surdos necessita ter uma grade 
curricular educativa que permita aos alunos identificarem e conhecerem seus 
próprios objetivos e valores do tempo livre, contribuindo assim para o aumento da 
qualidade de vida e ao direito ao lazer e para isso, é necessário um ambiente escolar 
que promova e estimule as práticas de lazer. 
 
4 Análise e discussão dos resultados 

Se apropriando das palavras de Vygotsky (1994) que menciona que a 
aprendizagem é definida como um processo no qual a pessoa adquire informações, 
atitudes, valores e habilidades através da sua interação com a realidade, com os 
demais indivíduos e com o meio ambiente, percebeu-se que o lazer é favorável no 
processo de ensino e aprendizagem dos alunos com surdez já que, segundo 
Marcellino (2006) as áreas abrangidas pelo lazer são as de interesses artísticos, 
intelectuais, físicos, manuais, turísticos e sociais. 

No que se refere aos interesses artísticos destacam as imagens, emoções e 
sentimentos que abrangem todas as manifestações artísticas; as intelectuais são 
caracterizadas pelas informações objetivas e explicações racionais, como a leitura; 
os interesses físicos são as atividades esportivas, ginásticas e passeios, geralmente 
as que prevalecem o movimento humano; já as de interesse manuais são as 
atividade que envolvem a capacidade de manipulação, como artesanato e 
jardinagem; e por último, não menos importante, encontra-se as atividades de 
interesse social que refere-se aos relacionamentos e convívio social. (MARCELLINO, 
2006).  

Por isso os alunos surdos precisam ser contemplados com atividades que irão 
abranger todas as áreas de conteúdos, entretanto, ainda é perceptível que a escola 
dá pouca oportunidade para que o aluno com surdez seja capaz de se desenvolver 
nos seus aspectos afetivos e motores, o que segundo as idéias de Wallon, seria 
fundamental, inclusive para o desenvolvimento intelectual, uma vez que o 
desenvolvimento de um aspecto conduz ao desenvolvimento e aprimoramento do 
outro. É a pessoa inteira que se desenvolve, na relação com o meio físico e social. 

Em relação ao lúdico que está totalmente associado ao prazer e ao lazer, faz-
se interessante, destacar ainda, que o brincar tem uma significância para as pessoas 
com surdez pois de acordo com Winnicott o brincar promove o crescimento e, 
portanto, a saúde; ainda completa que o brincar conduz aos relacionamentos grupais 
podendo ser uma maneira de comunicação na psicoterapia 

Ainda nas reflexões traçadas nos estudos de Winnicott foi perceptível que o 
autor redimensiona a brincadeira, tanto na natureza da atividade infantil em si como 
em sua utilidade terapêutica, pois a brincadeira não será concebida de forma limitada 
a uma alternativa simbólica; mas o brincar está dentro do contexto de tempo-espaço 
de criação e elaboração da realidade subjetiva/objetiva. Esse aspecto terapêutico da 
brincadeira é algo essencial que necessita ser internalizado e posto em prática na 
educação dos surdos, pois o que se observa é que as questões terapêuticas do 
brincar estão atreladas apenas aos profissionais que atuam como terapeutas 
ocupacionais, fonoaudiólogos, psicopedagogos, etc. 

Outro aspecto relevante encontrado foi em relação às questões afetivas que 
conforme é colocado na Teoria de Wallon, as emoções são a exteriorização da 
afetividade; são as manifestações orgânicas possíveis de serem percebidas pelo 



 

 

outro social, aliás, esta é a sua característica específica, ou seja, vir sempre 
acompanhada por alterações orgânicas, que adquirem valor expressivo, através da 
função tônico-postural. É a emoção que estabelece o vínculo entre a pessoa e o 
mundo, sendo o elo que une a vida orgânica à psíquica, ou seja, a emoção se integra 
de maneira indissociável a inteligência, e ambas se expressam através do 
movimento, que, por sua vez, afetará a emoções e a inteligência. 
 
5 Conclusão 

Assim sendo com estes argumentos acima expostos é possível concluir que a 
escola trabalhe com todas as áreas do lazer (artísticos, intelectuais, físicos, manuais, 
turísticos e sociais) e o ideal seria que todos os alunos surdos e demais alunos sem 
deficiência aparente vivenciassem diversas atividades que abrangessem todos os 
interesses do lazer, para que possam exercitar, no tempo livre, o corpo, a 
imaginação, o raciocínio, habilidade manual, o contato com outros costumes e o 
relacionamento social. Portanto, todas essas áreas que estão imbricadas no lazer se 
constituem como possibilidades de mediação do processo de ensino da pessoa com 
surdez. 

Também podemos afirmar juntamente com Abenhaim (2009) que é por meio 
da aprendizagem que a pessoa constrói sua autonomia intelectual e social, e diante 
dessa realidade, é importante destacar que há uma afinidade do lazer com as outras 
esferas da vida social, já que o lazer se constitui em um campo de atividade que 
apresenta estreita relação com outras áreas de atuação humana; lazer esse que 
ganha destaque, na medida em que é considerado como tempo privilegiado para a 
existência de valores que colaboram para modificações de ordem moral e cultural. 

Podemos concluir também, baseado nas considerações de Vygotsky (1994), 
que a aprendizagem acarreta ao desenvolvimento e que saudável se torna o 
ambiente escolar instrumentalizar-se para proporcionar um ambiente acolhedor, 
prazeroso, estruturado e centralizado na aprendizagem do aluno com surdez. 
Necessita, para tanto, permitir o desenvolvimento do potencial do aluno incitando a 
manifestação da individualidade de cada um. Ademais, significa que é preciso 
administrar adequadamente e, principalmente, estudar as diferentes possibilidades 
técnicas para estimular todas as dimensões da inteligência de cada aluno surdo, 
estimulando o desenvolvimento cognitivo ou os processos mentais superiores, como 
a percepção, a atenção, a memória, o pensamento e a linguagem. 

Pensamos também que é preciso que a sociedade se coloque, nas interações 
que vivencia com as pessoas surdas, seja nos momentos de brincadeiras, como 
mediador do conteúdo histórico, no sentido de que sejam permitidos que esses 
indivíduos elaborem formas de pensar capazes de teorizar sobre a realidade do ser 
humano. (CRUZ; BARRETO, 2010). 

Para tanto podemos afirmar, sem sombra de duvida, dentro desse processo 
educativo, que os professores necessitam compreender que as atividades de lazer 
suscitam o aprendizado, o estímulo, a iniciação para que os alunos surdos possam 
adquirir as aquisições e avançarem de níveis simples e menos elaborados para os 
níveis complexos e bem mais elaborados. E quando se trata de alunos com surdez é 
preciso permitir um ensino que valorize esse aluno a lidar com o pensamento, a 
raciocinar, aproveitar a competência de descobrir, criar e recriar tudo que é próprio 
da ação de conhecer, pois como afirma Batista e Mantoan (2007) é preciso estimular 
o aluno com deficiência para que ele avance na sua compreensão, permitindo 
conflitos cognitivos e desafiá-los a enfrentar todos esses conflitos. Defendemos 
também que é pela afetividade que o surdo imerge no meio social, edifica a sua 
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história, constrói a sua identidade e os seus conhecimentos, portanto, cabe à escola, 
mas especificamente ao educador, uma essencial função social, devendo 
compreender o aluno no âmbito da sua dimensão humana, tanto afetiva, quanto 
intelectual, já que ele depende, para a aprendizagem, do amadurecimento biológico 
e da inserção no social 
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RESUMO 
O  Colégio Estadual Pandiá Calógeras, localizado na rua  João Cesarino, s/n. Alcântara,  São Gonçalo 
/RJ, é uma das escolas de referência de inclusão de alunos surdos no ensino regular no Estado do 
Rio de Janeiro e atua no apoio à implementação da Política Nacional de Educação Especial na 
perspectiva da educação inclusiva/2008. Atua promovendo a inclusão por meio de adaptação 
pedagógica de materiais em sala de aula, apoio de intérpretes, sala de recursos multifuncionais e 
ensino da Língua Brasileira de Sinais como primeira língua da pessoa surda. O presente trabalho tem 
por objetivos analisar as opiniões dos professores sobre a presença, em salas regulares, de alunos 
surdos no  Colégio Estadual Pandiá Calógeras, na busca pela identificação do que pensam sobre 
preconceito, educação no exercício de sua natureza inclusiva e emancipação; analisar os aspectos da 
formação dos professores que atuam com os alunos surdos, no que se refere aos desdobramentos 
dessa formação para o enfrentamento do preconceito; analisar os desafios e avanços apresentados 
pela equipe administrativa quanto aos processos inclusivos dos alunos surdos, observando as 
estruturas viabilizadas para esse processo bem como a mediação dos professores, orientadores 
pedagógicos e diretores da Escola junto das famílias e dos alunos incluídos. Este estudo tem na teoria 
crítica seu referencial teórico básico, com destaque para o pensamento de Adorno, como também 
autores como Costa e Crochík, dentre outros, como referenciais na problematização e análise da 
formação docente, preconceito, cultura e educação inclusiva na contemporaneidade. Quanto aos 
procedimentos metodológicos, vale destacar que este estudo encontra-se em andamento como 
dissertação de mestrado e serão aplicados questionários e entrevistas semi-estruturadas aos 
profissionais atuantes nas turmas onde os alunos surdos estão incluídos. 
 
Palavras-chave: Educação inclusiva; Alunos surdos ou com deficiência auditiva; Formação de 
professores, preconceito e cultura. 

 
1 - INTRODUÇÃO 

A Educação Especial, desde o seu surgimento no final do século XVIII, atende 
a dois contraditórios interesses: o de ofertar algum tipo de escolaridade às crianças 
que apresentavam alguma deficiência física, intelectual ou motora e o de 
ideologicamente segregar tais indivíduos em espaços específicos. 

Existem predominantemente duas posições teóricas de fundo sobre a função 
social exercida pela Educação Especial em nossa sociedade. 

A primeira posição compreende que a Educação Especial nasce com o 
surgimento da chamada sociedade industrial e suas iniciativas de democratização da 
educação, dando possibilidade de aprendizado às crianças que não se adaptavam à 
escola regular. Esta visão liberal e tradicional de educação ainda é muito forte em 
nossa sociedade. 

Uma segunda visão entende criticamente que a Educação Especial tem 
segregado o indivíduo historicamente, ainda mais pelo fato de que no final do século 



 

 

XVIII as instituições especializadas funcionavam como internatos. Essa perspectiva é 
adotada nessa dissertação para reflexão sobre educação. 

 Os discursos atuais sobre a Educação, na perspectiva inclusiva, estão 
presentes em vários setores da sociedade, sendo pensado em diferentes 
abordagens educacionais com o objetivo de garantir a inclusão dos alunos com 
necessidades educativas especiais em escolas regulares. 

Os indivíduos que apresentam deficiências humanas, em especial as que 
causam estranheza às pessoas preconceituosas, gerando estereótipos, são 
encarados como limitados, aleijados, inaptos, não capacitados o bastante para 

compreender o mundo daqueles que se denominam „normais‟. 

No Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2006), „anormal‟ significa: Os 

que sofrem de moléstia contagiosa e repugnante, os imbecis que por defeito 
orgânico forem incapazes de receber educação. Diz-se de indivíduo cujo 
desenvolvimento físico, intelectual ou mental é defeituoso. 

Os processos de inclusão e exclusão são interligados.  O processo  de 
exclusão  escolar está  interligado  aos  processos  de  exclusão  social  pelas  
dimensões  como  desigualdade, injustiça  e  exploração  social,  revelando  o  
preconceito  por  intermédio  dos  estereótipos. Sawaia (2008, p.9) indica que: 

A exclusão é processo complexo e multifacetado, uma configuração de 
dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas. É processo sutil e dialético, 
pois só existe em relação à inclusão como parte constitutiva dela. Não é uma coisa 
ou um estado, é processo que envolve o homem por inteiro e suas relações com os 
outros. Não tem uma única forma e não é falha do sistema; ao contrário, é produto 
de seu funcionamento. 

Quanto  a  exclusão  Adorno  (2000,  p.  170)  destaca  que  a  na  sociedade  
de  classes 

 
―(...) não somos educados para a emancipação‖, o que acaba por contribuir 
para a manutenção da educação segregada para alunos com deficiências 
físicas. A educação para a inclusão pode contrapor-se a essa constatação 
histórica. 

 
O movimento social de inclusão não está ligado a um processo que se finda 

nos meios da mobilidade social, ou seja, a ―ascensão‖ de uma classe social mais 
―baixa‖ para outra mais ―elevada‖ ou de uma classe especial para outra regular. 

A educação que segrega e se divide em diferentes segmentos 
compartimentados exclui o ―outro‖, o diferente, o que não domina os ―códigos da 
modernidade‖, o que não tem acesso ao processo de globalização em suas 
diferentes dimensões. Tais indivíduos estão configurados por culturas que não 
resistem a colocar no centro a competitividade e o consumo como valores 
fundamentais da vida, pertencendo a etnias historicamente discriminadas e 
subjugadas em vários estereótipos, reconhecidos apenas em suas autonomias de 
luta pela sobrevivência e pelos direitos humanos básicos que lhe são negados. Com 
isso percebemos que a inclusão é processo e processo não se ensina, se vive. 

A Declaração de Salamanca (p.10), ao se referir à educação de alunos com 
necessidades educativas especiais, preconiza que: 

 
As pessoas com necessidades educacionais especiais devem ter acesso às 
escolas comuns que deverão integrá-las numa pedagogia centralizada na 
criança, capaz de atender a essas necessidades. Adotar com força de lei de 
acordo com a proposta de Educação Inclusiva que permita a matrícula de 
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todas as crianças em escolas comuns, a menos que haja razões convincentes 
para o contrário. 

   
A concepção da Educação Especial, entendida como uma educação paralela 

segrega ao estabelecer dois sistemas distintos de educação, o regular e o especial, 
eliminando as possibilidades de compartilhamento de experiências que a convivência 
com a diversidade pode oferecer a todas as pessoas, inclusive aos alunos com ou 
sem ―deficiências‖ humanas. Para Costa (2005, p. 53), em sua analise sobre a 
formação social do individuo com deficiência, afirma que: (...) a educação na 
sociedade contemporânea vem se reproduzindo com base em modelos que visam 
predominantemente à adaptação, sendo que o individuo é um ser social que se 
constitui em sua relação com outros indivíduos, constituindo assim sua subjetividade. 

Considerando o pensamento da autora, a educação inclusiva não pode ser 
entendida apenas como a que cuida da questão dos alunos com deficiência ou de 
outros indivíduos ou grupos sociais vulneráveis. Mas, a que abrange a totalidade dos 
alunos, respeitando suas diferenças, sem massificá-las em uma suposta 
homogeneização, estabelecendo a priori o que é melhor para o aluno com ou sem 
deficiência na escola. 

A educação inclusiva volta-se para a diferença do indivíduo, admitindo-a como 
uma maneira distinta de expressão e de entendimento do mundo. Isso implica que 
sejam vividas experiências para ampliação da perspectiva de mundo, em prol do 
respeito às diferenças sociais e humanas. Negar a diferença é submeter-se a 
padrões pré-estabelecidos, o que acarreta perda de identidade humana, social e 
histórica. 

Ainda de acordo com Costa (2005, p. 61), as orientações metodológicas 
oficiais para o ensino de alunos com necessidades educacionais especiais, oriundas 
de deficiências, assumem a indicação de determinado método, ou seja: 
 

(...) inferido pela possibilidade de sua aplicação aos alunos com 
deficiência, visando exclusivamente educá-los para a adaptação. 
Consequentemente, a crítica à educação especial é, obrigatoriamente, 
crítica à educação geral e dessa não poderá estar desvinculada. Ou 
seja, a educação para a adaptação, imposta aos alunos com 
deficiência nas classes e instituições especializadas, reproduz o que é 
praticado com os alunos considerados normais. E, nesse sentido, 
revela a educação geral. 

  
A importância da citação acima se dá pelo fato de que a perspectiva de 

inclusão/exclusão na educação não pode ser dissociada da problemática social e 
política presente em cada contexto. Relações culturais e étnicas estão permeadas 
por relações de poder, assim como os embates culturais das ações das instituições 
de ensino, inflexíveis, imediatistas e excludentes (Foucault, 1998). 

A Lei de Diretrizes e Bases no. 9394/96, que atualmente estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, normatiza a Educação Especial por meio 
dos artigos: 
 

Art. 4º, III – atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência será feito preferencialmente na rede regular de ensino. 
 
Art.58. Entende-se por Educação especial, para efeitos desta lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para portadores de necessidades especiais. 

 



 

 

 Além dessa garantia legal é importante pensar que uma cultura inclusiva deve 
ser entendida não como uma nova metodologia, e para Santos (2009), ela deve 
abranger um sentido político mais amplo, com princípios que vem progressivamente 
sendo defendidos em documentos oficiais nacionais e internacionais e em 
experiências pedagógicas como forma de alcance de relações mais igualitárias na 
sociedade, como forma de combate à práticas excludentes. 

Na integração insere-se o aluno na escola aguardando dele uma adaptação 
ao ambiente escolar já estruturado, já na inclusão escolar se espera um 
redimensionamento de atitudes e percepções dos educadores, mudanças nas 
estruturas físicas da escola e todas as adaptações curriculares necessárias. 

A inclusão num sentido mais amplo significa o direito ao exercício da 
cidadania, sendo a inclusão escolar apenas uma pequena parcela do processo que é 
preciso percorrer. O conceito de inclusão nessa dissertação é entendido num 
contexto mais amplo, que engloba todas as pessoas que experimentam barreiras à 
aprendizagem e à participação, e não somente às pessoas portadoras de deficiência. 
Para Santos (2009) o conceito de inclusão passa de uma idéia para uma luta, um 
movimento que tem por essência estar presente em todas as áreas da vida humana, 
inclusive a educacional. 

A Resolução n.º 2/CNE/CEB, de 11 de setembro de 2001, em seu artigo 3º. 
estabelece o entendimento de Educação Especial na perspectiva inclusiva: 

Art. 3º Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se 
um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure 
recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para 
apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços 
educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o 
desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades 
educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica. 

Parágrafo único. Os sistemas de ensino devem constituir e fazer funcionar um 
setor responsável pela educação especial, dotado de recursos humanos, materiais e 
financeiros que viabilizem e dêem sustentação ao processo de construção da 
educação inclusiva. 

Nesse projeto de dissertação assume-se a perspectiva de Educação Inclusiva 
não como aquela que apenas aceita as diferenças, mas faz da diferença uma 
maneira distinta de expressão e de operacionalização do mundo, e tendo apoio no 
pensamento de Adorno (2000), considera-se nesse texto a idéia da inclusão 
caracterizada como o resultado de um processo criativo impulsionado pela 
necessidade de atender, reconhecer e, acima de tudo, valorizar as diversidades. 
Para o educador, cabe que suas intervenções enfoque e reflita os aspectos políticos 
da educação, devendo ser incluído o aspecto ético, onde as relações sociais e 
culturais sejam a solidariedade, a cooperação e a democracia, possibilidades estas 
para a prática de inclusão não se ater às perspectivas próprias do educador, nem do 
sistema e nem de um ou dois segmentos sociais, mas sim com perspectivas da 
construção de sujeitos conscientes social, política e culturalmente. 

A Resolução n.º 2/CNE/CEB, de 11 de setembro de 20011, considerando as 
demandas por uma educação inclusiva estabelece novos parâmetros frente às 
necessidades educativas especiais e formação dos professores. Na organização dos 
sistemas de ensino para o atendimento dos alunos que apresentam necessidades 
educativas especiais vemos no inciso I e II do Artigo 8º., como a escolas e 
professores da rede regular de ensino deve organizar suas classes comuns: 
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I - professores das classes comuns e da educação especial capacitados e 
especializados, respectivamente, para o atendimento às necessidades educacionais 
dos alunos; 
 

II - distribuição dos alunos com necessidades educacionais especiais pelas 
várias classes do ano escolar em que forem classificados, de modo que essas 
classes comuns se beneficiem das diferenças e ampliem positivamente as 
experiências de todos os alunos, dentro do princípio de educar para a diversidade; 
  Também o Conselho Nacional de Educação/Câmara Educação Básica, 
apresenta a perspectiva de política inclusiva através do Parecer nº 17, 03/07/20012: 

A política de inclusão de alunos que apresentam necessidades educacionais 
especiais na rede regular de ensino não consiste apenas na permanência física 
desses alunos junto aos demais educandos, mas representa a ousadia de rever 
concepções e paradigmas bem como desenvolver o potencial dessas pessoas, 
respeitando suas diferenças e atendendo suas necessidades. (Brasil, 2001, p. 21). 
 

Quando se refere nesse projeto de dissertação em inclusão escolar, tem-se 
em Adorno (2000) a referência de se construir todas as formas possíveis por meio 
das quais se busca, no decorrer do processo educacional escolar, maximizar a 
participação do aluno dentro do processo educativo e minimizar o processo de 
exclusão, produzindo uma educação para todos, sem tomar como empecilho 
quaisquer que sejam as barreiras para o processo de aprendizagem. 

A Educação na perspectiva inclusiva traz uma contribuição para uma 
educação diferente, transformadora, que vai além da visão neoliberal de capacitação. 
Por meio do convívio com a diversidade e utilizando-se de toda a sua riqueza, 
espera-se ajudar na formação de indivíduos mais críticos para decidir, e não para 
servir (Giroux, 1997). A prática pedagógica é um elemento-chave na transformação 
da escola, estendendo essa possibilidade de transformação à sociedade. 

Quanto maior o atendimento à diversidade humana maiores são as exigências 
sociais e pedagógicas frente a essa diversidade. E para o atendimento à diversidade 
torna-se necessário a potencialização da criatividade. Quanto mais criativo é o 
professor, mas tenderá a estar aberto a novas experiências e orientar-se em função 
de atitudes inclusivas. Para Ostrower (2002, p.12): 

O homem cria não apenas porque quer, ou porque gosta e sim porque 
precisa; ele só pode crescer, enquanto ser humano, coerentemente, ordenando, 
dando forma, criando (...) a cultura serve de referência a tudo o que o indivíduo é, 
faz, comunica, à elaboração de novas atitudes e novos comportamentos e, 
naturalmente, a toda possível criação. 
  Considerando que a criatividade e a inclusão são, acima de qualquer coisa, 
políticos no sentido mais amplo do termo, quanto mais criativa for a prática 
pedagógica, mas inclusiva e democrática será a educação. 

Muitos educadores necessitam resolver problemas cotidianamente que, 
infelizmente, podem forçadamente reduzirem práticas criativas, inclusivas em sala de 
aula. Dentre os desafios enfrentados pelos professores temos os baixos salários, 
falta de apoio das instâncias governamentais; turmas superlotadas, escassez de 
recursos materiais, inadequação do espaço físico, pouco tempo para desenvolver os 
conteúdos por conta da considerável extensão dos currículos e programas e falta de 
acesso a cursos de capacitação. Pelas realidades apresentadas alguns professores 
vem apresentando as justificativas da impossibilidade do aceite de um aluno com 
necessidades educativas especiais em uma sala de aula regular. 



 

 

Para alguns professores a inclusão soa como uma ameaça, como mais um 
impasse impedido por condições materiais e de formação acadêmica. São muitas as 
lacunas existentes quanto à ausência do exercício da experiência inclusiva em várias 
instâncias da sociedade, é importante analisar os impactos das políticas públicas de 
educação que de fato favorecem a inclusão dos alunos com necessidades 
educacionais especiais, refletindo sobre o papel da experiência como fundamental 
para a reflexão acerca da formação docente e a construção de culturas de 
resistências aos processos de adaptação, alienação e barbárie. Cultivar tais culturas 
de resistência na escola e através dela é possibilitar caminhos em direção da 
emancipação humana. 

Ainscow (1995, p. 221), enfatiza a potencialidade positiva da experiência como 
caminho pedagógico para a sensibilização humana frente as diferenças: 
 

(...) aprendizagem através da experiência, reflexão crítica e a 
colaboração pode ajudar os professores na sua tentativa de tornar as 
suas práticas de sala de aula mais inclusivas. Essa concepção leva-
nos a pensar que essas abordagens podem levar em consideração a 
influência de fatores escolares. Em particular, a nossa procura de 
meios capazes de fomentar a educação para todos deve incluir 
considerações sobre a forma como as escolas devem ser organizadas 
para apoiar tais esforços. 

  
Como os professores do  Colégio Estadual Pandiá Calógeras1 lidam com os 

desafios materiais e humanos inerentes da profissão frente às necessidades 
educativas dos alunos surdos incluídos na escola? Como desenvolvem nesses 
alunos a humanidade e resistência ao preconceito uma vez que as habilidades e 
competências estão voltadas para o atendimento do mercado? Como professores, 
quais os caminhos utilizados por eles para o acolhimento de diferentes alunos, 
buscando enfrentar e superar os estereótipos2 existentes em relação às minorias? 

A educação de surdos no Brasil restringiu-se predominantemente até a 
década de 1990 às escolas especiais. Com as políticas de inclusão escolar esse 
quadro vem se alterando e mesmo que lentamente, os avanços na aquisição da 
LIBRAS3 (Língua Brasileira de Sinais) por parte dos profissionais da educação que 
atendem os alunos surdos, tem demonstrado avanços importantes para a construção 
e sensibilização coletiva no atendimento dessas pessoas. 

Pesquisar tais avanços frente às resistências sociais torna-se de grande 
importância e de relevante possibilidade, uma vez que são poucos os pesquisadores 
no Brasil que se debruçam sobre a inclusão de pessoas surdas em classes 
regulares. 

Pela escassez de trabalhos publicados verifica-se a urgência da questão, 
ainda mais que toda discussão sobre a surdez perpassa pela discussão política da 
LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) como língua de instrução, tendo a língua 
Portuguesa como segunda língua. 

Atualmente grande parte, senão a maioria das escolas públicas da rede 
regular de ensino, não dispõe de profissionais especializados, materiais didáticos e 
metodologias específicas para o atendimento educacional das pessoas surdas. Há 
falta de profissionais como intérpretes e adultos surdos adultos que possam 
representar a cultura surda. 

1 Localizado na rua  João Cesarino, s/n . Alcântara,  São Gonçalo –  RJ. 
Tel  21 2602- 
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 2 Segundo  Crochík  (1995,  pp.  18-19)  ―(...)  os  estereótipos  não  se  
confundem  com  o  preconceito,  sendo  um  de  seus  elementos.  Os    estereótipos  
referem-se  a  uma  reação  individual,  enquanto  o  preconceito  é,  
predominantemente,  um  produto  cultural, ou seja,  os estereótipos são 
produzidos e fomentados por uma cultura e manifestados pelo indivíduo‖. 

3 Atualmente, segundo definição da Federação Nacional de Educação e 
Integração dos Surdos ( FENEIS), a Língua de Sinais é um sistema linguístico de 
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria e complexa, com regras 
fonológicas, morfológicas, semânticas, sintáticas e pragmáticas. Seus usuários são 
surdos e ouvintes que frequentam as diversas modalidades de comunidade surda 
tais como: igrejas, escolas, clubes, associações e outras. A Língua de Sinais é uma 
construção histórica das comunidades de surdos, 
 
não  sendo  um  sistema  linguístico  universal.  Cada  país  tem  a  sua  própria  
língua  que   vem   a   se constituir em   específicas    condições  sociais,  
políticas   e  culturais.  No  percurso  de  sua história  teve  várias  denominações:  
mímica, comunicação  mímica,  linguagem dos  surdos-mudos,  linguagem  
sinalizada,  gestos,  entre  outras.  É a  partir  de pesquisas  realizadas na  área  da  
linguística  nos anos sessenta do século   XX,   que   passa   a   ser   
reconhecida   como   língua   em   vários   países.   Esse reconhecimento   vai   
proporcionar  uma mudança de paradigma nas   propostas   de   
escolarização envolvendo   sujeitos   surdos.   No   Brasil, foi   reconhecida   pela
 Lei   10.436   de  24   de  abril de    2002. O  movimento  de  legalização  
foi  liderado  pela Federação  Nacional  de  Educação  e Integração de  Surdos  
e também por algumas   lideranças   surdas do   Instituto   Nacional  de   
Educação  de Surdos. ( disponível em  www.feneis.org.br , acesso em 15 de janeiro 
de 2011). 
  
2 - A EDUCAÇÃO DE PESSOAS SURDAS E SEUS ASPECTOS HISTÓRICOS 
2.1 - A HISTÓRIA E SUA IMPORTÂNCIA NA TEORIA CRÍTICA 

Quando Adorno escreve sobre a história em seu ensaio ―A idéia de história 
natural‖ (1932), argumenta que a história é o sofrimento e a desintegração da 
―primeira natureza‖, pois a natureza e história são convergentes quanto à 
transitoriedade que as constitui, fazendo com que a história perca sua vocação 
humana e a natureza sirva de objeto útil para a acumulação de capital. 

A transitoriedade da natureza é seu sofrimento: sua essência é a mudança. 
Horkheimer e Benjamin se tornaram mais próximos de Hegel pensando nessa 
transitoriedade da história, pensando na história mais como aquela que termina, das 
coisas mortas, do que aquela que inaugura, que começa. 

A crítica de Adorno e Horkheimer à razão ocidental se configuram no controle 
da natureza exterior e interior, da racionalidade que separa alma e corpo, objeto e 
sujeito, mundo e eu, cultura e natureza, tornando inimigos do pensamento as 
emoções, a imaginação e a memória. A natureza pode ser conhecida através do 
controle, dominada, mesmo que não conhecida, uma vez que toda situação de 
ameaça do sujeito em face do desconhecido deve ser alvo do controle. 

Os Frankfurtianos buscam uma história tendo a violência como sua fundadora, 
entendendo que a história se construiu na hostilidade e nas marcas do sofrimento, 
que permanecendo no presente, não podem ser ignorados. 

Por esse motivo que Adorno sempre refletia sobre o passado e escrevendo 
sobre Auschwitz afirma: 



 

 

 
Se os homens não fossem indiferentes uns aos outros, Auschwitz não 
teria sido possível, os homens não o teriam tolerado. Os homens, sem 
exceção, sentem-se hoje pouco amados porque todos amam 
demasiado pouco. A incapacidade de identificação foi, sem dúvida, a 
condição psicológica mais importante para que pudesse suceder algo 
como Auschwitz entre homens de certa forma educado e inofensivos. 

 
A Teoria Crítica é um ―querer viver‖ que busca reparar o que na história ficou 

como ruínas, ruínas que revelam as promessas não cumpridas pela ciência em 
relação à  humanidade. Ela se dirige com o interesse em um futuro melhor, 
entendendo a história não como um telos (finalidade), mas como possibilidade de 
resistência e mudança no atual estado de coisas. Para Matos (2005, p.55): 

Das revoltas dos escravos no mundo antigo à revolução social de nosso 

tempo, a luta dos oprimidos terminou no estabelecimento de um novo e „melhor‟ 

sistema de dominação; o progresso teve lugar através de um aperfeiçoamento das 
cadeias de controle. Cada revolução foi um esforço consciente para substituir um 
grupo dominante por outro; mas cada revolução desencadeou também forças que 

„ultrapassaram a meta‟, que lutaram pela abolição e da exploração. A facilidade com 

que foram derrotadas exige explicação‖. 
 

Compreende-se na citação acima que na perspectiva da história como 
ruptura a Teoria Crítica estabelece que é necessário romper com a 
perspectiva contínua, linear da história e do progresso científico-
tecnológico. 

 
2.2   –   ASPECTOS   HISTÓRICOS   DA   EDUCAÇÃO   DE   PESSOAS   QUE 
APRESENTAM ALGUM TIPO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA 

Pode-se observar que em cada época da História, as pessoas com deficiência 
física eram abandonadas em locais de isolamento, prisões, ambientes de proteção, 
hospitais, sendo todas essas alternativas justificadas pela cultura e pelo momento 
histórico. 

Durante a história da humanidade o conhecimento tem se ampliado e passou 
a explicar de maneira diferente os diversos fenômenos sociais. Mas embora a 
manifestação do preconceito venha se diferenciando ao longo da história da 
civilização, sua formação não deixou de existir. 

Segundo estudo de Gurgel (2007), na Grécia Antiga, onde a perfeição do 
corpo era cultuada, as pessoas com deficiência/necessidades especiais eram 
sacrificadas ou escondidas. Como os homens também eram desde cedo preparados 
para a guerra, as pessoas com deficiência eram mortas após o nascimento. 

Já entre os romanos e gregos antigos havia divergências e ambivalências 
quanto à maneira de considerar as pessoas com deficiência/necessidades especiais. 
Mazzotta (2005), nos mostra que as leis romanas da antiguidade davam permissão 
aos pais de matarem seus filhos, quando esses nasciam com problemas físicos. 

Durante toda a história das pessoas com deficiência há registros de 
resistência quanto à aceitação social delas. Tais pessoas tinham suas vidas 
ameaçadas, pois, as pessoas com deficiência eram consideradas como „capazes de 

corromper as partes sãs da sociedade‟,  e  a  ignorância  cultural  prevalecente  

gerava  contra  elas  condutas  atualmente consideradas expressão da barbárie. 
Segundo Ferreira e Guimarães (2003), na Idade Média, as pessoas com 

deficiência/necessidades especiais, as loucas, as criminosas e as consideradas 
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„possuídas pelo demônio‟, e que faziam parte de uma mesma categoria: a dos 

excluídos e deviam ser afastadas do convívio social ou, mesmo, sacrificadas. 
A Idade Média foi marcada por diversos sentimentos em relação às pessoas 

com deficiência/necessidades especiais, como rejeição, piedade, proteção e, até 
mesmo, supervalorização. Esses sentimentos eram radicais, ambivalentes, 
marcados pela dúvida, ignorância, religiosidade, e se caracterizavam por uma 
mistura de culpa, piedade e reparação. O cristianismo teve forte influência na defesa 
dos direitos à vida e o direito divino da vida foi pregado com mais intensidade. Ainda 
assim eram presentes as associações entre deficiência e possessão demoníaca. 

A partir do fim do século XIII surgem os primeiros hospitais de caridade, asilos, 
orfanatos e hospícios ligados à Igreja Católica Apostólica Romana, que recebiam as 
pessoas com deficiências e a separação dessas pessoas da sociedade, a 
segregação se apresenta como um castigo caridoso, pois para tais pessoas havia 
alimentação e abrigo. Há então uma associação entre instituições abrigo e 
segregação. 

No século XV permanece a cultura associativa entre deficiência e possessão 
demoníaca. Para Santo Agostinho, que atribuía à deficiência a culpa, a punição e a 
expiação dos pecados cometidos pelos antepassados, Já para Tomás de Aquino a 
deficiência era uma espécie de demência natural e não absolutamente um pecado. 

Já no século XVII, as pessoas que apresentavam alguma deficiência física, já 
eram consideradas portadores de uma doença, carecendo na sua maioria de 
isolamento contra possíveis contágios. 

No século XVIII e XIX, por influência principal do Iluminismo, a Educação 
Especial torna-se a representação da possibilidade de normatização das pessoas 
que apresentam alguma deficiência física, Os diagnósticos médicos são os atestados 
finais para julgar, condenar ou salvar tais pessoas. 
  Em 1760 nasce o Instituto de surdos-mudos de Paris, a primeira escola de 
surdos-mudos e teve como ícone o abade L'Epée, considerado o responsável pela 

criação do método gestual universal. A nomenclatura „surdos-mudos‟ é comumente 

identificada em textos para designar a pessoa surda até meados do século XX, 
quando o acesso e uso da língua gestual foi mundialmente reconhecido e hoje no 
Brasil a Língua Brasileira de Sinais ( LIBRAS) é uma garantia legal. O Instituto de 
surdos-mudos de Paris tinha características assistencialistas. 

Desde os meados do século XX as políticas de inclusão social e educacional 
das pessoas que apresentam alguma deficiência física tem alcançado espaços e 
dispositivos legais favoráveis à uma educação escolar mais sensibilizada às 
diferenças humanas e resistentes ao preconceito. São pelas conquistas já 
alcançadas e as que se lutam que se busca avançar. 
 
3    -    A    INCLUSÃO    DE    ALUNOS    SURDOS    NO    ENSINO    REGULAR:    
AS  EXPERIÊNCIAS DO  COLÉGIO ESTADUAL PANDIÁ CALÓGERAS/SG/RJ 

O  Colégio Estadual Pandiá Calógeras4, localizado no município de São 
Gonçalo/Rio de Janeiro, é uma escola que tem como experiência de inclusão a 
presença constante do aluno surdo dentro de turmas regulares com alunos e 
professores ouvintes, havendo sempre a presença de um intérprete de LIBRAS em 
cada turma, contabilizando o número de cinco intérpretes. 

O Colégio tem um total de quatorze alunos surdos incluídos em classes 
regulares no turno da manhã, conforme quadro abaixo: 
 
Quantidade de Alunos Surdos Incluídos Ano Escolar 



 

 

  
3 3º. Ensino Fundamental 
4 6º. Ensino Fundamental 
4* 7º. Ensino Fundamental 
2 8º. Ensino Fundamental 
1 1º. Ensino Médio 
 

*Dos quatro alunos, um alunos é deficiente físico, ou seja, tem surdez 
adquirida, sendo os demais surdos congênitos. 
  
4  Localizado na rua  João Cesarino, s/n . Alcântara,  São Gonçalo –  RJ. Tel  21 
2602- 

O  Colégio Estadual Pandiá Calógeras tem um total de 3005 alunos, sendo 14 
alunos surdos incluídos em classes de ouvintes. Os alunos tem idade entre 9 a 29 
anos. Somente duas professoras possuem proficiência de LIBRAS e todas as 
classes onde estão os alunos surdos tem a presença de intérpretes. Dos pais ou 
responsáveis pelos alunos somente quatro tem proficiência em libras. 

O Colégio iniciou a inclusão de alunos surdos entre 2007 e 2008, quando as 
duas professoras que hoje possuem proficiência em LIBRAS puderam identificar na 
comunidade local, através de trabalhos comunitários que realizam, que pessoas 
surdas não freqüentavam a escola e muitos não tinham domínio da própria língua 
materna, LIBRAS. 
 
 
3.  1  -  O  TRABALHO  DE  APOIO   AO   COLÉGIO  ESTADUAL  PANDIÁ  
CALÓGERAS    REALIZADO    PELO    NÚCLEO    DE    APOIO    PEDAGÓGICO  
ESPECIALIZADO (NAPES/SG/RJ) 

Criado através da Resolução SEE de número 2895 de 10/06/2005, o NAPES5 
se destina a assegurar recursos e serviços educacionais especiais, visando apoiar os 
serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o 
desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades 
educacionais e modalidades da educação básica. 

O NAPES tem como área de atuação a região Metropolitana II, São Gonçalo, 
incluindo cinco distritos, somando noventa bairros e noventa e três escolas 
estaduais, dentre elas, o Colégio Estadual Pandiá Calógeras/SG/RJ. 

São atribuições do NAPES a avaliação de alunos que apresentam alguma 
necessidade educativa especial para encaminhamento à escolas; o apoio 
pedagógico e orientação às escolas através de acompanhamento itinerante; 
capacitação de professores através de cursos de formação continuada. 

São objetivos do NAPES executar e implantar a política de inclusão; capacitar 
e formar continuamente os professores para o atendimento educacional 
especializado; ampliar o atendimento aos alunos com necessidades educativas 
especiais, garantindo seu acesso e permanência nas escolas da rede estadual de 
ensino; promover a conscientização da comunidade escolar sobre os direitos do 
aluno com necessidades educativas especiais; 

5  Hoje o NAPES encontra-se localizado na rua Dr. Francisco Portela, sem 
número, no bairro Paraíso/SG/RJ. garantir serviços de apoio pedagógico 
especializado aos alunos incluídos; promover autonomia das escolas no atendimento 
aos alunos com necessidades educativas especiais; difundir princípios e políticas 
voltadas para os alunos com necessidades educativas especiais; estabelecer 



 

 

 

51 

 

parcerias com diferentes instituições (saúde, qualificação profissional, dentre outros 
aspectos). 

Em Agosto de 2010, instigado a pesquisar sobre a inclusão de pessoas surdas 
no ensino regular, busquei informações no Núcleo de Apoio Pedagógico 
Especializado (NAPES/SG/RJ), que me indicou prontamente o  Colégio Estadual 
Pandiá Calógeras, localizado no município de São Gonçalo/Rio de Janeiro, como 
referência na inclusão de pessoas surdas. 
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A INCLUSÃO DO JOVEM SURDO NO AMBIENTE PROFISSIONAL DA 
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INTERFACES INTERINSTITUCIONAIS E TECNOLÓGICAS 
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RESUMO 

 
Este artigo explicita a relevância da pesquisa científica, aliada à cooperação interinstitucional entre um 
curso de engenharia civil e uma escola estadual, objetivando a complexidade da inclusão de 
deficientes auditivos ou surdos em cursos superiores. Três projetos de pesquisa fundamentam a 
proposta: o primeiro projeto trata da criação de um Glossário Terminológico Arquitetônico contendo 
Sinais, em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, o segundo projeto objetiva a elaboração de um 
Manual de Ensino de Desenho Arquitetônico visando o ensino de desenho arquitetônico para surdos e 
o terceiro que tem como título ―O Estudo do Desenho Universal sob a Ótica da Sustentabilidade‖ visa 
o estudo de dois temas relevantes incluindo o desenho universal na área de educação, preocupou-se 
também com presença de surdos que cursassem nível superior no processo da pesquisa. A pesquisa 
se encontra na fase analise dos dados obtidos com a realização ―Curso de Piloto de Desenho 
Arquitetônico para Jovens Surdos‖, no que diz respeito tanto à utilização, catalogação e criação de 
novos verbetes que comporão o Glossário quanto ao encaminhamento dos participantes do curso 
piloto para um processo de estágio orientado para garantir a profissionalização de seu público alvo 
para além do nível operacional. O projeto vale-se das metodologias de Pesquisa Participante na qual 
pesquisador é também o objeto da pesquisa (Lakatos e Marconi, 1991) e de Pesquisa-ação que 
pressupõe que os sujeitos nela envolvidos compõem um grupo com objetivos e metas comuns, 
tratando de questões emergentes de um dado contexto (Thiollent, 1994 apud Pimenta, 2005). 
 
Palavras-chave: Glossário em LIBRAS. Pesquisa, Profissionalização, Cursos superiores 

 
1 Introdução  

Quando o processo de pesquisa que este artigo relata começou pensava-se 
nas maneiras pelas quais seria possível promover a profissionalização do jovem 
surdo, egresso do ensino médio, na área da representação gráfica do projeto 
arquitetônico como forma de garantir-lhes uma profissionalização para além do 
trabalho operacional, situação na qual a maioria dos surdos se encontra. A idéia 
inicial almejava e ainda almeja criar e desenvolver estratégias que possibilitassem o 
ingresso do surdo nos cursos superiores do CEFET-MG e UFMG tendo em vista que 
o impedimento está na barreira lingüística.  

Inicialmente pensou-se também na hipótese de colocar em sintonia, em 
diálogo, o visuo-espacial da representação gráfica do desenho arquitetônico com o 
visuo-espacial da LIBRAS como forma de atenuar o esforço de conceituação 
impostos pelas significativas barreiras das diferenças lingüísticas existentes entre a 
língua visuo-espacial da LIBRAS e a língua portuguesa de característica oral.  

Em consonância com a temática proposta pelo GT6 – ―EDUCAÇÃO DE 
SURDOS NO ENSINO SUPERIOR” o presente artigo pretende apresentar como os 
pesquisadores concluíram que seria necessário criar o ―Programa Inclusivo de 
Representação Gráfica e Imagética nas áreas de Arquitetura e Engenharia‖ que 
                                                
4
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objetiva dar conta da proposta principal de incluir alunos de nível médio com 
deficiência auditiva / surdez, visando à profissionalização dos mesmos em níveis 
superiores. O programa em questão baseia-se em três projetos de pesquisa. O 
primeiro, ―Construção de um Glossário Técnico para Adequação da Língua 
Instrumental em Libras para o Ensino de Desenho Arquitetônico‖, o qual busca a 
construção de um glossário técnico contendo sinais e convenções que possibilitem a 
adequação da língua instrumental em LIBRAS, para o ensino de desenho 
arquitetônico para alunos surdos e deverá definir e conceituar os sinais, ou símbolos 
gestuais representativos de vários termos técnicos e verbetes terminológicos da área 
de arquitetura;. O segundo, “Elaboração de um Manual Aplicado à Construção Civil 
para o Ensino de Desenho Arquitetônico para Alunos Surdos‖, que busca a 
construção de um manual bilíngüe, habilitando esse público alvo na leitura e 
representação de projetos arquitetônicos. O terceiro projeto de pesquisa ―O estudo 
do Desenho Universal sob a Ótica da Sustentabilidade‖ caracteriza-se por uma 
pesquisa teórica e aplicada que enfoca aspectos relacionados ao projeto de produtos 
para além do conceito de acessibilidade, conceito antes definido como exclusão de 
barreiras físicas no ambiente construído. Este projeto compreende um  conceito mais 
abrangente, o de Desenho Universal, que amplia a convivência com a diversidade 
em todas as esferas, incluindo as físicas e virtuais. Este é um projeto PIBIC, para 
alunos de graduação, no qual dois bolsistas que iniciaram eram surdos, de outras 
instituições. O  Projeto finalizou-se em fevereiro de 2011. 

Os projetos de pesquisa, supracitados, dentro a temática surdez, língua de 
sinais e inclusão de surdos em cursos superiores tornaram-se viáveis no CEFET-
MG, especialmente na oportunidade de implantação Pólo CEFET-MG, em 28 de 
junho de 2008, para realização dos cursos de Graduação, Bacharelado e 
Licenciatura em Letras-LIBRAS, e, portanto iniciando uma cultura de inclusão de 
surdos no CEFET-MG. Constituir-se como Pólo do Letras-LIBRAS propiciou à 
instituição um contato bastante próximo com a cultura surda, pois além da equipe 
constituída por dois tutores e dois intérpretes, todos fluentes em LIBRAS, o 
Programa Letras-LIBRAS é um protótipo de um processo de educação de surdos no 
nível superior constituído pelos alunos surdos da Licenciatura e ouvintes do 
Bacharelado.  

Estes projetos de pesquisa têm como objetivo a inclusão de alunos 
deficientes auditivos, ou surdos, de nível médio, no âmbito da arquitetura e da 
engenharia civil e ilustram a importância da pesquisa e da cooperação 
interinstitucional entre cursos de nível superior em engenharias e cursos de nível 
médio também para o desenvolvimento de projetos tecnológicos e de 
responsabilidade social, bem como a congregação de instituições e especialistas, 
portanto, cuidou-se também para que o desenvolvimento dos projetos se desse de 
maneira que a aprendizagem acontecesse através do intenso diálogo em várias 
instâncias sociais. A Instituição de Ensino Superior – IES, na qual se originou esta 
pesquisa, compreende a importância da interface interinstitucional, pois, seja o 
indivíduo ou a instituição, se atuando de maneira isolada, não são capazes de lidar 
com a complexidade da inovação exigida para o desenvolvimento de uma língua – 
nesse caso, a LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais.  

De fato, a idéia de transitar em níveis acadêmicos mais elevados é 
acalentada pelos jovens surdos, por suas famílias e pelas escolas de Nível Médio 
que têm envidado esforços para minimizar esta descontinuidade na trajetória de 
jovens surdos egressos do Ensino Médio. No entanto, o ingresso do jovem surdo na 
universidade não acontece de forma natural, pois a falta de domínio da língua 
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portuguesa constitui-se como principal barreira a sua entrada em cursos de terceiro 
grau. Nesta medida, o jovem surdo, desconhecendo a língua portuguesa, é 
praticamente um estrangeiro lingüístico em seu próprio país com o agravante de ele 
mesmo e a sociedade em geral, não terem a plena consciência desse 
estrangeirismo. Cabe aqui reiterar que o surdo, pelas diferenças de sintaxe entre a 
LIBRAS e a Língua Portuguesa, é muitas vezes considerado iletrado.  

As questões relacionadas à comunicação e linguagem do surdo, ou 
deficiente auditivo são objeto de estudos muito recentes e, portanto ainda tão pouco 
compreendidas pela sociedade em geral que vale citar Berberian, Guarinello e Massi, 
(2007) pesquisadoras da área da surdez, que afirmam:  

 
“Atualmente, um número significativo de surdos vem sendo classificado 
equivocadamente como iletrado pelo fato de fazer uso da escrita sem ter 
conhecimento da realidade oral da Língua Portuguesa, nem tampouco da 
língua de sinais. Contudo, é preciso considerar que esse desconhecimento 
não se deve a questões individuais, pois, no Brasil, a grande maioria dos 
surdos adultos não domina a Língua Portuguesa. Além disso, há uma 
considerável parcela que não teve acesso à língua de sinais, quer seja por 
motivo de isolamento social, quer seja pelo fato de a família optar por uma 
escola que não utilize essa língua, o que causa, além de defasagens 
escolares, dificuldade e/ou impedimento quanto à inserção dessas pessoas 
no mercado de trabalho (GUARINELLO, 2004). Cabe esclarecer que, ainda 
hoje no Brasil, são poucas as escolas que oferecem uma proposta bilíngüe, 
na qual a língua de sinais é a principal língua utilizada na escola, a maioria 
das escolas brasileiras ainda é monolíngüe, ou seja, utiliza somente a 
Língua Portuguesa.‖  

 
Portanto, a proposta que se segue nasce do profundo interesse em 

compreender e atuar sobre o principal motivo que impede o ingresso da maioria dos 
jovens surdos aos cursos técnicos profissionalizantes e ou superiores – a diferença 
lingüística.  

A pesquisa iniciada no segundo semestre do ano de 2008, ainda 
desconhecendo as reais demandas do público alvo, acreditava que se tratava 
apenas de traduzir as termos técnicos do português para a LIBRAS, mas o 
aprofundamento no Projeto Glossário revelou que se tratava de algo bem mais 
complexo. A não existência de sinais/palavras para os termos técnicos em LIBRAS 
demandava um processo, não apenas de catalogação, mas de criação e validação 
destes termos. Tais projetos de pesquisa ao tratarem de criação de sinais/palavras 
impulsionaram o processo de criatividade e, conseqüentemente, transformaram o 
processo de inclusão em inovação. A necessidade de criação de glossários em todas 
as áreas do conhecimento desde o ensino fundamental aos níveis superiores faz 
também com que área tecnológica comece a compreender o que os estudiosos da 
área de lingüística já sabem: a LIBRAS é um tesouro a ser descoberto, pois temos a 
oportunidade de assistir ao nascimento e desenvolvimento de uma língua, evento 
apenas visto pela última vez por volta do ano 1600.  

 
2 Metodologia  

  A partir de julho de 2008 a pesquisa vem se desenvolveu em quatro etapas 
principais. A primeira etapa abordou a pesquisa exploratória para o conhecimento da 
problemática em torno do público alvo que se queria incluir: limitações lingüísticas da 
comunidade surda, estrutura e conteúdo e difusão da LIBRAS, criação de termos em 
uma língua gestual. A segunda etapa tratou da construção de material didático 
específico embasado pela metodologia científica na presença, e com a participação 



 

 

efetiva, do público alvo. A terceira etapa trata da aplicação e validação do resultado 
da pesquisa através de um curso piloto com um grupo de vinte e quatro alunos 
surdos. Por fim, a quarta e última etapa trata do desenvolvimento de estratégias 
inovadoras de inclusão dos alunos surdos em níveis acadêmicos superiores.  

Fizeram parte da pesquisa as seguintes atividades desenvolvidas ao longo 
das etapas acima listadas: revisão bibliográfica acerca da temática da área do 
desenho arquitetônico de dicionários de termos técnicos arquitetônicos e de 
dicionários de LIBRAS, além de revisão acerca do ensino de português para alunos 
surdos; ensino de desenho projetivo básico / geometria descritiva aos alunos surdos 
bolsistas; visitas técnicas à lojas de materiais de construção e bricolagem com a 
finalidade de promover a familiarização dos alunos bolsistas com os objetos aos 
quais eles conferiram sinais em LIBRAS; catalogação de léxico terminológico (sinais) 
em LIBRAS, referente à área de desenho arquitetônico; catalogação de sinais 
referentes à área da arquitetura e construção civil junto às associações de surdos 
existentes na cidade; criação de léxico terminológico (sinais) em LIBRAS, referente à 
área de desenho arquitetônico; ensino de Língua Portuguesa aos alunos surdos 
bolsistas; registros iconográficos (impressão) dos sinais catalogados bem como dos 
sinais criados pelos alunos surdos bolsistas; registro digital (filmagem em vídeo) dos 
sinais catalogados bem como dos sinais criados pelos alunos surdos bolsistas; 
organização e categorização dos sinais elencados pelos alunos surdos bolsistas.  

Os projetos de pesquisa acima citados, pela sua especificidade de domínio 
de aplicação e pelos campos de conhecimento por eles abrangidos exigiram um 
desenvolvimento diferenciado tanto de uma pesquisa bibliográfica quanto de uma 
pesquisa experimental e, para tanto, necessitaram de metodologias também 
diversificadas para contemplar todos os objetivos propostos. Dessa forma, uma das 
características mais significativas no presente trabalho é a metodologia de trabalho 
adotada, que se concretizou no estabelecimento de redes de trabalho/pesquisa com 
a finalidade de conectividade cooperativa entre diferentes profissionais e instituições. 
Essa rede de conectividade permitiu a criação e o desenvolvimento não só de 
propostas educacionais, como de integrações sociais e de processos inclusivos. 
Adotou-se, então, a metodologia de estudo de caso e a pesquisa participante, tendo 
como objetos de análise o processo de desenvolvimento dos projetos Glossário de 
Terminologia Técnica da Arquitetura e Manual de Ensino de Desenho Arquitetônico, 
ambos bilíngües: em Português Brasileiro (PB) e Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS), com edição impressa e virtual. Segundo a ótica da pesquisa participante, 
ambos os projetos contam com a participação de pesquisadores surdos, (quatro 
alunos do ensino médio no Programa BIC JR). Integrada a esses projetos de 
pesquisa, foi proposta ainda uma terceira pesquisa que contou com a participação de 
dois alunos surdos de graduação na modalidade PIBIC (Programa institucional de 
bolsas de iniciação científica). Dessa forma possibilitou-se que a pesquisa fosse feita 
com a participação do público alvo em questão segundo descreve Lakatos e Marconi 
(1991). Segundo esses autores a pesquisa participante é definida como um tipo de 
pesquisa na qual se constrói o planejamento junto aos participantes (objetos de 
pesquisa), os quais auxiliarão na escolha das bases teóricas da pesquisa de seus 
objetivos e hipóteses e na elaboração do cronograma de atividades. Para Brandão 
(1984) a metodologia de Pesquisa Participante trata-se de um enfoque de 
investigação social por meio do qual se busca plena participação da comunidade na 
análise de sua própria realidade, com objetivo de promover a participação social para 
o benefício dos participantes da investigação. Estes participantes são geralmente 
integrantes de minorias: são os oprimidos, os marginalizados os explorados. Dessa 
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forma a pesquisa desenvolvida configura-se não apenas como uma atividade com 
finalidades educativa e inclusiva, mas também de ação social.  

Uma das etapas principais dessas pesquisas caracterizou-se pela 
necessidade de implantação de um curso piloto de Desenho Arquitetônico com a 
finalidade de validar a pesquisa junto ao público alvo. Nessa etapa a pesquisa vale-
se da metodologia de pesquisa-ação. O conceito de pesquisa-ação abordado por 
Franco (2005) corrobora com as necessidades deste público alvo que ao término do 
ensino médio, embora inteligente, não visualiza perspectivas de continuidade em 
níveis acadêmicos mais elevados :  

 
―A pesquisa-ação, crítica, considera a voz do sujeito, sua perspectiva, seu 
sentido, mas não apenas para registro e posterior interpretação do 
pesquisador: a voz do sujeito fará parte da tessitura da metodologia da 
investigação. Nesse caso, a metodologia não se faz por meio das etapas de 
um método, mas se organiza pelas situações relevantes que emergem do 
processo. Daí a ênfase no caráter formativo dessa modalidade de pesquisa, 
pois o sujeito deve tomar consciência das transformações que vão 
ocorrendo em si próprio e no processo. É também por isso que tal 
metodologia assume o caráter emancipatório, pois mediante a participação 
consciente, os sujeitos da pesquisa passam a ter oportunidade de se libertar 
de mitos e preconceitos que organizam suas defesas à mudança e 
reorganizam a sua autoconcepção de sujeitos históricos.‖  

 
Com a implantação desse curso piloto, o processo pôde ser avaliado 

diariamente por docentes e discentes, 24 alunos surdos da escola estadual além de 
observadores externos ouvintes e surdos, valendo-se de diários de aprendizado, 
próprios da técnica do instrumento de auto-avaliação denominado portfólio, e de 
relatórios de observação.  

Como os projetos de pesquisa Glossário e Manual originaram-se do projeto 
de representação gráfica do projeto arquitetônico, outra metodologia adotada foi a 
metodologia de projetos, segundo Barbosa e Moura (2007), no Modelo de Plano de 
Projeto orientado pelo escopo que contempla as várias tipologias de projetos. No 
contexto destes autores, ―o ―escopo‖ expressa a ―extensão‖ ou ―amplitude‖; o 
―escopo‖ é, em síntese, a alma do projeto, porque expressa sua essência e 
identidade‖.  

Mais recentemente, a partir da etapa da implantação do ―Curso Piloto de 
Desenho Arquitetônico para Surdos‖ pode-se concluir que as interações tornavam-se 
mais complexas devido à multidisciplinaridade e a multiplicidade de situações 
advindas da proposta. Esse fator levou então à adoção da abordagem etnográfica 
com a finalidade de dar um corpo mais substancial às metodologias de estudo de 
caso, de pesquisa participante e pesquisa-ação até então utilizadas. Segundo Mattos 
(2001): 

 
 ―A etnografia como abordagem de investigação científica traz algumas 
contribuições para o campo das pesquisas qualitativas que se interessam 
pelo estudo das desigualdades e exclusões sociais: primeiro, por preocupar-
se com uma análise holística ou dialética da cultura, isto é, a cultura não é 
vista como um mero reflexo de forças estruturais da sociedade, mas como 
um sistema de significados mediadores entre as estruturas sociais e a ação 
humana; segundo, por introduzir os atores sociais com uma participação 
ativa e dinâmica no processo modificador das estruturas sociais.‖  

 



 

 

Cabe considerar que a medida que nos valemos de tais instrumentos e 
abordagens visando a compreensão do público alvo, o jovem surdo, a instituição 
proponente da pesquisa bem como as instituições parceiras puderam aprender mais 
sobre is mesmas neste intenso diálogo.  
 
3 Marco Teórico  

Os projetos, como já mencionado anteriormente, para viabilizarem-se, 
contaram com relações de redes interinstitucionais, portanto, buscou-se estabelecer 
um marco teórico que contemplasse a formação e desenvolvimento de redes. Nesse 
sentido Milgram (1967) já demonstrava empiricamente que, mesmo antes à 
conectividade da internet, uma relação entre o grau de interconexão entre indivíduos 
e a maneira como se constroem os fluxos de sociabilidade em um determinado 
território. Por outro lado Castells (2000) observa como, e em que grau, a 
contemporaneidade é praticamente definida pelo trabalho em redes, que constituem 
a nova morfologia da sociedade, modificando de forma substancial a operação e os 
resultados dos processos produtivos e de experiência, poder e cultura.  

As teorias supracitadas nos proporcionaram a dimensões de interação 
necessárias ao desenvolvimento do projeto. No entanto as necessidades de 
reestruturações metodológicas à medida da complexidade do desenvolvimento dos 
projetos de pesquisa principalmente o projeto ―Glossário‖ nos conduziu a busca dos 
fundamentos que nos dessem base lingüística e cultural para criação e catalogação 
de palavras, afinal se o projeto ―Manual‖ é próprio da área de Arquitetura o 
―Glossário‖ ancora-se na lingüística. Nas buscas bibliográficas sobre o tema nos 
deparamos com a pesquisa desenvolvida por Rodrigues (2008) que utiliza-se da 
Etnografia Educacional e Sociolingüística Interacional para avaliar uma sala de aula 
de alunos surdos. Para Rodrigues sua pesquisa:  

 
―orienta-se por teorias e métodos oferecidos pela Etnografia educacional e 
pela Sociolingüística Interacional. Portanto, considera-se que o arcabouço 
teórico e metodológico desenvolvido por esses dois campos de 
conhecimento possibilita que se investigue como professores e alunos, que 
se comunicam em Libras, numa sala de aula bilíngüe, constituída de alunos 
surdos e professora ouvinte, lidam com a questão da interação entre 
usuários de línguas distintas (Libras e LP), mais especificamente, com as 
incompreensões entre os interlocutores e como, a partir disso, constroem e 
se apropriam das oportunidades coletivas de aprendizagem e participação 
nesse contexto.‖  

 
A partir das experiências até aqui desenvolvidas, estabelece-se que o 

próximo passo a ser implementado será a criação de um grupo de estudos que 
desenvolva o suporte teórico necessário à continuidade da pesquisa orientada 
segundo tais teorias.  
 
4 Resultados  

Os projetos de pesquisa desenvolvidos já há dois anos, já produziram 
relevantes resultados. Para o glossário foram propostos e catalogados cerca de 400 
novos sinais em LIBRAS para termos técnicos da Arquitetura e do Desenho 
Arquitetônico. Para o projeto Manual foi levantado um conjunto considerável de 
dados: o ensino para alunos surdos; formas de abordagem de conteúdos; 
ferramentas didáticas; limitações de tradução para a língua de sinais; interações 
entre alunos surdos e professor ouvinte, mediada por interprete de LIBRAS; 
interações entre alunos e professor surdo; relação entre a experiência do interprete 
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em sala de aula e no conteúdo ministrado e a qualidade interação entre alunos e 
professor; influência do ambiente para diferentes conteúdos e diferentes tipos de 
aula; as características próprias do público alvo com relação a suas habilidades 
visuais e a relação dessa característica com a assimilação e o tratamento das 
informações ministradas e aprendizado e fixação de conteúdos. Os resultados até 
agora obtidos foram aplicados na terceira etapa da pesquisa através da aplicação do 
curso piloto de Desenho Arquitetônico a 24 alunos surdos do ensino médio e as 
observações e conclusões coletadas a partir dessa experiência em sala de aula 
servirão como material a ser trabalhado na quarta etapa de pesquisa no 
desenvolvimento de estratégias inovadoras de inclusão dos alunos surdos em níveis 
acadêmicos superiores.  

Assim, os projetos Glossário e Manual, desenvolvidos desde 2008, 
apresentam resultados que demandaram aplicação e validação. Além disso, tais 
projetos levantaram relevantes questões que demandam uma urgente avaliação e 
por isso foram renovados, e continuam em desenvolvimento. Nessa renovação que 
está em curso propõe-se, portanto a dar continuidade à quarta etapa de pesquisa 
descrita acima, tratando e avaliando os resultados e dados gerados pelo curso piloto 
citados.  

Pelo processo de pesquisa desenvolvido até agora, concluiu-se que, devido 
às barreiras lingüísticas existentes e devido a necessidade de conceituação dos 
termos técnicos da área de arquitetura e engenharia ao aluno, antes de sua 
alfabetização na linguagem do desenho arquitetônico, o ensino da disciplina 
Desenho Arquitetônico, que no curso técnico de edificações é ministrada em 80 
horas aula, foi transformado no curso ―Desenho Arquitetônico para alunos surdos‖ 
com um total de 240 horas. Esse aumento de carga horária corresponde a um 
acréscimo de conteúdos multidisciplinares, uma vez que identificou-se que o 
conteúdo de desenho arquitetônico precisaria ser precedido por disciplinas 
propedêuticas permitindo ao público alvo o desenvolvimento de conceituações 
básicas e a apreensão de conteúdos necessários ao seu aprendizado. As disciplinas 
propedêuticas, cada uma com a carga horária de 20 horas são: Língua Portuguesa; 
Libras Instrumental, Matemática, Relações, Tecnologia das Construções, 
Fundamento da Informática. Além dessas são ministradas as disciplinas específicas: 
Desenho Arquitetônico com 80horas e Projeto auxiliado por computador com 40 
horas.  

Baseando-se no processo metodológico de Pesquisa-ação, o curso em 
questão apresenta-se não apenas como um simples momento de transmissão de 
conhecimento, mas sim como um híbrido de ensino e pesquisa, uma vez que durante 
o curso ocorreu um intenso processo de avaliação do processo, com tomadas 
imediatas de decisões a partir das avaliações realizadas, enriquecendo assim, o 
montante final de informações e de conhecimentos gerados pelos projetos de 
pesquisa, que fundamentaram a experiência educacional inclusiva da qual trata esse 
artigo.  

O curso piloto foi planejado para que cada disciplina fosse ministrada 
conjuntamente por dois docentes, possibilitando a instauração do processo de 
pesquisa-ação, viabilizando a reflexão e o diálogo sobre o processo entre pares com 
uma mesma formação acadêmica. Nas disciplinas em que tal parceria não foi 
possível, a observação do trabalho por profissionais de áreas complementares foi de 
fundamental importância para avaliação do processo. 

Com vistas das 24 vagas ofertadas no curso piloto, foi realizado um processo 
de seletivo através de uma avaliação escrita que contemplava questões que 



 

 

buscaram avaliar a inteligência visual dos alunos, seu real interesse pela área 
ofertada e sua capacidade  de comunicação. Durante esse processo foram 
selecionados vinte alunos das 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio inseridos em turmas 
inclusivas em escola estadual. No curso foram incluídos também os quatro alunos 
bolsistas de iniciação científica, júnior, que desenvolveram as etapas da pesquisa de 
2008 a 2010. Devido a impossibilidade de dar continuidade à pesquisa com os quatro 
alunos bolsistas, foram selecionados novos quatro alunos dentre os 20 selecionados 
para o curso piloto. 

A equipe docente para realização do curso piloto formou-se de maneira 
voluntária em torno dos projetos de pesquisa, e conta com a participação de 24 
membros, entre pesquisadores, bolsistas, professores da IES e de outras escolas, 
profissionais liberais, bem como alunos de cursos de graduação que exercem 
monitoria no processo de pesquisa-ação atuando também como intérpretes LIBRAS- 
Língua Portuguesa e LIBRAS-LIBRAS. Neste Projeto Piloto é notável a participação 
docente de surdos convidados: para a Disciplina Informática básica um surdo 
graduado em Sistemas de Informação, para disciplina LIBRAS Instrumental, um 
surdo Graduando em Arquitetura e Urbanismo, para acompanhamento e avaliação 
do processo uma surda Graduanda em Licenciatura Letras-LIBRAS, TURMA DE 
2006. A multidisciplinaridade do processo de pesquisa-ação pode ser notada 
também na formação acadêmica dessa equipe de voluntários que vai desde o ensino 
médio passando por graduação incompleta, graduação completa, especialização, 
mestrado, doutorado e pós-doutorado.  
 
5 Conclusões  

Este artigo propõe-se, mais do que a oferecer conclusões, a buscar o diálogo 
que o evento pode oferecer, pois os projetos do Glossário e do Manual continuam 
em andamento, em uma etapa de pesquisa que tem por objetivo aplicar, avaliar e 
validar os resultados obtidos nos primeiros dois anos de implementação dos projetos 
de pesquisa citados. O que se pode constatar neste processo é que foi criado um 
ambiente de pesquisa múltiplo e variado que oferece possibilidades para que se 
instale também  uma metodologia de pesquisa longitudinal. Dessa forma são 
elencadas novas indagações sobre toda a experiência vivenciada na pesquisa tanto 
no processo de capacitação dos pesquisadores envolvidos quanto nos resultados 
obtidos em um curso piloto de desenho arquitetônico. Produtos gerados, dados 
coletados, resultados e avaliações formam então um vasto campo que exigem a 
continuidade da pesquisa em novos  e desafiadores níveis pois os projetos de 
pesquisa que começaram timidamente na dimensão de iniciação científica júnior, 
com alunos ensino médio, se agigantaram à medida que explicitaram a profundidade 
e multidisciplinaridade exigida pela inclusão almejada.  

Com relação a multidisciplinaridade os projetos de pesquisa demonstraram a 
necessidade de inter-relação entre várias áreas do conhecimento no diálogo sobre o 
processo de aquisição de conhecimento pelo público surdo. A experiência 
desenvolvida e aplicada pelo curso piloto demonstrou que a inclusão do surdo, não 
apenas em cursos profissionalizantes, mas mesmo na escola de nível básico, 
fundamental e médio requer o desenvolvimento de glossários nas áreas científicas, 
culturais e artísticas, além das áreas tecnológicas. Neste curso ficou evidente a falta 
de assimilação pelo público alvo de conhecimentos básicos fornecidos pela escola, 
nos vários níveis até então percorridos pelos alunos, pela simples dificuldade de 
transferência de conceitos básicos devido a falta de um paralelo entra a língua oral 
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em que tais conhecimentos são apresentados pelo professor e a língua de sinais, 
utilizada por este público.  

Neste artigo não foi dada ênfase aos aspectos das novas tecnologias que 
constituem-se fator preponderante na inclusão do surdo nos ambientes sociais, 
escolares e familiares, mas tal tecnologia permeia todas as áreas da pesquisa 
desenvolvida. Compreendemos, ainda, que o glossário é um artefato educacional, 
tecnológico e cultural que, para efetivar-se, precisa de um laboratório nos padrões da 
hipermídia, para possibilitar a convergência das múltiplas tecnologias que contribuem 
para o desenvolvimento da linguagem e da cognição do surdo, a um só tempo.  
 

Farão, ainda, parte de projetos futuros os instrumentos de avaliação a partir 
da perspectiva visuo-espacial própria da educação dos surdos, bem como os 
processos seleção para o ingresso de surdos nos cursos superiores.  

Cabe salientar aqui, mais uma vez, que tais projetos jamais poderiam ser 
realizados a partir de esforços individuais e isolados. Os resultados até aqui obtidos 
e a possibilidade de experimentá-los e validá-los só tem sido possível através da 
atuação eficaz de uma equipe multidisciplinar, coesa, comprometida e sobretudo 
disposta a desafiar, experimentar, inovar,  conhecer e tratar as particularidades de 
um mundo sem som em prol da educação e inclusão do jovem surdo no mundo do 
conhecimento técnico e científico.  
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Representação de Projetos 
de Arquitetura. 6492: 1994. Rio de Janeiro.  
BARBOSA, E. F e MOURA D. G. Trabalhando com Projetos - Planejamento e 
Gestão de Projetos Educacionais. Belo Horizonte: Ed. Vozes, 2007.  
BRANDÃO, C. R. (org.). Pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense. 1982.  
CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede - A era da informação: economia, 

sociedade e cultura. Vol.1. São Paulo: Paz e Terra, 1999.  
FRANCO, M. A. R. S.. Pedagogia da Pesquisa-Ação. Educação e Pesquisa, São 
Paulo, v. 31, n. 3, p. 483-502, set./dez. 2005  
GUARINELLO, Ana Cristina; MASSI, Giselle  and  BERBERIAN, Ana Paula. Surdez 
e linguagem escrita: um estudo de caso. Rev. bras. educ. espec. [online]. 2007, 
vol.13, n.2 [cited  2011-03-04], pp. 205-218 . Available from: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
65382007000200005&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1413-6538.  doi: 10.1590/S1413-
65382007000200005.  
LAKATOS, E. M., MARCONI, M. de A. Fundamentos de Metodologia Científica. 

3.ed. São Paulo: Atlas, 1991.  
LEITE, R.C.G; PAIXÃO, E. L. Avaliação do ensino da representação gráfica de 
projetos arquitetônicos no curso de Engenharia de Produção Civil do CEFET-MG e a 
aprendizagem discente. In: XXXVI Congresso Brasileiro de Educação em 
Engenharia - COBENGE 2008. ABENGE, São Paulo, 2008.  
LEITE, Regina Célia Guedes; LIMA, Vera Lúcia de Souza e. Contribuindo Com O 
Currículo Da Educação Profissional De Surdos: Entre O Visuo-Espacial Da Libras E 
A Linguagem Visuo-Espacial Da Arquitetura. In: II Seminário Nacional de 
Educação Profissional e Tecnológica - II SENEPT, Belo Horizonte, 2010  
MARTINHO, Cássio. O projeto das redes: horizontalidade e Insubordinação. 

Publicado em Aminoácidos 2, revista da Agência de Educação para o 
Desenvolvimento. Disponível em www.aed.org.br. Acesso em 10 de mar. 2010.  



 

 

Mattos, C. L G. A abordagem etnográfica na investigação científica. UERJ, 2001 
http://www.ines.gov.br/paginas/revista/A%20bordag%20_etnogr_para%20Monica.ht
m  
PERLIN, Gladis. Identidades Surdas. In: SKLIAR, C. (Org.) A Surdez: um olhar 

sobre as diferenças. Porto Alegre: Editora Mediação, 1998.  
RODRIGUES, Carlos Henrique. Situações de incompreensão vivenciadas por 
professor ouvinte e alunos surdos na sala de aula: processos interpretativos e 
oportunidades de aprendizagem. Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 

da Faculdade de Educação UFMG, como requisito parcial à obtenção do título de 
Mestre em Educação  
SALLES H. M. M. L., CARVALHO E. F. O. L., RAMOS A. A. L. Ensino de língua 
portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica. 2 v. Programa 

Nacional de Apoio à Educação dos Surdos Brasília . Brasília: MEC/SEESP, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

63 

 

A SALA DE APOIO DA PESSOA COM SURDEZ DA ESCOLA MUNICIPAL 
TENENTE WILSON M. MOITINHO: ANÁLISE DO TRABALHO EM PROL DO 

BILINGÜISMO. 
 

Albaneide Galdino ¹ 
Sheila Briano de OliveIra ²  

 
RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo principal apresentar, uma pesquisa realizada na Escola Municipal 
Tenente Wilson Marques Moitinho, Irecê/BA, enfocando a educação dos alunos/as surdos/as 
buscando a compreensão do processo de ensino/aprendizagem destes a partir do bilingüismo 
(Libras/Português). O estudo apresentado tem como técnica de pesquisa o estudo de caso, na 
abordagem fenomenológica sendo utilizado o método indutivo e a pesquisa exploratória na 
abordagem qualitativa com aplicação de questionários, observações e conversas realizadas na 
escola. Os dados apresentados revelam que o ensino dos alunos/as surdos/as esta totalmente voltada 
para as suas capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas dentro do contexto bilíngüe 
(Libras/Português), permitindo assim a comunicação entre as comunidades surdas e ouvintes onde 
eles se encontram inseridos. 

 
Palavras-Chave: Língua de Sinais. Educação dos Surdos. Bilingüismo. 
Inclusão. 

 
Introdução 

Discutir sobre a educação dos surdos e como esta deve acontecer no contexto 
escolar têm se apresentado como fato polêmico no âmbito da conjuntura 
educacional, pois não basta somente que estes sujeitos sejam incluídos em classes 
comuns, mas principalmente que sejam atendidos nas suas necessidades 
lingüísticas.  

Postos à margem das questões sociais, culturais, e educacionais os surdos 
não são vistos pela sociedade por suas potencialidades, mas pelas limitações 
impostas por sua condição. A definição desse sujeito como um ser ―deficiente‖ e, 
portanto incapaz, deve-se não somente à forma incompreensiva da sociedade 
analisar a surdez, mas principalmente devido a um ―atraso‖ na aquisição da 
linguagem, fato este que envolve todos os aspectos da aprendizagem e do 
desenvolvimento cognitivo das pessoas com Surdez, provocando dificuldades de 
desenvolver abstração de conceitos, prendendo a pessoa Surda às situações 
puramente concretas.  

Em tempos de inclusão, espera-se que a escola, mais do que nunca, seja um 
espaço que acolha a diversidade e propicie uma educação de qualidade a todos os 
indivíduos com necessidades educativas especiais. Diante das muitas considerações 
que destacam o papel da linguagem no processo de interação e nos processos 
cognitivos, torna-se importante investigar a relevância do bilingüismo 
(Libras/Português) na educação do surdo. 

Diante das reflexões expostas o presente artigo tem por objetivo compreender 
o processo de ensino aprendizagem, das crianças surdas em um contexto bilíngüe 
na Sala de Apoio da Pessoa com Surdez da Escola Municipal Tenente Wilson 
Marques Moitinho em Irecê-Ba, buscando contemplar como se dá a aquisição das 
Libras como primeira língua e o Português como segunda língua, em situações 
básicas e cotidianas da vida dos mesmos. 

Contribuíram para a organização deste trabalho o pensamento e a análise de 
autores a exemplo de Karnopp (1999); Quadros (1997), Vygotsky (1993), Brasil e 
Felipe (1997). 
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O maior problema enfrentado pelos surdos é o da comunicação, e como 

destaca Vygotsky (1993), a linguagem é a base do pensamento e é por meio dela 
que surgem todas as manifestações sociais é pela linguagem que o processo de 
socialização vai exercer sua influência permanente por toda a vida do indivíduo uma 
língua não depende obrigatoriamente da fala para ser concretizada, pois possui em 
si mesma, o código capaz de estabelecer a comunicação entre interlocutores, 
possibilitando a interação social.  

Com o intuito de atender ao objetivo deste artigo, os argumentos serão 
expostos em três seções. Na primeira, uma abordagem histórica da Surdez no Brasil, 
na segunda será revelado a estrutura lingüística da LIBRAS e sua funcionalidade, 
fundamentada em Quadros (1997), Karnopp (1999) e Felipe (1997). Na terceira, 
serão abordadas as ações concretizadas durante a investigação baseado na 
experiência realizada na sala de apoio da Pessoa com Surdez da Escola Municipal 
Tenente Wilson Marques Moitinho. 
 
Percurso histórico da surdez no Brasil 

O Brasil ainda era uma colônia portuguesa governada pelo imperador D.Pedro 
II quando a língua de sinais para surdos aportou no país, mais precisamente no Rio 
de Janeiro. Em 1856, trazida pelo conde francês Ernest Huet que era surdo. O 
material trazido pelo conde o alfabeto manual francês e alguns sinais, deram origem 
à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). O primeiro órgão no Brasil a desenvolver 
trabalhos com surdos e mudos surgiu em 1857 foi do então Instituto dos Surdos-
Mudos do Rio de Janeiro, hoje Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), que 
saíram os principais divulgadores da LIBRAS . 

Na educação dos surdos é necessário que eles sejam alfabetizados na sua 
língua materna a Libras e na língua majoritária do seu país. No Brasil a língua natural 
dos surdos recebe o nome de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), de acordo com 
Rocha (1997), esta denominação foi estabelecida em Assembléia por membros da 
Federação Nacional de Educação e Integração do Surdo (FENEIS) em outubro de 
1993, e tem sido reconhecida pela Federação Mundial dos Surdos, pelo Ministério da 
Educação (MEC) e por educadores e cientistas do campo.  

O acesso e a inclusão das pessoas surdas à educação tem se tornado algo 
efetivo, com a oficialização da lei LIBRAS em abril de 2002 (Lei nº 10.436, de 24 abril 
de 2002): Artigo 1° - "É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e outros recursos de expressão a ela 
associados". 

E ainda define no parágrafo único: "Entende-se como Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS, a forma de comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico 
de natureza visual motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema 
lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas 
surdas do Brasil." 

O Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 regulamenta esta Lei e 
estabelece que a LIBRAS deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos 

mailto:albaneidegaldino@yahoo.com.br


 

 

 

65 

 

cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e 
superior, e nos cursos de Fonoaudióloga, de instituições de ensino superior públicas 
e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.  

Uma série de ações estão sendo desencadeadas a partir deste Decreto, 
fazendo com que os surdos possam ter acesso a uma língua materna com mais 
facilidade garantindo assim a sua cidadania.. 
  A LIBRAS é considerada "língua natural" porque ao ser exposto a ela, o surdo 
a adquire de forma espontânea, da mesma forma que as crianças ouvintes adquirem 
uma língua oral ao serem expostas a ela. Brito (1993) confirma essa informação e 
acrescenta que a Língua de Sinais é classificada como língua materna das 
comunidades surdas, porque pelo canal visual-espacial os surdos conseguem 
naturalmente comunicar-se entre si e receber a herança cultural das comunidades 
surdas.  
 
Conhecendo a estrutura lingüística das LIBRAS e sua funcionalidade 
educacional 

Segundo Quadros (1997) a Libras, trata-se de uma "língua" porque ela possui 
estruturas gramaticais próprias atribuídas em níveis lingüísticos fonológicos, 
sintáticos, morfológicos e semânticos como qualquer língua, possibilitando o 
desenvolvimento cognitivo da pessoa surda, favorecendo seu acesso aos conceitos 
e aos conhecimentos existentes na sociedade ouvinte. As línguas de sinais são 
sistemas lingüísticos independentes dos sistemas das línguas orais e tal como estas, 
não são universais, assim sendo, cada país apresenta sua própria língua. Essas 
línguas são sistemas de regras gramaticais, naturais às comunidades surdas dos 
países que as utilizam.  

Quadros (1997) explica que as línguas de sinais apresentam-se numa 
modalidade diferente por serem línguas espaço-visuais, ou seja, são comunicadas, 
não pelo canal oral-auditivo, mas através da visão e do espaço corporal. Sua 
configuração acontece no espaço, por meio de articulações visuais: as mãos, o 
corpo, os movimentos e o espaço de sinalização, sendo esses, os veículos de 
percepção e produção lingüística. 

 Os sinais são formados por meio da combinação de formas e de movimentos 
das mãos e de pontos de referência no corpo ou no espaço, conforme a autora 
descreve: os sinais são formados a partir da combinação do movimento das mãos, 
podendo este lugar ser uma parte do corpo ou um espaço em frente ao corpo. Estas 
articulações das mãos, que podem ser comparadas aos fonemas e às vezes aos 
morfemas, são chamadas de parâmetros. (QUADROS: 1997, p. 46). 

A LIBRAS foi desenvolvida a partir da língua de sinais francesa, e possui, 
além de uma estrutura gramatical própria, todos os componentes das línguas orais. E 
ainda, segundo Quadros (1997), apresenta os requisitos científicos necessários para 
ser considerada instrumento lingüístico em todos os níveis de análise, como o 
sintático (da estrutura), o semântico (do significado), o morfológico (da formação de 
palavras), o fonológico (das unidades que constituem uma língua) e o nível 
pragmático (conversacional). Essas informações confirmam que a LIBRAS, como 
qualquer outra língua, permite a expressão plena de qualquer significado necessário 
à comunicação e expressão do homem, inclusive de conceitos, racionais, 
metafóricos, concretos ou abstratos. 
  Como assinala Felipe (1997): por meio da língua de sinais é possível a 
expressão de conteúdos sutis, complexos ou abstratos, de modo que os seus 



 

 

usuários podem discutir qualquer área do conhecimento, da filosofia à política, 
utilizando-se dos seus recursos, como ocorre com qualquer outra língua, para 
consolidar a comunicação, isto é, para conferir conteúdo significante aos objetos do 
mundo e às pessoas que o cercam.  

Daí percebe-se a importância da língua de sinais para a expressão e 
integração do surdo na vida escolar e social em geral na medida em que as 
linguagens são sociais surdos e ouvintes ficam limitados pela mesma necessidade, 
de tornarem-se compreensíveis uns para com os outros, mesmo havendo diferenças 
nas modalidades da língua. 
 
Compreendendo o Bilingüismo e o processo de aquisição da língua 

O bilingüismo não é um método de educação define-se pelo fato de um 
indivíduo ser usuário de duas línguas, educação com bilingüismo, não é, portanto, 
em sua essência uma nova proposta educacional em si mesma, mas uma proposta 
de educação onde o bilingüismo atua como uma possibilidade de integração do 
indivíduo ao meio sociocultural a que naturalmente pertence, ou seja, ás 
comunidades de surdos e de ouvintes. Educar com bilingüismo é ―cuidar‖ para que, 
através do acesso a duas línguas (Libras/Português) se torne possível garantir que 
os processos naturais de desenvolvimento do indivíduo, nos quais a língua se mostre 
instrumento indispensável, sejam preservados. 

Segundo Vygostky (1993), a criança adquire a língua do exterior para o 
interior, há um movimento do meio social para o indivíduo, com a criança surda esse 
movimento torna-se complicado, pois ela vive num meio social oral do qual não 
consegue participar plenamente. Os estudos de Vygotsky (1993) mostram que todo 
ser humano é dotado da faculdade da linguagem, e que essa capacidade se realiza 
por meio da interação do indivíduo com outros seres humanos que dominem uma 
língua específica. 

 Isso quer dizer que a linguagem se concretiza no exercício da língua, na 
interlocução com outros. Dessa forma, a apreensão do conhecimento em qualquer 
modalidade, é mediada pela linguagem, por meio da qual o conhecimento é 
transmitido, ou seja, o contato com o conhecimento é mediado pela linguagem 
(mediação semiótica) que é o estudo dos signos ou siguinificações e pelo outro 
(mediação pedagógica) assim, ao se apropriar do conhecimento, o homem o re-
elabora, apoiado nos conhecimentos que já possui e nas experiências anteriores.  

Nesse processo, o papel da linguagem é ajudar a organizar o conhecimento e 
estruturar o pensamento sendo a língua um instrumento para o exercício da 
linguagem, a interação verbal caracterizada pela interlocução com o outro é 
essencial tanto para a constituição e desenvolvimento desta (linguagem), quanto 
para a aquisição de novos conhecimentos. Assim a melhor forma de se desenvolver 
a linguagem é interagir com outros, pois a comunicação é a finalidade primeira da 
linguagem.  

Karnopp (1999) concorda e complementa que a interlocução possibilita um 
enriquecimento do léxico, o aprimoramento da capacidade de compreensão ao se 
procurar entender o outro, e obriga a mente a organizar constantemente o 
pensamento a fim de se fazer compreender com as crianças surdas não é diferente, 
pois através da interação social, elas desenvolvem sua linguagem e adquirem a 
língua de sinais.  

Quadros (1997) e Karnopp (1999) afirmam que o processo de aquisição da 
língua de sinais por crianças surdas, ocorre no período equivalente à aquisição da 
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língua oral em crianças ouvintes. Isso sugere que os processos de aquisição da 
linguagem possuem universais lingüísticos.  

Convém ressaltar que a apreensão do conhecimento em qualquer 
modalidade, é mediada pela linguagem. Nesse processo, o papel da linguagem é 
ajudar a organizar o conhecimento e estruturar o pensamento e sendo a língua 
instrumento necessário ao exercício da linguagem, a interlocução com o outro é 
essencial tanto para a constituição e desenvolvimento da linguagem, quanto para a 
aquisição de novos conhecimentos.  

A linguagem se realiza através de uma língua, qualquer que seja sua 
modalidade, e assim, o domínio desta é essencial para a aprendizagem de uma 
forma geral. Portanto, é o domínio da língua de sinais que tornará o surdo apto a 
produzir sua comunicação e adquirir conhecimentos, assumindo papel semelhante 
ao que a oralidade desempenha para o aluno ouvinte.  

Processo de escolarização: observações realizadas na Sala de Apoio da 
Escola municipal Tenente Wilson Marques Moitinho. 
 Ao iniciar o processo de escolarização o aluno ouvinte, já traz a gramática da 
língua portuguesa de forma implícita, desta forma, cabe ao professor estimular, 
apoiar e provocar a evolução dessa gramática implícita para seu uso consciente. Em 
se tratando do aluno surdo, verifica-se que raramente ele traz consigo aquela 
gramática implícita, precisando "heroicamente", participar da reflexão sobre uma 
língua que não domina ou domina precariamente, ao mesmo tempo em que se 
encontra no processo de aprendizado da língua portuguesa e de aquisição da língua 
de sinais.  

Para Quadros (1997) a primeira língua de uma criança norteia, promove e 
facilita o acesso aos conhecimentos escolares, e é por isso que os surdos têm 
experiências diferenciadas em relação à construção do conhecimento. 
Diferentemente da criança ouvinte, o processo de significação da criança surda 
acontece da língua de sinais para a língua portuguesa escrita ao invés de ser da 
língua portuguesa oral para a língua portuguesa escrita 
As observações realizadas na Escola Municipal Tenente Wilson Marques Moitinho 
especificamente na sala de apoio, proporcionou um entendimento maior sobre o 
processo de aprendizagem e desenvolvimento desse público, deixando claro que 
assim como os alunos ouvintes, os alunos surdos possuem dificuldades no seu 
processo de aprendizagem. A alfabetização e o letramento deles são através da 
memorização, a professora mostra a figura e o seu sinal. Desta forma, o aluno surdo 
vai aprendendo e memorizando o alfabeto, o contato visual é de extrema 
importância, as frases faladas pela professora eram curtas e em baixo tom, sempre 
de frente para o aluno , além das  demonstrações  de afeto de ambas as partes .  

―O professor e/ ou educador especial, pois em se tratando de práticas 
educativas envolvendo alunos surdos, é importante salientar que o papel 
desse profissional é de fundamental importância para a aprendizagem da 
língua portuguesa na modalidade escrita por esses alunos, desde que ele 
tenha, além da formação pedagógica, a formação para tornar-se bilíngüe 
(LIBRAS e língua portuguesa)" (QUADROS, 1997, p.117).  

 

Quadros (1997) e Karnopp (1999) enfatizam a importância de a criança surda 
ser exposta à língua de sinais o mais precocemente possível para evitar atrasos em 
sua aprendizagem essa importância é ainda maior ao considerarmos o fato de que a 
LIBRAS não possui um sistema consolidado de escrita que permita a alfabetização 
do surdo através dela. Conseqüentemente, todo desenvolvimento acadêmico do 
aluno surdo, deve acontecer na língua portuguesa, o que exige um esforço maior do 



 

 

aluno que precisa ter uma boa compreensão dessa língua para aprender os 
conteúdos e essa compreensão só é possível através da língua de sinais. 
  Nesta perspectiva realizou-se um estudo de caso e coleta de dados através de 
observações e conversas realizadas com a comunidade escolar e principalmente 
com as Professoras da Sala de Apoio. Foram aplicados questionários abertos aos 
profissionais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem das crianças surdas 
com o intuito de recolher o máximo de informações possíveis sobre o objeto 
estudado. As abordagens dos dados foram feitos a partir de uma pesquisa qualitativa 
que teve por objetivo principal interpretar o objeto que se observava, enfim essa 
pesquisa deseja entender detalhadamente como se dá o processo de ensino-
aprendizagem dos alunos/as surdos/as da referida sala de aula.  

Constatou-se que a escola precisa então, estar cada vez mais preparada para 
atender as crianças surdas da Sala de Apoio, com os recursos didáticos necessários 
e capacitação permanente na área. Logo, o professor-intérprete de Libras e ou 
especializado em Surdez tornam-se peças-chave, sendo determinante sua atuação 
na construção do conhecimento do aluno surdo.  

Se o domínio da Língua de Sinais pelo surdo e a educação bilíngüe se 
mostram imprescindíveis, o papel dos referidos profissionais é conseqüentemente, 
tão imprescindível quanto à importância de uma formação adequada, visto que a 
relevância e complexidade da capacitação em serviço e a ética profissional 
contribuem para a formação integral do aluno. 

 Evidencia-se então, a importância de se examinar a prática pedagógica em 
relação ao aluno surdo, especialmente no que se refere ao uso da LIBRAS na sala 
de aula, analisando o trabalho do intérprete, quanto à forma pela qual ele concebe 
seu papel de mediador na aprendizagem desse aluno, e também na interação 
(inclusive no planejamento) com o professor regente, a fim de proporcionar ao surdo 
um aprendizado eficaz. 
 
Conclusão 

Nessa análise produzida através de questionários aplicadas as professoras da 
sala de apoio e por meio de conversas informais com alguns professores e 
funcionários da Escola Municipal Tente Wilson Marques Moitinho, constata-se que o 
processo de ensino/aprendizagem das crianças surdas em um contexto bilíngüe 
acontece há passos lentos mas não por culpas dos profissionais envolvidos na 
educação desse público. 

No entanto a referida pesquisa exploratória, de abordagem fenomenológica, 
proporcionou na neutralidade do pesquisador desconsiderar as crenças, os valores, 
presentes nos atos e pensamentos sobre o objeto estudado, o método utilizado foi o 
indutivo, pois parte de questões particulares até chegar a conclusões generalizadas.   

Partindo do princípio que a produção do conhecimento acontece na relação 
mútua de troca entre o pesquisador e o pesquisando, pois ambos possuem 
sabedoria que os completam. Dessa forma fica claro que o objeto de pesquisa não 
está dado a priori, mas é construído nessa relação.   

Ao questionar as profissionais da Sala de Apoio como acontecia a 
alfabetização dessa crianças em um contexto bilíngüe elas foram unânimes ao 
relatar que recebiam todo o apoio possível da gestão da escola assim como da 
secretária de educação do município por meio da coordenadora de educação 
especial, e que na opinião delas a escola e a grande responsável pela aquisição da 
língua de sinais, já que a grande maioria das crianças atendidas pela escola chegam 
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sem conhecimento prévio das LIBRAS e muitas ainda não tinham passado pela sala 
de aula regular.  

E que as metodologias pedagógicas utilizadas para atender as necessidades 
educativas desse público abrange o seu desenvolvimento cognitivo e social 
reforçando a sua aprendizagem em LIBRAS para que eles possam através da L1 
adquirir a leitura e a escrita do português como L2, proporcionando a eles um 
convívio ativo nas duas comunidades (surda e ouvinte), os quais estão inseridos, daí 
a importância que as crianças surdas tenham acesso o mais precoce possível a 
educação bilíngüe. 
  As professoras que foram convidadas a responder aos questionários são três: 
duas já tem formação acadêmica em Pedagogia e a terceira ainda está em estudo, 
dessas duas graduadas uma já fez a pós-graduação em educação especial e a outra 
está concluindo a pós-graduação em educação especial, mas todas as professoras 
citadas possuem vasta experiência e trabalham  há mais de sete anos no 
atendimento as crianças surdas, mas uma das principais  dificuldades relatadas 
pelas professoras e a resistência por parte dos pais ou responsáveis desse alunos 
em alfabetizá-los no bilingüismo, muitos não aceitam a condição de seus 
filhos,causando uma grande evasão na sala de apoio e na sala regular. 

Diante do resultado dessa análise fica claro que a educação dos surdos 
passou por grandes mudanças, más precisa-se melhorar muito principalmente em 
relação do preconceito sofrido pelos surdos em meio a uma sociedade que se diz 
pronta para incluí-los, a começar no seio das famílias.   

A análise realizada nessa pesquisa aponta a educação bilíngüe como meio 
mais adequado para a aprendizagem do aluno surdo: a LIBRAS, porque promove 
sua compreensão e possibilita o desenvolvimento cognitivo; e a língua portuguesa, 
por ser necessária ao seu convívio social, possibilitando a aquisição da escrita e da 
leitura, e de uma formação profissional. 

A principal barreira enfrentada na educação do aluno surdo ainda é a falta de 
domínio da língua de sinais por parte desse aluno. O atraso na aquisição da 
linguagem representa um atraso de tempo irreparável na vida do surdo, impedindo 
seu desenvolvimento normal e gerando a defasagem cognitiva. Os autores bilíngües 
comprovam em suas pesquisas que a dificuldade na formação plena do surdo não é 
a surdez e seus problemas biológicos, mas o meio social em que se encontra 
inserido, o qual impede e/ou atrasa a apropriação de sua língua materna e 
conseqüentemente de sua cultura. 

 A surdez não é um impedimento ao aprendizado, mas exige respeito a sua 
diferença, e a adoção de metodologias específicas para que o surdo possa se 
desenvolver cognitivamente, e conquistar sua autonomia para viver melhor em 
sociedade, exercendo seus direitos e deveres, objetivo maior da educação. 
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culturais e linguísticos. 

 
Owen Wrigley 

 
 

RESUMO 
Este artigo é resultado de uma pesquisa bibliográfica que teve a finalidade de identificar, analisar e 
sintetizar os aspectos mais relevantes da educação de surdos desde a antiguidade até os dias atuais. 
Foram analisados os fatos históricos e a relação entre as comunidades surdas e ouvintes, suas lutas 
por poderes e saberes, buscando compreender as respectivas filosofias educacionais de cada época. 
Assim, é apresentado o pensamento filosófico-cultural de diferentes povos acerca dos surdos e como 
se deu o início de sua educação no mundo e no Brasil, além de mostrar o início das mudanças com o 
bilinguismo e com o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais por lei. 
 
Palavras-chave: Surdez. Historia dos surdos. Educação de Surdos. Filosofias educacionais para 
surdos. 

 
1 Introdução 

Estudar a historia é conhecer mais profundamente a identidade de um grupo 
social, comunidade, povo ou país. ―A historia dos surdos é a historia das relações 
entre as comunidades surdas e as ouvintes. É, portanto, uma historia que expõe uma 
luta por poderes e saberes‖ (SÁ, 2006, p. 70). Ao descrever o processo histórico de 
formação da identidade e cultura dos sujeitos surdos, este artigo apresenta a 
especificidade da cultura surda. 

Veremos aqui um panorama da historia dos surdos no decorrer dos séculos, 
começaremos conhecendo acerca do etnocentrismo e ouvintismo e partiremos para 
a visão acerca dos surdos na antiguidade até os dias de hoje; assim, veremos como 
se deu o início da educação dos surdos no mundo e no Brasil. Em seguida, 
conheceremos o oralismo e as repercussões que esta filosofia educacional trouxe 
para a educação dos surdos em todo o mundo. Veremos também o início das 
mudanças com o bilinguismo e também o reconhecimento da Língua Brasileira de 
Sinais por lei. 
 

2 O etnocentrismo 

Nos séculos XV-XVI, durante o expansionismo europeu, alguns pensadores 
acreditavam que a cultura europeia se sobrepunha às demais, o que influenciou o 
pensamento da época. Ainda hoje, muitas pessoas, das mais variadas culturas, 
postulam ideias semelhantes. Elas defendem, mesmo que implicitamente, que a sua 
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cultura é melhor do que a do outro, que a sua forma de pensar é a mais correta. Este 
posicionamento é denominado etnocentrismo. Everardo Rocha (1988, p. 5) define o 
etnocentrismo como ―a visão do mundo onde nosso próprio grupo é tomado como 
centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos 
valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência‖. Um grupo ou 
sujeito etnocentrista, quando se depara com outro sujeito e seu grupo, menospreza-
o, considerando-se superior e lhe atribuindo o título de selvagem, primitivo ou sem 
cultura. 

O etnocentrismo é comum na relação entre ouvintes e surdos. Carlos Skliar, 
citado por Sá (2006, p. 95), denomina esta relação de poder como ―ouvintismo‖: 
 

Um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o surdo está 
obrigado a olhar-se e a narrar-se como se fosse ouvinte. Além disso, é 
nesse olhar-se e nesse narrar-se que acontecem as percepções do ser 
‗deficiente‘, do ‗não ser ouvinte‘; percepções que legitimam as práticas 
terapêuticas habituais. 

 
Esta relação de poder entre ouvintes e surdos permeará a historia dos 

surdos, como veremos a seguir. 
 

3 Os surdos na antiguidade 
Os surdos trazem consigo marcas de séculos e mais séculos de opressão 

pela cultura ouvinte. A cosmovisão dessa época associava a fala à capacidade da 
linguagem e do pensamento. Aristóteles (384-322 a.C.) dizia que ―[...] de todas as 
sensações, é a audição que contribuiu mais para a inteligência e o conhecimento, [...] 
portanto, os nascidos surdos se tornam insensatos e naturalmente incapazes de 
razão‖ (VELOSO; MAIA Filho; 2009, p. 21). Quem não falava era considerado 
incapaz de aprender ou de produzir alguma coisa, sendo excluído da sociedade. A 
informação que se tem é de que em muitas culturas, na antiguidade, os surdos eram 
proibidos de adquirir propriedades, de se casarem e até mesmo de votarem como os 
outros cidadãos. Sabe-se que na antiga China os surdos eram lançados ao mar em 
vida; em Gales eram sacrificados aos deuses por ocasião de suas festas religiosas. 
Em Esparta, eram lançados do alto dos rochedos. Os romanos e os gregos os 
consideravam privados de todas as faculdades intelectuais e morais; em Atenas os 
surdos eram abandonados nas praças, nos campos ou eram sacrificados. Na Idade 
Média, acreditava-se que eram bruxos (CONFEDERAÇÃO, S/D, a, p. 4). Ainda em 
tantos outros lugares, os surdos viviam isolados em suas próprias casas, em 
manicômios ou em asilos, privados da comunicação com outros surdos. Tudo isso, 
por serem considerados ‗anormais‘, ‗doentes‘ e incapazes de se comunicar. 

Com respeito à ―língua de sinais‖, de acordo com ―O clamor do silêncio‖ (S/D, 
p. 20), Marques e Felipe (2005, p. 134) e Veloso e Maia Filho (2009, p. 22) o mais 
antigo registro que temos data de 368 a.C. e é de Sócrates quando pergunta ao seu 
discípulo: ―Suponha que nós não tenhamos voz ou língua e queiramos indicar 
objetos um ao outro. Não deveríamos nós, como os surdos, fazer sinais com as 
mãos, cabeça e o resto do corpo?‖ (Cratylus de Plato, discípulo e cronista 368 a.C). 

 
4 O início da educação dos surdos no mundo e no Brasil 

Quanto à educação dos surdos, não se tem nenhum registro até o final do 
século XV. Os primeiros registros datam do século seguinte, quando Girolamo 
Cardano (1501-1576), médico, filósofo e matemático, nascido em Milão, preocupou-
se com a educação dos surdos, tentando romper a barreira da comunicação 
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utilizando a mímica e a escrita (KUCHENBECKER, 2006). Girolamo defendia a ideia 
de que os surdos eram capazes de pensar racionalmente. Contudo, é atribuído ao 
monge beneditino espanhol Pedro Ponce de Leon (1520-1585) o título de pioneiro na 
educação dos surdos, porque trabalhou com filhos da nobreza espanhola para que 
pudessem ser reconhecidos pela lei como pessoas e assim exercessem o direito de 
herdar os títulos e a fortuna da família. Todavia, é importante ressaltar que a 
intenção final era que o surdo aprendesse a língua oral (CONFEDERAÇÃO, S/D, b, 
p. 4). O padre surdo Vicente de Burnier, citado por Kuchenbecker (2006, p. 38), 
afirma que Ponce de Leon ―dedicou-se a melhorar a situação dos surdos e conseguiu 
ensiná-los a falar e a ler os lábios do interlocutor‖. Outra figura importante nesse 
período é Juan Martin Pablo Bonet (1579-1623) que, ao final deste século, mudou 
um pouco o quadro cultural de então. Bonet defendia a necessidade de 
compreensão do aluno surdo (KUCHENBECKER, 2006) e condenava os métodos 
brutais de gritaria e de enclausuramento praticados na época, mas acreditava que 
deveriam aprender a língua oral. É dele também a primeira publicação contendo o 
alfabeto manual em 1620. 

A historia moderna dos surdos geralmente começa com o abade Charles 
Michel de l'Épée (1712-1789), venerado por muitos como ―criador da língua de 
sinais‖. Contudo, a historia do próprio l‘Épée diz que ele aprendeu sinais com grupos 
de surdos que vagavam pelas ruas de Paris por volta de 1755. Pouco tempo depois, 
apoiado pela coroa francesa, o abade fundou a primeira escola para surdos na 
cidade de Paris. Seu método de ensino consistia numa mistura de língua de sinais 
com a fala. L‘Épée acreditava que a comunicação em sinais7 usada pelos surdos era 
incompleta, devendo ser melhorada e universalizada. Com essa finalidade introduziu 
o que ele denominou ―signos metódicos‖. Seu método ganhou grandes proporções 
no mundo, sendo que em 1789, já havia, na Europa, 21 escolas especializadas. 
Coleta (2003, p. 21) comenta: ―talvez este sistema tenha facilitado a entrada do 
surdo no mundo ouvinte, mas renegou a língua de sinais a uma condição de sub-
língua‖. Nesta mesma linha de pensamento, Owen Wrigley, autor crítico da historia 
dos surdos, afirma: 
 

Embora o Abbé de l‘Épée nunca negasse que os surdos estavam se 
comunicando entre si usando sinais já existentes, as narrativas históricas 
acham geralmente conveniente marcar o ―começo‖ da língua dos sinais a 
partir da data de suas réplicas ou simulacro artificial: uma versão 
manualmente codificada da linguagem dos ouvintes (WRIGLEY apud SÁ, 
2006, p. 72, grifo nosso). 

 
Vemos aqui que as línguas de sinais são línguas naturais8 tal qual as línguas 

orais e que, como tal, são utilizadas pelas comunidades surdas de forma 
espontânea. Limeira de Sá, ao comentar Wrigley, afirma que na perspectiva dos 
benfeitores, a historia destaca pessoas e feitos, ―mas esconde a prática social de 
colocar à margem os diferentes e asilá-los‖ (p. 72). 

Paralelamente ao trabalho de l‘Épée, Samuel Heinicke (1729-1790) 
desenvolveu na Alemanha as bases de outra filosofia de ensino aos surdos: o 
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oralismo, que enfatizava a fala (língua oral) em detrimento da língua de sinais. Em 
1778, Heinicke fundou a primeira escola de oralismo puro no estado da Saxônia na 
Alemanha (VELOSO; MAIA Filho; 2009, p. 26). Nos anos seguintes, estas filosofias 
ganharam muitos adeptos. Perlin e Strobel (2008, p. 7), no entanto, afirmam que 
nessa época já em muitos lugares havia professores surdos. Um desses professores, 
o francês Eduardo Huet (1822-1882), partidário de l‘Épée, com mestrado em Paris, 
que usava o método combinado, chegou ao Brasil em 1855 e, a convite de D. Pedro 
II, começou a trabalhar a educação dos surdos. Assim, em 26 de setembro de 18579, 
foi fundado na cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, o Imperial Instituto de 
Surdos Mudos, hoje, Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). Em 1861, 
Huet deixou o país devido a problemas pessoais e se mudou para o México para 
lecionar aos surdos. ―Em 1868, após inspeção governamental, o INES foi 
considerado um asilo de surdos‖ (VELOSO; MAIA Filho; 2009, p. 35). Já em 1875, 
Flausino José da Gama, ex-aluno do Instituto, elaborou um pequeno vocabulário de 
sinais brasileiros através de desenhos denominado ―Iconografia dos Signaes dos 
Surdos-Mudos‖, tendo sido contratado como Repetidor aos alunos do Instituto, 
ensinando-os em língua de sinais (MARQUES; FELIPE, 2005). É interessante notar 
que vários destes sinais são utilizados até hoje pelas comunidades surdas 
brasileiras. 
 

5 O império oralista 
Em 1878, em Paris, foi realizado o I Congresso Internacional sobre a 

Instrução de Surdos, onde aconteceram debates a respeito das práticas realizadas 
até então, bem como das impressões obtidas. Ali, alguns grupos defendiam a ideia 
de que falar era melhor que usar sinais, mas que estes eram muito importantes para 
a criança poder se comunicar. Naquele espaço, os surdos obtiveram conquistas 
importantes tais como o direito a assinar documentos, tirando-os da ―marginalidade‖ 
social, mas ainda estava distante uma verdadeira integração social (LACERDA, 
2009). 

Dois anos mais tarde, foi realizado o II Congresso Internacional em Milão, 
Itália. Borne, citado por Perlin e Strobel (2008, p. 6), afirma: 
 

Os temas propostos foram: vantagens e desvantagens do internato, tempo 
de instrução, número de alunos por classe, trabalhos mais apropriados aos 
surdos, enfermidades, medidas curativas e preventivas, etc. Apesar da 
variedade de temas, as discussões voltaram-se às questões do oralismo e 
da língua de sinais. 

 
Neste evento havia apenas um surdo presente: Claudius Forestier 

(KUCHENBECKER, 2006, p. 46). Foram retomados vários princípios aristotélicos 
que dizia: ―[...] a fala viva é o privilégio do homem, o único e correto veículo do 
pensamento, a dádiva divina, da qual foi dito verdadeiramente: a fala é a expressão 
da alma, como a alma é a expressão do pensamento divino‖ (VELOSO; MAIA Filho; 
2009, p. 39). Mediante a discussão que se travou ali, o método vencedor foi o oralista 
(160 votos com quatro contra) (STROBEL, 2006, 247). A linguagem dos sinais foi 
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oficialmente proibida e estigmatizada alegando-se que a mesma ―destruía a 
capacidade da fala dos surdos, argumentando que os surdos são ―preguiçosos‖ para 
falar, preferindo usar a língua de sinais‖ (VELOSO; MAIA Filho; 2009, p. 39). 
Começava ali um período que trouxe grande sofrimento às comunidades surdas: 

 
Por quase um século, as línguas de sinais foram perseguidas nas mesmas 
instituições que supostamente deveriam propagá-las. Mas os códigos não 
chegaram a ser eliminados, mas simplesmente conduzidos ao mundo 
marginal, onde sobreviveram graças às contraculturas estabelecidas pelas 
crianças nas escolas, clandestinas, rebeldes e cruéis (RÉE apud STROBEL, 
2006, p. 247). 

 
Veloso e Maia Filho (2009, p. 41) afirmam que ―todos [os surdos] que não 

progrediam na oralidade eram considerados deficientes mentais com necessidades 
especiais. Depois do congresso de Milão, o conceito de surdo passou para o 
deficiente‖. 

 
6 Repercussões do oralismo no Brasil 

 
Em 1896, A. J. de Moura e Silva, um professor do INES, viajou para o 

Instituto Nacional de Surdos de Paris, a pedido do governo brasileiro, para avaliar a 
decisão do Congresso de Milão e concluiu que o Método Oral Puro não se prestava 
para todos os surdos (MARQUES; FELIPE, 2005, p. 135). Contudo, alguns anos 
depois, ―em 1911 ficou estabelecido [...] o oralismo como método de educação dos 
surdos‖ no INES (CONFEDERAÇÃO, S/D, a, p. 6). Dois anos mais tarde, foi fundada 
no Rio de Janeiro a Associação Brasileira de Surdos-Mudos (a primeira brasileira), o 
que contribuiu para um grande desenvolvimento cultural das comunidades surdas. Ali 
os surdos encontravam um espaço de interação em sua própria língua, sem 
influência ouvintista. De 1930 a 1947, o Dr. Armando de Paiva de Lacerda, ex-Diretor 
do INES, proíbe o uso da Língua de Sinais entre os surdos do Instituto. Podia-se 
utilizar somente o alfabeto manual e um bloco de papel com lápis no bolso para 
escrever a palavra e a fala. 

Três anos mais tarde, Ana Rimoli de Faria Doria, ex-Diretora do INES, ao 
assumir o cargo, proibiu por completo o uso do alfabeto manual e da Língua de 
Sinais, implantando o método oralista. Os surdos não conseguiram adaptar-se a 
essa imposição do oralismo e continuaram a usar a língua de sinais, reunindo-se 
para conversar quando saíam das aulas. Estes encontros possibilitavam aos surdos 
a troca de informações em sua própria língua, sem o controle dos ouvintes e, 
também, o prazer de estarem juntos. Sempre que um surdo tinha tempo disponível, 
procurava se reunir com outros surdos em algum ponto de encontro (MACEDO, 
2009), prática muito comum até os nossos dias em todo o Brasil. 

Limeira de Sá afirma ainda que ―até os dias atuais, o oralismo consegue 
manter-se muito presente na chamada educação especial, ou seja, no âmbito 
integracionista, assimilacionista e terapêutico‖ (2006, p. 77). 

 
O oralismo, aqui referido, diz respeito à imposição exclusiva da língua na 
modalidade oral, objetivando a integração do surdo na cultura ouvinte e seu 
afastamento da cultura surda. No entanto, essa mesma imposição que 
atenta contra as formas de organização cultural e cognitiva dos surdos, 
acaba por alijá-los ainda mais, tanto da comunidade ouvinte quanto da 
comunidade surda. Ora, sem a base cognitiva que a língua de sinais pode 



 

 

dar à pessoa surda, inviabiliza-se a instrumentalização linguístico-cognitiva, 
gerando, assim, um círculo vicioso (SÁ 2006, p. 78, grifo nosso). 

 
O oralismo é uma das marcas do ouvintismo. Sua prática afligiu os surdos 

durante muitos anos, gerando uma grande barreira de comunicação, ao contrário do 
que se pretendia. Assim, durante muitos anos os surdos foram privados de se 
desenvolverem social, cultural, linguística e intelectualmente como deveriam. 

 
Já na década de 1960, o linguista William Stokoe (1919-2000) pesquisou 

avidamente a Língua de Sinais Americana enquanto trabalhava na Gallaudet 
University10, tendo publicado muitos livros divulgando os resultados de suas 
pesquisas (VELOSO; MAIA Filho; 2009, p. 41-42). Stokoe contribuiu muito para a 
pesquisa linguística das línguas de sinais e seu reconhecimento como língua natural. 
Hoje, ele é considerado o pai da linguística das línguas de sinais. 

Ainda no final da década de 1960, muitos educadores ouvintes, frustrados 
pelo fracasso do oralismo, atraíram-se por uma nova ‗filosofia‘: a chamada 
―Comunicação Total‖ iniciada por Roy Holcon também nessa década 
(CONFEDERAÇÃO, S/D, b, p. 5). Esta metodologia utiliza gestos criados pelas 
crianças, alfabeto manual, fala, leitura labial, língua de sinais, leitura e escrita 
objetivando o desenvolvimento de quaisquer resíduos auditivos para melhoria das 
habilidades de fala ou de leitura labial, fazendo-se necessário o uso de aparelhos 
auditivos individuais (DENTON apud PERLIN e STROBEL, 2008).  

Owen Wrigley, citado por Sá (2006, p. 84), comenta: 
 

A comunicação total veio significar a mistura da fala e língua dos sinais mais 
convenientes a cada professor [...]. O uso da língua dos sinais nesses 
ambientes mostrou-se ser, na melhor das hipóteses, apenas ―fala apoiada 
pelos sinais‖, que é inadequada para ser compreendida por uma criança 
surda como uma mensagem completa [...]. A ―comunicação total‖ é qualquer 
coisa, menos total, e raramente comunica. 

 
Ainda hoje é muito comum o uso da fala e sinalização simultaneamente, 

processo denominado bimodalismo ou português sinalizado, no nosso caso. Limeira 
de Sá (2006, p. 85) afirma que ―qualquer abordagem que não considere a língua de 
sinais como primeira língua e língua utilizada por surdos proficientes como 
referencial é uma mera conveniência para os profissionais ouvintes que trabalham na 
área da surdez‖. 

 
7 O início das mudanças: o bilinguismo 

Ainda na década de 1980, estando em voga a Comunicação Total, 
antropólogos, linguistas, educadores e psicólogos propuseram um novo modelo: o 
―Bilinguismo‖. Esta filosofia apregoa que a criança surda é capaz de apreender as 
duas línguas: a de sinais e a língua oficial de seu país, tendo a língua de sinais como 
primeira língua e eixo fundamental. Atualmente tem sido levantada uma grande 
discussão a esse respeito haja vista os resultados alcançados e o fracasso das 
propostas anteriores. Contudo, o bilinguismo ―nada diz quanto à questão das culturas 
envolvidas, das identidades surdas, das lutas por poderes, saberes e territórios‖ (SÁ, 
2006, p. 85). Sá comenta ainda que ―incluir surdos em salas de aula regulares 
inviabiliza seu desejo de construir saberes, identidades e culturas a partir das duas 
línguas [...] e impossibilita sua consolidação linguística‖ (2006, p. 87). 
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Em síntese, a historia dos surdos, contada pelos não-surdos, é mais ou 
menos assim: primeiramente os surdos foram ―descobertos‖ pelos ouvintes, 
depois eles foram isolados da sociedade para serem ―educados‖ e, afinal, 
conseguirem ser como os ouvintes; quando não mais se pôde isolá-los, 
porque eles começaram a formar grupos que se fortaleciam, tentou-se 
dispersá-los, para que não criassem guetos (SÁ, 2006, p. 79, grifo do autor). 

 
Hoje, fala-se muito em apreciar a diversidade, o que é bem diferente de reconhecer a 
alteridade. Nesta perspectiva, surgiram os chamados estudos surdos que veem a 
―experiência da surdez como um traço cultural, tendo a língua de sinais como 
elemento significante para essa definição‖ (SÁ, 2006, p. 65), entendendo-a como 
diferença, não como deficiência. Este artigo está fundamentado nesta linha, por isso 
não utilizamos o termo ―deficiente auditivo‖ visto que esta expressão está relacionada 
ao contexto médico-clínico. Empregamos aqui o termo ―surdo‖, pois este está mais 
ligado ao marco sociocultural da surdez, além de ser como o surdo refere-se a si 
mesmo e a seus pares (2006, p. 67). Aqui nos referimos aos surdos enquanto 
pessoas que se constituem uma minoria diferente com características linguísticas, 
cognitivas, culturais e comunitárias específicas mediante sua experiência visual-
gestual ao contrário da comunidade majoritária cuja experiência é oral-auditiva. 

 
8 O reconhecimento pela Lei 

A maior conquista das comunidades surdas brasileiras, ainda no início deste 
século, é o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras) pela Lei Federal 
nº 10.436, de 24 de abril de 200211, conhecida também por Lei de Libras, que tem 
sua regulamentação pelo Decreto Lei nº 5.626 de 22 de dezembro de 200512. Esta lei 
assegura aos surdos o direito de serem educados em sua própria língua e de 
contarem com os serviços do intérprete de Libras, profissional responsável por 
desempenhar traduções-interpretações da Língua Portuguesa para a Libras e vice-
versa, nos espaços públicos, educacionais e nos meios de comunicação. O decreto 
normatiza ainda a formação deste profissional e também do professor de Libras, 
profissional – preferencialmente surdo – habilitado para ensinar a Libras tanto a 
pessoas ouvintes quanto pessoas surdas. 

Já em 2006, em cumprimento ao Decreto 5.626, foi criado o primeiro curso 
universitário de Letras Libras na modalidade Licenciatura, uma formação específica 
para professores de Libras, na Universidade Federal de Santa Catarina, com mais 
nove polos espalhados pelo Brasil (VELOSO; MAIA Filho; 2009, p. 44). Dois anos 
mais tarde, foi lançada também a modalidade Bacharelado em Tradução-
interpretação da Libras, expandindo o curso para um total de quinze polos. Hoje, 
após longo período de estudo, estão sendo realizadas as formaturas das primeiras 
turmas do Letras Libras. Um marco histórico na educação de surdos no Brasil e no 
mundo sem precedentes. 

Ainda em 1992 foram criados o Código de Ética do Intérprete13 e um ‗código‘ 
sobre sua postura14 e, mais recentemente, com fins de regulamentar o exercício da 
profissão de tradutor-intérprete de Libras, foi instituída a Lei Federal nº 12.319 de 01 
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 Ver anexo. 
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set. 2009. 
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de setembro de 201015. Esta lei regulamenta a formação deste profissional e define 
suas atribuições, enfatizando o caráter ético a ela inerente, pelo respeito ao ser 
humano e à cultura surda. O reconhecimento desta profissão é uma grande 
conquista para a classe e também para as comunidades surdas. 

 
9 Conclusão 

Reconhecemos que mudanças significativas têm acontecido, mas sabemos 
que são necessárias ainda tantas outras conquistas para uma real integração do 
surdo na sociedade como ser humano que é. Concluímos esta pesquisa citando 
alguns dos diversos mitos sobre os surdos, sua cultura e língua que ainda circulam 
por aí e confundem a mente de muitas pessoas. Afirma-se que todas as línguas de 
sinais (isso quando não a chamam de ―linguagem dos sinais‖16) são todas iguais; que 
é uma forma manual-gestual da língua oral acrescentada de mímicas e gestos 
utilizados pelos ouvintes; um obstáculo à aprendizagem; dever-se-ia criar uma língua 
de sinais internacional, um padrão que todos utilizassem. Diz-se também que os 
surdos não têm capacidade de realizar atividades como educar seus filhos ou ocupar 
cargos de responsabilidade nem têm cultura própria, entre outras. Todas essas 
considerações são fruto da visão médico-clínica sobre a surdez, embasada na 
historia dos surdos. Vemos assim que ainda é comum a falta de informação acerca 
da surdez e dos surdos em nossos dias. Vemos também que a relação entre surdos 
e ouvintes ainda hoje é marcada pela visão etnocêntrica/ouvintista construída nos 
séculos passados. 
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EVOLUÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL E IDENTITÁRIA DOS SURDOS 
BRASILEIROS: ENFOQUE NA EDUCAÇÃO E NO ENSINO DE LIBRAS 
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RESUMO 
Neste trabalho, procurou-se analisar, a partir de uma perspectiva histórica, a abordagem da evolução 
da construção da identidade surda a partir da Língua Brasileira de Sinais como marca principal da 
construção do sujeito. O objetivo é estimular a discussão das relações existentes entre educação de 
surdos, cultura, identidade e língua de sinais. Para tanto, o arcabouço teórico é baseado nas 
contribuições da antropologia com pesquisadores como Agier (2001), Park (1979), Burke (2005), 
Cardoso (2006), Brandão (1986), e de escritores da área de educação especial e Libras como Skliar 
(2010), Sá (2002), Felipe (2007), Furtado (2008) e Souza (1999). Além destes, a escritora surda 
Strobel (2008). A metodologia adotada se pautou na pesquisa qualitativa e se utilizou a técnica de 
pesquisa de análise documental a partir de textos já publicados por pesquisadores surdos e ouvintes 
no que concerne a divulgação do que denominam cultura e identidade surda. Como auxílio na 
pesquisa foi realizado um levantamento do acervo referente ao tema estudado. Para tanto foram 
consultados livros, artigos científicos, anais de congresso e revistas especializadas que tratam do 
assunto. A análise revelou que a língua de sinais é de fundamental importância, pois é uma das 
principais marcas da identidade surda. Espera-se que os resultados deste estudo possam trazer 
contribuições para a discussão deste tema tanto na área da educação quanto nas demais praticas 
sociais. 
 
Palavras-chave: Cultura surda. Identidade surda. Educação dos surdos. Língua de sinais. 

 
Introdução 

Entre 1998 e 2008 surge, em obras publicadas no Brasil, o discurso 
construído por autores surdos no qual se afirma que os surdos possuem uma cultura, 
uma identidade e uma história específicas, marcadas dentre outras coisas pela 
diferença linguística, e ao mesmo tempo reivindica-se o reconhecimento dessas 
especificidades por parte dos ouvintes. 

Embora os surdos 19 nasçam inseridos em uma determinada cultura, como 
no caso do surdo brasileiro que partilha dentre outras coisas de uma identidade 
nacional comum, eles alegam que, por não poderem interagir com o meio nos quais 
se inserem, de maioria ouvintista 20, e devido ao fato da incomunicabilidade, que é 
próprio da surdez, não conseguem receber através da oralidade o repasse cultural, 
uma vez que uma das vias de maior repasse cultural é a língua. ―Embora 
nominalmente membros de uma cultura dominante que os circunda, eles – alguns, 
mas não todos – vêem a si mesmos como separados dela e como membros de uma 
cultura surda especificamente nativa‖ (Wrigley, 1996 apud SÁ 2002 p. 32-34). É 
interessante notar o conceito utilizado por Sá que define a cultura surda como uma 
cultura nativa, ou seja, produzida por surdos durante gerações.  

                                                
17 Mestranda em Antropologia– UFS. Professora da disciplina LIBRAS da UFS – Universidade Federal de 

Sergipe. dayseoliveira01@hotmail.com 
18 Doutorando em Linguística Aplicada – UFRN- derli_machado@hotmail.com 
19 Cabe aqui ressaltar que a nomenclatura “surdo” não condiz com o que pensa o censo comum como sendo um 

termo depreciativo, pelo contrário, como bem coloca Sá (2002, p. 48) “os surdos enquanto grupo organizado 

comunitária/culturalmente, não se definem como “deficientes auditivos”, ou seja, para eles o importante não é 

frisar a atenção sobre a falta/deficiência da audição – os surdos se definem cultural e linguisticamente.  
20 A nomenclatura “ouvintista” está sendo utilizada como verifica-se em Silva (2001, p. 18): “Por ouvintismo 

entende-se uma forma particular e específica, própria de uma sociedade de ouvinte, de ver o surdo, o que inclui 

representações e dispositivos pedagógicos carregados de uma significação de inferioridade, de primitividade.”  
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Sabe-se que é através da interação que o ser humano transmite suas 
crenças, valores morais e religiosos, bem como a própria língua, sendo estes 
atributos culturais construídos socialmente.  Porém, como os surdos podem receber 
toda esta transmissão cultural se um dos veículos de maior repasse dos 
conhecimentos de uma sociedade é por via oral, e isto é vedado ao surdo? A partir 
do entendimento da impossibilidade da comunicação oral entre ouvinte/surdo, da 
importância do conhecimento da sua cultura e do que denominam de identidade 
surda, os escritores surdos vêm tomando a iniciativa de, através da literatura, fazer 
conhecer e fortalecer a sua cultura. 

Dentre os conteúdos abordados nestas literaturas, percebe-se uma ênfase à 
questão do tratamento que os surdos receberam por parte dos ouvintes no percurso 
histórico, salientando que foram por muitos anos forçados a oralidade com o intuito 
de remodelá-los. Porém, este percurso não se deu de maneira pacífica, mas com 
resistência, marcado dentre outras coisas pela diferença. Sobre a diferença, Skliar 
(2010, p. 6) diz: 

 
A diferença, como significação política, é construída historicamente e 
socialmente; é um processo e um produto de conflitos e movimentos 
sociais,de resistência as simetrias de poder e de saber, de uma outra 
interpretação sobre a alteridade e sobre o significado dos outros no discurso 
dominante.  

  
Strobel (2008), uma autora surda, afirma que mais do que apenas o 

reconhecimento à ―diferença cultural do povo surdo‖, é necessário aos ouvintes 
perceberem ―a cultura surda através de suas diferentes identidades, suas histórias, 
suas subjetividades, suas línguas, valorização de suas formas de viver e de se 
relacionar‖ (STROBEL, 2008, p.11).  

Assim, a partir deste discurso dos surdos brasileiros, delineou-se como 
objetivo geral desta pesquisa verificar como se deu historicamente a construção 
identitária e cultural surda tendo como marca maior a língua de sinais. 

Dentre os teóricos que serviram de base para esse trabalho, destaca-se a 
escritora surda Strobel, mais especificamente a sua obra As Imagens do outro sobre 
a Cultura Surda (2008), por seu caráter específico de informação ao leitor surdo e 
ouvinte, no sentido de que os surdos são um ―povo‖, como os mesmos se 
identificam, com cultura própria e em busca de afirmação de identidade. Como forma 
de enriquecer o seu discurso, a autora utiliza-se de vários depoimentos de sujeitos 
surdos, mostrando que este processo de reconhecimento e respeito à cultura surda, 
grupo minoritário, frente à sociedade majoritária ouvintista, vem passando 
historicamente por um processo de reivindicações e opressão. Por exemplo, quando 
a autora se refere aos ouvintes como possuidores de cultura dominante que 
impuseram aos surdos estereótipos de incapazes ou mesmo através da imposição 
cultural ouvintista. Diz Strobel sobre este fato:  

 
Essa agressão contra a cultura surda pode levar a conflitos das identidades 
surdas e desvalorização de suas diferenças. Entretanto, neste livro, há 
narrativas das experiências vivenciadas dos sujeitos surdos, as suas 
resistências contra a opressão cultural, similar de um autêntico povo que luta 
pela cultura, pois através dela que os sujeitos asseguram a sua 
sobrevivência e afirmam as suas identidades. (STROBEL, 2008, P. 11, grifo 
nosso). 
 



 

 

Nesta citação acima, percebe-se que os surdos identificam-se como povo 
com cultura e língua específicas e que, através do confronto com o ouvinte, afirmam-
se identitariamente.  

Para o desenvolvimento do trabalho, buscou-se fundamentação sobre a 
relação identidade e cultura em algumas áreas do conhecimento: primeiramente na 
antropologia com pesquisadores como Agier (2001), Park (1979), Burke (2005), 
Cardoso (2006), Brandão (1986) que trabalham com cultura e identidade, os quais 
nos auxiliarão nas definições dos termos citados e na comparação do que 
encontramos descrito na literatura produzida pelos surdos brasileiros. Em segundo 
lugar, com escritores de áreas afins como: Skliar (2010), doutor em fonologia e 
educação especial, dedicado aos estudos surdos em educação com um viés sócio-
antropológico. No estudo da língua de sinais, Sá (2002), Felipe (2007), Furtado 
(2008) e Souza (1999). Além destes, a escritora surda Strobel (2008), que foi a fonte 
em que encontramos as palavras cultura, povo e identidade, e que nos despertou 
para a construção desta pesquisa.  

A metodologia adotada se pautou na pesquisa qualitativa e se utilizou a 
técnica de pesquisa de análise documental a partir de textos já publicados por 
pesquisadores surdos e ouvintes no que concerne a divulgação do que denominam 
cultura e identidade surda. Como auxílio na pesquisa foi realizado um levantamento 
do acervo referente ao tema estudado. Para tanto foram consultados livros, artigos 
científicos, anais de congresso e revistas especializadas que tratam do assunto. 

A relevância desta pesquisa se constata por verificar-se que o tema identidade 
surda é algo recente, e por isto pouco debatido no meio acadêmico. E a cultura surda 
é uma questão que vem desabrochando atualmente e é necessário que como 
pesquisadores, registremos esse processo de fundamental importância para este 
grupo minoritário. Além disso, poucos são os registros nesta área em todo o Brasil, o 
que mostra a carência do escasso material que contemple esta questão.  

Neste sentido, buscou-se com essa pesquisa observar qual a importância da 
língua de sinais para o fortalecimento cultural e identitário do surdo, tanto no meio 
escolar quanto no social. 

  
1 Como a antropologia trata a questão identitária e cultural  

 Nesta seção busca-se refletir sobre os termos identidade e cultura discutidos 
no campo das Ciências Sociais, abordando o pensamento de teóricos que discorrem 
sobre esta temática. E a partir desta análise perceber em que bases teóricas se 
afirma o discurso identitário e cultural dos surdos. Certamente os dois termos já 
discutidos por muitos pesquisadores ainda proporciona em nossos dias uma vasta 
reflexão devido à complexidade que os envolve. Referindo-se à identidade, Oliveira 
(2006, p. 20) afirma que a discussão sobre o tema na área antropológica eclodiu na 
década de 1970 através do seminário realizado em Paris, ―L‘identité‖ e que ―teve em 
Claude Lévi-Strauss o seu mentor intelectual‖.  

Este seminário proporcionou uma discussão de heterogeneidade 
interdisciplinar vastíssima, com participantes das variadas áreas do conhecimento, 
dentre estas da antropologia social. Oliveira (2006) ainda apresenta a complexidade 
implícita no conceito de identidade devido ao seu caráter polissêmico.  

Em relação ao conceito de cultura percebe-se, da mesma forma, uma vasta 
discussão em sua volta, e certamente não vai se esgotar as tentativas dos 
pesquisadores. Atualmente o que se pode perceber através desta pesquisa é que há 
uma tendência a estudar a relação existente entre os dois termos, identidade e 
cultura, como bem coloca Cardoso (2006, p. 12):   
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Hoje, portanto, sou menos incisivo na afirmação de uma separação iniludível 
da identidade frente à dimensão cultural. O progresso que a teoria da cultura 
logrou atingir nessas últimas décadas na esteira do enxerto da reflexão 
hermenêutica nos paradigmas tradicionais da antropologia, criando com 
isso, um campo de tensão epistemológica inteiramente nova, passou a 
permitir – pelo menos a mim – uma forma de repensar entre aqueles dois 
termos de nossa equação: identidade/cultura.  Liberta do consenso ortodoxo 
funcionalista, vigente até meados do Sec. XX, a cultura passa a ser 
redimensionada em termos semióticos, agora, assumindo-se como uma teia 
de significados sobre o qual o ser humano se acha suspenso. [...] Com essa 
concepção de cultura passa a se impor ao horizonte antropológico o reino 
dos símbolos e a disciplina ganha uma nova dimensão. Porém, essa 
modernização da teoria antropológica, no que se refere à cultura, não 
invalida a viabilidade da separação analítica entre ela e o processo 
identitário.  

 
O autor acima citado vai buscar em Geertz e em sua definição de cultura a 

inspiração para um novo redimensionamento do termo, porém não destaca a 
importância da análise entre a relação existente entre a terminologia cultura e o 
processo identitário. O que podemos perceber no campo de discussão teórica é que 
o fervilhar discursivo sobre os dois termos, identidade e cultura, que já perdura 
nestes últimos anos não devem passar despercebidos devido aos reflexos que 
podem ser observados na investigação antropológica de caráter empírico.  

A partir da exposição do pensamento dos teóricos pretende-se levar em 
consideração o discurso que os surdos têm apresentado através do que chamam de 
―Estudos Surdos‖ o qual se insere dentro da abordagem dos Estudos Culturais 21. 
Segundo Sá (2002, p. 10), este grupo de estudos busca definir a surdez, ―onde ela 
passa a ser reconhecida como uma questão de diferença política, de experiência 
visual, de identidade múltiplas, um território de representações diversas que se 
relaciona, mas não se refere aos discursos sobre deficiência‖. Desta forma caí por 
terra uma velha visão oriunda da medicina que concebia o surdo como ser deficiente 
e nasce uma terminologia que melhor o define – diferente.   

A abordagem destes dois temas, cultura e identidade para antropólogos e 
outros cientistas sociais, surgiu, 
 

[...] no rastro da necessidade de compreender e explicar conflitos, relações 
desiguais entre grupos, classes e culturas, surtos de revolta de minorias 
sócias, de grupos étnicos, de povos colonizados, de classes oprimidas. 
Nomes que indicam sempre relações, e que foram criados um a um não 
para designar ―tipos sociais‖em si mesmo, mas categorias de pessoas, de 
povos, de minorias constituídas assim através das relações sociais, em que 
se viram envolvidos. (BRANDÃO, 1986, p. 47) 

 
Percebe-se que o surgimento do tema implica em embate, em diferença, no 

posicionamento de classes sociais demarcando o que são e em defesa de sua 

                                                
21 Sá (2002, p. 47) define os Estudos Surdos como sendo “um movimento que tem surgido nos movimentos 

surdos organizados e no meio da intelectualidade influenciada pela perspectiva teórica dos Estudos Culturais, ou 

seja: os Estudos Surdos inscrevem-se como uma das manifestações dos Estudos Culturais, pois enfatizam as 

questões das culturas, das práticas discursivas, das diferenças e das lutas por poderes e saberes”. Já os estudos 

culturais são originados “na Inglaterra e expandiram para os Estados Unidos e outros países da América  

Latina.[...] formam um campo de pesquisa interdisciplinar para estudos na área da cultura”. (STROBEL,2008, p. 
17)  



 

 

cultura, bem como em questões que envolvam desigualdade social. Desta maneira, 
os cientistas sociais procuram entender o porquê desta desestabilização, desse surto 
de crise identitária/cultural.  

Agier (2001, p. 7) traz uma rica contribuição ao tema trabalhado neste artigo 
quando esclarece a relação existente entre identidade e cultura afirmando que a 
palavra cultura está na atualidade dominada ―pela problemática da identidade, que 
se enuncia cada vez mais como uma identidade cultural‖. Ao refletir sobre esta 
problemática, o autor propõe uma nomenclatura diferente, ou seja, ―culturas 
identitárias‖. Nesta terminologia está implícito o questionamento do indivíduo: quem 
sou eu diante de uma coletividade tão diversa? E ao mesmo tempo responde as 
demais vozes que igualmente buscam fundamentar-se enquanto comunidade. Ainda 
acrescenta que a identidade individual acompanha a coletiva e  

 
Transforma a relação de força entre identidade e cultura: no campo, hoje em 
dia, o etnólogo encontra-se muito mais freqüentemente diante de culturas 
identitárias em formação do que perante identidades culturais totalmente 
prontas, as quais ele teria apenas que descrever e inventariar. A cultura 
declarativa torna-se o agregamento da declaração de identidade, que é a 
forma de existência social da identidade. (AGIER, 2001, 23). 

 
Através da exposição acima, pode-se começar a entender o posicionamento 

dos surdos no que concerne à busca do reconhecimento cultural no sentido inverso 
proposto por Agier, ou seja, a cultura surda poderia se encontrar nesta categoria de 
―culturas identitárias em formação‖ como sugere o autor, e que por isso, torna-se 
muito mais difícil de descrever ou inventariar, pois não é algo dado, acabado ou 
pronto, mas em construção.  Quando os surdos declararam possuir uma cultura, há 
consequentemente um agregamento da declaração da identidade, e é esta que dará 
vida a identidade socialmente falando.  

Desse modo, o que se observa na relação entre os indivíduos surdos 
certamente não é algo como pode-se ver como argumento cultural utilizados por 
outros grupos como de ligação consanguínea, estética - cor de pele, ou territorial. O 
que vem marcando esse grupo de indivíduos também não é a deficiência auditiva em 
si, mas a interação que ocorre entre os mesmo através da língua de sinais que 
proporciona a estes um sentimento de pertencimento grupal, bem como coloca 
Strobel (2008, p. 24) sobre o sujeito surdo ao dizer: ―o importante para eles é o 
pertencimento ao grupo usando a língua de sinais e cultura surda que ajudam a 
definir suas identidades surdas‖.  

   
2 Como foi historicamente produzido o discurso surdo de cultura e identidade.  

A fim de obter uma melhor compreensão de como se processou a evolução 
de um discurso comum de cultura e identidade surda é necessário lançar um olhar 
para a história regressa destes indivíduos, de modo que seja perceptível como se 
deu este construto no âmbito social.  

A inclusão do sujeito surdo em sociedade transcorreu num percurso histórico 
marcado por preconceitos e discriminações. Segundo Furtado (2008), na Idade 
Antiga as políticas de exclusão era levada a extremos ao colocar a vidas das 
crianças que nasciam com alguma deficiência física constantemente em risco.  

Em alguns locais como Esparta/Grécia as crianças com alguma diferença 
física eram colocadas nas montanhas para morrerem. Já em Roma, eram atiradas 
nos rios. Isto nos leva a perceber que a sociedade desenvolveu naquela época uma 
forma de representação desses indivíduos - de deficiente, doente, anormais. Estas 
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representações sociais propiciaram os preconceitos, e estes ―estão relacionados com 
os tabus, e assim tendem a manter ―distâncias sociais‖ e a organização social 
existente‖ (PARK, 1979, p.40). Desta maneira o estigma social que marcaram as 
pessoas que fugiam do padrão de normalidade perdurou durante décadas.  

Durante a Idade Média, em países da Europa, havia uma associação entre a 
pessoa que nascia com deficiência física com a imagem do diabo e com feitiçarias, 
―por isso eram perseguidos e mortos, pois eles faziam parte da categoria dos 
excluídos, que deviam ser afastados do convívio social, ou então sacrificados‖. 
(FURTADO, 2008, p.101). 

A história relata que até o final do século XV, ainda não havia escolas 
especializadas para surdos na Europa, pois estes eram considerados incapazes de 
serem ensinados. Muitas famílias escondiam seus parentes surdos. Eram pessoas 
excluídas da sociedade, não podendo ter o direito de votar, casar-se e herdar 
propriedades. 

 
Muitos surdos foram excluídos somente porque não falavam, o que mostra 
que, para os ouvintes, o problema maior não era a surdez propriamente dita, 
mas sim a falta da fala. Daquela época até hoje, ainda muitos ouvintes 
confundem a habilidade de falar com voz com a inteligência desta pessoa, 
embora a palavra ―fala‖ esteja etimologicamente ligada ao 
verbo/pensamento/ação e não no simples fato de emitir sons articulados. 
(FELIPE, 2007, P. 130) 

 
A partir desta visão desenvolvida através da história percebe-se que as 

pessoas que apresentavam algum comprometimento físico, dentre estas os surdos, 
não podiam exercer sua cidadania. E que a ligação feita com relação ao sujeito surdo 
era justamente a da voz, ou seja, quem não consegue a oralidade não é inteligente, 
uma vez que associavam a capacidade de fala ao cognitivo. Desta maneira, o sujeito 
não era considerado inteligente, logo, era rotulado de louco, incapaz de socializar-se. 
Como se percebe a nomenclatura surdo-mudo, ainda usada pelo censo-comum, teve 
sua origem nesta confusão entre a habilidade de fala e da audição, pois aliavam ao 
fator audição o de mudez, ou seja, pensavam que o surdo também era mudo. Ainda 
hoje, vemos pessoas utilizando este termo por desconhecimento, por não 
entenderem que o surdo não tem nenhum comprometimento de fala, apenas na 
audição.  

 No Brasil, as conquistas que os grupos surdos empreenderam durante 
décadas vêm proporcionando maior fortalecendo a esta minoria linguística. Segundo 
Felipe (2007, p. 82), atualmente existe mais de 100 entidades formadas pelos surdos 
como: escolas, institutos e outras instituições.  Porém esta luta por direitos e espaço 
na sociedade é algo que se conquista gradativamente através da informação à 
sociedade como veremos a seguir.  

O que os ouvintes conhecim sobre os surdos há cinco décadas era fruto do 
trabalho de pesquisadores ouvintes que tinham como objetivo a inserção dos surdos 
nos moldes da cultura ouvintista. Desta forma, não existia uma visão real que 
traduzisse a história autêntica dos surdos, mas somente uma história parcial de um 
pensamento crítico, em que era impossível ―enxergar a cultura surda como um 
conjunto de significados e costumes partilhados e construídos pelo povo surdo‖ 
(STROBEL, 2008, p.90). Por isso, até nossos dias há uma grande dificuldade da 
sociedade ouvinte em aceitar o fato da existência de uma cultura surda, pois, como 
grupo hegemônico, o ouvinte tem como base a sua própria cultura, sua supremacia 
frente a grupos minoritários.  



 

 

A partir da década de 1960 surge o modelo sócio-antropológico que concebia 
a surdez como uma diferença que deve ser respeitada e compreendida, e o sujeito 
surdo como componente de uma comunidade linguística. Este modelo tinha como 
objetivo garantir aos sujeitos surdos o direito primordial de acesso a sua língua 
materna, língua de sinais, como também a liberdade de manifestar a sua cultura e o 
fazer político.  

O modelo sócio-antropológico surgiu como iniciativa de linguistas, 
pedagogos, antropólogos e dos próprios surdos pela não aceitação de colonização 
exercida pela cultura dominante ouvintista. O que desencadeou no grupo 
resistências que culminaram em movimentos políticos em defesa de sua cultura e 
identidade surda. Souza & Góes (1999, p. 169), dissertando sobre a perspectiva 
sociolinguística/antropológica na educação dos surdos, profere a seguinte posição: 

 
Uma perspectiva sociolingüística/Antropológica na educação dos surdos 
impõe, obrigatoriamente, uma total ruptura com os modelos clínicos 
terapêuticos, e que ainda perpassam que as discussões pedagógicas, 
mesmo entre aqueles que dizem defender um ensino bilíngüe. Requer, 
portanto uma total ruptura com os mecanismos de poder e de controle dos 
saberes, os quais revitalizam o idealismo iluminista, transforma surdos em 
ouvintes que não ouvem, e portanto negam as diferenças culturais.  

 
Burke (2005) enfatiza que a partir de 1980 inicia-se uma virada de página da 

visão histórica de surdos, tendo como proposta de pesquisadores ouvintes e surdos, 
um novo olhar histórico cultural, em que o próprio surdo tornou-se o sujeito da sua 
própria história. Utilizando-nos da linguagem artística, diríamos que o surdo passou 
do papel de protagonista para autor da sua própria história. Nesta época começou 
um abandono do material teórico tradicional, assumindo no lugar deste uma postura 
valorativa de povos surdos e suas comunidades.  

Da década de 1980 até aos dias atuais tem havido muito progresso em 
termos de pesquisa em relação à cultura surda em nosso país, principalmente na 
região Sul, através de especialista, ouvintes e surdos, que têm produzido um bom 
material escrito sobre o tema surdez, isto tem se dado especialmente na área da 
educação.  

No percurso histórico utilizou-se de alguns métodos para o estímulo da fala. 
Aqui destacaremos o oralismo puro e o método bimodal. Este último chegou ao 
Brasil através do professor Heut a pedido de D. Pedro II. Os surdos resistiram a 
estes métodos prevalecendo em nossos dias à utilização da língua de sinais, por ser 
esta a maneira mais natural de comunicação entre eles. Sobre o oralismo, Quadros 
(1997) registra a sua crítica:  

 
 Basicamente a proposta oralista fundamenta-se na ―recuperação‖ da 
pessoa surda, chamada de ―deficiente auditivo‖. O oralismo enfatiza a língua 
oral em termos terapêuticos. O oralismo é considerado pelos estudiosos 
como uma imposição social de uma maioria lingüística (os falantes das 
línguas orais) sobre uma minoria lingüística sem expressão diante da 
comunidade de ouvinte (0s surdos).  (QUADROS, 1997. p.26).    
 

Após a importante conquista dos surdos através da Lei 10.436 de 24 de abril 
de 2002, em que a Língua de Sinais Brasileira – LIBRAS foi reconhecida como a 
primeira língua do surdo, uma nova proposta educacional vem tomando força que é o 
bilingüismo, ou seja, o surdo utiliza a LIBRAS como sua primeira língua e o 
Português como segunda, e esta na modalidade somente escrita.  
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Assim, a partir deste breve histórico que vem auxiliar a conhecer melhor o 
percurso da conquista da minoria surda por respeito a sua cultura surda, bem como a 
importante participação dos próprios surdos na busca de sua identidade e da 
preservação cultural, enfatizar-se-á de que forma este discurso surdo evoluiu na 
história marcado pela diferença.  

 
3 A identidade surda construída na e pela história. 

A concepção do ―diferente‖ é criada socialmente, devendo sempre ser 
abordada, visto que, a partir dela é que pode ter surgido o discurso de cultura e 
identidade surda. Assim, com a marca da diferença, e em conseqüência desta, a 
idéia de que foi o isolamento que estes indivíduos sofreram que propiciou o 
ajuntamento dos pares e deu-se o início da criação de uma cultura diversa da 
constituída pela sociedade majoritária.  

Bauman (2005, p. 20), ao trabalhar com o termo identidade, diz que ―as 
identidades flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras infladas e 
lançadas pelas pessoas a nossa volta‖. Provavelmente seja este o caso aqui 
contemplado. Não foram os surdos que escolheram o isolamento social isto lhes foi 
imposto através da marca de diferente, logo, abri-se a conjectura surda: se não sou 
ouvinte quem sou?  Dando origem a uma identidade surda, inflada, como bem coloca 
o autor, pelos que nos rodeiam, no caso dos surdos - pelos ouvintes. Esta identidade 
nasceu a partir da crise de pertencimento por que passaram estes indivíduos.   

Desde o início desta pesquisa procurou-se entender a partir da literatura 
produzida por surdos, da qual temos a autora surda Strobel como exemplo, o porquê 
dos surdos afirmarem possuir uma cultura diferente da pessoa que ouve, mesmo que 
este nasça inserido dentro da cultura produzida por ouvintes. Melhor dizendo, 
compartilham dos hábitos, costumes, religião dentre outros aspectos da cultura 
ouvinte. Em um dos capítulos do livro desta autora, sob o título Os Surdos tem 
Cultura?, percebe-se que esta pesquisadora vai em busca da definição teórica do 
termo cultura para embasar sua defesa da cultura surda, que é definida como: 
 

Cultura surda é o jeito do surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de 
torná-lo acessível e habitável ajustando-os as suas percepções visuais, que 
contribuem para a definição de suas identidades e das ―almas‖ das 
comunidades surdas. Isto significa que abrange a língua, as idéias, as 
crenças, os costumes e os hábitos de povo surdo. (STROBEL, 2008, p. 24).  

 
 A partir desta definição entende-se que o mundo até então disponível 

aos surdos era inabitável, lógico, devido à descriminação, ao isolamento que 
podemos comprovar através das pesquisas históricas. E que a partir desta realidade 
os surdos desenvolveram uma visão de mundo utilizando um dos seus sentidos – a 
visão. Através deste olhar surdo o mundo em sua volta se modificou, ou seja, não 
estamos sós, temos outros iguais a nós, que agem, pensam, criam e se comunicam 
de forma igual. Assim, ao identificarem-se uns com os outros e perceberem que 
comungavam de uma mesma perspectiva visionária, o grupo se fortaleceu, e iniciou 
os chamados ―Estudos Surdos‖, dando origem a uma defesa de cultura comum aos 
surdos.  

Dentre os locais em que se observa o fortalecimento e repasse cultural entre 
os surdos destacam-se as associações de surdos espalhadas por todo o Brasil. O 
que ocorre nestes locais é exposto por Strobel (2008, p. 25) ao afirmar que,  

 



 

 

O povo surdo brasileiro deixou muitas tradições e histórias em suas 
organizações. Estas organizações iniciaram diante de uma necessidade do 
povo surdo ter um espaço para se reunir e resistir contra as práticas 
ouvintistas que não respeitavam sua cultura. Essas organizações – as 
associações de surdos, federações de surdos, igrejas e outros – também 
tiveram o papel importante que é a transmissão cultural, esportiva, política, 
religiosa e fraterna pelos povos surdos.  
 

Foi nestes locais que surgiram os líderes surdos, e a divisão por categorias, 
ou seja, nem todas as associações compartilham dos mesmos interesses. Strobel 
(apud WILCOX, 2005, p. 78) diz que, ―embora o termo cultura seja usado 
freqüentemente, isso não significa que todas as pessoas surdas no mundo 
compartilhem a mesma cultura‖. Segundo a autora há espalhado por todo o planeta 
associações que contemplam, por exemplo, só surdos gays (categoria desviante), ou 
surdos negros (categoria por raça), surdos oralizados (categoria por língua) e assim 
por diante.  

Com base nestes dados históricos é que os surdos entendem que possuem 
um passado comum, compartilham de uma mesma história e produzem história 
através dos encontros em associações, federações, etc.  

 
Conclusão  

Neste artigo buscou-se identificar historicamente como transcorreu a 
construção identitária e cultural dos surdos. Percebe-se, assim, que esta se deu 
através de lutas entre a minoria surda e a sociedade ouvintista majoritária através de 
reivindicações e conquistas que se sucederam progressivamente através das 
organizações dos surdos. Dentre estas conquista, ressalta-se o reconhecimento da 
Língua Brasileira de Sinais como primeira língua – L1 do povo surdo brasileiro 
através da Lei 10.436 de 24 de abril de 2002.  

Embora a comunidade surda sempre tenha optado por comunicar-se através 
da língua de sinais, foi só a partir do reconhecimento legal que esta maneira nata de 
comunicação surda recebeu status de língua. Como este marco histórico é algo 
recente, ainda carece de uma melhor divulgação e conscientização dos ouvintes no 
que concerne ao respeito a esta língua bem como a cultura do povo surdo.  

Fica claro que a língua de sinais é de fundamental importância, pois é uma 
das principais marcas da identidade surda, por isto este tema tem de ser cada vez 
mais discutido e divulgado nos meios acadêmicos, e através deste chegue ao acesso 
de toda a sociedade brasileira. Acreditamos que assim fazendo contribuiremos para 
o fortalecimento cultural deste grupo.  

 
REFERÊNCIAS 
AGIER, Michel. Distúrbios Identitários em Tempos de Globalização. Mana. Vol. 7, 

n. 2.Rio de Janeiro, out. 2001.  
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Identidade e Etnia: construção da pessoa e 

resistências cultural. São Paulo: Ed. Brasiliense S.A. 1986.  
BAUMAN, Zygmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi/Zygmunt. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2005.  
BURKE, Peter. O que é história Cultural. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 
CARDOSO, de Oliveira Roberto.Caminhos da identidade: ensaio sobre etnicidade 
e multiculturalismo. São Paulo: Editora Unesp. Brasília: Paralelo 15, 2006.  
FELIPE, Tanya  A. LIBRAS em contexto: Curso Básico: Livro do estudante. 8ª 
Edição. Rio de janeiro: WalPrint gráfica e Editora. 2007 



 

 

 

89 

 

FURTADO, Rita Simone Silveira. Surdez e a relação pais-filhos na primeira 
infância. Ed. ULBRA, 2008.  

PARK, Ezra Robert. A cidade: Sugestões para a investigação do comportamento 
humano no meio urbano. In: VELHO, Otávio Guilherme. O Fenômeno Urbano. Rio 

de Janeiro. Zahar Editores, 1979. 
SÁ, Nídia Regina Limeira de. Cultura Poder e Educação de Surdos. Manaus: 

Editora da Universidade Federal do Amazonas, 2002.  
SKLIAR, de Carlos de. (Org.) A surdez: um olhar sobre a diferença. 4ª ed. Porto 

Alegre: Mediação, 2010.  
SOUZA, Maria Regina; GÓIS, Maria Cecília. O Ensino para Surdos na Escola 
Inclusiva: considerações sobre o excludente contexto da inclusão. In: SKILIAR, 
Carlos (Org). Atualidades da Educação Bilíngüe para Surdos. Volume I. Porto 

Alegre: Mediação, 1999. 
STROBEL Karin. As Imagens do Outro sobre a Cultura Surda. Florianópolis: Ed. 

Da UFSC, 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
GESTOS, EXPRESSÕES E SENSAÇÕES: EXPERIÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM 
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RESUMO 
Este trabalho elucida as experiências vividas durante a participação em dois cursos de Língua 
Brasileira de Sinais- LIBRAS, promovidos pelo Departamento de Apoio a Inclusão (DAIN) da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN. Será relatada uma experiência ocorrida no 1º 
período do curso de Pedagogia da UERN momento em que a turma inicia seus primeiros contatos e 
questionamentos em sala de aula com a chegada de um colega surdo. Sentiu-se a necessidade de 
participação em um curso de LIBRAS objetivando melhor comunicação e aproximação à cultura surda 
pelos alunos ouvintes. A metodologia será qualitativa seguida de análise quanto à importância da 
aprendizagem de LIBRAS para a minimização de barreiras. Com o propósito de adentrar cada vez 
mais na estrutura da Língua de Sinais como via do prazer pela inclusão desses alunos em escolas 
regulares. Utilizou-se como aporte teórico: Veloso e Maia (2009); Kojima e Segala (2008); Felipe 
(2001); Revista Inclusão (2008); Revista Ciranda da Inclusão (2010). Esse trabalho permitirá 
inquietação quanto à busca de ações inclusivas e, de maneira simples, a disponibilização dos ouvintes 
para conhecer a cultura dos surdos. Esse primeiro passo provocará minimização de práticas 
excludentes e uma aprendizagem constante. 
 
PALAVRAS- CHAVE: experiência; LIBRAS; surdez 
 

INTRODUÇÃO 
A inclusão é um processo que vem ocorrendo e fazendo com que cada vez 

mais sujeitos antes excluídos e reconhecidos como incapazes pela sociedade 
estejam participando da vida social e lutando para conquistar os seus direitos.  

Este trabalho relata a experiência de participação, de alunos, professores e 
comunidade acadêmica, em cursos de Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS na 
perspectiva de mostrar o aprofundamento de todos, principalmente do ouvinte ao 
adentrar na cultura do outro, ou seja, na cultura surda, grandes podem ser os 
aprendizados. 

Segundo informações da Revista Ciranda da Inclusão (2010, p.06) 
aprendemos que a surdez ―é ocasionada por alguma alteração nas estruturas da 
orelha, levando a uma incapacidade em perceber o som. Geralmente a pessoa com 
surdez se comunica por meio da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e apresenta 
uma perda auditiva de grau severa ou profunda‖. 

LIBRAS, segundo Veloso e Maia (2009, p.13) corresponde à língua ―que teve 
sua origem na Língua de Sinais Francesa. As línguas de sinais não são universais. 
Cada país possui sua própria língua de sinais que sofre as influências da cultura 
nacional‖.  

Segundo o autor a Língua de Sinais é uma língua que como qualquer outra 
possui variações lingüísticas de acordo com as regiões, ela é gestual-visual e uma 
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forma que os sujeitos que pertence à cultura surda utilizam para estabelecer uma 
comunicação que pode ser sobre qualquer assunto. 

Para que haja uma comunicação entre surdos e ouvintes é necessário que um 
conheça as estruturas linguísticas da outra e que principalmente o respeito seja 
ingresso principal para uma boa interação, já que não há língua ou cultura superior a 
outra. 

Este trabalho para melhor explorar diversas discussões sobre a cultura surda 
e a experiência de ouvintes em participar de cursos de LIBRAS, foi estruturado em 
três etapas. 

 A primeira refere-se à Inclusão apresentada em sinais: conhecendo um 
pouco da cultura surda, na qual tratará sobre um breve histórico da inclusão dos 
surdos.  

O segundo ponto abordará a experiência em cursos de LIBRAS: 
aprendendo através de gestos, expressões e sensações, que será relatada a 

experiência de algumas alunas do curso de Pedagogia da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte- UERN, que possuem um colega surdo em sala de aula e 
decidiram participar de cursos de LIBRAS. 

O terceiro ponto reporta-se às Vivências e dinâmicas de professores em 
sala de aula de Língua de Sinais 

Pretende-se com esse artigo propor uma reflexão e um repensar sobre o olhar 
para a cultura do outro, de modo, que a enxergue com riqueza, outros costumes e 
possibilidades, mas jamais com discriminação, rejeição ou inferioridade. 

 
A inclusão em sinais: conhecendo um pouco da cultura surda 

A inclusão é um tema importante que vem ocupando a agenda de discussão 
desde o final da década de 80. Essa nova prática, e maneira de enxergar o diferente, 
nos fazem rever os nossos próprios limites. 

Embora atualmente o surdo esteja sendo incluído na sociedade e ele sempre 
busque os seus direitos, se houver uma viagem pela história se perceberá que nem 
sempre foi assim e que limites de entendimento e de práticas apontam barreiras 
atitudinais, procedimentais e conceituais sobre a surdez e o surdo. 

Segundo Veloso e Maia (2009, p.27) no Egito os surdos eram pessoas boas, 
enviadas pelos deuses, mas nos anos de ―483-485 a.C na China, os surdos eram 
lançados no mar. Eram sacrificados ao célebre ‗Deus Teutates‘ por ocasião da festa 
do Agárico. 

Veloso e Maia (2009, p.27) dizem ainda que ―na Grécia, os surdos eram 
considerados incapazes para o raciocínio, insensíveis e um incômodo para 
sociedade, por isto eram condenados à morte, lançados abaixo do topo de rochedos 
de Taygéte‖. 

Entende-se que em tempos passados os surdos em certas épocas, culturas, 
sociedades eram respeitados, sendo privilegiados por serem entendidos como 
enviados por deuses, em outros momentos da História Antiga, no entanto, ele é 
desprezado. Nos dias atuais, essa concepção esteja mudando e o surdo seja visto 
como um ser de possibilidades.  

Segundo Veloso e Maia (2009, p. 29) lemos que no período da Idade Moderna 
Bartollo Della Marca d‘ Ancora foi o primeiro a fazer alusão à possibilidade de que o 
surdo pudesse aprender por meio da Língua de Sinais ou da língua oral. E Girolamo 
Cardano foi um médico filósofo que inicialmente defendeu a importância do surdo ser 
educado e ―ele ainda utilizava a língua de sinais e escrita com os surdos‖. 



 

 

De acordo Veloso e Maia (2009) no Brasil, em 26 de setembro de 1857 
fundou-se no Rio de Janeiro a primeira escola para surdos, o Instituto de Educação 
dos Surdos (INES). Em 1977 um grupo de profissionais ouvintes cria a Federação 
Nacional de Educação e Integração dos Deficientes Auditivos- FENEIDA. 

Veloso e Maia (2009) revelam que no ano de 1987 foi fundada a Feneis- 
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, no Rio de Janeiro, sendo 
fundamentada no objetivo de atender os surdos e fazê-los lutar pelos seus direitos. 

Em 1997 de acordo com Veloso e Maia (2009, p. 49) foi usado na televisão 
brasileira o acesso a exibição de legenda na televisão (Closed caption), foi iniciado 
na Globo e SBT, esse recurso permite ao mesmo tempo que vê as imagens ser 
transmitida em legenda o que está sendo oralizado. 

No ano de 1999 o presidente Fernando Henrique Cardoso, decretou em 24 de 
abril de 2002, na lei nº 10.436 no seu artigo primeiro que ―é reconhecida como meio 
legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS e outros 
recursos de expressão a ela associados‖.  Nos artigos posteriores (arts. 2º, 3º, 4º, 5º) 
fica determinado que as empresas e poder público de apoiar e difundir a LIBRAS; e 
ainda garantir atendimento e tratamento aos surdos e por fim, que nos cursos de 
formação de Educação Especial, Fonoaudiologia e de Magistério devem possuir o 
ensino de LIBRAS. 

Veloso e Maia (2009, p. 50) revela que em 2006, foi iniciado o primeiro curso 
superior de LETRAS/ LIBRAS na Universidade Federal de Santa Catarina em 
Florianópolis-SC e mais nove pólos em outros estados. E no ano de 2008, curso 
universitário na categoria de tradutores e intérpretes de LIBRAS em Florianópolis- 
SC. 

Nos dias recentes, os surdos tem o direito de possuírem intérpretes nas salas 
de aulas e outros espaços sociais, a ter materiais didáticos que o auxilie na sua 
língua e ainda tenha a sua linguagem difundida. Possuem aparelhos de tecnologias 
de informação e comunicação (TIC) que auxilia na vivência com o mundo sonoro, 
através de recursos vibratórios como nos celulares, luminosos, como nas 
campainhas e ainda comunicacionais como mensagens pelo celular ou internet. 

Com essas conquistas os surdos foram sendo percebidos pela sociedade e 
esses foram se organizando e formando a sua própria identidade com o surgimento 
da cultura surda. 

Felipe (2001) aponta a fala da pesquisadora Carol Padden que afirma: 
―Cultura surda é um grupo de pessoas que mora em uma localização particular, 
compartilha as metas comuns de seus membros e, de vários modos, trabalha para 
alcançar estas metas‖. 

Deve-se compreender que a cultura surda a cada dia vem sendo descoberta, 
debatida e reconhecida pela sociedade. Os surdos com tenacidade buscam seus 
direitos e lutam para que a LIBRAS seja aceita pela sociedade, sendo mostrada que 
a cultura surda tem suas particularidades diferentes do português, tem sua estrutura 
própria e que nenhuma língua é superior a outra. 

 
A experiência em cursos de LIBRAS: aprendendo através de gestos, 
expressões e sensações 

As vivências, as novas descobertas são importantes fontes para enriquecer a 
vida prática de cada sujeito. A luta para participar de um curso de LIBRAS foi o fio 
condutor para sua concretização na certeza que seria algo diferente para alguém que 
estava acostumada a viver apenas no mundo de sons. 
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Um dos fatores principais, primordiais para participar do curso de LIBRAS, foi 
inicialmente conhecer a cultura surda, a sua história e construção da sua identidade, 
além da própria Língua de Sinais. A busca pelo novo conhecimento e lapidar a 
formação foram outros fortes motivos que sustentaram a vontade/necessidade de 
aprender LIBRAS. 

Embora durante o curso de Pedagogia tenha no currículo uma disciplina que 
se volta para o ensino e prática da Língua de Sinais, os alunos que compartilham o 
convívio na sala de aula de Pedagogia com o aluno surdo sentiram necessidade 
urgente de aprender e se comunicar através de LIBRAS. 

No princípio todos da turma do 1º período de Pedagogia 2008.1 estavam 
interessados e motivados a participar, para assim se comunicarem com o 
companheiro de classe. Este por outro lado também estava vibrando com a 
mobilização da turma em se interessarem por a sua língua materna. 

Ao serem divulgadas as inscrições para o curso de LIBRAS a maioria da 
turma se inscreveu, além de alunos professores e funcionários também se 
interessaram em aprender a nova língua. Outros não puderam participar por outros 
motivos como trabalho ou outras atividades. 

Todos da turma de Pedagogia, incluindo o aluno surdo, se inscreveram no 
turno vespertino, embora algumas poucas pessoas tenham optado por outros 
horários. Sabe-se que em ambos os horários antes, durante e depois do curso a 
euforia pela curiosidade e vontade de aprender LIBRAS se perpetuou. 

O início das aulas do curso ocorreu na própria universidade (UERN), nas 
dependências da Faculdade de Educação, oferecido pelo Departamento de Apoio a 
Inclusão (DAIN), datas que foram do final de junho até fim de julho de 2008, o qual 
totalizava a carga horária de 30 horas/aula.  

Em síntese, as aulas eram dinâmicas e envolviam a todos alimentando cada 
dia a vontade de aprender mais LIBRAS. Dentre os conteúdos apresentados no 
curso se destacaram o alfabeto manual; nome e sinal de cada participante; a cultura 
surda; como se comunicar com o surdo de maneira adequada; números; sinais de 
objetos escolares; família; animal; cores; meses do ano; verbos.  

Além das aulas havia momentos de descontração com piadas em LIBRAS, 
dinâmicas dos sinais e vários momentos que fazia com que as aulas fossem sempre 
muito divertidas. 

Durante as aulas muitos cuidados foram observados como: falar em voz alta o 
nome de objetos em LIBRAS, conversas paralelas. Esses atos correspondem a uma 
falta de respeito para com o professor surdo que não sabe o que está sendo dito, e 
por isso não era permitido que se falasse em sala de aula, apenas prestasse atenção 
e fizesse o sinal em LIBRAS. 

Para concluir o curso foi realizada uma avaliação escrita, outro momento que 
exigia o respeito e a atenção da turma. Chega-se a compressão que para participar 
de uma aula de LIBRAS o aluno deve inicialmente ser consciente das 
particularidades dos surdos, está atento aos gestos exposto pelo professor e se 
envolver na aula a ponto de refazer os gestos, expressar sentimentos e fazer 
movimentos corporais. 

Outro curso de LIBRAS foi realizado de 01 de março a 06 de abril de 2010, na 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN, através do Departamento 
de Apoio à inclusão- DAIN.  

Nesse momento também a aceitação do curso foi muito grande, e toda a 
turma realizou a sua inscrição e alguns que não participaram da primeira etapa do 
curso aderiram e participaram ativamente dos encontros. 



 

 

Todos da turma dentro dos seus limites retomaram e para outros no seu 
primeiro contato com LIBRAS se esforçaram para aprender a nova língua, pois esse 
segundo momento exigia conhecimentos específicos. Os conteúdos mais destacados 
foram às frases na afirmativa, negativa e interrogativa, verbos, parâmetros. 

Esse curso permitiu que os participantes tivessem mais propriedade, pois se 
treinava a maneira como o surdo escreve, em alguns casos sem o uso de artigos e 
preposições, verbos no infinito. Aprendia também a falar em LIBRAS através de 
dramatizações ou pequenas encenações. 

A atividade avaliativa final foi uma dramatização de um conto clássico para 
crianças apresentada em LIBRAS, na experiência foi a estorinha do ―Patinho Feio‖ 
que foi apresentado por todos os componentes, de forma que no final deixasse uma 
mensagem da importância de promover a inclusão. 

Além das experiências em cursos de LIBRAS a turma do aluno surdo também 
estudou LIBRAS como uma disciplina de componente curricular do currículo do curso 
de Pedagogia da UERN. 

A disciplina foi bem aproveitada, pois grande parte da turma possuía 
conhecimento prévio da língua. O aproveitamento foi excelente e seguiu tendo aulas 
dinâmicas com diálogos e dramatizações. 

A partir dessas vivências, pode-se entender que o contato prévio da turma 
com LIBRAS foi fundamental para permitir uma maior comunicação entre ouvintes e 
surdo. É necessário ampliar a conversação, dialogar constantemente em rodas de 
conversa com surdos e ouvintes no sentido de ampliar a aprendizagem, alargar os 
ensinamentos.   

As barreiras comunicacionais devem certamente ser removidas 
cotidianamente. Por isso é fundamental que os ouvintes percebam a importância e 
necessidade de sentir e aprender outra língua e ao dominá-la, se comunicar com os 
surdos na sala de aula, principalmente se for professor ou colega de turma. Sempre 
vem o questionamento porque é tão fácil pagar um curso de inglês ou espanhol para 
falar com pessoas de outras partes do mundo (embora também seja necessário) e 
não nos motivarmos em fazer um curso de LIBRAS às vezes gratuito para se 
comunicar com o seu próximo natural do mesmo país? 

É primordial conhecer a cultura do outro não para julgá-la, exaltá-la ou 
desprezá-la, mas sim para conhecê-la no seu valor, em sua história, resistências, 
dificuldades. 

Contribuir para que a LIBRAS seja usada por todos os sujeitos que fazem 
parte da sociedade, pois ao ser conhecida e usada maior será a possibilidade de 
quebrar o entrave, medo das pessoas que não sabem se comunicar em gestos com 
os surdos, obstáculo que separam tanto surdos de ouvintes.  
 
Vivências e dinâmicas de professores em sala de aula de Língua de Sinais 

O cotidiano da sala de aula é espaço heterogêneo de plurais sujeitos que 
sonham e esperam compartilhar suas emoções. A motivação é, por seu turno, de 
fundamental importância, pois permitirá que os sujeitos encontrem um lugar para seu 
ânimo, sua segurança, para a minimização de seus temores. 

Para tanto é preciso que aqueles que vivem nos espaços escolares, na 
academia fortaleçam os seus alunos para que eles possam ir para além do ―não ser 
nada‖. Freire (2002) discorre sobre uma pedagogia que liberte os homens em 
comunhão. Acredita na relação dialógica como condição para uma pedagogia 
libertadora. Vamos ouvi-lo: 
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                                         Na verdade, os interditados, os renegados, os proibidos de ser não 
precisam de nossa ―mornidade‖, mas de nosso calor, de nossa solidariedade 
e de nosso amor também, mas de um amor sem manha, sem civilizações, 
sem pieguismo, de um amor ―armado‖, como o que nos fala Thiago de Melo 
(apud FREIRE, 1996, p. 153). 

 

Esses aspectos, da esperança, da autonomia, do diálogo, da motivação, 
do sonho alicerçam energias emancipatórias. Os professores que falarão nessa 
seção, deste artigo, buscam nessas linguagens alternativas, nessas palavras em 
ação, um lugar para conviverem com seus alunos e alunas em sociedade tendo essa 
sociedade como assumindo, em conjunto, todos os sujeitos tenham eles surdez, ou 
outra deficiência. 

Discussões são cotidianas sobre os dilemas no processo de inclusão. 
Debates, palestras, encontros, seminários, reúnem professores, pesquisadores à 
mesa em busca de problematizações, troca de experiências. Concepções de 
professores a respeito da deficiência, desafios e possibilidades na relação família 
escola, seus limites, suas perspectivas, o olhar do professor sobre a inclusão escolar 
de pessoas com necessidades especiais, dificuldades de aprendizagem no processo 
de alfabetização, inclusão e avaliação das aprendizagens. São muitas as dimensões 
buscadas, discutidas, interrogadas. 

As falas que se seguem correspondem aos quadros da memória afetiva 
dos momentos de vivência, em sala de aula de Língua de Sinais de professores que 
esperam não só a socialização, mas a dimensão cognitiva, ou seja, aprendizagem 
dos conteúdos da proposta curricular do curso de Pedagogia. Professores em redes 
de afeto.  

Trabalhando com a memória dos professores em suas vivências na 
aprendizagem da Língua de Sinais, percebemos uma memória atiçada chamamento 
pelo outro, tocada pelas circunstâncias como o piano que ‗produz‘ sons ao toque das 
mãos. ―Ela é sentido do outro‖ (CERTEAU, p.163). Dessa forma Certeau fala de uma 
memória prática, de uma memória de trabalho, de uma memória que responde às 
circunstâncias, fornecem clarões, detalhes, fragmentos que quando lembradas 
brilham em relação ao todo que funcionam na memória quando intervêm na ocasião, 
restaura lugares, inscreve-se nos seus ‗quadros sociais‘ (HALBWACHS, 1990).  

 
 ―Ficava sentado, na maioria das aulas de LIBRAS, lá em uma cadeira 

procurando penetrar em um mundo que ficava muito longe do meu. Que 
dilema passei‖. 

 ―Fiquei ansiosa um dia em que a professora de LIBRAS pediu para que eu 
repetisse a frase em LIBRAS. Também inquieta por não está entendendo a 
tarefa e não saber repetir o sinal. 

  ―Os colegas, em sala de aula, eram afetivos, carinhosos, queriam ajudar, mas 
não sabiam como‖. 

  ―Ficava esperando que, no final da explicação, a professora de LIBRAS 
tivesse aquele tempo para ir a minha cadeira‖. 

 ―O meu caderno de anotações ficava sem escritos, pois eu não acompanhava 
o ritmo da aula‖. 

 ―No começo das aulas olhava de um lado e de outro e me encontrava cada 
vez mais excluída da aprendizagem da Língua de Sinais‖.  

 ―Uns três professores, juntamente comigo, nos sentíamos incapazes‖. 
  ―Ao terminar a primeira turma não sabia ainda como adaptar as metodologias 

a partir da Língua de Sinais‖. 



 

 

  ―Um dos grandes dilemas foi no dia em que, ao chegar à sala de aula, a 
professora disse que teríamos uma prova em LIBRAS. 

  ―Ao participar da segunda turma de LIBRAS já começava a me sentir mais 
fortalecido na estrutura da Língua de Sinais‖. 

 ―Uma das principais aprendizagens foi descobrir que a Língua de Sinais tem 
uma estrutura própria como outra língua estrangeira‖. 

 ―Comecei a entender que os surdos não falam as preposições, os artigos. Isso 
me levou a perceber nas provas o motivo da ausência desses elementos. 
Quando lia uma prova do meu aluno com surdez sem artigos e preposições eu 
achava estranho e errado‖. 

 ―Percebi que é com os alunos surdos que podemos desenvolver a Língua de 
Sinais e que o contato com eles no dia a dia da sala de aula faz a diferença‖. 

 ―Outra aprendizagem importante para minha a docência foi compreender que 
só com a Língua de Sinais e um intérprete não faria meu trabalho e sim 
desenvolvendo metodologias para a sala de aula como um todo‖. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A discussão sobre a necessidade de começar a pensar e participar da cultura 
surda é fundamental para que se possa ir quebrando mitos e que o surdo não tem 
cultura, que não pode participar de tais atividades sociais. Acredito que a educação é 
um caminho importante para se iniciar esse processo de inclusão dos surdos. 

ROSA (2003) afirma que ―no âmbito da sociedade inclusiva, o tema principal é 
a diversidade humana, o que significa, no caso da surdez, enfrentar desafios 
inusitados e permanentes‖. 

Para a autora o passo decisivo está em entender a diferença como algo que 
acrescenta. Da mesma forma que essa diversidade possibilita uma troca de saberes 
e a superação através do diálogo os problemas e desafios que surgem no processo. 

Esse artigo teve o propósito além de sensibilizar a sociedade em perceber a 
necessidade de conhecer a cultura surda, a fazer cursos de LIBRAS, buscou fazer 
uma reflexão de como se percebia o surdo e tentar minimizar as barreiras. Com o 
curso de Língua de Sinais foi possível perceber os meandros de uma cultura tão 
próxima em sala de aula, mas que colocamos tão distante. 

O curso de LIBRAS, sua continuidade, a experiência de alunos e professores, 
em uma mesma turma, com uma professora surda, abriu portas, criou vias, construiu 
um caminho permanente de encontros e buscas. 

Hoje já estamos com o terceiro ano de Curso de LIBRAS com uma procura 
intensa. Olhares foram ampliados, lentes foram substituídas, construções, ações e 
mudanças são observadas. 
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“E não se trata de saber se a linguagem física do teatro é 
capaz de chegar às mesmas resoluções psicológicas que a 
linguagem das palavras, se consegue expressar sentimentos 
e paixões tão bem quanto as palavras, mas de saber se existe 
no domínio do pensamento a da inteligência atitudes que as 
palavras sejam incapazes de tomar e que os gestos e tudo o 
que participa da linguagem no espaço atingem com mais 
precisão do que elas.” (In: ARTAUD. Antonin. O Teatro e seu 
Duplo. São Paulo: Martins Fontes.1999) 

 
 

RESUMO 
Este artigo propõe uma análise sobre as experiências arte-educativas no Centro Educacional Bilíngue 
fundando em 1993 pelo Centro Suvag de Pernambuco e seus diálogos com a produção da 
Companhia Teatral Mãos EmCena. Busca, além da descrição e comentários sobre algumas das 
atividades realizadas, apontar possibilidades metodológicas para o ensino da arte para surdos em 
diversas linguagens tais como o teatro, as artes plásticas, a leitura de imagens, o circo, a fotografia e 
o cinema. Vale ressaltar que ambos os educadores e autores deste artigo são ouvintes. Portanto, tais 
metodologias levam em consideração dois percursos distintos: um primeiro, de adaptação lingüística 
interna presente nesta análise, e um segundo, de ordem da metodologia propriamente dita, no qual 
são construídos os percursos possíveis e as proposições das atividades, foco prioritário deste texto. 
 
Palavras-chave: arte-educação; surdo; edu-comunicação; teatro; imagem. 

 
 
 
Introdução 

É  ainda  muito  comum  a  percepção  de  instituições  educacionais  de  que  
a  arte  é  uma  disciplina  acessória  na  escola,  como  se  a  aula  de  arte  
ultrapassasse  o  que  de  fato  importa nas grades curriculares. 

Contrariando  este  ponto  de  vista,  há  consenso  no  campo  da  linguística  de  
que  a 

aquisição  de  linguagem  é  alicerçada  nas  trocas  simbólicas  realizadas  inicialmente  
com  os familiares e no ambiente escolar e que sem uma alfabetização cultural se 
torna improvável a 
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como a Companhia Teatral Mãos EmCena, o Ponto de Cultura Surda Vozes Visuais e as diversas ações 
culturais do Centro Suvag de PE. 
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Arte-educadora do Centro Suvag de PE. Formada pelo Centro Maria Lívia de Castro e Psicóloga Clínica 
formada pela Universidade Católica de PE, especialista em Estudos Surdos-Educação Especial pela 
Faculdade Santa Helena, desenvolve projetos ligados à cultura, identidade, memória e história dos Surdos 
em Pernambuco, entre eles, a Companhia Teatral Mãos EmCena e o Ponto de Cultura Surda Vozes 
Visuais. 
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decodificação dos significados da palavra ou do sinal pela criança. Para os 
adolescentes, no limiar entre o universo infantil e o adulto, a arte revela a percepção 
do outro (no caso o artista) reforçando, através das diferenças no ato da expressão, 

o particular em cada identidade: a ―singularidade de ser‖ 
3
. 

Nesta perspectiva, a primeira atitude que norteou os autores deste artigo nas 
ações implementadas na disciplina Educação Artística no Centro Suvag de 
Pernambuco foi o de nivelamento da interação aluno surdo - professor ouvinte. Foi 
na imagem e no uso da LIBRAS que se detectou esta posssibilidade. Os gestos e as 
expressões, área extralingüística do português, são os signos da língua de sinais e 
nenhuma imagem é mais contundente, no sentido comunicativo, que o próprio corpo. 
Foi neste terreno que as interações professor-aluno ocorreram, requisitando muita 
calma e muita disposição de ambas as partes, pela natural diferença cultural entre os 
docentes e os alunos. 
 
1 – TEATRO 

O trabalho com o teatro foi iniciado a partir da montagem, dos ensaios e da 
apresentação da peça ―A Pedra do Reino‖ (Fig.1 e 2), projeto inaugural da 
Companhia Mãos EmCena , grupo composto por cerca de quarenta surdos – com 
faixa etária entre oito e vinte anos – na sua maioria estudantes ou ex-estudantes do 
Centro Suvag de Pernambuco. Todos os projetos realizados pelo grupo de teatro, 
portanto, estão diretamente associados a ações arte-educativas ou de edu-
comunicação, visando a formação das crianças e jovens envolvidas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig.   1   –       Apresentação   no   Teatro   de 
 Fig.2   –   Apresentação   no   Festival   
de 

Santa Izabel Inverno de Garanhuns 2008 
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Segundo Octavio Paz, ―a escola seria a instituição pública que pode tornar o acesso à arte possível para 

a vasta maioria dos estudantes em nossa nação. Isso não é só desejável, mas essencialmente civilizatório, 
porque o prazer da arte é a principal fonte de continuidade histórica, orgulho e senso de unidade para uma 
cidade, nação ou império (...). O que temos, entretanto é um apartheid cultural. Para o povo, o candomblé, 
o carnaval, o bumba-meu-boi e a sonegação de códigos eruditos de arte que presidem o gosto da classe 
dominante que, por ser dominante, tem possibilidade de ser mais abrangente e também domina os códigos 
da cultura popular. Basta ver o numero de teses que se escreve na universidade sobre cultura e arte 
popular, e ainda a elite econômica e cultural desfilando nas escolas de samba no carnaval.‖ (BARBOSA, 
Ana Mae. A imagem no ensino da arte. São Paulo. 2 ed. Perspectiva. 1996. p.33). No caso dos surdos, são 
claros problemas até maiores que a valorização ou não da arte-educação: o processo de inclusão nas 
escolas vem evidenciando a ausência de um projeto pedagógico sólido para esta comunidade, imposto pela 
maioria ouvinte. 

Inicialmente o teatro ocupava um lugar alternativo para os alunos no horário 
que o corpo docente da instituição participava de reuniões pedagógicas, terminando 
por segregar o grupo de teatro dos espaços de convivência e trocas pedagógicas. Os 
professores de educação artística trabalhavam com metodologias próprias, sem 



 

 

acesso às técnicas pedagógicas que estavam sendo desenvolvidas pelos outros 
professores ou excluídas da filosofia de ensino da instituição. Existia um rodízio de 
professores de teatro na escola e não se sabia por que duravam tão pouco tempo 
lecionando. 

Mesmo sendo a aula de teatro um espaço que proporciona contato 
interpessoal direto, aluno-aluno e aluno-professor, haviam sido pouco aproveitadas 
como lugar de construção de conhecimento capaz de incrementar ações 
pedagógicas. À medida que houve um desprendimento e abertura da instituição para 
tais questionamentos, abriu-se uma nova etapa de transformações e diálogo. O lugar 
do teatro na instituição tem sido continuamente revisitado e apreendido de modo 
bem mais abrangente e complexo, lugar de desenvolvimento das relações pessoais, 
de legitimação da linguagem corporal-imagética, lugar facilitador da compreensão da 
língua de sinais a partir da comunicação dialética que se dá na proximidade dos 
corpos falantes durante as aulas. 

O trabalhar com teatro em uma a escola bilíngüe, privilegiando a 
expressividade do corpo e do gesto não se encerrou no âmbito educacional. ―A 
Pedra do Reino‖, à medida que foi apresentada para as famílias e para o público em 
geral, se inseriu no lugar de expressão artística e trouxe outras reflexões sobre a 
importância social e política de grupos minoritários e o reconhecimento das 
possibilidades dos surdos não só como espectadores, mas como produtores de 
cultura. Depois de se reconhecer entre seus pares, o lugar de encontro com os 
outros fortalece e torna possível revelar o orgulho de ser quem é e ter clareza em 
relação aos objetivos e desejos a serem buscados. 

Um olhar crítico e histórico a respeito da utilização de uma modalidade teatral 
sem o uso da linguagem oral como influente modo comunicativo, formador de opinião 
e contribuinte na legitimação da história desta e de outras comunidades, nos fez 
atentar para outros trabalhos artísticos que também usam essencialmente imagens. 
A qualidade expressivo-comunicativa de grupos como o Royal de Luxe e o Teatro 
Negro de Praga, que se afirma no uso da imagem, revela uma produção cujo 
potencial comunicativo é reconhecido nacional e internacionalmente, confirmando o 
caminho iniciado pela equipe como um caminho possível. 

Ao se propor o jogo teatral como uma das principais ferramentas das aulas e 
ensaios da equipe de teatro, assume-se uma perspectiva próxima da teoria da peça 
didática de  Brecht – uma das modalidades teatrais elaborada pelo teórico – 
percebendo que o ator, quando interpreta o personagem e conseqüentemente suas 
atitudes e seus gestos, seja influenciado socialmente, afirmando sua presença no 
mundo e sua percepção em relação ao mesmo através da ação expressiva. 
Priorizando a investigação sobre a arte numa perspectiva essencialmente visual, 
como ela a é para o surdo, e estimulando a criação artística através desta 
perspectiva, reafirma-se a identidade desta comunidade, alimenta-se aquela intuição 
e imaginação que Regina Machado afirma como necessidade para o equilíbrio do 
jovem em formação: 
 

―Para chegar a uma verdade nova, que contribua para o avanço da ciência, o 
investigador precisa arriscar, perguntar, transgredir o que já esta dado como 
certo, como logicamente possível. (...) Um adulto equilibrado, que seja capaz 
de resolver satisfatoriamente os problemas que a vida lhe apresenta, 
necessita não apenas do pensamento lógico, mas também da intuição e da 
imaginação.‖ (In: MACHADO. Regina. AHC ED ASAC: uma reflexão sobre a 

função da arte no magistério. 1988. Trecho manuscrito) 
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Partindo do fundamento da imagem e das diversas leituras possíveis à 

mesma, a equipe notou nos exercícios comumente propostos como ―teatrais‖ certas 

dificuldades de aplicação. Manuais como o de Viola Spolin
4
 tornaram-se apenas 

fontes ricas pelos focos
5
 práticos apresentados. O Teatro, como arte prioritariamente 

interativa (em nível primário aos produtores e secundário aos espectadores), toma 
todos os sentidos na construção e fruição significativa do fenômeno espetacular. É 
claro, portanto, que as dinâmicas propostas tradicionalmente necessitam de 
adaptações ou reformulações. 

A perspectiva surda lança sobre a linguagem teatral sérias questões sobre o 
conceito de palavra, de mimese e de imagem. Uma das crianças, na época com sete 
anos, surdo profundo desde que nasceu, é capaz de, ao interpretar mimeticamente 
um tigre, emitir grunhidos bastante fidedignos. De que forma para um surdo profundo 
apenas o estímulo imagético poderia ser capaz de materializar sonoridades 
precisas? Possivelmente, através de um processo metonímico: a imagem do tigre 
conduz ao grunhido do tigre. Dados como este apenas complexificam a tenuidade da 
intrigante relação entre ouvintes e surdos na construção de objetos estéticos e 
reafirmam caminhos ricos de mediação entre ambos. 
 
 
4  

SPOLIN, Viola. Jogos teatrais: o fichário de Viola Spolin. São Paulo: Perspectiva. 2001 
5 

Segundo Spolin: ―FOCO – Os exercícios são instrumentos contra a artificialidade; estruturas criadas para 
despertar a espontaneidade – ou talvez uma estrutura cuidadosamente construída para isolar inferências 
(...) cada enunciado dado pelo FOCO é um problema essencial para a atuação que pode ser solucionado 
pelos jogadores. A mente ocupada em um ponto focal permite movimento estabilizado, o jogador é liberto 
para a resposta plena, sem censura, orgânica, diante dos muitos estímulos e fenômenos em constante 
mutação que entram ou emergem durante o jogo‖ (In.: SPOLIN, Viola. Jogos teatrais: o fichário de Viola 

Spolin. São Paulo:      Perspectiva. 2001) 
 
O potencial comunicativo da imagem propriamente dita e de seu inerente 

silêncio trás ao espectador atento uma mudança interessante de perspectiva 

interativa 
6
, uma vez que o verbo ainda permanece solidamente no horizonte de 

expectativa de boa parte do público frequentador de teatro. Para o surdo em cena, 
por sua vez, o desafio centra-se na construção de partituras corporais tão prenhes de 
significações que transcendam a verbalidade, uma atitude muito perceptível e 
comum ao próprio cotidiano de muitos destes cidadãos. 
 

Fundamentados  nos  pontos  de  vistas  expostos,  a  Companhia  Teatral  
Mãos   EmCena  apresentou além da peça ―A Pedra do Reino‖, citada 
anteriormente, e o espetáculo ―Andar...                    sem Parar... de 
Transformar ...‖ que proporcionou a criação de um outro modelo de interação 
interdisciplinar na escola. 

 
A escolha desta peça, uma espécie de metateatro, se deu pelo seu conteúdo 

educativo, no qual foi possível em todo processo de criação e em cena, mostrar 
como se dá a construção de uma peça teatral, desde a escolha dos personagens, a 
escolha do cenário e o desenrolar da história. Neste momento do grupo, notou-se 
que seria enriquecedor que os atores conhecessem a escritora do texto, que trazia 
como personagens sete mãos, fato que os fez imediatamente achar que ela era 
surda. Pareceu que para eles, falantes de uma língua na qual as mãos são seus 



 

 

principais comunicadores, apenas o surdo vivenciasse a importância delas. 
―Andar...Sem Parar...de Transformar...‖ teve seu processo de criação 

fundamentado em conteúdos vivenciados em Oficinas Culturais (que serão 
explicitadas no próximo item, deste trabalho) e no estudo detalhado do texto nas 
aulas de português escrito, uma das disciplinas no Centro Educacional Bilíngüe. 

Após a temporada da peça citada anteriormente, surgiu a idéia de criar uma 
Paixão de Cristo. Sabendo que Pernambuco é conhecido como o estado onde mais 
se apresentam paixões de cristo, intenta-se que o grupo se insira neste ciclo cultural 
do Estado, não apenas como espectadores, mas também como produtores culturais. 
Esta ação tornará possível que vários surdos possam ser expectadores de uma obra 
completa, sem o impedimento de não 
 
 
6 

Como na experiência narrada por Diderot: ―(...) lembro-me de uma experiência que fiz algumas vezes, 

com a qual me ilustrei sobre os movimentos e os gestos bem mais que com todas as leituras do mundo. 
Outrora freqüentei muito os espetáculos; sabia de cor a maior parte das boas peças. Nos dias em que me 
dispunha a examinar movimentos e gestos, sentava-me nas galerias, onde, mais afastado dos atores, 
ficava mais bem colocado. Tão logo erguido o pano e iniciado o movimento, os demais espectadores 
preparavam-se para ouvir, enquanto eu tapava os ouvidos com os dedos, não sem algum espanto da parte 
dos que me cercavam, que não me entendiam, olhando-me como a um insensato que ia à comedia para 
não a ouvir. (...) os menos curiosos faziam-me ao acaso perguntas a que respondia friamente: „Cada um 
tem seu modo de ouvir; o meu é com os ouvidos tapados, para ouvir melhor.‟‖ (In.: DIDEROT.Denis. Carta 

sobre os surdos-mudos para uso dos que ouvem e falam. São Paulo: Nova Alexandria. 1993. p.28 e29) 
 
ouvir algo que está sendo falado na cena. Um artista plástico e diretor, escreveu a 
peça ―Os Sentidos da Paixão‖ especialmente para o grupo. Ainda em construção, as 
cenas desta nova peça explorarão o tato, o olfato, o paladar e a visão, sem a 
necessidade do uso da audição. 
 
2 – OFICINAS CULTURAIS 

Alicerçando-se na imagem e em sua polissemia
7
, o núcleo de artes do Suvag 

PE expandiu esta linguagem hibridizando-a não como mera mecânica ou 
procedimento contemporâneo, mas fundando na(s) visualidade(s) seu principal 
objeto de pesquisa e estímulo. Os primeiros passos apontando nesta direção foram 
dados em novembro e dezembro de 2007, com a experimentação piloto das Oficinas 
Culturais, que permaneceram no planejamento pedagógico do grupo no ano 
seguinte. No presente artigo, enfatizaremos duas destas oficinas oferecidas aos 
alunos do Centro Educacional e aos membros da Cia Mãos EmCena: a oficina de 
desenho e a de leitura de imagens. 
 
2.1 - DESENHO 

A percepção do movimento e de sua expressividade foram as tônicas da 
oficina de desenho, com a proposta de provocar o processo de leitura de imagem a 
partir da manipulação de bonecos moduláveis e da produção de desenhos livres 
(Fig.3 e 4) 
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Fig.3 – Registros da oficina de desenho 

Fig.4 - Registros da oficina de 
desenho 

 

 
 

 
 

A experiência para os alunos de produção de imagem a partir da observação e 
percepção da lógica subjacente ao movimento conduz a possibilidade de fixação e 
recorte da ação, aprofundando a compreensão da mensagem plástica e também 
provocando questões sobre os seus corpos e outros corpos. Ao falar sobre o rosto 
como um suporte minimal do corpo, Rykner afirma: 
 
 
7 

O fundamento polissêmico da imagem surge, como afirma Martine Joly, ―em primeiro lugar, porque (a 
imagem) veicula grande numero de informações, como qualquer enunciado um pouco longo.‖ (p.109) O ato 
de fruição e materialização de imagens, portanto, pressupõe uma miríade aberta e intensa de 
possibilidades. 
 

―Ora, se o minimalismo da expressão facial é capaz de fazer sentido e de dar a ver 
uma emoção imediatamente perceptível, tal revela-se, a fortiori, no caso da 
extensão ao conjunto dos corpos, mas também ao conjunto da cena. De um lado, 
a pantomima, prolongando e ampliando a mobilidade do rosto, apresentar-se-á 
como uma lupa capaz de aumentar para as dimensões da sala o mini-drama que 

se representa sobre o rosto do ator; diante dos signos „arbitrários‟ que as 

palavras são, ela substituirá, em grandeza real, todo o sistema de signos naturais 
tentando opor-se ao peso do discurso clássico. Por outro lado, o quadro 
cristalizará numa imagem muda os significados múltiplos nascidos da conjunção 
do texto e da cena.‖ (In.: 

 
RYKNER. Arnaud. OReverso do Teatro: dramaturgia do silêncio da idade 
clássica à Maeterlinck. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 2004. p.219) 

 
Falar de expressão e movimento utilizando uma parte do corpo com sujeitos 

que fazem da totalidade do corpo sua expressão se mostrou um exercício criativo 
complexo. Durante a oficina de desenho alguns alunos se perguntaram como 
desenhar uma pessoa mostrando sentimento sem ser pela expressão do rosto. Foi 
preciso repetir movimentos já conhecidos cotidianamente e observar de outro modo, 
desta vez, não objetivando o rosto, e sim, o tipo de movimento e sua intensidade, a 
velocidade e a densidade da expressão, por exemplo. 
 

A peça, trabalhada ao mesmo tempo em que aconteciam as oficinas, tinha em 
sua primeira cena mãos-personagens enquanto o próprio corpo do ator se escondia 
atrás de um teatro de bonecos. Para interpretar estes personagens, os atores 
precisavam deslocar a expressão intencional apenas para as mãos. A compreensão 
da comunicação e do corpo para o surdo pode ser ampliada nestes trabalhos ao 
mesmo tempo em que deu aos atores a dinamicidade necessária para cada cena 
trabalhada posteriormente. 
 

Falar com o corpo usando toda sua intencionalidade sem se perguntar se o 
outro realmente entendeu, é uma experiência que pôde acontecer com plenitude, se 
dando as possibilidades de se recriar, brincar com as possibilidades do corpo sem o 
pesar de uma língua institucionalizada, descobrir outros modos de estar no mundo 
que não são específicos dos surdos, poder observar sua produção e saber o quão 
infinita ela pode ser. 



 

 

 
2.2 - LEITURA DE IMAGENS (Pintura, Fotografia, Cinema e Novas Tecnologias) 

A oficina de Leitura de Imagens abordou os percursos históricos de linguagens 
como pintura, fotografia, cinema e novas tecnologias, sob uma fundamentação 

semiótica da imagem
8
. A principal intenção era de, a partir da apresentação de um 

breve panorama de 
 
8 

A semiótica da imagem, ou plástica, segundo Anamelia Bueno Buoro, ―se ocupa do estudo dos discursos 
visuais para neles reconhecer os modos como são construídas as relações entre os sujeitos, os objetos de valor 
e a percepção de como se operam as transformações pelo próprio processo de construção discursiva.‖ (In.: 
 
BUENO BUORO, Anamelia. Olhos que Pintam: a leitura da imagem e o ensino da arte. São Paulo: 
Cortez Editora. 2002. p.131) 
 
cada linguagem – sempre de forma visual, utilizando slides e projeções –, ampliar o 
repertório de imagens dos alunos, despertando o interesse sobre obras nem sempre 
acessíveis nas diversas linguagens abordadas. 
 

As primeiras aulas dessa oficina apresentaram algumas noções de semiótica 
da imagem aos alunos. O aprofundamento e a mudança de uma atitude 
contemplativa em relação aos conteúdos imagéticos tornaram-se fundamental para o 
andamento da oficina. Mais que explicar conceitos como referente, ícone, símbolo, 
índice e significante, de um nível de abstração relativamente alto e de difícil diálogo 
com as crianças, demonstraram-se com exemplificações figurativas as várias formas 
do percurso gerativo da imagem. Tornar clara as formas diversas como as imagens 
nos percorrem cotidianamente, um momento bastante auto-reflexivo para o surdo, 
permitiu a abertura para o contato com as diversas formas de materialização da 
imagem nas linguagens trabalhadas. 
 

Após este preâmbulo, o contato com a pintura perdurou por dois meses. 
Dentre as pinturas apresentadas, que percorreram desde a arte rupestre até a 
contemporaneidade algumas obras obtiveram enorme interesse por parte das 
crianças. As pinturas rupestres e as egípcias foram fontes de interessantes 
discussões tanto entre professor-aluno quanto no próprio diálogo entre eles mesmos, 
detectando-se recorrências pictóricas dos movimentos e escolas em questão. 
Importante também foi explicar as técnicas utilizadas para a elaboração das pinturas, 
assunto que gerou interesse irrestrito de todos os alunos presentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5 – Amostra de um das atividades 
realizadas no módulo de pintura da 
oficina de leitura de imagens 



 

 

 
Sem a formalidade tradicional do ambiente de sala de aula, vários alunos 

naturalmente se aproximavam das projeções, assumindo um papel discursivo e ativo 

em  relação à obra plástica
9
. Ao deparar-se com a obra de Dalí, uma das alunas 

apontou: ―parece um sonho!‖, ao observar longamente e tocar a projeção de Sonho 
causado pelo vôo de uma abelha em torno de uma romã um segundo antes de 
acordar (1944). Observando O contador antropomórfico (1936), do mesmo artista, 
após um verdadeiro questionário centrado principalmente nos elementos figurativos 
do quadro disse: ―acho que ele está muito triste porque ninguém no Mundo o quer, 
todas as suas gavetas estão vazias‖, opinou. 

Uma das atividades propostas para casa nas aulas de pintura utilizou como 
mote a obra pop art de Richard Hamilton – O que exatamente torna os lares de hoje 
tão diferentes, tão atraentes? (1956), apresentando outras formas de materialização 
da imagem pictórica, no caso através da técnica de colagem. Cada aluno recebeu 
uma imagem, que iam desde publicidades até obras contemporâneas como a de 
Laura Belém e Rodrigo Matheus; através do recorte e colagem destas imagens, cada 
aluno poderia reproduzir novas obras, permitindo re-significações subjetivas e 
pessoais aos resultados. Duas alunas apresentaram reações interessantes em 
relação à atividade: uma delas reproduziu uma imagem idêntica a original através de 
um desenho, enquanto a outra, diante do quadro Dançarinas nos bastidores, de 
Monet, declarou na aula seguinte que preferiria não recortar a imagem, e sim 
―guardá-la‖. Esta reação pode relacionar-se com o conceito benjaminiano de áurea 
do objeto artístico, uma força cultural e ideológica tão fortemente alicerçada no 
horizonte de expectativa comum que atribui à representação do artista – este, por 
mais que tome a própria realidade como matéria, a transcende, a recorta e a recria – 
de maneira quase sacralizada. Deve ser assegurado o direito a expressão livre de 
subjetividade da criança e do adolescente surdo, estimulando esta prática dentro do 
ambiente escolar como estratégia formativa. 

Nas aulas sobre fotografia, o interesse dos alunos centrou-se principalmente 
na parte técnica e na evolução da experiência fotográfica, desde a câmara escura 
até os primeiros daguerreótipos (as máquinas fotográficas mais antigas). Como nas 
aulas sobre pintura, diversos fotógrafos tiveram seus trabalhos apresentados; além 
disso, reforçando sempre os níveis da relação fotografia-realidade, projetou-se cenas 
do filme de Blow Up, de Antonioni, na qual o fotografo protagonista recorta e amplia 
fotos de um casal num parque até descobrir que, para além do que seus próprios 
olhos foram capazes de visualizar, um assassinato ocorreu. Através desta 
demonstração de uma das dimensões da fotografia – a hiper-real, capaz de superar 
o visível da própria experiência humana – a fixação do momento ou de uma ação, 
promovido por esta linguagem, pôde configurar-se mais claramente para os alunos, 
sendo ressaltadas as composições e os enquadramentos peculiares a cada trabalho 
e a analogia com algumas das pinturas vistas nas aulas anteriores. 

 
 
9 

―A abordagem semiótica escolhida confere valor ao objeto artístico, valor que os educadores de arte, de 

um modo geral, não estão preparados para constatar e estabelecer. Este é, pois, um procedimento que 
leva em conta o objeto de arte como capaz de conter em si mesmo as chaves para a sua significação, o 
que lhe concede o valor de texto significante (...)‖ (In.: BUENO BUORO, Anamelia. Olhos que Pintam: a 
leitura da imagem e o ensino da arte. São Paulo: Cortez Editora. 2002. p.131) e não texto iconizado, isolado 
a mera analogia ao objeto referente. 
 

As aulas sobre cinema se estruturaram da mesma forma que as outras, 



 

 

apresentando um breve panorama da história desta arte, mas o foco concentrou-se 
na amostragem de várias cenas de uma filmografia especialmente selecionada para 
os alunos. O critério de seleção dos filmes priorizou obras de difícil acesso, que 
percorressem boa parte das experimentações estéticas desta linguagem como o 
formalismo russo, o expressionismo, a nouvelle vague, a animação, entre outras. 
Uma atividade muito bem sucedida realizada neste bloco da oficina: cada aluno 
levou para casa um filme, do qual escolheriam alguma cena para desenhar um 
storyboard, exigindo um olhar analítico e reflexivo para os elementos imagéticos da 
diegese e para a reprodução, e conseqüente recriação através de seus próprios 
traços, das composições de cada cena. Esta atividade retoma um dos focos do 
processo de leitura da imagem proposta na oficina de desenho – o recorte e a 
fixação da ação visando um olhar mais consciencioso em relação à matéria fílmica – 
bem pode ser análoga ao quadro plástico e principalmente a fotografia. 

Entre as atividades ligadas às novas tecnologias, as que mais chamam 
atenção dos alunos são as de internet e as de softwares de interface imagem-som. 

Em uma delas, foi utilizado o software livre ViMus
10

 capaz de realizar interações 

entre sons e imagens . Nesta aula, o experimento consistia na captação em tempo 
real de sons, produzidos pelas próprias crianças e por um violão, e imagens, através 
de uma webcam; estas imagens eram projetadas possibilitando às crianças a 
experiência de materialização imagética de seus sons: voz, grito ou acorde. O 
músico e engenheiro de software Jarbas Jácome, criador do ViMus e presente na 
ocasião, vem pesquisando obras audiovisuais em tempo real e o software é a 
conclusão dessa pesquisa. 

A experiência de projeção de imagens acompanha o ser humano ao longo de 
quase toda sua história. O Sol e o fogo foram os primeiros projetores descobertos 
pelo homem; a Terra e a sombra sua primeira superfície de projeção, como 
comprova o teatro de sombras indonésio, uma das tradições mais antigas da 
humanidade. Com os avanços da tecnologia 
 
 
10 

O Projeto ViMus, de Jarbas Jácome, e o registro fotográfico da aula encontram-se também em anexo. 

Este texto explica o funcionamento do software além de tratar sobre a nova ambiência decorrente dos 
recursos tecnológicos atuais. 
 
atual, a projeção reveste a imagem de um potencial de interação com outras 

linguagens infinito, trazendo uma outra dimensão para objetos imagéticos
11

. 

 
Numa experiência semelhante, realizada no séc. XVIII por Denis Diderot, um 

surdo foi conduzido ao cravo ocular de Castel, um invento capaz de ―executar 
sonatas em cores‖: 
 

―Meu surdo imaginou que esse gênio inventor era também surdo-mudo, 
que o cravo lhe servia para conversar com os outros homens, que cada 
matiz do cravo equivalia a uma letra do alfabeto e que, com a ajuda dos 
toques e da agilidade dos dedos, ele combinava essas letras, formava 
palavras, frases, enfim, um discurso em cores. 

 
Após esse esforço de penetração do engenho, deveis reconhecer que um 
surdo-mudo haveria de estar bem contente consigo mesmo. Mas o meu não 
se deteve aí. De repente, pensou que havia entendido o que era a música e 
todos os instrumentos musicais. Passou a crer que a música era um modo 
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particular de comunicar o pensamento, e que os instrumentos, harmônicas, 
violinos, trompetes eram, em nossas mãos, como que outros órgãos da 
palavra. 

 
(...) Afinal, mesmo que não se possa falar com um instrumento tão 
distintamente quanto com a boca, mesmo que os sons não pintem o 
pensamento tão claramente quanto o discurso, eles dizem alguma coisa.‖ 
(In.: DIDEROT.Denis. Carta sobre os surdos-mudos para uso dos que 
ouvem e falam. São Paulo: Nova Alexandria. 1993. p.27) 

 
Desta aula-experimento, o relato da reação de algumas crianças é muito 

importante. Enquanto se explicava o que a ferramenta operacionalizava, com o 
ViMus já acionado, um aluno de cinco anos, surdo profundo, compreendeu antes de 
todos a proposta do software, gritando em intervalos regulares enquanto divertia-se 
com as imagens sendo alteradas na projeção (Fig.6 e 7). Esta criança apresenta 
uma grande habilidade com desenhos e através do software, pôde desenhar com um 
outro lápis de cor: seu próprio corpo e as possibilidades infinitas de suas 
sonoridades. Os adolescentes surdos, por sua vez, compreenderam rapidamente o 
funcionamento do sistema, exercitando com mais ousadia as possibilidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 – Matheus Mattos materializando 
sons através de imagens com o software 
ViMus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.7 – Estrutura para realização do 
experimento com software ViMus e a 
participação dos alunos 
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Novas linguagens como a Visual Music, o Live Cinema e o próprio VJ, figura comum em festas, são 

cearas estéticas em plena ascensão atualmente. Na tese Live Cinema: language and elements, Mia 
Makela afirma: 
 
―There is a clear lack of discussion about the contents of live cinema, which is not helping in the 
development of this practice Furthermore, if vocabulary and grammar are missing, discussing content 
becomes a challenge.‖ 
 
(texto disponível para download, apenas em inglês, no endereço: http://www.solu.org/writings.html) 
 
audiovisuais. Dois adolescentes foram capazes de produzir imagens como uma bola 
de luz saindo por suas bocas usando uma vela no auditório todo escuro, além de, por 
exemplo, enquanto capturavam imagens de seus corpos com a webcam, 
aparecerem quando estalavam os dedos e desaparecerem quando faziam silêncio. 



 

 

 
 
3 - CONCLUSÃO 

O trabalho de pesquisa na disciplina arte-educação e no trabalho da 
Companhia Mãos EmCena, toma como referências para suas criações além das 
necessidades educacionais e culturais de seus integrantes, o diálogo com as 
criações cênicas de sua época, tal como qualquer grupo artístico-cultural situado em 
seu espaço-tempo. Vários grupos teatrais contemporâneos propõe em suas 
encenações o mergulho na linguagem imagética, de forma que o espectador permita 
o encontro de sua subjetividade nas cenas vividas pelos atores e em toda gama de 
experiências vividas anteriormente. 

O teatro que se utiliza do corpo- expressão como linguagem subjetiva, no caso 
de surdos atores que utilizam em seu dia-a-dia esta mesma célula comunicativa, 
provoca elaborações subjetivas e corporais a respeito de novos modos de estar no 
mundo. A Língua de Sinais, tal como a verbalização oralizada, traz em si uma 
repetição cultural, no entanto, a imagem, mesmo trazendo uma proposta expressiva, 
possibilita uma comunhão universal, um diálogo abstrato de trocas culturais. A 
exemplo desta função do teatro feito com imagens estão todas as outras artes 
criadas a partir do advento da imagem: as artes plásticas, a fotografia, o circo e o 
audiovisual. 

A imagem traduz para o homem um conteúdo tão fundamental que o percurso 
de sua compreensão enxerga no cinema, no teatro ou na dança, formas de 
mediação que a toma como elemento dificilmente expurgável. Dialogar, portanto, 
com cidadãos que utilizam prioritariamente a imagem em seus processos cognitivos, 
promove uma reflexão sobretudo estética. Quinze minutos de interação propiciam 
uma viagem essencialmente lírica por índices, ícones e símbolos que passeiam 
também e além do sinal de LIBRAS: o corpo imanente de Pina Bausch, o silêncio em 
Chaplin, Wong Kar Wai, Bergman e várias outras filmografias, as linhas e formas de 
Paul Klee... É no produto da estética, portanto, que encontramos outra ferramenta 
para a evolução de perspectivas pedagógicas para o surdo. Uma outra forma de 
interação possível às duas identidades culturais em questão, mas ainda pouco 
explorada. 

Como um teatro plástico e físico pode se relacionar com estados tão 
profundos do pensamento? Conforme o teatrólogo francês Antonin Artaud (1896-
1948), essa façanha se
auto justifica. Valendo ressaltar que o gesto tem esse lugar especial porque o 
genuíno sentimento é intraduzível. Nas palavras deste autor: 
 

―Expressá-lo é traí-lo. Mas traduzi-lo é dissimulá-lo. A expressão verdadeira 
esconde o que ela manifesta. Opõe o espírito ao vazio real da natureza, 
criando por reação um espécie de cheia no pensamento. Ou, se preferirem, 
em relação à manifestação-ilusão da natureza ela cria um vazio no 
pensamento. Todo sentimento forte provoca em nós a idéia do vazio. E a 
linguagem clara que impede esse vazio impede também que a poesia 
apareça no pensamento. É por isso que uma imagem, uma alegoria, uma 
figura que mascare o que gostaria de revelar têm mais significação para o 
espírito do que as clarezas proporcionadas pelas análises da palavra.‖ 
(ibid.p.79) 

 
As aulas de artes funcionam como um ―transformador de subjetividades‖, 

como deve ser todo processo educativo. Mudanças práticas e criativas puderam ser 
observadas tanto nos momentos dos ensaios, como a cada apresentação do grupo. 
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Sair do ambiente escolar com a proposta de mostrar uma criação do grupo criou uma 
espécie de legitimação do corpo surdo enquanto produtor de cultura, capaz de 
dialogar e partilhar com um outro sua produção – independente de este outro saber 
ou não a língua de sinas – própria destes sujeitos. 

E como escreve o professor e estudioso de teatro, Marvin Carlson (1997, 
p.334): 

―Seu universo é seu palco 
Dentro dele ele é o deus criador 
Dirigindo segundo sua vontade 

 
Sons gestos movimentos massas 
cores Não com o mero objetivo 

 
De fotografar a chamada fatia de vida 

 
Mas para gerar a própria vida em toda a sua verdade.‖ 
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INCLUSÃO EDUCACIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS: POR UMA POLÍTICA DA 
DIFERENÇA. 

 
Profa. Ms. Liliane Vieira Longman - fundadora do Centro Suvag de Pernambuco. 

 
Resumo  
No desenvolvimento desse texto abordarei alguns temas que gostaria de sinalizar. No primeiro 
momento faço uma reflexão sobre a alteridade, a partir de dois autores: Derrida e Rorty. Diferencio 
diferença de deficiência desconstruindo o conceito de normal; questiono a política de educação infantil 
para surdos defendida pelo Ministério de Educação como exemplo trágico da inclusão e, por fim, 
desconstruo a ideologia da inclusão como política ideal para todos.  
 
Palavras-Chaves: Inclusão. Políticas públicas. Educação especial 

 
O outro na diferença 

Uma reflexão que se faz sobre os estudos filosóficos da diferença, a partir dos 
trabalhos de Derrida que nos ajuda a repensar a inclusão, é a idéia de que o outro 
não pode ser colocado no lugar do outro, sem coisificá-lo, sem classificá-lo. Não 
pode ser convertido numa tradução e narrativa sobre ele, sob pena de ser 
assassinado.  

O outro que trato aqui é, por exemplo: o outro do  branco é o negro, o 
amarelo, o oriental; o outro do cego é o vidente, o do surdo o ouvinte; o do incluído o 
excluído, o do homem a mulher, o do adulto a criança.   
 É lugar comum nos estudos acerca da alteridade a afirmação que não há como 
pensar o outro senão, justamente, enquanto outro, e não como um simples reflexo do 
que nós pensamos sobre ele. 
 O outro não é o que nós inventamos a partir da nossa cultura e identidade.  

 Os surdos, as mulheres, os negros e outras minorias, reinventaram-se na 
contemporaneidade, saindo das antigas ideologias ouvintista, racista e machista. 
 O que nos resta depois de tentar coisificar, classificar, incluír, transformar em 
nosso espelho e semelhança sem assassiná-lo, é pensar que existe outras formas 
de viver, outras formas de produzir outras narrativas, outros novos estrangeiros 
produtores de conhecimentos.  

Ainda interpretando Derrida, convêm pensar que a nossa tarefa em relação ao 
outro é da tradução da nossa percepção sem anular o seu mistério. Por exemplo, o 
outro pode amedrontar ou fascinar. Por que não escolher o fascínio que ele pode nos 
proporcionar? 

 Não é acolhê-lo como um estrangeiro para normaliza-lo, para inseri-lo na 
norma, para aproximá-lo da norma ou de lhe ensinar tudo que achamos ser para nós 
imprevisível, como por exemplo, querer ensinar ao surdo a fonetização da fala e ao 
estrangeiro a imposição da nossa língua. 

 Uma das formas que esse autor busca para conhecer o outro, é através do 
seu re-conhecimento, sem condicioná-lo a responder, e só a aceitá-lo na minha 
língua. 
 Para compreender essas novas formas de representação do outro, sua 
interpretação e narrativa de mundo, tomamos emprestado um outro conceito: 
contingência do sujeito, de Rorty. O defensor do neo-pragmatismo define 
contingência como a possibilidade indeterminada de ser do sujeito, desmontando, 
desconstruindo todas as afirmações e crenças fixas para explicar o mundo e 
descrever o outro.  



 

 

 Contingência é o oposto de necessário, imutável. Isso quer dizer que as 
imagens, conceitos, narrativas que temos de nós mesmos, e dos outros, são sempre 
frutos da história, do contexto e dos acasos. 
 Segundo Rorty, os seres humanos são livres para escolher e responsáveis 
pelos seus atos. Assim, para ele, o sujeito é uma rede de crenças e desejos, 
imagens, versões, interpretações sobre o que supostamente seria a ―sua natureza―. 
  
O outro e as políticas públicas 

 Já nas Políticas Públicas, dá-se o contrário, pois a reflexão sobre o outro nem 
sempre está posta. Elas se colocam como universais e fazem o discurso para todos, 
mas terminam por excluir muitos.   
 Não acredito em políticas públicas que servem a todos. Elas em geral são 
concebidas equivocadamente, com base em premissas falsas, diagnósticos 
generalizados, leitura às avessas de contextos. 
 Essas políticas generalistas e compensatórias, só servem para esconder 
preconceitos e discriminações e, também,  para provocar desastres incomensuráveis 
de longa duração, tornando-se ainda mais  perigosas e ilusórias. 
 O meu medo nos efeitos das políticas públicas de inclusão é propor práticas 
aparentemente igualitárias, que esmagam as diferenças. 
 Existe uma crença de que as questões genéricas solucionariam as 
desigualdades particulares, abolindo todas as formas de preconceito, de 
discriminação, negando a  liberdade de reinvenção desse outro.  

Dessarte, conclui-se rapidamente que as políticas públicas de inclusão apontam 
sempre para medidas de compensações e nunca de enfrentamento, por exemplo, 
das questões culturais e de construção das representações sobre identidade e 
diferença. 
 As políticas públicas, ao impor a inclusão como meta a ser alcançada, 
sobretudo na Educação Infantil, estabelecem que o Mal está fora e o Bem tem de ser 
executado imediatamente.  
 Em relação ao Bem e o Mal, quero adiantar que, para mim, o Mal não é a 
ausência do Bem e ambos fazem parte da condição humana. 

 O bem e o mal se misturam e se entrelaçam de tal forma que, tanto um como 
outro valor, ficam dependendo de um ponto de vista não apenas subjetivo, mas 
temporário. Tomo como exemplo para entender melhor essa questão, a peça teatral 
de Brecht: Um homem bom.  
 
A política de Educação Infantil para os Surdos 

Tomei como um dos exemplos da perversidade das políticas públicas de  
inclusão para todos,  às políticas de inclusão na Educação Infantil para surdos.  

Todos nós educadores, sabemos que essa modalidade de ensino é um rito de 
passagem,  por excelência, da entrada do sujeito na vida pública. Até então, nessa 
faixa etária, o lugar social da criança limitava-se a vida em família.  
 A Educação Infantil é um espaço primoroso para as crianças. É lá que elas  
realizam as primeiras confrontações entre fantasia e realidade. É onde a criança 
começa a sair da onipotência da imaginação e passa a articular o sonho com a 
realidade. Portanto, é a aposta no brincar criativo que constrói o sonhar como um 
bem simbólico.  
 Por exemplo, o ato de aprender a escrever e ler possibilita à criança sair da 
onipotência da fantasia e lidar com os limites da cultura. Assim, a Educação Infantil 
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torna-se a principal passagem da criança para o mundo da cultura e do 
conhecimento. 
 Hoje, nas escolas de Educação Infantil, a inclusão acontece com crianças com 
síndrome de Down, cegas, deficientes físicas, as quais podem viver essa experiência 
da saída da fantasia para o sonho e realidade, porque todas falam português, ou 
seja, todas falam a mesma língua de casa na  escola. A língua materna é a mesma. 
 Voltemos ao exemplo, de inclusão de surdos na educação infantil. Vejamos, 
então, quem é a criança surda na idade da Educação Infantil, para que  nos possam 
responder se essa política é igualitária e justa. 
 Das crianças surdas, cerca de 99% são filhas de pais ouvintes. Isso significa 
dizer que só aprendem a sua língua natural , no convívio com outros surdos.  
 Como exemplo visível dessa necessidade de convivência dos surdos para 
aprendizagem da língua de sinais - , temos os surdos da Nicarágua, que só 
construíram a sua língua de sinais quando, depois da revolução sandinista, foi aberta 
a primeira escola de surdos. Vieram surdos de todos os lugares e cidades. Nenhum 
tinha uma língua. Alguns faziam gestos familiares e mímicos, mas faltava a 
convivência com os iguais para que essa comunidade se comunicasse e criasse uma 
língua natural de sinais da Nicarágua. Essa realidade ainda está sendo estudada 
pelos lingüistas, em razão da originalidade de ser a primeira experiência no mundo 
na qual uma comunidade de crianças e adolescentes criou uma língua. 
  Umas das lições que podemos tirar dessa experiência é que as crianças 
surdas, filhas de pais ouvintes, precisam de um espaço, de convivência comum, para 
aprenderem e desenvolverem a sua língua natural. A convivência com os iguais é 
que garante a sua competência lingüística. 
 As nossas crianças surdas não são muito diferentes das crianças da 
Nicarágua, elas também chegam à escola sem uma língua. Os pais, na sua maioria, 
desconhecem a LIBRAS. Para aprenderem a LIBRAS, língua brasileira de sinais 
brasileira, nossas crianças precisam de pares surdos adultos e da convivência com 
outras crianças surdas. 
 As políticas de inclusão para surdos na Educação Infantil, propõem e definem 
o intérprete como o ponto de intercessão entre as crianças surdas e  professores e 
crianças ouvintes. Essa política esqueceu um pequeno detalhe: as crianças surdas 
que chegam à Educação Infantil não sabem língua nenhuma.  
  Pergunto-lhes: para que um intérprete? 
 A presença de um intérprete pressupõe que os sujeitos já sejam falantes de 
uma língua. No caso em questão, o que esses intérpretes vão interpretar e para 
quem, se as crianças surdas ainda não têm domínio da sua língua? 
 As crianças surdas, como qualquer outra criança que vive a experiência de 
estrangeiro, precisam da convivência com os surdos, não só para aprender e falar 
com competência a sua língua, mas também para possibilitar a construção das 
identidades surdas.  
 As famílias dos surdos, na fase da Educação Infantil, ainda estão vivendo o 
drama do falar e não-falar, dos implantes cocleares, como milagre da audição e da 
fala. Estão envoltos de todos os preconceitos e crenças, cultivados secularmente 
pelo que Skliar (Carlos Skliar) denominou de ideologia ouvintista. 
 A palavra inclusão, para essas famílias, cai como uma benção e um milagre de 
salvação do filho, frente ao mutismo e à surdez.  
 
 
 



 

 

Inclusão e ideologia 
Os surdos são o maior exemplo da exclusão, produzida pela inclusão dos excluídos, 
tanto no brincar criativo, como no de sonhar na realidade. 

A minha pergunta aos ideólogos da inclusão: 
Se a inclusão cria problemas para os surdos, não podemos mais afirmar que é 

uma boa política igualitária e para todos. A inclusão não foi construída na pluralidade, 
que é a filosófica do dialogo e não foi construída a partir da cultura do outro e nem 
mesmo a partir da diferença do outro. 

O outro nas políticas de inclusão é aceito na sua deficiência, mas não são 
compreendidos na sua diferença, quando novamente eles têm de serem adaptados a 
maioria. Não se aprende a partir deles. Eles são que aprendem a partir da maioria. 
As pedagogias não são pensadas a partir do que sua diferença reflete. Criam-se 
pedagogias adaptadas para atender ao deficiente, mas não sabem aprender novas 
pedagogias a partir da diferença produzida historicamente e politicamente desse 
outro.  

Alguns dirão: aceitar a deficiência já é um avanço. Concordo, mas o outro 
continua sendo o deficiente, o que é menos, o que foge a regra e a norma, o que se 
tem pena e precisa proteger e cuidar. Perde-se uma grande oportunidade de 
compreender e aprender com o que ele trás de novo, com o que ele produz há mais 
para a humanidade, e, infelizmente, não é apreendido e usufruído para todos. 

Por exemplo, a pesquisadora Terezinha Nunes, aprendeu e produziu a partir 
de trabalhos desenvolvidos com surdos ingleses, uma pedagogia visual do ensino da 
matemática, que terminou sendo uma forma mais fácil de ensinar matemática para 
todos. 
 As políticas públicas de inclusão para os surdos são os modelos de 
reafirmação da ilusão da normalidade e da igualdade. O caráter de charlatanismo 
serve para essas famílias que ainda não conseguiram ver o filho no seu 
estrangeirismo. A surdez não é visível, é fácil de ser escondida. 
 A nossa realidade, ainda hoje, é de que mais de 80% dos surdos só vão 
aprender a língua dos sinais na adolescência. Ficam nas salas de inclusão, fazendo 
de conta que aprendem, e os professores os transformam em alunos invisíveis. 
 A estrangeirice do surdo é para sempre e em todos os lugares: na família, na 
escola; quando criança ou quando adulto. Essa situação é da ordem da contingência, 
da experiência criadora da vida, que altera as circunstancias. Os surdos, por 
exemplo, constroem atribuições de significados deles a partir das suas vivências, 
dando sentidos para o viver e os limites da própria vida.  
 Pensar, igualmente, na Educação Infantil dos surdos sem uma escola que 
tenha muitos surdos falantes de Libras e professores usuários dessa língua, é, no 
mínimo, autoritário. É na educação infantil que as crianças surdas terão a primeira 
experiência de aprender uma língua naturalmente e o português escrito como 
segunda língua.  

Mas, vejam como se propõem as políticas da inclusão para surdos: 
 A inclusão do aluno com surdez deve acontecer desde a educação infantil até 
a educação superior, garantindo-lhe, desde cedo, utilizar os recursos de que 
necessita para superar as barreiras no processo educacional e usufruir seus direitos 
escolares, exercendo sua cidadania, de acordo com os princípios constitucionais do 
nosso país (DAMÂZIO, 2007:14).   
 É fácil imaginar o drama da maioria das pequenas crianças surdas, que vão 
pela primeira vez a escola e encontra um intérprete de LIBRAS/PORTUGUÊS na sua 
sala de aula, sem que elas saibam falar nenhuma das duas línguas. Será que os 
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defensores da inclusão pensam que a LIBRAS é uma transcrição como é o sistema 
Braille para os cegos? Ou seja, como se fosse possível transcrever uma língua de 
modalidade gestual/visual para qualquer língua de modalidade oral/auditiva. Cada 
país tem sua língua de sinais diferente. Nós brasileiros, ricos em cultura, temos 2 
línguas de sinais: a LIBRAS, faladas nos centros urbanos e a língua de sinais dos 
índios urubus-kapos . 
 As políticas públicas de inclusão não estão preocupadas com a aprendizagem 
dessa criança surda, da sua língua, da construção da sua identidade surda, e nem 
com o crescimento da Língua Brasileira dos Sinais, quando reduz a sua estratégia 
igualitária à presença de um intérprete na sala de aula.  

Nesse modelo não se  entende a diferença como uma construção social, 
política e histórica. A inclusão confunde diferença com deficiência, destilando pérolas 
de eufemismo, porque o outro continua sendo aquele que tem menos, que sabe 
menos, que nasceu com um traço a menos, ou seja, um deficiente, um anormal. 

 Na prática da escola, a vivência é da exclusão na inclusão. Esse discurso da 
inclusão que está posto faz parte da razão com que as políticas públicas alimentam 
os grupos ideológicos na intenção de compensar no plano simbólico, uma escola 
conservadora, anacrônica e inadequada. 

Acredito em alguns ganhos da inclusão para a humanidade. A presença e a 
proposta de convivência com todos juntos, se for bem trabalhada na escola, poderá 
ser um dos seus ganhos, como também o de ensinar as crianças a cultivar uma 
convicção de que a vida possui sentido e valor supremos, e que essa experiência de 
convivência poderá levar até ä prática da compaixão e a expressar a solidariedade 
por meios concretos de respeito e amor ao outro. Acredito mesmo que os gestos de 
compaixão levam ao encontro com o divino. 

Mas, quando falamos de escola não pudemos simplesmente pensar em 
solidariedade, ética e compaixão. É preciso construir estratégias pedagógicas de 
aprendizagem, que compreendam as diferenças. Fácil? Fácil nada. Difícil. Difícil, 
principalmente, quando não temos nas escolas a prática da pesquisa e da 
construção do conhecimento a partir do outro.  

O direito a igualdade nessas políticas de inclusão é a assimilação de uma 
cultura minoritária a uma cultura hegemônica. Na minha compreensão, o outro é que 
faz a diferença porque ele contribui com outras formas de estar e de compreender o 
mundo. Isso enriquece a humanidade.  
 Nas políticas de Educação Infantil para surdos, a escola bilíngüe dá a essas 
crianças condições para o aprendizado da sua língua com menos atraso, de 
vivenciarem situações de igualdade com os colegas e pares. Possibilita-lhes a sua 
projeção no futuro com a presença de adultos surdos; a produção de pedagogias 
voltadas para sujeitos com experiência visuais; a construção da identidade surda 
longe do olhar da deficiência e da normalidade, a facilitação do aprendizado do 
português a partir de estratégias visuais, bem como a construção de subjetividades 
surdas.  
 A maior maldade da inclusão é colocar intérpretes em salas de aula, nas quais 
a maioria fala português, e alguns não falam língua nenhuma, como se essa fosse a 
garantia da igualdade de condições de aprendizagem.  
 Por essas razões, reafirmo que os surdos são desrespeitados na sua condição 
de estrangeiro, de minoria lingüística, de sujeitos visuais que têm direito a uma 
escola de qualidade.  
 A política de inclusão não constrói uma educação de qualidade, constrói uma 
escola de Babel, mas só quem vive o babelismo é o surdo. Só o surdo não tem 



 

 

direito de ter uma escola em que todos falam em sua língua, em que a escola seja 
pensada a partir da sua cultura e que a escola possa desenvolver pedagogias 
visuais, construídas da experiência e vivência da surdez e da visualidade. 
 O intérprete na sala de aula, em nenhuma situação de ensino  pode ser 
alternativa pedagógica. Esse não pode ser o modelo  ideal de inclusão. Deve 
continuar sendo uma possibilidade, um bom exemplo de fronteiras entre os surdos e 
os ouvintes que não dominam a língua de sinais, mas fora da sala de aula. Pode ser 
nos museus,nos hospitais, nos locais públicos, nos congressos etc.   
 A situação de poder dos surdos nas salas de inclusão equivale a dos 
estrangeiros imigrantes, uma vez que a sua língua não é estudada, não é 
aprofundada e sequer é pensada para fins científicos. Os surdos não têm direito a ter 
professores cultos na sua língua. Na condição de ―refém dos intérpretes‖, são meros 
repassadores de informações. 
 A língua de sinais acaba sendo vista como um objeto de transcrição do 
português, tal qual o Braille para os cegos. Essa diferença, que parece sutil, é 
imensa, pois a língua de sinais é uma língua como qualquer outra, não constitui 
códigos de reprodução e transcrição. O senso comum construiu a língua de sinais 
como sendo universal e falada por todos os surdos em qualquer país. Cada 
comunidade de surdos tem a sua língua de sinais. No Brasil existem duas línguas de 
sinais: uma falada nos centros urbanos LIBRAS e outra por uma comunidade de 
índios.  
 Concluindo, reafirmo que os surdos são um bom exemplo de que a inclusão 
nunca será para todos. A sala de aula não pode ser uma Babel para os surdos. 
Todos devem falar a mesma língua, sob pena de negar o outro. 
 Conceber creches, escolas bilíngües de surdos, não significa segregar os 
surdos. É a única possibilidade que eles têm de aprender a sua língua de sinais de 
forma culta e o português escrito como segunda língua.  
 Os surdos não podem apenas aprender a falar sua língua na rua, praças e 
associações de surdos. Essa língua precisa de uma formalidade culta para que 
possa ser um instrumento de crescimento intelectual dos surdos. 
Política da diferença 
 Ouvir ou não, é uma possibilidade da espécie humana. É incerto. Aceitar a 
reinvenção do outro é a possibilidade de aprender com o outro, de entender que o 
outro tem uma verdade da qual eu preciso e quero aprender. Não ver o outro nesse 
lugar é desqualificá-lo.  
 É necessário um novo olhar, construído por esse outro a partir da sua 
experiência.  
 A inclusão se enquadra no pensamento dualista do bem e do mal, do certo e 
errado, ou do isto contra aquilo, assim também como o pensamento dialético. A 
política pública e, em especial, as de educação, não gosta e não vive a partir das 
formulações de paradoxos. Prefere as respostas claras e categóricas, consideradas 
como as racionais, confiáveis e, mais ainda, possíveis de serem operadas. A 
inclusão é tratada como se a utopia fosse real, diferente do filósofo da difference, que 
busca num futuro desconhecido uma ética da incondicionalidade.  

Esses discursos messiânicos da inclusão confundem ainda igualdade com 
fraternidade. O que se vive nas escolas não são condições de igualdade em relação 
ao outro. Podemos arriscar até em relações fraternas que é um tanto respeitável, 
mas insuficientes, principalmente, porque são marcadas pela tradição religiosa que 
associa o surdo no lugar do coitado, do inferior, do que necessita de caridade.  
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Essas práticas aparentemente éticas, com toda a sua eloqüência de igualdade 
democrática, não se sustenta na complexidade da experiência, de convivência entre 
as crianças, professores e crianças que não são fluentes na mesma língua. 
 As políticas públicas têm de sair do lugar da doutrinação, do Bem e do Mal, e 
começar a ouvir o outro na sua experiência, na sua alteridade. 
 Essa forma de inclusão refletem o quanto estamos nos tornando imbecis, 
supérfluos, superficiais e medíocres. É quase um deboche em relação ao outro. 
 Só podemos aprender a viver com o outro, a partir da experiência do outro, 
para reinventar não uma, mais várias escolas que possam assegurar o espaço de 
liberdade.  
A inclusão quer ser gentil e correta. Esses sintomas, para mim, são resultados do 
medo e do proselitismo.  
 As políticas públicas de Educação para Surdosl precisam existir sem a 
esperança de que a universalidade vai acontecer, substituindo os vocábulos 
igualdades, certezas, esperanças perdidas, para oportunidades, emancipação e 
contingência.  
 Segundo Balman, a linguagem da contingência sempre cria uma chance de 
evitar a humilhação do outro, quando respeita as suas preferências, no seu direito de 
ter preferências.  

Consoante esse mesmo autor, reafirmamos que é preciso honrar a alteridade 
do outro, a estranheza no estrangeiro e no estranho, lembrando, como muito bem diz 
o filósofo: ―o único é universal‖. 
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OS SURDOS NA UNIVERSIDADE: Possibilidades e Desafios. 

 
Arleide Jandira da Costa 

 
RESUMO: 

Os surdos chegaram às universidades, a inclusão sócio-educacional desta clientela é um 
direito garantido por Decreto, no entanto este processo ainda tem muito a ser discutido em virtude das 
instituições estarem despreparadas, e, o processo exigir mudanças. Esta monografia teve como 
objetivo analisar a vivência acadêmica dos surdos no Ensino Superior em Pernambuco, bem como 
identificar as dificuldades encontradas pelos surdos e analisar quais as estratégias utilizadas pelas 
universidades para viabilizar a inclusão do surdo no ensino superior. O estudo foi baseado na 
pesquisa Figurações Culturais: Surdos na Contemporaneidade realizada pelos estudantes do Curso 
de Especialização em Educação Especial: Estudos Surdos, realizada com 08 alunos surdos do ensino 
superior das universidades em Recife e Região Metropolitana. Após análise das respostas, o estudo 
revelou a preocupação dessa comunidade em garantir o acesso às informações educacionais através 
de intérpretes, e/ou de recursos metodológicos facilitadores do processo ensino/aprendizagem. 
Analisando a vivência, as dificuldades e as estratégias das instituições de ensino superior, concluo 
que o processo de inclusão avançou muito, mas ainda há muito que fazer, para a consolidação do 
processo de inclusão sócio-educacional.  Este trabalho teve como objetivo analisar a vivência 
acadêmica dos surdos no Ensino Superior em Pernambuco, bem como identificar as dificuldades 
encontradas pelos mesmos e analisar quais as estratégias utilizadas pelas universidades para 
viabilizar a inclusão do surdo no ensino superior. 
Palavras-chaves: Surdez. Ensino superior. Inclusão 

 
Através de investigação por meio de pesquisa, procuramos analisar por meio 

de cruzamentos de dados a vivência dos surdos no ensino superior. Identificar as 
dificuldades e analisar as estratégias utilizadas nas universidades para viabilizar a 
inclusão do surdo nesse âmbito escolar. 

A importância deste trabalho é justificada pela curiosidade em saber como os 
surdos estão sendo educados e tratados. Será que as IESs estão preparadas para 
receber alunos em condições adversas? 
 
1.2 Os Surdos na Universidade. 

Nos últimos anos, segundo FRANCO & CRUZ (2009), o processo da inclusão 
educacional e social de portadores de necessidades especiais, de minorias étnicas 
e/ou identitárias, se intensificou. Pode-se identificar a crescente visibilidade de 
indivíduos que anteriormente estavam localizados à margem do processo social. No 
caso da comunidade surda, não poderia ser diferente. Aqueles que ao longo de 
séculos tiveram seu processo de comunicação oprimido e sua língua, muitas vezes, 
proibida de ser expressa, ganham o direito de serem educados a partir da mesma, 
agora reconhecida e oficializada como uma língua. 

 Franco & Cruz (2009), revela a importância do Decreto nº. 5.626, de 
dezembro de 2005, que regulamentou a Lei 10.436, da oficialização da Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS, 2002, surgindo como condição de possibilidade de 
uma política lingüística para a comunidade surda, oportunizando a inclusão social do 
surdo, reconhecendo, para este segmento, a LIBRAS como primeira língua. O 
mesmo Decreto prevê a inclusão de uma disciplina de LIBRAS em todos os cursos 
de licenciaturas no Brasil. O objetivo é instrumentalizar os professores acerca desta 
modalidade de comunicação e, com isso, intensificar/enriquecer a relação professor 
ouvinte-aluno surdo. Ainda esse mesmo Decreto, possibilitou a criação de cursos 
superiores voltados à comunidade surda. Dois cursos de licenciatura ficam 
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claramente expressos: Letras/LIBRAS ou Letras-LIBRAS/Português e Pedagogia 
Bilíngüe.    

Segundo DIAS (2007), há surdos na universidade, mas ainda são escassos os 
relatos de experiências nesse âmbito. Muitos professores parecem tentar ignorar a 
presença dos universitários surdos em suas classes e, deliberadamente, parece 
haver um silenciamento sobre aqueles que já tem a imagem do silêncio, ou seja, ao 
se deparar com esses sujeitos não buscam estratégias que viabilizem a quebra de 
barreiras imposta pela diferença. 

De acordo com FAINI (2001), o mundo universitário é, em pequena escala, um 
retrato da comunidade em que vivemos. Em geral, as pessoas não estão preparadas 
para aceitar e entender nada que não seja padrão. Qualquer diferença faz de você 
um ser à parte, um caso desconhecido. Tudo o que é desconhecido traz, de certa 
maneira, medo. O famoso medo do desconhecido. 

Vasconcelos et al (2005), descreve algumas experiências vividas por surdos 
universitários da FACHO:  

 
Estou aqui representando meus colegas surdos da faculdade e o que eu vou 
falar foi pensado por nós. Nós, surdos e surdas, temos vimos de um processo 
de grande exclusão social, sobretudo porque somos usuários de uma outra 
língua, a língua de sinais, possuímos uma cultura própria e apresentamos 
serias dificuldades na apreensão da língua portuguesa escrita e amargamos 
um fracasso escolar que é fruto de toda uma historia de dominação do poder 
dos ouvintes querendo nos fazer iguais.  
Nossa escolaridade formal se deu com muito esforço para sermos 
socialmente e culturalmente incluídos, entretanto, agora no ensino superior, 
fazendo o Curso de Pedagogia somos privilegiados com um projeto de 
inclusão que respeita as nossas diferenças e que não nos considera 
“deficiente” como aconteceu em nossa formação de estudante.  
Mesmo assim, nossas especificidades ainda precisam ser mais entendidas 
por alguns professores. Acreditamos que entre estes, muitos já avançaram 
nesse processo. 
Chegamos até aqui, sabemos que somo uma minoria no nosso universo, mas 
encontramos caminhos para que possamos participar da construção de uma 
sociedade mais justa comprometida com a formação do indivíduo para com o 
mundo. (p.7) 

 
 Os surdos têm o direito de terem intérpretes em sala de aula, segundo 
GURGEL (2009), esta geração de surdos que está na universidade hoje não teve a 
Lei da LIBRAS a seu favor e não vivenciou uma inclusão minimamente pensada, 
com isso os intérpretes assumem um papel muitas vezes, que vai além da 
interpretação, os intérpretes acabam dando outros suportes para os alunos surdos 
para que estes recebam as informações e a formação acadêmica em igual condição 
que os alunos ouvintes. Embora as faculdades estejam abertas para receber as 
pessoas surdas, elas ainda não estão preparadas. No Brasil, constata-se que de 
alguns anos para cá, houve um aumento de número de surdos freqüentando as 
universidades, conseqüentemente aumentou a necessidade da contratação deste 
profissional para atender essa demanda. 
 
1.3 As dificuldades dos Surdos na Universidade. 

Segundo VASCONCELOS et al (2005), os surdos relatam que as avaliações 
na universidade e os textos utilizados em sala de aula apresentam enunciados 
complexos, exigem amplo vocabulário - que não possuem - e às vezes a sua 
compreensão não fica tão clara, apesar do esforço do intérprete para ajudá-los. 



 

 

Melhor seria se o professor falasse em libras, pois ficaria mais fácil para tirar as 
dúvidas e não sufocaríam tanto o intérprete até nas suas horas de intervalo.  A 
problemática dos surdos na universidade em não possuir o domínio da língua 
portuguesa e ter uma estrutura frasal com características diferentes, que são 
próprias da língua de sinais, remete alguns professores a recorrer ao intérprete na 
correção de tarefas.  

Vasconcelos et al (2005), afirma que como recurso didático, a  importância do 
visual e a avaliação deveria ser melhor pensada de acordo com as especificidades 
dos surdos.  

De acordo com BERNARDINO (2007), na busca de solucionar os problemas 
de comunicação enfrentados pelos alunos surdos, quando de sua inserção no ensino 
superior, surgem propostas de reconhecimento de que estes estudantes necessitam 
de apoio específico (tecnológico e humano), de forma permanente ou temporária, 
para alcançar os objetivos finais de educação. 
1.4 Situação do intérprete nas Universidades. 

De acordo com GURGEL (2009), a atuação de intérpretes educacionais no 
Brasil, merece atenção já que se remete à valorização de pessoas surdas, seu direito 
à escolaridade, conseqüentemente ao direito a presença de intérprete atuando em 
salas de aula. No Brasil, o intérprete de língua de sinais passou a ser reconhecido, 
por Lei, no ano de 2005, em conseqüência da aprovação do Decreto 5.626. Desse 
modo, as discussões relativas à formação e prática do intérprete de Libras para 
Língua Portuguesa são bastante recentes, sendo ainda pouco discutido sobre a 
presença deste profissional em diferentes esferas sociais. Apesar de toda essa 
dificuldade de ter intérpretes atuando, ou ganhando espaço, gradualmente, foi 
observada que alguns desses profissionais começam a se destacar trazendo 
contribuições a partir de suas experiências como intérpretes de Língua de Sinais em 
muitas cidades brasileiras (Martins, 2006; Sander, 2002). Essa prática e essa 
valorização diante de um profissional não apenas colabora com o desenvolvimento 
dos alunos surdos, mas, possivelmente garante a passagem das informações que 
estão sendo discutidas e ensinadas tanto entre os alunos quanto com o professor 
favorecendo o acesso aos conhecimentos e a formação/capacitação dessas 
pessoas. 

Segundo GURGEL (2009), com a proposta da Resolução CNE nº2, de 11 de 
setembro de 2000, que estabelece como necessária e obrigatória a presença de 
intérpretes educacionais e juntamente com a Lei 10.436 (24/04/2002), reconhece a 
importância e a legitimidade da Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS, permitindo que 
ela ganhe mais espaço nos serviços públicos, tornando-se obrigatório o ensino de 
Libras nas universidades em diferentes cursos, especialmente aqueles de formação 
de professores. Essa Lei gerou o Decreto Nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, no 
qual consta que as instituições federais de ensino, de educação básica e superior, 
devem proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de 
Libras/Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem 
como equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à 
informação.  

Bernardino (2007), após pesquisa concluiu que o intérprete, por sua difícil 
tarefa de tornar acessível ao estudante surdo os conteúdos científicos, necessita de 
formação contínua. Estratégias como o acesso com antecedência, ao material a ser 
transmitido pelo intérprete durante a aula, podem colaborar para a melhoria da 
interpretação dos conceitos. Neste sentido, é fundamental a parceria do intérprete e 
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o professor, pois permite minimizar alguns dos problemas da inclusão no Ensino 
Superior, facilitando assim, o acesso ao conteúdo acadêmico do aluno surdo. 
 Analisando a pesquisa, optamos por fazer quadros de: caracterização dos 
sujeitos, de fatores sócio-econômico, com relação a LIBRAS, da vida acadêmica e de 
inclusão do ensino superior, a fim de organiza e facilitar a análise por meio de 
cruzamento de dados. 
 
Quadro 1: Caracterização dos sujeitos 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Sexo  M F F F F M F F 

Idade 25 a 24 a 22 a 28 a 21 a 27 a 21 a 39 a 

Cor 
Raça/Etinia 

branca Branca branca branca NR NS branca branca 

Uso de 
prótese 

Não Sim Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Pesquisa Figurações Culturais – Surdos na Contemporaneidade 
 
LEGENDA 
M= Masculino 
F= Feminino 

 
 No quadro acima percebe-se que a maioria dos alunos que estão cursando a 
faculdade é do sexo feminino. Segundo dados do INEP (2006) dos estudantes 
universitários brasileiros 56,6% são mulheres, no entanto conforme tabela abaixo 
retirada da pesquisa FIGURAÇÕES CULTURAIS – SURDOS NA 
CONTEMPORANEIDADE identifica-se que a maioria dos alunos que estão cursando 
o ensino fundamental II e médio são do sexo masculino. Por que então existem mais 
mulheres no ensino superior? Parece que existe uma tendência do sexo feminino 
(tanto de surdos como de ouvintes) em buscar formação superior, acredita-se que 
tanto as mulheres surdas como ouvintes, estão abandonando a ocupação de dona 
de casa, buscando profissionalizar-se, vencendo barreiras e conquistando seus 
espaços em igualdade de condições em diferentes áreas de atuação, inclusive 
espaços antes ocupados apenas por homens. 
 
Tabela 1: Caracterização por sexo dos alunos surdos matriculados no ensino 
fundamental II e médio 

 
Fonte: Pesquisa Figurações Culturais – Surdos na Contemporaneidade 

 

 No que se refere à idade, a maioria dos alunos surdos estão acima da faixa 
etária do ideal que é de 18 a 24 anos, no entanto isso não é uma característica 
própria da população surda, visto que para o coordenador da comissão de 
vestibulares da Universidade Estadual de Campinas, Renato Pedrosa, a maioria dos 
alunos primeiro trabalha para depois procurar o ensino superior. Acredita-se que as 
pessoas estão chegando às universidades mais tarde em decorrência das 
dificuldades em ingressar em universidades públicas e o surgimento de faculdades 
particulares oportunizam a formação superior, porém esta oportunidade custa caro, 



 

 

daí a necessidade de trabalhar para posterior custeio de curso superior em tais 
instituições. 
 No que se refere à cor raça/etnia o estudo revelou que maioria dos surdos 
universitário se identificou como pertencentes a raça branca, sendo que nenhum 
aluno respondeu pertencer a raça negra e oriental, o S5 não respondeu e o S6 não 
soube como responder. Os dados encontrados estão de acordo com a pesquisa do 
IBGE e o IPEA que em 2001 fizeram um levantamento do quantitativo de 
universitários existentes no Brasil, o estudo revelou que do total de universitários, 
97% são brancos, 2% são negros e 1% descendentes de orientais. Além disso, o 
estudo identificou que do total de 22 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha 
da pobreza, 70% deles são negros, sobre 53 milhões que vivem na pobreza, 63 % 
deles são negros. Henriques (2001) faz a seguinte alerta: se o governo começar a se 
preocupar hoje com um ensino melhor para a população que vive na pobreza, 
provavelmente só daqui a 32 anos haverá mais negros nas universidades. E se 
imaginarmos a situação do surdo negro? Quanto tempo será necessário para sua 
substancial inserção no ensino superior? 
 No que se refere ao uso de prótese auditiva apenas o S2 faz uso de tal 
dispositivo, a partir desse dado podemos analisar que não é um fator relevante para 
o acesso às informações destes sujeitos nos espaços universitários. Levando a crer 
que o aproveitamento auditivo, bem como, o grau de oralidade não são condições 
primordiais para o surdo ingressar na universidade, pois sabe-se que para a 
permanência do surdo em espaço escolar é necessário garantir recursos didáticos 
mais voltados ao visual, textos e computador, bem como utilizar metodologias 
adequadas. 
 

Quadro 2: Caracterização de fatores sócio-econômico 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Você trabalha? Não Sim Sim Sim Não Não Não Sim 

A  faculdade que 
você estuda é: 

Federal Federal Particular Federal Particular Particular Particular Federal 

Na faculdade você 
recebe bolsa de 
Estudo? 

Não Não Não Não Não Sim Não Não 

Se recebe bolsa 
de estudo, de 
quem? 

NR NR NR NR NR 
Própria 

Faculdade 
NR NR 

Você recebe 
benefício, 
aposentadoria, 
pensão? 

Não Não Não Não Não Não Pensão Não 

Você mora com: Sozinho Pais Pais Pais Pais Pais Pais 
Marido 
e Filho 

Fonte: Pesquisa Figurações Culturais – Surdos na Contemporaneidade 
LEGENDA 
NR= Não Respondeu 
 

 Analisando este quadro identifica-se que a maioria dos alunos, 
representando 75%, mora com os pais; 87,5% não recebem nenhum tipo de 
benefício; apenas o S6 possui bolsa de estudo; somente 50% trabalham, no entanto, 
dos que trabalham apenas 1 indivíduo estuda em universidade particular, o que pode 
caracterizar a participação efetiva da família no auxilio financeiro para o custeio do 
curso, uma vez que a maioria dos entrevistados residem com os pais. 
 No que se refere a questão de benefício, a maioria não recebem tal auxílio, 
isso leva a reflexão sobre: será que se pode afirmar que os surdos estão saindo da 
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condição de inválidos? Já que atualmente o governo federal tem sido mais criterioso 
na concessão desse auxílio. Alem disso pode-se refletir também que os surdos não 
desejam mais se enquadrarem no grupo dos ditos incapazes. Atualmente, não se 
sabe ao certo, mas acredita-se que uma boa quantidade dessa população inicia sua 
vida profissional como instrutores de LIBRAS num processo de ensino aprendizagem 
a alunos surdos estudando em escolas regulares, isso leva a refletir que os surdos 
mais velhos não queiram que os mais novos passem pelas mesmas dificuldades que 
eles passaram, pois é fato que a inclusão batendo as portas do sistema educacional 
do país, a inserção desses profissionais torna-se imprescindível.  
 

Quadro 3: Caracterização com relação a LIBRAS 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Você é filho de: 
Pais 

ouvinte
s 

Pais 
ouvintes 

Pais 
ouvintes 

Pais 
ouvintes 

Pais 
ouvintes 

Pais 
ouvintes 

Pais 
ouvintes 

Pais 
ouvintes 

Qual a primeira 
língua que você 
aprendeu? 

LIBRAS Português LIBRAS 
Portuguê

s 
LIBRAS - LIBRAS Português 

A primeira vez 

que você viu 
LIBRAS foi? 

Na 
escola 

Na rua 
Na 

escola 
Na 

escola 
Na escola 

Entre surdos 
adultos 

Na escola 
Entre 

amigos 

Qual a idade que 
você começou a 
usar LIBRAS 

6 anos 20 anos 6 anos 15 anos 
± 1 ano e 
7 meses 

14 anos 7 anos 21 anos 

Quem ensinou 
LIBRAS a 
você? 

Mãe e 
amigos 
surdos 

Professor 
surdo 

Professor 
surdo 

Mãe, 
Irmãos, 
professo
r surdo e 

tia 

Professor 
surdo e 

professor 
ouvinte  

Amigos 
surdos, 

professor 
surdo, 

professor 
ouvinte e 

outra 
pessoa 

Professor 
surdo 

Professor 
surdo 

Você concorda 
que a LIBRAS 
ajudou sua 
aprendizagem? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Você já fez o 
PROLIBRAS

24
? 

Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Sim 

Você foi 
aprovado no 
PROLIBRAS? 

Não Sim Sim Sim - - Não Sim 

Você considera 
o PROLIBRAS 
importante para 
assegurar a 
qualidade da 
LIBRAS?  

Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Fonte: Pesquisa Figurações Culturais – Surdos na Contemporaneidade 

  
No que se refere à idade que começou a usar a LIBRAS, percebe-se que apenas S5 
teve acesso cedo, ou seja na  idade pré-lingüística, S1, S3 e S7 tiveram contato na 
infância, S4 e S6 na adolescência e S2 e S8 na fase adulta. Segundo Franco (2009), 
os surdos estão localizados à margem do processo social, tiveram ao longo de 
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séculos seu processo de comunicação oprimido e muitas vezes sua língua proibida 
de ser expressa. Os S2, S4 e S8, tiveram acesso a língua de sinais na adolescência 
e fase adulta, portanto sua primeira língua foi o português, acredita-se que 
estudaram em escolas regulares tiveram acesso a uma educação oralista por serem 
filhos de pais ouvintes e seus pais preferirem que seus filhos utilizem o português 
oral, sendo a língua gestual/visual estereotipada como ―macaquice‖, ―munganga‖, 
entre tantos outros adjetivos preconceituosos. 
 Neste quadro, identifica-se que S2 aprendeu português como primeira 
língua, viu LIBRAS pela primeira vez na rua e começou a usar com 20 anos de 
idade, S4 aprendeu o português como primeira língua, viu LIBRAS na escola e 
começou a usar com 15 anos e S8 aprendeu o português como primeira língua, viu a 
LIBRAS entre amigos e começou a usar com 21 anos, cruzando os dados destes 
três sujeitos percebe-se momentos distintos de local de conhecimento que deveria 
ter sido na família ou em espaços de convivência, antes da escola. Hoje considerada 
a primeira língua da comunidade surda, percebe-se ainda que a maioria teve seu 
ensinamento através de professor surdo, no entanto pouco mais da metade viu a 
LIBRAS na escola, mas em contrapartida todos concordam que a língua ajudou no 
processo de ensino-aprendizagem. 
 No que se refere ao PROLIBRAS 87,5% concorda que esta certificação é 
importante para assegurar a qualidade da língua, no entanto 75% fizeram a prova do 
qual apenas aproximadamente 67% foi aprovado. 
 Com relação à aprovação no PROLIBRAS, vale destacar que os S1 e S7 
que adquiriram a língua de sinais na infância não obtiveram aprovação no exame já 
os S2, S4 e S8 que adquiriram a língua nas fases da adolescência e adulta 
obtiveram êxitos no exame, partindo do pré-suposto que a fluência de uma língua é 
resultado de uma prática mais intensa, é provável que S1 e S7 não tenham uma 
convivência mais intensa na comunidade surda, neste caso vale a pena realizar uma 
análise mais detalhada das causas que impediram a aprovação desses sujeitos. 
 

Quadro 4: Caracterização da vida acadêmica 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Gosta de ler Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Você lê 
português? 

Mais ou 
menos 

Bem NR 
Mais ou 
menos 

Bem Bem Bem 
Mais ou 
menos 

Você escreve 
em português? 

Mais ou 
menos 

Bem NR 
Mais ou 
menos 

Mais ou 
menos 

Bem 
Mais ou 
menos 

Mais ou 
menos 

Você fez 
cursinho para 

entrar na 
faculdade 
(universidade)? 

Sim Não Não  Não Sim Sim Sim Não 

Você entrou na 
universidade 
em que ano? 

2008 2008 2006 2008 2008 2008 2008 2008 

Você concluirá 
seu curso em 
que ano? 

2012 2012 2009 2012 2010 2011 2012 2012 

O que mais 
contribuiu para 
você ter 
acesso à 
faculdade 
(universidade)? 

Desejo de 
ascender 

socialmente 

Necessi-

dade de 
se 

candidatar 

para um 
concurso 
público 

Necessi-

dade de 
se 

candidatar 

para um 
concurso 
público 

Uma 
escola de 

qualidade 

Desejo de 
ascender 

socialmente, 

necessidade 
de conseguir 

um bom 

emprego e 
necessidade 

de se 

candidatar 
para um 

Incentivo 
da família 

Necessi-
dade de 

passar em 

concurso 
público 

Incentivo 
da 

família 
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concurso 
público   

Você faz que 
curso na 
faculdade 
(universidade)? 

Letras 
Libras 

Letras 
Libras 

Gerencia-
mento de 

Rede 

Pedagogia 
e Letras 
Libras 

Serviço 
Social 

Sistema de 
Informação 

Publicidade 
e Letras 
Libras 

Letras 
Libras 

Qual o seu 
sonho, seu 
desejo para 
quando 
terminar a 
faculdade? 

Passar em 
concurso 
público e 
construir 

uma 
família 

Passar 
em 

concurso 
público 

Passar 
em 

concurso 
público  

Passar em 
concurso 
público e 
viver de 

seu 
trabalho  

Passar em 
concurso 
público,  

viver de seu 
trabalho, 
construir 

uma família 
e não ser 

descriminado 

Passar em 
concurso 

público, ter 
uma 

profissão 
técnica, 
viver de 

seu 
trabalho e 
construir 

uma 
família 

Passar em 
concurso 
público e 
construir 

uma família 

Passar 
em 

concurso 
público 

Fonte: Pesquisa Figurações Culturais – Surdos na Contemporaneidade 
 
LEGENDA 
NR= Não Respondeu 

 
 Analisando este quadro percebe-se que no que se refere à leitura todos 
gostam de ler, apenas 50% consideram que fazem bem a leitura do português sua 
segunda língua. 
 No que se refere à escrita do português apenas 25% consideram que o 
fazem bem, no entanto só o S2 teve como primeira língua o português. Acredita-se 
que para os surdos ler é mais fácil do que escrever. Ter acesso ao português como 
primeira língua, não é fator determinante para ler e escrever bem, pois S4 e S8 que 
tiveram o português como primeira língua, não se consideram bons leitores e 
escritores, pois  referiram que lêem e escrevem ―mais ou menos‖. A dificuldade na 
escrita do surdo está relacionada à estrutura gramatical da LIBRAS que difere da 
estrutura do Português. 
 No que se refere ao início e término do curso, todos os sujeitos pesquisados 
acreditam que concluirão o curso no tempo estabelecido pelas universidades, 
confiantes de que as dificuldades, metodologias utilizadas e sistema de avaliação 
não serão impedimentos na conclusão do curso. 
 No que se refere ao que contribuiu para entrar na faculdade, percebe-se que 
a maioria, possui as mesmas aspirações que qualquer outro cidadão, como passar 
em concurso público e constituir família. Nota-se que atualmente existe uma 
tendência da população em adquirir uma estabilidade financeira e a garantia que não 
estarão no rol dos desempregados, tal situação tem levado mais e mais indivíduos a 
buscarem concursos públicos, diante disso foi constatado que 100% dos surdos 
optaram por esse vínculo empregatício. 
 No que se refere à escolha do curso, percebe-se que não há muita 
diversificação, houve uma preferência pelos cursos de pedagogia e, mais recente 
Letras LIBRAS, tal resultado remete ao desejo dos surdos universitários em seguir 
carreira na área de educação a fim de ajudarem outros surdos em suas trajetórias 
escolares como afirma Cruz e Dias (2009). 
 No que se refere ao sonho e desejo quando terminar a faculdade, 
identificou-se que, como todo cidadão ao se formar, os surdos pretendem na sua 
maioria passar em concurso público visando garantir a estabilidade profissional, não 
ser descriminado, exercer sua profissão, ser bem remunerado e construir família. A 
opção de viver de seu trabalho retrata a condição de independência, fator importante 
para dar credibilidade a outros surdos, no sentido de que ―pode‖, ―é capaz‖, ―você 



 

 

consegue‖. Derrubando todos os estereótipos ouvintistas de que os surdos são 
coitadinhos, deficientes, doentes e incapazes. 
 

Quadro 5: Caracterização de inclusão do ensino superior 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Há intérprete na 
faculdade 

Sim Sim NR Sim Sim Sim Sim Sim 

Quem paga o 
intérprete 

A 
faculdade 

A 
faculdade 

NR 
A 

faculdade 
A 

faculdade 
A 

faculdade 
A 

faculdade 
A 

faculdade 

Adaptações 
feitas e usadas 
na  faculdade 

Cadeiras 
em 

círculo 

Cadeiras 
em círculo 

NR 
Cadeiras 

em círculo 

Não foram 
feitas, não 

são 
usadas 

Não foram 
feitas, não 

são 
usadas 

Não foram 
feitas, não 

são 
usadas 

Cadeiras 
em círculo 

Fonte: Pesquisa Figurações Culturais – Surdos na Contemporaneidade 
 
LEGENDA 
NR= Não Respondeu 

 No que se refere ao intérprete, este quadro demonstra a regularidade das 
IESs, em garantir o acesso do surdo às informações acadêmicas, direito esse 
adquirido com muita luta através do Decreto nº. 5.626, de dezembro de 2005, que 
regulamentou a Lei 10.436, da oficialização da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, 
oportunizando a inclusão social do surdo, no entanto essa garantia não é 100% 
eficiente, pois ainda há pesquisa em ação para comprovar a veracidade da 
interpretação/tradução, uma vez que o nível de conhecimentos dos sinais são 
insuficientes, para tanto. 
 Segundo Teske e Cláudio (2002), existe um grupo de surdos juntamente 
com intérpretes preocupados com a criação de sinais específicos para as disciplinas 
que estão sendo realizadas pelos alunos surdos em diferentes campos do saber 
tanto na área de ciências exatas quanto nas humanas, pois esses sinais ainda não 
são praticados pela comunidade surda em geral. Além disso, existe uma 
preocupação em analisar a prática do interprete a fim de identificar como as 
informações chegam aos alunos, bem como a dinâmica de sua atuação em situação 
de debate, perguntas de outros alunos ou do próprio aluno surdo, objetivando não 
interferir na aprendizagem desses sujeitos. 
 Alem disso, Cechinel (2005), considera que não há uma interação 
professor/intérprete/aluno surdo, em geral numa discussão o intérprete não 
consegue repassar em tempo real o que ocorre em sala, pois se um aluno ouvinte 
pede explicação não há tempo suficiente para que haja uma tradução, pois muitas 
vezes o interprete ainda está traduzindo o que o professor explicou em sala da aula, 
não conseguindo repassar essas eventuais perguntas. 
 No que se refere às adaptações nas universidades que seriam cadeiras em 
círculo, uso de recurso visual como imagens, fotos e vídeos para facilitar a 
compreensão durante as aulas, intérpretes e professores fluentes em LIBRAS, este 
quadro demonstra que não há uma preocupação das instituições em se adaptar para 
receber alunos em condições adversas estabelecidas pelo padrão, ratificando a 
condição de sala inclusiva nas IESs. Segundo CRUZ e DIAS (2009) essa situação irá 
permanecer durante muito tempo enquanto as instituições forem planejadas para 
ouvintes e por ouvintes, ao contrário do que os surdos gostariam: uma faculdade só 
de surdos como a de GALLAUDETT, nos Estados Unidos.  
 Atualmente no Brasil estamos vivenciando o início de uma projeto bilíngüe 
em espaço universitário, o Instituto Nacional de Educação para Surdos – INES está 
ingressando no ramo do ensino superior, com147 anos de existência este ano abriu 
30 vagas para o curso de pedagogia e pretende para o próximo ano contar com mais 
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3 cursos. Por se considerar uma universidade bilíngüe, espera que seja referência 
para que outras IESs atentem mais para as especificidades da pessoas surdas. Em 
geral as IESs não estão preparadas para receber estes alunos, que em muitos casos 
abandonam o curso por falta de apoio, como afirma Stny B. dos Santos (2009) 
diretora geral do INES. 
 
CONCLUSÃO:  
 Este trabalho nos leva a acreditar na força de um grupo minoritário que com 
muita luta alcançaram muitas conquistas importantes, desde a aprovação de Decreto 
a legalização de um curso de Letras LIBRAS, curso de licenciatura projetados por 
surdos, no entanto seria importante que outras instituições de ensino tomassem a 
iniciativa do INES em  formar outros cursos superiores bilíngües. 
 Nessa pesquisa, assim como na fundamentação teórica dessa pesquisa foi 
identificado que os surdos cada vez mais têm conquistado o acesso às 
universidades, porém estas não estão preparadas para a inclusão desses sujeitos, 
as adaptações ainda são insuficientes. 
 Os dados da pesquisa FIGURAÇÕES CULTURAIS – SURDOS NA 
CONTEMPORANEIDADE, revelam um prognóstico favorável ao crescimento desses 
sujeitos, com a inserção dos surdos nas universidades, a sociedade passa a 
conhecer um grupo de pessoas que antes marginalizados, oprimido e proibido de 
expressar-se através de sua língua ganham espaços, caminham rumo a propagação 
de uma cultura diferente, mas no entanto eficiente, pois os dados falam por si mesmo 
que os surdos almejam, progredir, crescer e evidentemente, contribuir para oferecer 
um futuro melhor aos seus pares. 
 Paralelamente uma outra categoria: ―os intérpretes‖ se apresentam como 
coadjuvantes no crescimento dessa comunidade, pois como parceiro que são, atuam 
juntamente nas luta por melhores condições em apoiar a inclusão dos surdos nas 
universidades.  
 Diante dos dados da pesquisa, vale a pena ressaltar que alguns desses 
sujeitos pesquisados não tiveram o apoio da lei que legalizou o ensino através da 
língua de sinais, por ser uma lei recente, foram vítimas de um sistema educacional 
ditados por ouvintes, inseridos em escolas regulares, onde não havia a integração 
professor/aluno surdo chegando até a retardar a aquisição de sua língua natural, a 
língua de sinais. 
  Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases, chega à obrigação não só 
desses sujeitos serem ensinados através de sua língua como também a 
obrigatoriedade da disciplina LIBRAS nos cursos de licenciatura. No entanto, essas 
leis ainda não estão efetivamente implementadas. A sociedade ainda tem muito a 
cobrar dos gestores da educação medidas e mudanças a fim de fazer valer de fato a 
inclusão dos surdos nas universidades. 
 A pesquisa revela ainda que os avanços foram muitos, mas há ainda muito a 
se fazer para concretizar a inclusão sócio-educacional. 
 Vale a pena uma pesquisa mais aprofundada com esse universo ―os surdos 
universitários‖, para que possamos conhecer melhor as dificuldades e inseguranças. 
 Que educação os surdos querem? 
 Qual a melhor forma de ensinar aos surdos por meio de uma língua 
estrangeira? 
 Este trabalho traz ainda reflexões no sentido de que os surdos que estão 
nas universidades hoje, são os protagonistas da mudança do sistema educacional 
inclusivo e bilíngüe. 
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RESUMO 
Pretende-se discutir nesta pesquisa as possibilidades de inclusão do aluno surdo na escola regular, 
considerando as especificidades do ensino e da aprendizagem de Língua Estrangeira (LE), com vistas 
à construção de reflexões no campo da educação. A pesquisa partirá da investigação do processo de 
educação da pessoa surda em contextos sistêmicos de aquisição de uma língua oral auditiva, 
enfocada pelas possíveis relações entre língua materna, segunda língua, língua estrangeira em sala 
de aula. O estudo terá como alicerce a investigação bibliográfica, ampliada na análise de entrevistas 
com alunos surdos sobre suas experiências com o ensino de língua estrangeira oral-auditiva à luz dos 
conceitos trabalhados na pesquisa. Desse modo, objetiva-se problematizar a surdez como diferença 
política, cultural e lingüística, considerando a maneira peculiar da pessoa surda de lidar com o saber. 

 
Palavras-chave: Inclusão do aluno surdo. Escola regular. Ensino e aprendizagem de 

Língua Estrangeira.  
 
Introdução 

Vivenciando o desafio de viabilizar a democratização do ensino, o Brasil 
marcha diante de um cenário de intensas transformações no âmbito da educação. 
Perante um processo que é, ao mesmo tempo, social, político, econômico, 
ideológico, lingüístico, pedagógico e, consequentemente, histórico, presenciamos um 
momento de mudança em que a política de cotas para alunos negros, a inclusão de 
―pessoas com deficiência‖, do índio e uma participação maior da sociedade nas 
decisões tomadas pelas escolas são temas, entre outros, em constante discussão. 

Esse debate é ampliado na medida em que é também nesse contexto de 
transição para um sistema educacional inclusivo, que se propõe o enriquecimento do 
currículo escolar com disciplinas como sociologia, filosofia, e, em especial, LIBRAS e 
espanhol, como propulsoras de uma formação que possibilite a mudança de 
perspectiva de vida por parte do aluno; a compreensão das relações que se 
estabelecem no mundo do qual  
ele faz parte; a ampliação de sua leitura de mundo e a participação efetiva nos 
processos sociais, bem como da aproximação destes com outros sistemas 
semióticos possibilitando-os um maior contato com realidades culturais distintas.    

É fato a difícil tarefa de definir o papel da escola dentro de um contexto tão 
marcado, dividido e fragmentado racial, social, étnica, lingüística e sexualmente 
como o nosso, mas reitero, como futuro educador, nosso dever em não mais 
contribuir para esta divisão – sem que com isso precise desconhecer as identidades 
de cada sujeito em sala de aula. 

É com este intuito de reconhecimento político das diferenças que o estudo 
proposto pretende visualizar a questão da inclusão do aluno surdo na escola regular, 
reconhecendo o sentimento de   inclusão   aliado ao ensino   de    língua estrangeira,   
___________________________ 
¹Aluno do Curso de Licenciatura em Espanhol do IFRN – Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Bolsista do 
PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. http://lattes.cnpq.br/4239950419780063. ² 
Professora do IFRN. Doutora em Educação pela UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
http://lattes.cnpq.br/7082961004575723.    
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entendendo que esta além de possibilitar uma maior proximidade com outras 
realidades nos permite reinterpretar nossa própria língua. 

Partindo desse sentimento do próprio é que pretende-se problematizar o 
ensino e a aprendizagem de LE, valorizando o uso da LIBRAS como língua de 
instrução na aquisição desse novo idioma, própria do surdo. ―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‖. (QUADROS, 1997, p. 27).      

É preocupante o fato de muitos professores desconhecerem metodologias e 
estratégias do ensino de língua estrangeira para o aluno surdo e, por isso, sentirem-
se limitados e desmotivados a enfrentar esse desafio.  

Desse modo, esse estudo propõe um passeio pelas veias teóricas da 
educação de surdos, como também pelas experiências do ensino de língua 
estrangeira que possibilitam um contato mais efetivo com este aluno e sejam 
propulsoras de uma aprendizagem significativa, permitindo aos alunos a produção de 
vozes heterogêneas e falas autônomas.   

À luz dos conceitos utilizados na pesquisa, pretende-se desenvolver um 
trabalho investigativo, tendo como locus empírico o curso de Letras/LIBRAS 
oferecido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte em parceria com a 
Universidade Federal de Santa Catarina. Essa pesquisa seria realizada na turma 
desse, através de questionários semi-estruturados que investiguem as experiências 
dos alunos surdos com o ensino de língua estrangeira na escola regular. 
 
Entre a ruptura e a tradição: caminhando para uma educação inclusiva. 

As propostas educacionais atualmente desenvolvidos no Brasil propunham 
uma reestruturação da organização educativa visando a incluir aqueles que ainda 
encontram-se à margem da escola regular devido a políticas de representações 
dominantes, que dentro de uma prática colonialista – aliada a um discurso de 
igualdade – desconsidera o direito à diferença em sala de aula. 

Trata-se, pois, de fazer com que os alunos que tinham dificuldade de acesso à 
escola, ou aos que de alguma forma não lhe foi garantida a permanência nesse 
ambiente, sejam incluídos e respeitados diante de suas possibilidades e do seu 
direito de sentir-se sujeitos de sua própria formação, o que inclui o desenvolvimento 
de consciência social e política. 

A credibilidade desses projetos, no entanto, pressupõe a concepção de que 
―não se pode falar de inclusão se não são postas as condições necessárias‖ 
(STUMPF, 2008, p.24). Desse modo, as Orientações Curriculares Nacionais (2008, 
p. 95) defendem que a eficácia dessas propostas inclusivas seria construída por uma 
ação que abarca:  

 
Capacitação de professores; engajamento de escolas no processo de 
inclusão; preparação dos pais dos alunos; preparação dos funcionários; 
recursos condizentes com os propósitos do projeto; cursos de licenciatura 
em universidades e faculdades atualizadas e sintonizadas com a 
proposta de inclusão; adequação do currículo escolar às necessidades 
atuais da sociedade (OCNs, 2008, p. 95).   

 

O processo de inclusão, nesse sentido, envolverá a reestruturação das 
culturas, das políticas e das práticas de nossas escolas que, como sistemas abertos, 
precisam repensar suas ações, até então predominantemente excludentes. Em sua 



 

 

configuração atual a escola vive um movimento que oscila entre a tradição e a 
ruptura. Diante de argumentos do ―politicamente correto‖, de uma ―educação para 
todos‖, do ―respeito às diferenças‖, o Estado começa a abrir as portas da escola para 
receber os excluídos, mantendo, no entanto, as mesmas e precárias condições 
oferecidas aos que supostamente já estavam incluídos.   

Com a proposta de abertura do ensino regular público para os nomeados nos 
discursos oficiais de ―alunos com necessidades especiais‖, nota-se, na verdade, uma 
tentativa de se reduzir o complexo processo de integração social à experiência 
educacional (SKLIAR et all. , 1999, p. 163 ), entendida como mera proximidade física 
dos ―diferentes‖ com aqueles ditos ―normais‖. A ideologia do ―normal‖, do ―perfeito‖ 
em sala de aula nega o direito à diferença e a maneira peculiar de cada sujeito lidar 
com o saber e tende a caracterizar o aluno pelo que ele possa produzir ou ter. Nessa 
perspectiva, a escola aposta seu fazer pedagógico em uma lógica de mercado que 
constitui uma ideologia dominante o que, segundo Skliar: 

 
Não proporciona oportunidades para o desenvolvimento e o 
fortalecimento das identidades pessoais. [...] Ao se centrar nas relações 
de uma suposta continuidade entre o ensino e a lógica do mercado, ao 
mesmo tempo a escola vem negando o papel dos signos, símbolos, 
rituais, narrativas e formações culturais que nomeiam e constroem as 
subjetividades e as vozes dos estudantes. (SKLIAR, 1999, p. 9).     

 

 Um maior comprometimento do sistema oficial com a educação de todos, 
requer um Estado que dialogue diretamente e frequentemente com a sociedade e 
com a própria escola, a fim de não centralizar as condições políticas, sociais, 
culturais da produção do saber escolar em um programa educacional único, visando 
o controle do que pode e deve ser construído dentro da formação do aluno.  Discutir 
inclusão requer o pensamento voltado para escolas que possam ser, de fato, 
autônomas, ou seja, que fortaleçam esse dialogo com seu entorno sociocultural, 
contrapondo-se a um plano oficial isolado e unilateral que, diante de práticas 
pedagógicas opressoras direcionam a escola como se esta devesse ser a mesma 
para todos. 
 
O surdo na escola regular inclusiva: desafios e perspectivas.   

A educação e escolarização de surdos no Brasil têm seu histórico marcado 
por lutas excessivas da comunidade surda contra práticas opressoras que negam o 
reconhecimento político da surdez como diferença, assim como pelo incansável 
trabalho de profissionais dedicados à reflexão sobre questões relativas a essa área. 
Embora nessas últimas décadas tenha-se intensificado o movimento de políticas 
educacionais inclusivas com a instauração de diretrizes contidas em declarações, 
legislações, acordos internacionais, decretos, entre outros, visando a participação do 
aluno surdo no processo de formação escolar e o seu acesso efetivo aos bens 
culturais, estamos diante de um processo ainda lento de adequação e estruturação 
do ambiente de ensino para lidar com a surdez como diferença lingüística e cultural. 

Antes, preserva-se um discurso ainda calcado em princípios de ―deficiência‖ 
cristalizado em estereótipos quanto às possibilidades e impossibilidades da pessoa 
surda, prevalecendo, desse modo, políticas de representações da normalidade que   
obstacularizam sua forma peculiar de lidar com o saber em sala de aula.  

Qualquer proposta educacional que se propõe a ser inclusiva precisa pensar 
na inserção do aluno surdo no ensino regular, reconhecendo que este necessita de 
apoio específico, sobretudo, que contemple de fato suas possibilidades. Precisa 
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ainda conceber concepções de sujeitos como construções políticas, sociais, culturais 
e lingüísticas, para, rompendo com a ideologia do fixo, do absoluto, do único, possa 
também operar com o campo das diferenças. 

Diante dessas especificidades, é preciso problematizar a inclusão de surdos 
na rede regular de ensino, de acordo com o que nos propõe Quadros ( in MACHADO, 
2006, p. 16), pensando, na língua de sinais, como língua de instrução, no português, 
como segunda língua, na importância do processo coletivo de ensinar e aprender 
com o outro igual, ou seja, a troca entre os pares surdos.     

É no encontro com o semelhante, como assinala Skliar (2009, p. 12), que os 
surdos começam a se perceber e se apresentar de uma forma diferente, a serem 
representados por outros discursos, a desenvolverem novas identidades surdas, 
fundamentadas na diferença. 

 
Conclusão 

Mesmo longe de primar pela qualidade, o ensino público já sofre as 
conseqüências de uma forte tendência política em se defender a inclusão do surdo 
na escola comum.   Essa inclusão, provoca, portanto, ―uma crise de identidade 
institucional que, por sua vez, abala a identidade fixada em modelos ideais 
permanentes, essenciais. O direito à  diferença  nas  escolas  desconstrói  os  
sistemas  de  significação  escolar  excludente, normativo,  elitista,  com  suas 
medidas  e mecanismos  de  produção  da  identidade  e  da diferença e passa a 
―impor‖ uma estrutura calcada no enfrentamento de circunstâncias e adversidades 
como desafios a serem superados‖ (GRANEMANN, 2005 ). Desse modo, o ensino 
de língua estrangeira também deve ser uma ponte para a desconstrução de 
preconceitos, e contribuir para que o educando perceba a língua como constituinte 
de valores, significados e implicações políticas. Diante do desafio de aproximar 
realidades culturais distintas o ensino de Língua Estrangeira também se torna a 
chave para confrontar as diferenças em sala e, ao passo que revela novas maneiras 
de interação social, questiona nosso modo de perceber e sentir mundo.   
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RESUMO 
Este artigo tem por objetivo apresentar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na educação 
de alunos com surdez incluídos no ensino regular da rede municipal de educação, no município de 
Ponta Grossa. Para situar o trabalho, o artigo resgatou as concepções que nortearam e influenciam a 
educação das pessoas com surdez no Brasil. Partindo da Política Nacional para a Educação numa 
Perspectiva Inclusiva, apresentou o trabalho desenvolvido nas Salas de Recursos Multifuncionais 
(SRMs), o qual visa a compreensão dos conteúdos curriculares e dos fenômenos sociais através do 
bilingüismo, proporcionando aos alunos atendidos exercer sua cidadania de forma plena, tornando-os 
autônomos e independentes. Mesmo por se tratar de um trabalho recente e em andamento, 
percebem-se mudanças no pensamento e atitudes dos alunos atendidos. 
 
Palavras-chave: Surdez. Educação. Inclusão. Bilinguismo. Atendimento Educacional Especializado. 

 
 
Introdução 

 A educação de pessoas com surdez, no Brasil, foi norteada por diversas 
concepções discutidas mundialmente, que infelizmente não proporcionaram meios 
para o exercício da cidadania plena. Primeiramente, todos os alunos com surdez 
eram oralizados para serem ―iguais‖ aos ouvintes, pois se acreditava que apenas 
aprenderiam se soubessem falar. 
 A essa filosofia denominou-se Oralismo, cujo objetivo principal era ―fazer uma 
reabilitação da criança surda em direção à normalidade‖ (GOLDFELD, 2002, p. 34). 
Neste sentido, a surdez era encarada como uma limitação possível de ser superada 
se a pessoa desenvolvesse a fala. 
 Na década de 1960, a partir dos estudos de Stokoe, descobriu-se que os 
gestos, utilizados combinados, de forma a comunicar uma idéia, estimulavam a 
mesma área do cérebro responsável pela linguagem oral. Com isso, iniciou-se a 
primeira revolução na filosofia norteadora da educação das pessoas com surdez. 
 Estes estudos contribuíram positivamente, comprovando que para utilizar-se 
dos sinais a pessoa desenvolve processos cognitivos que o auxiliam na 
compreensão da realidade e do meio que a cerca. Assim, uma nova metodologia dá 
lugar ao Oralismo. Os professores passam a utilizar-se da Comunicação Total, 
método que preconizava a utilização da Língua Portuguesa juntamente com sinais 
para algumas palavras, tornando a compreensão do assunto confusa. 
 As duas formas utilizadas no ensino de alunos com surdez (Oralismo e 
Comunicação Total) tiveram como conseqüência o fracasso escolar e o exercício da 
cidadania restrito. 
 No final da década de 1980, novos estudos apresentam uma forma diferente 
de conduzir o ensino das pessoas com surdez. Esse movimento é denominado 
Bilingüismo que surgem como ―uma proposta de ensino usada por escolas que se 
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sugerem acessar aos sujeitos surdos duas línguas no contexto escolar.‖ (PERLIN; 
STROBEL, 2006, p.22). Ainda, de acordo com as autoras 
 

As pesquisas têm mostrado que essa proposta é a mais adequada para o 
ensino de crianças surdas, tendo em vista que considera a língua de sinais 
como primeira língua e a partir daí se passam para o ensino da segunda 
língua que é o português que pode ser na modalidade escrita ou oral. (p.23) 

 
 Nesse contexto, a primeira língua – Língua de Sinais – é percebida e ensinada 
com todas as características gramaticais, sendo que cada país tem a sua. 
 Em 2002, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é reconhecida como a língua 
oficial de comunicação das pessoas com surdez do Brasil através da lei nº 10.436. E 
em 2005, o decreto nº 5.626 regulamenta a Libras como disciplina obrigatória na 
formação dos professores e fonoaudiólogos. 
 As mudanças de metodologia acontecidas na educação de pessoas com 
surdez refletem a transformação dos valores sociais no que diz respeito às 
capacidades humanas, cujas discussões e estudos culminaram na Declaração de 
Salamanca em 1994. 
 O Governo brasileiro, com o intuito de atender as propostas elencadas na 
Declaração de Salamanca e em consonância com a Constituição Federal, sancionou 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394, em 1996. A partir da nova 
LDB a Educação e suas modalidades sofrem alterações de grande relevância, 
promovendo a integração de todos na escola. 

 Ao se repensar a forma de atuação da Educação Especial surge, desde 
o ano de 2007 a prosposta de uma Política de Educação Inclusiva, com objetivo de 
proporcionar o acesso de todos no ensino regular, tentando assim implantar uma 
nova visão para a mesma.  
 Contudo, apenas o acesso ao ensino regular comum não é suficiente, é 
necessário que cada envolvido no processo de inclusão esteja envolvido, de forma a 
garantir a qualidade na educação. 
 
Desenvolvimento 

 A inclusão é uma ideologia que ocorre em defesa do direito das pessoas 
juntas, conviverem e participarem ativamente na sociedade, sem nenhuma 
discriminação, seja no ambiente escolar como em qualquer segmento da mesma. 
 Com base nesta visão surge a educação inclusiva como um paradigma 
educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga 
igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia 
de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da 
exclusão dentro e fora da escola. 
 Através do Plano de Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva, o Brasil está desde 2007, tentando implantar uma nova visão 
para a Educação Especial. 
 Este plano tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos 
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação nas escolas regulares de ensino, garantindo assim os 
direitos destes alunos de desfrutarem do mesmo espaço de aprendizagem que os 
alunos ditos normais. 
 O plano visa que estas escolas regulares de ensino possam garantir o 
Atendimento Educacional Especializado (AEE) que, segundo a Constituição Federal: 
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Trata-se do atendimento que é necessariamente do ensino escolar e que é 
indicado para melhor suprir as necessidades e atender os alunos com 
deficiência. Ele inclui, principalmente, instrumentos necessários à eliminação 
das barreiras que as pessoas com deficiência têm para relacionar-se com o 
ambiente externo. Por exemplo: ensino da Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS), do código braille, uso de recursos de informática e outras 
ferramentas tecnológicas, além de linguagens que precisam estar 
disponíveis nas escolas comuns para que elas possam atender com 
qualidade aos alunos com e sem deficiência. (art.208, inciso III). 

 
 Na sociedade atual as pessoas com surdez enfrentam inúmeros entraves para 
participar ativamente da educação escolar, pois muitas escolas apresentam 
propostas mal estruturadas, prejudicando assim estes alunos que muitas vezes não 
recebem estímulos suficientes e adequados ao seu potencial cognitivo, sócio-afetivo, 
lingüístico e político-cultural. 
 As políticas públicas adotadas atualmente priorizam a inclusão de todos os 
alunos com deficiência nas escolas de ensino regular, construindo assim uma escola 
aberta a todos os cidadãos e que prioriza a diversidade respeitando-a em todos os 
seus aspectos. 
 Compactuando destas políticas públicas a Secretaria Municipal de Educação 
de Ponta Grossa norteia seu trabalho na crença de que todos os alunos são capazes 
de aprender, tendo seu ritmo e tempo certo, e que valorizar os potenciais de cada um 
significa melhorar não só a aprendizagem dos mesmos, mas construir verdadeiros 
cidadãos. Pois, segundo Zabala (1998) ―educar quer dizer formar cidadãos e 
cidadãs, que não estão parcelados em compartimentos estanques, em capacidades 
isoladas‖. 
 Através desta perspectiva, o município firmou convênio com o Ministério da 
Educação para que o AEE fosse ofertado aos alunos matriculados em sua rede 
através das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM). 
 As SRM estão disponibilizadas em escolas do ensino regular e estão 
distribuídas em setores. Uma SRM atende não só alunos de sua própria escola, mas 
também de escolas de sua proximidade. Os alunos recebem o AEE em horário 
contrário ao de seu período de aulas. 
 Sendo assim, os alunos com surdez também foram incluídos na rede regular 
de ensino de Ponta Grossa desde a Educação Infantil até a Educação de Jovens e 
Adultos, recebendo como ponto de apoio professoras de acompanhamento 
específico, que os auxiliam a compreender os conteúdos e atividades propostas. 
Outro apoio que estes alunos estão recebendo é o Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM). 
 Nesta SRM, o atendimento acontece em três momentos didático-pedagógicos: 

 AEE de Libras: é o momento em que o aluno aprende a Libras como uma 
língua, com suas normas, regras, gramática e padrões próprios. 

 AEE em Libras: visa fornecer a base conceitual do que é trabalhado em sala 
de aula comum. Está ligado aos conteúdos que o aluno está envolvido durante 
seu período regular de ensino. Permite a ampliação de seus conhecimentos, 
levando-os a busca de questionamentos assim como de um melhor 
entendimento de novos conceitos.  

 AEE de Língua Portuguesa: visa ensinar o Português escrito para os alunos 
com surdez através do bilingüismo, ou seja, utilizando as duas línguas 
(português e a Libras) para que o aluno consiga expressar-se de diversas 
maneiras tanto em seu meio escolar como em seu meio social. 



 

 

 Embora estes três momentos didático-pedagógicos sejam distintos entre si, 
durante o processo de aprendizagem dos alunos com surdez eles se complementam.  
 Segundo Damázio (2010)  
 

para construir um ambiente de aprendizagem favorável a estes alunos, que 
potencialize a capacidade de pensar de cada um, de questionar e entrar em 
conflitos de idéias, o professor deverá buscar recursos e materiais 
diversificados. Por meio de uma metodologia vivencial de aprendizagem, os 
alunos ampliam sua formação, indo ao encontro de respostas aos seus 
questionamentos, no processo investigativo. Ao agir desta maneira o aluno 
aprende a aprender, desenvolvendo a linguagem e a língua, o pensamento, 
as aptidões, as habilidades e os talentos. 

 
 Tendo como ponto de partida a teoria de Vygotsky de que ―é no significado da 
palavra que o pensamento e a linguagem se unem e formam o pensamento 
linguístico‖ (GODFELD, 2002, p.55), o AEE para alunos com surdez é realizado de 
forma que os alunos interagem entre si e com as diversas formas de conhecimento, 
ampliando seu vocabulário e aprimorando a aquisição da Libras. O trabalho é assim 
organizado, pois quanto antes aprenderem a dialogar, mais natural será desvincular 
o pensamento abstrato do concreto. 
 O AEE de alunos com surdez no município de Ponta Grossa está sendo 
realizado por três professoras que, através de um serviço itinerante percorrem as 
SRMs que atendem estes alunos, desenvolvendo o trabalho dos três momentos 
didático-pedagógicos propostos. 
 Cabe aqui ressaltar que muitos destes alunos apresentam um número 
significativo de faltas, tanto no ensino regular quanto nas SRMs, e por isto muitas 
vezes o trabalho com os mesmos apresenta progressos lentos. Mas, para aqueles 
alunos em que o comprometimento familiar com a escola está presente, os avanços 
estão sendo percebidos não só pelas professoras que desenvolvem o AEE como, 
principalmente nas classes de ensino regular onde estes alunos foram incluídos. 
 Os profissionais envolvidos com o AEE no município de Ponta Grossa estão 
recebendo formação através de cursos ofertados pelo MEC e também pelo próprio 
município como, por exemplo, o Curso de Libras. 
 As SRMs estão em funcionamento efetivo desde 2008 e já estão colhendo os 
frutos de experiências positivas, mostrando que a proposta da inclusão realmente 
está sendo efetivada em nosso município, através de uma de educação voltada às 
multiplicidades. 
 
Conclusão 

 A cada ano letivo que se inicia, um novo desafio se apresenta, pois novos 
alunos que necessitam do AEE chegam às escolas. Com isso, ao se perceber cada 
aluno como um ser humano único, o trabalho a ser desenvolvido no decorrer deste 
tempo alça novos patamares. Proporciona a todos os envolvidos no processo ensino-
aprendizagem aprimoramento nas relações sociais. 
 Embora o trabalho itinerante para atender de forma adequada os alunos com 
surdez seja recente no município de Ponta Grossa, percebe-se que os alunos que 
são nas SRMs e estão incluídos na rede regular de ensino apresentam 
desenvolvimento significativo tanto em sua aprendizagem, quanto nas relações 
sociais fora da escola. 
 Ao assumir o compromisso de ofertar educação para todos é preciso 
reconhecer as condições de aprendizagem e desenvolvimento que o aluno apresenta 
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e relacioná-lo às possibilidades de organização das ofertas educativas. Consonante 
com este pensamento de Fernandes (2008), é que o atendimento realizado nas 
SRMs visam a parceria com as famílias com o intuito de proporcionar aos alunos 
com surdez um leque de opções para seu desenvolvimento cognitivo e o exercício 
pleno de sua cidadania. 
 Não é na escola que se aprende o que é cidadania, na escola se exercita a 
cidadania, uma vez que esta é parte do meio social em que se está inserido. 
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 Inclusiva(UCB)  e pós graduando em LIVRAS-FATERN 
RESUMO 
O presente artigo propõe a viabilização de um projeto pedagógico no qual se trabalhe o ensino de 
Línguas: Libras (L1) e Língua Portuguesa (L2) para Surdos, utilizando especificamente a Poesia 
Surda como estratégia lúdica, artística e que permite estender uma ponte entre a Literatura Surda e a 
Literatura Brasileira dos ouvintes, viabilizando a valorização da cultura surda e suas manifestações 
socioculturais, assim como  o incentivo a suas produções literárias e  o acesso às vastas obras da 
literatura. O maior objetivo é incentivar a produção e divulgação da Literatura Surda e suas 
manifestações artístico- socioculturais, como forma de valorização e fortalecimento da identidade e da 
Cultura Surda. 
Palavras-c haves: literatura surda. Sociointeracionismo. LIBRAS 

 
A POESIA SURDA   

 
 
A Poesia, assim como toda  Arte, 
É o espelho mágico 
Que permite ver 
E outras vezes, sentir... 
Permanecer e partir... 
Fugir de si mesmo 
E encontrar no outro 
Reais imagens 
Que nem sempre estão ali 
         
              (Mª Helena Malta, Imagens -1993) 
 

Karin Strobell, professora, militante dos movimentos surdos, escritora e 
pesquisadora da Cultura Surda, sua sensibilidade incomum e seu orgulho de ser 
Surda fazem-na adentrar no imaginário do outro (os não-surdos) e desvendar 
imagens construídas e distorcidas a respeito da cultura surda. Em seu livro ―Cultura 
Surda:  as imagens do outro sobre a Cultura Surda‖ foi o input para que eu ousasse 
a escrever sobre o povo surdo, sua cultura e sua história, de uma maneira 
ideológica, subjetiva, imagética, literária, e sobretudo, buscando um caminho mais 
próximo de sua realidade, ou seja, vestindo meu eu poético com as vestes do eu 
coletivo surdo, segundo seus traços lingüísticos e identitários, como também 
assumindo suas representações políticas, ideológicas, literoartísticos  e culturais. 

Como professora ouvinte, mas ―com a alma surda‖ (segundo palavras de 
nossa amiga surda Symone), tento percorrer os caminhos já trilhados por Karin 
Strobell para também adentrar no universo dos surdos e trazê-lo ao conhecimento 
dos ouvintes na tentativa incansável de mudar o olhar do outro (ouvinte) sobre os 
surdos, sua cultura, sua língua, sua arte, sua poesia. 

Como poetisa, professora e pesquisadora na área de educação e cultura 
surda, comecei a escrever poemas, na língua majoritária da sociedade brasileira, a 
Língua Portuguesa, tentando vestir a pele e o olhar do outro (o surdo), e contava 
com a interpretação em Lingua de sinais sobre o texto que eu havia produzido. 
Acontece que, durante o momento de construção e de trocas de sentidos que as 
práticas dialógicas do cotidiano naturalmente nos permite, foi assim recontando em 
Libras a história sobre a ―Vida da águia‖, amplamente divulgada pela internet, que 
um amigo e professor surdo, confessou-me: ―Estou emocionado. Isso não contou 
uma história simplesmente. O que você fez mexe com os sentimentos, com a 
emoção. Isso é o que chamamos de Poesia Surda.‖ Então percebi que a mesma 
história divulgada em língua portuguesa, eu havia recontado em Libras, mas 
utilizando do gênero Poesia Surda. 
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A partir deste momento iniciei as pesquisas que viabilizassem um projeto no 
qual pudesse trabalhar o ensino da Língua Portuguesa utilizando a Poesia Surda 
como estratégia lúdica, artística e que permitisse estender uma ponte entre a 
Literatura Surda e a Literatura Brasileira dos ouvintes, viabilizando a valorização da 
cultura surda e suas manifestações culturais, assim como  o incentivo a suas 
produções literárias. Da mesma forma, o trabalho com a poesia pudesse viabilizar o 
acesso do povo surdo às vastas obras de autores representantes da literatura 
―ouvinte‖, afinal, os sujeitos surdos tem o direito de adquirir este conhecimento, pois 
somar informações faz parte da relação intercultural. Entretanto, o maior objetivo 
seria a produção e divulgação da Literatura Surda e suas manifestações artístico-
socioculturais, como forma de valorização e fortalecimento da identidade e da 
Cultura Surda. 

Encontramos na poesia a melhor ponte de transição entre os dois universos. 
Através da poesia se manifestam as idéias e ideais similares e antagônicos entre 
surdos e ouvintes. A poesia, poder mágico que unifica e identifica os povos, 
marcando os espaços do comum e da autenticidade, da realidade e da fantasia, da 
razão e da emoção, do pessoal e do coletivo.  

Objetiva-se no fazer poético a possibilidade de expressão das subjetividades 
silenciadas. Por meio da Poesia Surda é possível o fortalecimento do discurso surdo, 
do pensamento coletivo, e do pensamento sobre si mesmo, enquanto ser Surdo.  

Na história da Educação de surdos, houve uma época em que existia a ampla 
valorização e aceitação da Língua de sinais, mas a partir do Congresso de Milão de 
1880, a Língua de sinais foi banida completamente na educação de surdos para que 
imperasse no contexto educacional o ―oralismo puro‖.  As metodologias aplicadas 
baseavam-se somente nas práticas oralistas. Este fato provocou sérias mudanças e 
graves consequências, não somente à educação como também ao processo de 
construção da identidade dos alunos surdos, vítimas da influencia do ―ouvintismo‖. 
Por mais de cem anos, o Império do Oralismo tornou os surdos subjulgados às 
práticas ouvintistas, levando-os a abandonarem sua cultura, a sua identidade surda 
para submeterem a uma formação segundo o modelo ―ouvinte‖ de ser. 

Desde o Congresso de Milão aos dias atuais, a cultura do ―ouvintismo‖ vem 
marcando presença no território educacional, seja na educação especial ou nas 
escolas regulares do ensino inclusivo. A filosofia educacional oralista impôs ao povo 
surdo um modelo indevido e impossível do surdo se apropriar. Aqueles que foram 
influenciados e se esforçaram em tomar para si o padrão que fora imposto ao longo 
da história, acabaram passando por crise de identidade, apresentando baixa auto-
estima, insegurança, por causa da desvalorização da sua condição de surdez. 
Assim, a imposição do oralismo fez com que muitos surdos não desenvolvessem o 
processo de construção indentitária ou rejeitassem sua identidade de surdo. 
Segundo SÁ (2006), ―pelo exercício do poder sobre as alteridades, os ouvintes 
historicamente tem negado aos surdos a oportunidade de vivenciar, em plenitude, 
sua língua, sua cultura‖. 

Cabe à educação o papel de devolver ao povo surdo os anos que em que fora 
desenraizado de seus valores e do orgulho de se constituir um povo diferenciado em 
seus aspectos sociolingüístico e culturais. A educação e a sociedade ouvintista deve 
a este povo um trabalho de resgate do processo educacional que havia antes do 
famoso e desastroso Congresso de Milão, no tempo que o processo ocorria 
mediante a interação lingüística proporcionada pelo uso natural da língua de sinais. 
Apesar do oralismo ter  exercido grande repressão sobre o uso da língua de sinais, 



 

 

ela jamais deixou de existir e de ser  transmitida de geração a geração pelo povo 
surdo.  

 
METODOLOGIA 

Um dos artefatos culturais mais significativos do povo surdo é a Literatura 
surda. As memórias das experiências, lutas e conquistas do povo surdo assim como 
as histórias do viver surdo são transmitidas de geração a geração por meio da 
Literatura Surda, desdobrada em diferentes gêneros: poesia, história de surdos, 
piadas, literatura infantil, clássicos, fábulas, contos, romances, lendas e outras 
manifestações que utilizam a língua de sinais nas narrativas que apresentam os 
aspectos identitários e culturais do povo surdo.   

Strobel (2008) afirma que: 
 
Muitos escritores e poetas surdos registram suas expressões 
literárias em língua portuguesa, como testemunhos 
compartilhados de suas identidades culturais e, assim, a cultura 
surda passou a ganhar espaço literário com lançamentos de 
livros e artigos com temas nunca antes imaginados. 

 
A relação intercultural necessária ao povo surdo exige a possibilidade do 

acesso a duas línguas: a língua de sinais como primeira língua, não somente para a 
comunicação na comunidade surda como também para o desenvolvimento do 
processo cognitivo, de aquisição de linguagem e formação das identidades culturais, 
e a língua portuguesa, como segunda língua para as práticas comunicativas e 
interacionais do discurso. 

Segundo Nídia de Sá (2006) ―toda identidade é construída com o outro e a 
partir do outro‖.  Aliando-se ao ponto de vista de Regina de Souza (1998) , a autora 
percebe  que ―o sujeito se constitui com o outro pela linguagem através de um 
processo dialético‖ (p.125), ― [...] composto de fluxo e refluxos, de idas e vindas, de 
tomadas e retomadas de pontos de vista alheios, de valores etc‖.(SOUZA,1998, p. 
63). 

A Poesia Surda é um dos preciosos gêneros pertencentes à literatura Surda e 
que trabalha não somente de modo natural com a língua de sinais, mas também 
revela em seu discurso as imagens do povo surdo sobre si mesmo e sobre o outro, 
justamente porque não se restringe a exposição de dados lingüísticos de práticas 
sistematizadas, mas utilizando-se do lúdico, do artístico e literário, provoca não 
somente emoção, mas também a reorganização da constituição do eu, e do outro, 
suas representações, e releituras, à medida que se processa no ato dialógico, que o 
uso da língua permite.  

No território educacional, em relação às práticas e projetos direcionados à 
educação de surdos, não basta propor uma educação bilíngüe em que o aluno, 
desde os primeiros anos escolares tenha acesso ao ensino da língua de sinais como 
primeira língua e ao ensino do português como segunda língua, apoiando-se 
somente no ensino dessas línguas como recurso educacional que visa 
exclusivamente o ato comunicativo. Conforme SÀ (2006) ―A educação de surdos 
exige discussões muito mais amplas que apenas a questão linguística.‖ (p. 135). O 
oferecimento do ensino das línguas não deve se limitar a uma prática centrada no 
léxico, nas regras gramaticais, mas através de um processo dialético e 
contextualizado.  

A poesia pode ser percebida e explorada como um modo dialético que deve 
ser incluído no processo pedagógico de surdos e para surdos, no ensino da língua 
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de sinais e da língua portuguesa. Como arte literária, a poesia é fonte 
potencializadora da criatividade e da liberdade de expressão dos sentimentos, dos 
ideais e saberes construídos social e culturalmente, por meio das interações 
socioculturais viabilizadas pelo uso da língua identitária.  

Muitos são os escritores e poetas surdos que compõem brilhantemente o 
universo da literatura surda. Os registros de suas composições literárias estão em 
Língua portuguesa, ou em narrativas em língua de sinais, gravadas em CD.ROOM, 
vídeos e DVDs.  

Alguns autores brasileiros contribuíram significativamente com o artefato 
cultural literário, tais como: Ronice Oliveira ― Meus sentimentos em folhas‖ ( Livro de 
poemas, 2005); Olindina Coelho Possídio ― No meu silencio: Ouvi e vivi‖ ( 
autobiografia, 2005); Fabiano de Souto Rosa:‖ Literatura surda: criação e produção 
de imagens e textos‖ ( 2006) e outros como o jovem Wilson Santos Silva , poeta 
surdo e professor de Libras, que em sua poesia  ― Valorização da Cultura Surda‖ 
transmite um exemplo de expressão do orgulho Surdo de ser, através do domínio da 
língua de sinais, partindo de suas experiências como surdo e pertencente à 
comunidade surda com seus valores políticos e socioculturais. 

Vale destacar na íntegra a Poesia surda desse autor, traduzida para a língua 
portuguesa e apresentada nos palcos e em vídeos (Youtube) em língua de sinais. 
 

VALORIZAÇÃO DA CULTURA SURDA 
 
Nasceu o Surdo, 
Será capaz de conhecer o mundo dos Surdos... 
Porque terá a visualização em Língua de Sinais Brasileira. 
Que orgulho! 
Nasceu o Surdo, 
Será capaz de adquirir a Língua de Sinais Brasileira... 
E pertencerá à Comunidade Surda. 
Que orgulho! 
Nasceu o Surdo, 
Será capaz de ter o direito dos Surdos... 
E  também a Identidade Surda. 
Que orgulho! 
Nasceu o Surdo, 
Será capaz de lutar pelo movimento dos Surdos... 
Porque tem o direito dos Surdos. 
Que orgulho! 
Nasceu o Surdo, 
Será capaz de estudar na escola dos Surdos... 
E terá professores Surdos. 
Que orgulho! 
Nasceu o Surdo, 
Será capaz de fazer faculdade... 
Porque terá os intérpretes de Língua de Sinais brasileira. 
Que orgulho! 
Nasceu o Surdo, 
Será capaz de conseguir um emprego... 
Porque terá a prática profissional. 
Que orgulho! 
Nasceu o Surdo, 
Será capaz de casar com uma mulher surda... 
E também poderá ter filhos. 
Que orgulho! 
A grande família dos Surdos, 
Será capaz de ter a Língua de Sinais Brasileira, 



 

 

a Identidade Surda, 
a Comunidade Surda, 
o direito dos Surdos, 
o estudo, 
o profissionalismo, 
até o casamento... 
Respeito à Cultura Surda! 

                   (http://www.planetaeducacao.com.br/portal/artigo.asp?artigo=1783) 

 
A questão do orgulho da identidade e da cultura surda presente no texto 

poético de Wilson Santos Silva transmite um discurso coletivo e representativo do 
povo surdo. 

O discurso da Poesia Surda, assim como a própria língua em que é produzida, 
é resultado de uma construção histórica e coletiva, que ergue a bandeira da 
resistência à dominação ―ouvintista‖ e sua opressão cultural.   

Outro texto poético, de grande referencia, citado por Karin Strobel, é o da 
autoria de Vinhalva (2004): 
 

LAMENTO OCULTO DE UM SURDO 
 
Quantas vezes eu pedi uma Escola de surdo e 
E você achou melhor uma escola de ouvinte. 
Várias vezes eu sinalizei as minhas necessidades 
E você as ignorou, colocando as suas idéias no lugar, 
Quantas vezes levantei a mão para expor as minhas idéias e 
você não viu. 
Só prevaleceram os seus objetivos ou 
Você tentava me influenciar com a história  
De que a Lei agora é essa, e 
Que a Escola de Surdo não pode  existir 
Por estar no momento da ―Inclusão‖. 
Eu fiquei esperando mais uma vez... 
Em meu pensamento... 
Ser Surdo de Direito é ser ―ouvido‖... 
É quando levanto a minha mão e  
Você permite mostrar o melhor caminho 
Dentro de minhas necessidades. 
Se você Ouvinte me representa,leve os meus ensejos e as 
minhas solicitações como eu almejo 
E não o que você pensacomo deve ser. 
No meu direito de escolha, 
Pulsa dentro de mim: 
Vida, Lingua, Educação, Cultura 
E um Direito de ser surdo. 
 
Entenda somente isso! 
 
( apud STROBEL, 2008, p.106-107) 
 

 
A poesia Surda privilegia a língua de sinais que, como tal, evidencia o 

pertencimento à comunidade surda. Por ser a língua de sinais valioso mecanismo 
produzido pelas interações sociais e pelo viver surdo, ela encontra  na Poesia Surda 
múltiplas possibilidades geradoras de comunicação, de trocas e construções de 
sentidos, de reflexão, de constatação, de interação e firmamento dos discursos 
surdos 
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Para finalizar esta abordagem, aproprio-me do conceito de Karnopp (1989) 
sobre a ―literatura Surda‖, o qual parece ultrapassar as barreiras impostas pela 
divisão excludente para a valorização das diferenças: ― [...] utilizamos a expressão 
―literatura surda‖  para as histórias que tem a língua de sinais, a questão da 
identidade e da cultura surda presentes nas narrativas [...]‖(apud STROBEL, 2008, p. 
56). 

Nesta poesia narrativa, embora produzida por uma educadora ouvinte, há pelo 
menos, a defesa da língua, da identidade e da cultura Surda, pois a  Poesia é ponte 
que nos unifica, e permite transitar pelo território da subjetividade das relações 
interculturais. 
 

                   POEMA PRECE PARA O POVO SURDO 
Pela madrugada, 
meu coração disse ao Senhor: 
Ouve Pai, em que tenho meditado:  
Cumpriste-me a tua promessa 
Levando-me para uma nova terra 
Puseste-me entre um Povo  
que eu não conhecia 
Para apregoar a tua Palavra  
Levar o teu plano de salvação  
 aos  meus irmãos,  filhos da pátria amada, 
Idolatrada, a mesma pátria minha, 
mas que vivem como estrangeiros  
em sua própria nação  
e, até mesmo, no seio de suas famílias 
 
-Como falarei do teu Amor, ó Altíssimo, 
A um povo que tem ouvidos e não ouve? 
 
Respondeu-me Deus: 

_Do meu Amor não falarás a este Povo 
Antes, mostrá-lo-ás pelas obras e atitudes 
Conhecerás a sua história, 
Aprenderás, usarás e respeitarás 
A sua língua 
Valorizarás a sua cultura 
Amarás a este povo como 
Amas  ao  teu 
E junto a eles lutarás  
Para livrá-los do olhar altivo  
Da esmagadora maioria 
 
Unidos, quebrarão as correntes 
Da imposição do ouvintismo 
-Cicatrizes  dos cem anos do Oralismo- 
Unidos denunciarão o fracasso do poder público 
Em atender aos interesses, direitos   
e às necessidades do povo surdo 
Unidos revelarão a real condição  
da educação brasileira 
Professores despreparados em LIBRAS, 
desconhecedores da cultura e do discurso surdo, 
Propostas pedagógicas de ensino  
Inclusivo e  Bilíngue,  
Que ficam apenas no discurso  
Unidos farão a mentira do Ouvincentrismo 
se secar como erva ao chão 



 

 

cedendo espaço para as mãos que expressam 
plantarem as raízes de uma nova história 
A História dos que compreendem o mundo pelos olhos 
Extraída de suas próprias narrativas de vida,  
experiências, impressões, estudos e pesquisas 
E então, de vós, raptores da verdade,  
 terei misericórdia! 
Ao Povo Surdo darei Língua, Salvação, Educação, 
Formação 
Poder e Vitória 
E a minha Glória, 

                       a nenhum outro darei! 
 

(Maria Helena Malta-) 

 
 
CONCLUSÃO: 

Neste  artigo, venho  propor o ensino de línguas ( Libras/L1 – Português/ L2) 
para surdos, utilizando-se de um dos gêneros da Literatura Surda: a Poesia Surda, 
enquanto produto literário das interações sociais e relações interculturais.  O ensino 
de línguas, com base nos pressupostos do bilingüismo, deve não somente priorizar a 
língua de sinais como língua de instrução, e a língua oral-auditiva como segunda 
língua, mas também trabalhar a contextualização, valorizando os aspectos 
literoartísticos e  sócio-culturais do Povo Surdo 

O trabalho educacional direcionado ao ensino de línguas, ao explorar a Poesia 
Surda, oportuniza surdos e não-surdos a vivenciar a língua, a história e os valores da 
cultura Surda, além de contribuir significativamente com a transformação nas 
relações de poder, à medida que evoca o respeito ao ‖ser surdo‖, o conhecimento e 
a compreensão da história e da cultura surda, o processo de construção de 
identidades e o fortalecimento dos discursos surdos. 

Com Carlos Skliar (1998) e Nídia de Sá(2006),  considero que o fracasso e a 
exclusão educacional de Surdos,  na sociedade  em geral,  que se arrasta há mais 
de um século, não tem como causa a questão da surdez, mas a imagem distorcida 
sobre ―o outro‖, o diferente; ou seja: 

 
 [...] a desconsideração para com os seus direitos lingüísticos e 
culturais, o embasamento em teorias de aprendizagem que não 
refletiam as condições cognitivas dos surdos nem refletiam 
como deveria ser a participação dos professores ouvintes e das 
comunidades surdas no processo educativo [...] 
 

 O presente artigo intenciona contribuir, através da abordagem reflexiva sobre 
o ensino de Línguas (Libras-L1)/ Português-L2) utilizando a Poesia Surda como 
mecanismo de apoio às práticas sociointerativas no ensino de Líguas,  como 
estratégia lúdica e artística, permitindo estender uma ponte entre a Literatura Surda e 
a Literatura Brasileira dos ouvintes, viabilizando a valorização da cultura surda e 
suas manifestações culturais, assim como o incentivo a suas produções literárias e 
as trocas de saberes. 
 Que esta abordagem venha cooperar com a necessidade de mudanças nos 
projetos pedagógicos direcionados à educação de surdos, percebendo a escola 
como um território fértil para a valorização da cultura surda e suas produções 
leterárias, artíticas e culturais, assim como para a construção de significações e 
ressignificações que influenciem na constituição identitária do ser Surdo e no 
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firmamento de seus discursos, configurando os poderes e saberes no modelo 
centrado na visão epistemológica e sociolingüístico-cultural, e não mais na tentativa 
de ―normalidade‖ por meio do modelo ―ouvintista‖ , produzido e imposto pela 
sociedade em geral. 

A Poesia Surda é arte literária que transmite um discurso coletivo e 
representativo do povo Surdo; logo, fazer Poesia Surda é, além de um ato lúdico, 
prazeroso e cultural, uma prática político-social, que vem fortalecer o discurso das 
minorias socialmente marginalizadas, estabelecendo a prática dialógica e social, 
própria das relações interculturais. 
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Resumo 
Este artigo científico objetiva orientar aos alunos Surdos e Docentes de qualquer Curso que envolva 
na área dos Surdos e de Pós graduação em Língua de Sinais Brasileira. A adaptação das legislações 
da política pública dos Surdos é inexplorada por falta de embasamento teórico e da força política das 
instituições e dos desconhecimentos dos docentes não-Surdos que defendem a comunidade Surda. A 
política pública mundialmente reconhecida começou no banquete dos Surdos franceses da França até 
o dia de hoje. O uso da metodologia: utilização das leis existentes. Concluindo que a aplicabilidade 
das estratégias de todos os itens, alíneas ou capítulos das legislações nas questões que envolvem na 
área da política Surda em geral devem ser sempre estudados, elaborada, propor uma alternativa não 
como contestação, mas relacionar o poder / saber / conhecimento cultural, que muitas vezes, são 
constantes e dinâmicos que passam e influenciam os projetos pedagógicos e políticas públicas como 
um todo em nível acadêmico. 
 
Palavras-chave: Políticas Surdas – Políticas Públicas - Surdos 

 
Introdução 

Nas bases teóricas, primeiro, a estratégia, segundo o autor Mintzberg (2000, 
p.17) o define como ―uma dessas palavras que inevitavelmente definimos de uma 
forma, mas frequentemente usamos de outra. Estratégia é um padrão, isto é, 

consistência em comportamento ao longo do tempo‖. E complementa que as 
―estratégias deliberadas são as intenções que foram perfeitamente realizadas e as 
não realizadas são as estratégias irrealizadas.‖. 

Segundo, relações de poder, que segundo Foucault (1979:182) que se 
―Trata-se (...) de captar o poder em suas extremidades, em suas últimas 
ramificações (...) captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais e 
locais, principalmente no ponto em que ultrapassando as regras de direito que o 
organizam e delimitam (...). Em outras palavras, captar o poder na extremidade cada 
vez menos jurídica de seu exercício.‖ A terminologia existe e muitas vezes define, e 
não necessariamente com os critérios de justiça à política cultural de uma instituição 
ou de um grupo distinto. A Justiça implica juízo de valor e os valores são 
minimamente compartilhados nas instituições ou de um grupo distinto, contestando a 
antiga visão da cultura única. 

A política pública dos Surdos começou, o mais importante de todos, foi no 
governo Napoleão Bonaparte que conferiu Professor Ferdinard Berthier, Surdo-
Mudo, eleito na Assembléia Constituinte (RANGEL, 2004, p.43) como Cavaleiro da 
Legião da Honra, como pessoa Surda-Muda. Pela primeira vez, os direitos civis, 
graças ao empenho e da façanha política que o Professor Berthier representou 
22.000 ―irmãos silenciosos‖. E também, juntamente com a comunidade Surda 

Francesa organizava o ―banquete‖ em memória ao abade de l`Epée em todos os 
anos. 

A partir de então, houve mudança decisiva da vida das pessoas Surdas da 
época e Criação das Associações de Surdos-Mudos da Europa até o Brasil, das 
quais poderemos citar: 
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• 1866-1893 - Em Dinamarca foi criado uma Associação dos Trabalhadores 

Surdos com o objetivo de dar qualificação profissional e negociações no 
sentido de conquistar os meios legais de garantia de educação e trabalho 

 
• 1875 - Criação da primeira escola de Surdos – Instituto Nacional de Surdos 

Mudos, atual Instituto Nacional de Educação dos Surdos, no Rio de Janeiro - 
RJ  

 
• 1920 a 1930 - Criação da primeira Associação Brasileira de Surdos – Mudos, 

que lutava pelos direitos de serem educados na sua língua natural, como 
também para procurar vencer as dificuldades de integração  

 
• 1971 a 1986 - Associação Brasileira dos Surdos, presidida pelo Monsenhor 

Vicente de Paula Penido Burnier.  
 

• 1983 a 1986 - Criação da Comissão de Luta pelos Direitos dos Surdos, 
presidida pela Ana Regina Campello. Se candidatou na eleição e assumiu 
como presidente da FENEIDA, em 1986. Em 1987, mudou a denominação 
para FENEIS.  
Com a criação de Associações de Surdos, representando suas comunidades 

Surdas e suas proposições dos movimentos Surdos na Educação dos Surdos, tais 
como os temas: Educação Bilíngüe, Cultura, reconhecimento da Língua de Sinais 
Brasileira, Igualdade e Direitos e os documentos ―QUE EDUCAÇÃO NÓS SURDOS 

QUEREMOS‖ - Documento do Pré-Congresso — V Congresso Latino Americano de 
Educação Bilíngüe para Surdos. Porto Alegre/UFRGS: 1999, elaborado da FENEIS - 
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Houve muito 
questionamento e interesse por parte do público e as questões me fizeram refletir 
sobre o tema. Que base das proposições de alguns itens dos documentos 
tansformados em leis e seus decretos se adaptaram na necessidade de cada 
cidadão Surdo brasileiro? Quais as estratégias políticas para legitimar a legislação de 
fato? Esses questionamentos inspiraram minha pesquisa, investigação e 
apresentação de alternativas no campo de conhecimento: Políticas Públicas de 
Surdos. 
 
Desenvolvimento 

A política pública não é um fato isolado. A participação geral na política, cria, 
um espaço político. Como diz VERZA, 2000, p.120-121: 
 

(...) O espaço público requer tudo quando se implica, complica 
e conduz as decisões finais, enquanto decisões de todos os 
participantes. Mais importante que elaboração final das leis, é o 
processo de mobilização, de conversão e debate que a 
comunidade trava para logra seus intentos. (...) Tal instituição 
explicita, engendra a autonomia: a comunidade produz suas 
próprias leis e a modifica, quando, de novo, pela discussão 
aberta e democrática, as julga superada ou necessidade de 
reformulações. 

 
No caso da política pública dos Surdos e sua formação como futuro cidadão, é 

fundamental participar no espaço público, e também de incentivar as crianças 
Surdas, em ternas idades, brincadeiras de votos nas escolas, campanha de voto, 



 

 

grêmio estudantil, associação de Surdos, e aos poucos, vão criando pessoas 
conscientes que se preocupam com a defesa dos direitos e deveres, inclusive, o 
respeito pela igualdade e de direitos dos semelhantes. 

Relacionaremos as legislações brasileiras existentes que podem ser usadas 
como estratégias de acordo com a exigência e Direitos dos Surdos: 
 

a) Política da Inclusão na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), 
Artigo II e artigo XXIV - Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e 
as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 
condição.  

 
ESTRATÉGIA: Publicar constantemente este artigo aos órgãos do governo federal, 
estadual, municipal e instituições particulares, conscientizando que a declaração 
universal garante o nosso direito de usar a língua, que é o caso da Língua de Sinais 
Brasileira no território brasileiro, inclusive nas inclusões
educacionais, de trabalho, de lazer e de política. E que os Surdos tem deveres 
para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua 
identidade é permitido. No uso de seus direitos e liberdades, todas as pessoas 
Surdas são sujeitos apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente 
com o fim de assegurar o devido reconhecimento. Respeitar os direitos e 
liberdades de Surdos e de satisfazer às justas exigências da moral, da ordem 
pública e do bem-estar dentro da sociedade democrática. Esses direitos e 
liberdades não podem ser diferentes aos princípios das Nações Unidas. 
 
b) Declaração dos Direitos das pessoas Deficientes (1975)  
 

§2 - As pessoas deficientes gozarão de todos os diretos estabelecidos a 
seguir nesta Declaração. Estes direitos serão garantidos a todas as pessoas 
deficientes sem nenhuma exceção e sem qualquer distinção ou discriminação 
com base em raça, cor, sexo, língua, religião, opiniões políticas ou outras, 
origem social ou nacional, estado de saúde, nascimento ou qualquer outra 
situação que diga respeito ao próprio deficiente ou a sua família.  

 
ESTRATÉGIA: Utilizar este parágrafo em todas as ocasiões para qualquer 
evento que surja em nome da comunidade Surda com o intuito de informar e 
conscientizar o papel das pessoas deficientes, no caso dos Surdos, dentro da 
sociedade, em relação dos seus direitos e deveres. O mais importante de 
todos é conscientizar o direito de usar a nossa língua que é a língua de sinais 
brasileira.  

 
c) Declaração de Salamanca (1994) É uma resolução das Nações Unidas que 

trata dos princípios, política e prática em educação especial.  
 

ESTRATÉGIA: Usar os itens 19 e 26 assim especificados:  
 

Art. 19 - Políticas educacionais deveriam levar em total consideração as 
diferenças e situações individuais. A importância da linguagem de signos (sic) 
como meio de comunicação entre os surdos, por exemplo, deveria ser 
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reconhecida e provisão deveria ser feita no sentido de garantir que todas as 
pessoas surdas tenham acesso a educação em sua língua nacional de signos. 
Devido às necessidades particulares de comunicação dos surdos e das 
pessoas surdas/cegas, a educação deles pode ser mais adequadamente 
provida em escolas especiais ou classes especiais e unidades em escolas 
regulares.  

 
Artigo 26 -. O currículo deveria ser adaptado às necessidades das crianças, e 
não vice-versa. Escolas deveriam, portanto, prover oportunidades curriculares 
que sejam apropriadas a criança com habilidades e interesses diferentes. 

 
d) Adotada na Assembléia Geral da ONU, os Procedimentos-Padrões das 

Nações Unidas para a Equalização de Oportunidades para Pessoas 
Portadoras de Deficiências. É considerada mundialmente um dos mais 
importantes documentos que visam a inclusão social, juntamente com a 
Convenção sobre os Direitos da Criança (1988) e da Declaração Mundial 
sobre Educação para Todos (1990). Faz parte da tendência mundial que vem 
consolidando a educação inclusiva.  

 
ESTRATÉGIA: A sua origem é atribuída aos movimentos em favor dos direitos 
humanos e contra instituições segregacioanistas, movimentos iniciados a 
partir das décadas de 1960 e 1970.  

 
e) Sobre a estrutura de ação em Educação Especial, a ESTRATÉGIA é orientar 

as escolas, através de um documento de compromisso para garantir a 
acomodação de todas as crianças independentemente de suas condições 
físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras, e assumir que 
as diferenças humanas são normais e que, em consonância com a 
aprendizagem de ser adaptada às necessidades da criança, ao invés de se 
adaptar a criança às assunções pré-concebidas a respeito do ritmo e da 
natureza do processo de aprendizagem. E que as estruturas devem ser 
priorizadas inicialmente nas escolas e orientações aos gestores, tais como: a) 
Criar um grupo de estudo para delimitar o novo pensar em educação inclusiva;  

 
b) Conceito sobre os Surdos e sua Língua; c) Política inclusiva e sua 
organização; d) Recrutameno (no caso do concurso) e curso continuada aos 
professores e educadores; e) Serviço de Apoio (no caso de Intérprete e uso 
de tecnologia acessível); f) Contato com as comunidades Surdas; e enfim 
Captação de recursos para a escola inclusiva. O ponto fundamental da escola 
inclusiva é o de que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que 
possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que 
elas possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às 
necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e 
ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade à todos 
através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de 
ensino, uso de recurso e parceria com as comunidades Surdas ou instituições 
que  

 
regem sobre eles. Na verdade, deveria existir uma continuidade de serviços e 
apoio proporcional ao contínuo de adaptações especiais encontradas dentro 



 

 

da escola. 
 
f) Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de 

discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência (1999) e Lei 7.853. 
ESTRATÉGIA: O termo "discriminação contra as pessoas portadoras de 
deficiência" significa toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em 
deficiência, antecedente de deficiência, conseqüência de deficiência anterior 
ou percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou 
propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por parte 
das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos humanos e suas 
liberdades fundamentais. Deve haver uma palestra continuada sobre a 
conscientização do uso da Convenção e da Lei 7.853/89 (regulamentada pelo 
Decreto 3.298/99) que dispõe apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua 
integração social, instituir a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou 
difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, consolida 
as normas de proteção, define crimes, e outras providências sobre a 

―discriminação‖ das pessoas Surdas em qualquer contexto brasileiro. 
 
g) LEI 8742 - Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras 

providências.  
 

ESTRATÉGIA: Uso dos itens relacionados aos subsídios das pessoas Surdas 
carentes e de pessoas SurdasCegas na contratação de Guia-Intérprete de 
língua de sinais brasileira para poder participar em qualquer contexto 
brasileiro.  

 
h) Nas Políticas dos Surdos há os itens enumerados abaixos relacionados que 

podem ser usadas as estratégias para fazer valer a lei, decreto, portaria e 
recomendações:  

 
1) LEI 10.436 - Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá 

outras providências e seu decreto 5.626/05 que explana a inclusão da 
língua de sinais brasileira como disciplina curricular. As propostas da 
Comunidade Surda preve a formação do professor de libras e do 
instrutor de libras do uso e da difusão da língua de sinais brasileira e da 
língua portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação; da 
formação do tradutor e intérprete de libras - língua portuguesa; da 
garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência 
auditiva.  

 
ESTRATÉGIA: Conscientizar á comunidade Surda sobre os pontos 
importantes no decreto e lei 10.436/04 que garante a profissionalização 
dos Surdos como docentes da área de Língua de Sinais Brasileira. 

 
2) Resolução TSE Nº 14.550 de 01 de setembro de 1994 que define a 

Propaganda Eleitoral Gratuita na TV com utilização de intérpretes de 
LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais.  

 
ESTRATÉGIA: Mobilizar as pessoas ou instituições Surdas a enviarem 
os pareceres ou projetos às emissoras televisivas a respeitar os direitos 
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das pessoas Surdas optarem o candidato ideal.  
 
3) Lei Federal Nº 10.098 de 19 de novembro de 2000 que estabelece 

Normas Gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 
das Pessoas Portadoras de Deficiências ou com mobilidades 
reduzidas, e outras providências.  

 
ESTRATÉGIA: Mobilizar ou conscientizar a comunidade Surda a 
existência dos artigos 17 a 19 do capítulo VII sobre a acessibilidade nos 
sistemas de comunicação e sinalização. Efetivar uma ação conjunta 
através do Ministério Público às empresas televisivas o cumprimento da 
implantação do Close Caption em todos os programas regionais e 
estaduais.  

 
4) O Decreto Nº 2.592 de 15 de maio de 1998 define o Plano Geral de 

metas para a Universalização do Serviço Telefônico fixo comutado 
prestado no Regime Público, conforme art.6º a partir de 31 de 
dezembro de 1999, e trata sobre a concessionária que deverá 
assegurar condições de acesso ao serviço telefônico para Deficientes 
Auditivos e da fala.  

 
ESTRATÉGIA: Tornar disponível o Centro de atendimento para 
Intermediação da Comunicação (1402) para atender à comunidade 
Surda nos diversos estados em qualquer situação de atendimento ou 
de emergência.  

 
5) A Lei Federal Nº 6.606 de 07 de dezembro de 1978, cujo art.1º são as 

emissoras de televisão em todo o país obrigada a incluir, nas suas 
programações semanais de filmes estrangeiros, de preferência aos 
sábados, pelo menos um filme com legendas em português.  

 
ESTRATÉGIA: Enviar às emissoras televisivas, o parecer do Ministério 
Público estadual a garantia do uso de legenda nos filmes a serem 
lançados ou são utilizados nos estados. 

 
6) A Lei Federal Nº 8.160 de 08 de janeiro de 1991, cujo art. 1º É 

obrigatória a colocação de forma visível, do símbolo internacional de 
surdez em todos os locais que possibilitem acesso, circulação e 
utilização por Pessoas Portadoras de Deficiência Auditiva, e em todos 
os serviços que forem postos à sua disposição ou que possibilitem seu 
uso. 

 
ESTRATÉGIA: Garante as informações às pessoas Surdas a utilizarem 
os locais de acordo com a sua Surdez, por exemplo: utilização de 
telefone adaptado sem depender dos Intérpretes de Língua de Sinais. 

 
7) A Portaria nº 1.679 de 02 de dezembro de 1999 trata da disposição 

sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadores de 
deficiências, para instruir os processos de autorização e de 
reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições. E 



 

 

também define a obrigatoriedade da prova adaptada para as pessoas 
Surdas através de compromisso formal da instituição de proporcionar, 
caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso: 
intérpretes de Línguas de Sinais/língua portuguesa, especialmente 
quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a 
avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha 
expressado o real conhecimento do aluno; flexibilidade na correção das 
provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; aprendizado da 
língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita (para o uso 
de vocabulário pertinente às materiais do curso em que o estudante 
estiver matriculado; materiais das informações aos professores para 
que se esclareça a especificidade lingüística dos surdos.  

 
ESTRATÉGIA: Utilizar estes itens como documento para promover 
conscientização ás universidades municipais, estaduais e federais de 
cada estado o uso da acessibilidade.  

 
8) A Resolução nº734/89 - Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, 

cujo art.54 que define o candidato à obtenção de carteira Nacional de 
habilitação, portador de deficiência auditiva igual ou superior a 40  

 
decibéis, considerado apto no exame otoneurológico, só poderá dirigir 
veículo automotor das categorias A ou B. No parágrafo 1º os veículos 
automotores dirigidos por condutores com a deficiência auditiva de que 
trata este, deverão estar equipados com: espelho retrovisor interno que 
permita a visão da via, quando se tratar de veículo de 4 rodas ou mais. 
E no parágrafo 2º os condutores de veículos automotores habilitados 
nas categorias C, D, e que, na renovação de exame de sanidade física 
e mental, vierem a acusar deficiência auditiva igual ou superior a 40 
decibéis, estarão impedidos para a direção de veículos dessas 
categorias. 

 
ESTRATÉGIA: fazer o censo entre a comunidade Surda para saber a 
quantidade das pessoas Surdas no uso de veículos na categoria C e D 
e da sua habilidade e entregar aos DETRANs estaduais. 

 
9) No parecer CFFA nº004/99 do Conselho Nacional de Fonoaudiologia 

sobre os limites da atuação do fonoaudiólogo no processo de aquisição 
de linguagem, habilidade de comunicação e intervenção educacional 
do portador de deficiência auditiva.  

 
ESTRATÉGIA: A estimulação da fala e da linguagem deve ser 
vivenciada em situações contextualizadas, interessantes para o Surdo, 
através da opção individual e nas quais seja privilegiada a função e o 
uso da língua oral. Para o ensino da língua oral, pode ser utilizada 
qualquer metodologia, à critério do fonoaudiólogo, e a Língua de Sinais 
Brasileira deve ser apenas um veículo de comunicação entre o Surdo e 
o fonoaudiólogo, para entendimento e diferenciar as fonéticas e 
articulações oratórias, não cabendo ensinar ao Surdo a língua de 
sinais.  
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10) No código de processo penal o art. 93º define a participação de surdo, 

deficiente auditivo ou de mudo.  
 

ESTRATÉGIA: Quando um surdo, deficiente auditivo ou um mudo 
devam prestar declarações, observam-se as seguintes regras: a) Ao 
surdo é nomeado intérprete idôneo de Língua de Sinais Brasileira, 
leitura labial, gestos ou expressão escrita, conforme mais adequado à 
situação do interessado; b) Ao Surdo, se souber escrever, formulam-se 
as perguntas sinalizada, respondendo por escrito. Em caso contrário e 
sempre que requerido nomeia-se intérprete idôneo. A falta de intérprete  

 
implica o adiamento da diligência. É aplicável em todas as fases do 
processo e independentemente da posição do interessado na causa. 

 
11) A Lei Federal Nº 10.172 de 09 de janeiro de 2001, que aprova o Plano 

Nacional de Educação.  
 

ESTRATÉGIA: A comunidade Surda tem que levar projeto com as 
propostas de implantar em (05) cinco, generalizar em (10) dez anos, o 
ensino da Língua Brasileira de Sinais para os alunos surdos e, sempre 
possível, para seus familiares e para os profissionais das escolas, 
mediante um programa de formação de monitores, em parceria com 
organização não governamentais.  

 
12) Sobre Avaliação – critério diferenciado, de acordo com o Aviso Circular 

277/94 - MEC – que define critério para avaliação diferenciada de 
alunos surdos.  

 
ESTRATÉGIA: no momento da correção das provas, é necessário 
considerar as diferenças específicas inerentes a cada pessoa Surda e 
suas identidades, para que o domínio do conhecimento seja aferido por 
meio de critérios compatíveis com as características especiais desses 
alunos Surdos.  

 
13) Na Resolução nº02, de 11 de setembro do Conselho Nacional de 

Educação/M.E.C. que institui diretrizes nacionais para a educação 
especial na educação básica.  

 
ESTRATÉGIA: No art.5º desta resolução, alínea II que define a 
dificuldade de comunicação e de variações linguísticas diferenciadas 
dos demais alunos, demanda linguagens especificados aplicáveis em 
respeito as variações linguísticas;  

 
14) No Art.12. nos termos da lei nº10.098/2000 e da lei 10172/2001, de 

acessibilidade.  
 

ESTRATÉGIA: O parágrafo 2º deste artigo assegura, no processo 
educativo de alunos que apresentam dificuldade de comunicação e da 
idade da aquisição da linguagem diferenciada dos demais educandos; 



 

 

tornar o conteúdo curricular mais acessível, utilizando as linguagens e 
variações linguísticas aplicáveis, como o sistema BRAILE ou de Sinais 
Táctis (no caso de SurdosCegos), a Língua de Sinais Brasileira como  

 
primeira língua e aprendizado da língua portuguesa como segunda língua. Orientar 
às famílias a utilização da língua de sinais brasieleira pela abordagem que é 
fundamental no processo cognitivo e de linguagem, ouvidos os profissionais da área 
da Surdez os profissionais especializados, como professores Surdos para este caso. 
 

15) Na Portaria Nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, alínea III que define a 
formalização das universidades no cumprimento dos deveres.  

 
ESTRATÉGIA: Aos alunos Surdos, antes de ingressarem, levar ao Reitor o 
compromisso formal da instituição, no caso de vir a ser solicitada e até que o 
aluno conclua o curso: a) de propiciar a presença do intérprete de língua de 
sinais/língua portuguesa, especialmente quando da realização e revisão de 
provas, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este 
não tenha expressado o real conhecimento do aluno; b) de adotar flexibilidade na 
correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; c) de estimular o 
aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita, para o 
uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver 
matriculado; d) de proporcionar aos professores acesso a literatura e informações 
sobre a especificidade lingüística do portador de deficiência auditiva. No § 2º 
também define a aplicação do requisito da alínea ―a‖ do inciso III do parágrafo 
anterior, no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério de 
Educação, fica condicionada à criação dos cargos correspondentes e à realização 
regular de seu trabalho.  

 
 
 
CONCLUSÃO 

O artigo e suas estratégias esperam que os/as alunos/as e docentes dos 
cursos de qualquer área e de pós-graduação das diversas instituições encontrem as 
reflexões das estratégias necessárias para o futuro trabalho e profissionalismo na 
área dos Surdos, no que tange aos aspectos de luta, movimento, formação de 
pessoas Surdas e estrutura da instituição, como Associações, bem como da própria 
instituição que defende em benefício comum. Este artigo pretende continuar 
buscando mais referências legislativas para oferecer aos alunos e docentes 
ferramentas de apoio e de grande utilidade que abre os vários leques da apreensão 
cultural dos conceitos 
relativos à prática cotidiana e sua divulgação, assim acabará a delimitação dos 
―conflitos‖ que regem na comunidade Surda e das instituições de ensino superior. 
Como diz o autor Lane, 1992: “a educação é o campo de batalha onde as 
minorias lingüísticas ganham ou perdem seus direitos” 
 
REFERÊNCIAS 
CALVET, Louis Jean. As Políticas Lingüísticas. Ed. Parábola: São Paulo. 2007. 
DIDEROT, Denis. Carta sobre os surdos-mudos; para uso dos que ouvem e falam.   

São Paulo: Nova Alexandria. 1993. 
 
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Organização e tradução de Roberto 

Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. 



 

 

 

155 

 

LANE, Harlan. The mask of benevolence; disabling the deaf community. San Diego: 
DawnSignPress. 1999. Paperback. 

MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. Safári de Estratégia. 
Porto Alegre: Bookman, 2000 

PADDEN, Carol & HUMPHRIES, Tom. Deaf in America; voices from a culture. 
Massachusetts: Harvard University Press. 1988. 

RANGEL, Gisele M.M. História do Povo Surdo em Porto Alegre: Imagens e Sinais de 
uma trajetória cultura. Dissertação de Mestrado. Porgrama de Pós graduação em 
Educação. UFRGS. 2004 

SÁ, Nídia Regina Limeira de. Cultura, Poder e Educação de Surdos. Manaus: INEP, 
2002. 

SACKS, Oliver. Vendo Vozes: Uma jornada pelo mundo dos surdos. Rio de Janeiro: 
Imago Editora, 1990. 

STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. Florianópolis: Ed. 
UFSC, 2008. 

WILCOX, Sherman & WILCOX, Phyllis Perrin. Aprender a Ver. Petrópolis: Ed. Arara 
Azul. 2005. 

VERZA, Severino Batista. As Políticas Públicas de Educação no Município. Ijuí ed. 
UNIJUÍ, 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROCESSO DE EXCLUSÃO SOCIAL E AS VIAS DA INCLUSÃO. 
 

Abdias Vilar de Carvalho27 
Maria Teresa Barreto Campello28 

 
RESUMO 
Apresenta-se neste artigo a síntese de alguns temas articulados a inclusão escolar tais como LIBRAS e 
aprendizagem; avaliação da aprendizagem do português, discriminação presentes na pesquisa Figurações 
Culturais: Surdos na Contemporaneidade realizada pelo Centro SUVAG de Pernambuco

29
, realizada entre 

fevereiro de 2008 e junho de 2009, com 49 estudantes dos cursos Fundamental II e Médio, 43 pais e 35 
professores de quatro escolas públicas e uma escola bilíngüe na cidade do Recife. .  
Palavras-chave: - estudante surdo, exclusão escolar e social, discriminação social, inclusão escolar, 
identidade surda, LIBRAS 

 
A EXCLUSÃO SOCIAL 

A exclusão é vivida e explicitada pelos surdos tanto como uma realidade escolar 
quanto social. A própria dominação ―inclusão‖ e seu significado sociológico e político já 
remetem para uma situação de discriminação, de separação, de desigualdade  

A inclusão não constitui um fato, e muito menos um fato dado. Ela é um processo 
histórico que abarca a realidade social, cultural, política e econômica.   E longe de ser um 
processo pacífico, carregado de consenso e de harmonia, é um processo de conflitos, de 
conquistas e de avanços na vida de cada país, grupo e classe social.  

Como analisar a situação dos surdos no Brasil se, de acordo com as Leis vigentes, 
a eles como pessoas, como grupo social lhes é reconhecido os direitos civis, políticos e 
sociais? Mas como compreender essa cidadania se no cotidiano das relações sociais, os 
surdos se sentem discriminados e distanciados de uma efetiva integração como cidadão 
e, especificamente, como estudante?  

Qual  é, portanto, a especificidade da exclusão do surdo?  questão central para 

o reconhecimento da identidade social do surdo e para a compreensão de seus  
movimentos sociais.  

A compreensão das políticas públicas de inclusão para o surdo exige a reflexão 
sobre o campo do significado dos direitos e também para as oportunidades reais 
existentes que permitem ou permitam o exercício desses direitos. Se a resposta buscada 
for limitada às políticas públicas e governamentais o universo se fecha em poucos 
caminhos. Torna-se necessário ampliá-lo e considerar o surdo como sujeito político que 
toma para si reivindicações, bandeiras, propostas e realizações que revertem situações de 
desigualdades, o que quer dizer, formulador de demandas e de propostas políticas. Dito 
de outra maneira, considerá-lo como construtor da sua própria história e do seu país. Só 
assim, será possível caracterizar os últimos 20 anos, como de um novo campo político30 
em busca de: a) construção e reconhecimento cultural e social de uma identidade surda; 
b) reconhecimento legal enquanto grupo com necessidades próprias e que não se 
enquadra na definição legal de portador de deficiência31.  

                                                
27 Sociólogo. Dr. Em Ciências Sociais. Assessor do Centro Suvag de Peranambuco 
28 Psicóloga. Mestre em Psicologia Comunitária. Coordenadora dos Projetos Culturais do Centro Svag de Pernambuco.  
29 Rua Prof.Barreto Campelo, 1238. Torre,Recife.CEP:50710-290.Tel.(81) 3445-3965 www.suvag.org.br 

.e-mail suvagsecre@yahoo.com.br 
30 Campo político aqui entendido na perspectiva definida por Bourdieu. 

31
 Janice Quadros, entre outros estudiosos, chama a atenção para o significado e a interpretação prática do que é 

definido pela Lei de Diretrizes e Bases  da Educação do Brasil como “atendimento” “dos portadores de necessidades 

especiais” que traz em si a visão “clinica-terapeutica” e “de portador”, “isto é  de portar algo e não, ser alguém” (2003, 
pags.83 e 105)  
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 “A ESCOLA INCLUSÃO DISCRIMINA”32   

Esta opinião de um aluno revela de forma contundente o contrário do que os 
formuladores governamentais e educacionais planejaram como inclusão pela educação. 
Mas, por que a inclusão discrimina ou, com a mesma força do epigrafe citado: por que a 
inclusão fracassou ou fracassa? 

A inclusão escolar33 prevista na legislação objetiva a criação de convívio social em 
que as diferenças estejam presentes, mas respeitadas, e não sejam tidas como fonte de 
isolamento e de discriminação.   

No entanto, chama a atenção um dos itens das Diretrizes do Plano Nacional de 
Educação aquele que se refere a ―aparelhos de amplificação sonora‖. Como se vê persiste 
ainda uma visão que a surdez deve  ser tratada pelo grau de audição de cada surdo e, 
mais grave ainda, tratada pelo viés de ―equipamentos‖.  Aqui, sim, reside um problema de 
fundo da pedagogia da inclusão, como bem destacou Risonilta Sá em sua monografia:  

 
‖Se a escola contribui também na formação da identidade então como fica a 
situação da identidade Surda tendo em vista que toda educação é planejada, 
orientada e executada na ideologia dos ouvintes?‖ (Sá, Risonilta, 2009, pág. 17)  

 

Os alunos surdos já chegam à escola em idade avançada, - portadores de uma 
distorção idade/série - com problemas para o acompanhamento em igualdade de condição 
com os demais colegas.   E essas dificuldades não residem, salvo casos excepcionais, em 
deficiências neurológicas, mas pela simples razão de não se expressarem oralmente na 
língua portuguesa, através da qual todo processo de socialização infantil é feito em casa e 
nas escolas.  

Na pesquisa realizada - Figurações Culturais. Surdos na Contemporaneidade dos 
49 alunos surdos entrevistados em todas as 5 escolas, 26 deles, (53,06%), disseram que 
a primeira língua aprendida foi o português34, ficando Libras em segundo lugar  com 19 
respostas,  (38,77%)35.  

Aprofundemos essa questão, relacionando-a com mais três outras: a leitura, a 
escrita e a fala do português, para se ter uma visão mais acurada do significado do 
saber português, e, consequentemente, da ―inclusão‖.  A avaliação do grau da leitura do 
português sob as modalidades de ―bem‖ e ―mais ou menos‖ consta da resposta afirmativa 
de 44 estudantes. Ou seja, 89,79% dos estudantes entrevistados se auto avaliam como 
lendo bem ou mais ou menos português.  Por sua vez, a avaliação subjetiva sobre o grau 
de domínio da escrita e da fala conta com 41 respostas, respectivamente, mas são 
acompanhadas por respostas negativas, tais como ―ruim‖ ―muito ruim‖ e ‖não sabe ler‖.  

Esta avaliação é corroborada pelos professores. De fato, segundo os critérios pelos 
quais os professores avaliam seus alunos sobre esses mesmos temas – escrever, ler e 
falar português – não há significativamente grandes diferenças, pois para os professores 
só “a minoria” dos alunos sabe escrever e ler e ―a metade‖ fala português36. Na versão 

                                                
32 Resposta de um aluno a Qual o sentimento mais difícil para você? Suvag: Pesquisa Figurações Culturais: surdos na 

contemporaneidade. Recife, 2009. Questionário de Estudantes.  
33 É importante frisar que a Política Pública de Inclusão no Brasil objetiva também garantir o acesso à escolaridade 

fundamental e de ensino médio a grande maioria da população.   
34 Dos 43 pais integrantes do universo desta Pesquisa, 37 responderam que estimularam o filho a falar português. Cf. 

SUVAG. 2009.  Questionário de Pais, questão 99. 
35 Este percentual se inverte, mas sem alterar o geral, na escola Suvag, onde 6 alunos do total de 8 declaram ter 

aprendido primeiramente Libras35 
36 Conferir, SUVAG. 2009. Questionário de Professores. Questões 105, 106 e 107.   
 



 

 

dos pais dos alunos, outro interlocutor desta Pesquisa, o grau de leitura, da escrita e da 
fala do português pelo seu filho fica na faixa do ―mais ou menos‖  

Aparentemente, a aprendizagem do português, parece não diferir muito dos demais 
escolares ouvintes brasileiros, a seguir os resultados recentes de diversas pesquisas 
oficiais ou não sobre o domínio da língua portuguesa. Para o surdo, não tendo a família e 
a escola adotada Libras, a socialização primeira e a aprendizagem tornam-se, cada vez, 
num obstáculo de origem com repercussão em todo o processo cognitivo da criança e do 
aluno surdo. O estudante já carrega este lastro para a escola, onde as estruturas 
pedagógicas, calcadas na cultura oral, continuam a reproduzir ou pouco modificar o 
mesmo ambiente predominante na maioria das suas famílias: dificuldades de 
comunicação, discriminação, necessidade de intermediação. 
 
LIBRAS   

A Pesquisa constatou que em quatro das cinco escolas pesquisadas, a presença do 
professor com domínio de Libras é mínimo.  De fato, apenas em uma escola pública, dos 
dez professores sete sabem usar, se comunicar e falar diretamente em Libras. A maioria 
dos professes nessas 4 escolas, 82,92%, recorre ao intérprete para o exercício da sua 
função pedagógica.  
Tabela 1.   Número de professores que dominam Libras segundo declarações dos 
estudantes. 
 

 ESCOLAS 

Você estuda em classe que 
tem: 

Escola 
1 

Escola 
2 

Escola 
3 

Escola 4 Escola 
5 

Total 

Professor que usa Libras e 
português escrito (classe 
bilíngüe)  

  07 08  15 

Professor ouvinte e intérprete 
(classe inclusiva)  

22 02 03  03 30 

Professor ouvinte sem 
intérprete (classe inclusiva)  

 02   01 03 

NR       

Branco 01     01 

Total 23 04 10 08 04 49 

         Fonte: SUVAG. 2009.Questionário de Estudantes,Questão 59 
 

Não se trata de uma opinião só dos alunos. Os próprios professores expuseram 
com clareza suas considerações sobre o uso de Libras e seus conhecimentos sobre a 
cultura surda. A Tabela abaixo espelha um contexto mais amplo da relação Libras e 
professor. 
 
Tabela 2 - Conhecimentos e uso de Libras pelo professor   
 

Tipo de resposta Sim Não NR Branco Total 

Libras tem o mesmo valor que outra língua oral 32 2 1  35 

Conhece que Libras é também escrita 15 20   35 

Importância de Libras para a aprendizagem dos 
alunos   

34  1  35 

Uso de Libras 20 15   35 

Fluência em Libras 12 22  1 35 

Uso do dicionário de Libras 16 19   35 

Faz curso de Libras 4 31   35 

 



 

 

 

159 

 

Fonte. Tabela elaborada a partir dos dados constantes em SUVAG. 2009. Questionário de Professores. 
Questões 6, 65 e 35. 

 
Os dados acima distinguem dois aspectos de um mesmo processo. De um lado, 

mostra o grau de conhecimento e de consideração sobre Libras e, de outro lado, o seu 
exercício profissional. A realidade espelhada na Tabela 3 aparece, primeiramente, 
polarizada, entre a afirmação taxativa de que Libras tem o mesmo valor de outras 
línguas orais, reconhecimento, portanto, de Libras como uma língua,  e de sua 
importância e contribuição para a aprendizagem dos alunos e as afirmações seguintes 
de não ser fluente em LIBRAS, de não fazer curso de LIBRAS, do desconhecimento 
de Libras escrita  

Convenhamos que o conhecimento e o domínio de Libras tornam-se a questão 
central para uma reflexão e avaliação do papel da inclusão escolar. Aprender, expressar-
se, comunicar-se, transmitir em Libras deve ser compreendido no arcabouço filosófico e 
pedagógico de um processo educação cidadã. 
 Indagados quais os motivos que os levaram a ensinar a surdos, os 35 professores 
entrevistados, claramente, afirmam, pela ordem: Política Nacional de Inclusão; Imposição 
da Política Nacional de Educação e Oportunidade de trabalho. Os dois primeiros itens 
constituem um só e traduzem uma decisão de uma política governamental sem que as 
escolas estivessem devidamente preparadas para uma nova proposta pedagógica e, 
sobretudo, uma adesão por convicção. Reforçam esses argumentos o fato de não ter 
havido preparação, formação, palestras para professores e alunos ouvintes sobre as 
culturas e identidades dos surdos conforme, conforme revelaram os próprios docentes.  

As dificuldades de comunicação direta entre aluno e professor estão igualmente 
pontuadas em outras formas de sociabilidade. A convivência, no dia a dia, indo além da 
sala de aula, pudesse ser claramente definida como ‖comunicação truncada‖, pois há um 
reconhecimento por alunos e professores que Libras não é a mais usual. Chama a 
atenção o uso do português escrito como forma de comunicação no cotidiano de sala de 
aula, cujo tempo já é escasso. Os outros recursos utilizados - ―gestos‖, ‖mímica‖, 
‖linguagem própria‖ - demonstram a precariedade da relação aluno-professor. Tal situação 
conduz, conquanto não seja uma manifestação consciente, a um reforço da discriminação 
presente no senso comum de que surdo não se comunica, faz ―macaquice‖. A 
improvisação de Libras é, um não reconhecimento, um faz de conta, uma consolidação à 
discriminação. Extrapolem-se esses exemplos para além classe e a imaginação pode 
visualizar o que, de fato, existe como comunicação e consideração pelo surdo e por Libras 
nos demais setores sociais. 
 
O QUE SE APRENDE NA ESCOLA INCLUSIVA? 

Se LIBRAS não é usual na escola, em que consiste o processo de aprendizagem 
não só do português, mas das outras disciplinas e de outras questões da vida cotidiana?  

O conjunto de dados abaixo fornece, sem dúvida, uma explicação ou, no mínimo, 
um bom caminho para a investigação, especialmente aquelas referentes à compreensão 
do que é explicado em sala de aula. 
 
Tabela 3 Afirmativas de alunos e professores sobre a compreensão das disciplinas em 
sala de aula. 
 

 Sim Não NR Branco Às 
vezes 

Total 

Você compreende o que o 
professor explica na aula? 

34 30 26 2  49 



 

 

Compreende o que o professor 
explica. 

12 3 8 1 1 35 

Alunos entendem a explicação 
em sala de aula. 

1   1 1  

Alunos acompanham o conteúdo 
das aulas. 

2 1 1 1   

 
                     Fonte: SUVAG. 2009. Questionários de Estudantes, questão 70 e Questionário de Professores. 
Recife. 2009. Questões 89 e 92. 

 
Qual a diferença entre ―entender as explicações‖ e ―acompanhar o conteúdo‖? Para 

85,71% dos professores os alunos entendem o que é explicado, mas os mesmos 
professores, em percentuais diferentes, 74,28%, estabelecem uma significativa diferença 
entre entender e acompanhar as disciplinas.  
  
O INTÉRPRETE 

Diferentemente da escola para ouvintes, há no processo de aprendizagem escolar 
para surdos um novo ator: o intérprete. Isso configura uma nova relação triangular: aluno 
surdo - intérprete – professor ouvinte, originando várias implicações.  

O intérprete surge como um elo, como aquele que ao traduzir transmite direta e 
indiretamente valores, sentimentos, simbologias, ou seguindo os passos de Austin não 
―descreve‖ (1990: 24). Sem dúvida, o intérprete ao traduzir age e age com autoridade e 
poder. Com autoridade é o único a dizer o que o professor quis expor porque conhece e 
sabe português, ou seja, é uma voz; com autoridade que controla o saber do português e 
de Libras, isto é, domina todo o universo simbólico, lingüístico, influenciando na 
formulação e julgamento de valores e de padrões culturais. Mas, ao mesmo tempo em que 
é posto como elemento chave na e da política de inclusão, ele encarna também esta 
dimensão política. Ele interpreta e versa. Os surdos, segundo alguns depoimentos ouvidos 
em sala de aula, dizem que o intérprete traduz o que quer e como quer. 
 
A IMPORTÂNCIA DE LIBRAS PARA A APRENDIZAGEM  

Claro que a importância de LIBRAS não reside apenas no e para o processo de 
aprendizagem escolar, ela é a expressão da identidade, do ser social e de cidadania do 
surdo. Mas, neste momento, restringindo-nos à escola, constatamos que 95,91% dos 
estudantes reconheceram que Libras ajuda na sua aprendizagem, e 97,14% dos 
professores tiveram a mesma opinião. Taxativamente, os professores dizem que o 
aluno surdo só aprende e aprende melhor se lhe for ensinado em Libras.  E mais, 
para a maioria dos professores (62,85%), o aluno surdo aprende mais com 
professores usuários de Libras do que com professores ouvintes e intérpretes37. 

De acordo com 16 pais, sobre um total de 43, eles consideraram que uma das 
principais dificuldades para a aprendizagem de seu filho reside no fato de professores não 
saberem Libras38.        
 
DISCRIMINAÇÃO  

Às dificuldades e problemas relatados soma – se a discriminação sofrida pelos 
alunos na escola, fato confirmada pelos pais e professores. A discriminação39 está 
presente como marca, estigma, seja na escola, seja na família, seja nos espaços públicos. 

                                                
37 Consultar, SUVAG, 2009. Questionários de Professores. Questão 97. 
38 Cf. SUVAG. 2009. Questionários de Pais. Questão 110. 
39  Ver na página 14 deste Relatório o conceito de cotidianidade utilizado. Sobre discriminação seguimos Heller, A 
(1992 pag.43), autora já citada naquela página.  
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De fato, 93,87% dos alunos surdos afirmaram já ter sofrido alguma discriminação, fato que 
é corroborado por 58,13% dos pais e por 62,85% dos professores.40 Discriminação que 
não é sentida apenas como uma intenção, atitude, mas como algo real, concreto.  

No âmbito escolar, segundo os alunos entrevistados, a discriminação é feita sob 
várias formas, por seus colegas de escola e até mesmo por professor e dirigentes, através 
de: ―Não ser aceito em escola de ouvinte‖; ―Não ser convidado para festa na escola‖; 
―Rejeição dos ouvintes na escola‖; ―Intérprete não dá atenção‖. 

Segundo os professores a discriminação se externa  em41·: ―Não ser aceito em 
escola de ouvinte‖; ―A falta de respeito ao surdo e à Língua dos sinais‖; ―Na hora de 
trabalhos em grupo o ouvinte não quer ficar junto do surdo‖; ―Alunos surdos não puderam 
participar de passeios da escola‖; ―Os próprios colegas discriminam. Eles não sabem 
Libras‖; ―Sofrem mangação, impaciência por parte dos ouvintes‖. 

Para os pais, na escola de seus filhos a discriminação se manifesta também por42·: 
―Não ser aceito em escola de ouvinte‖; ―Não ser convidado (a) para festa na escola;‖ ―Não 
ter escolas de qualidade para os (as) alunos (as) surdos (as); ―Ser chamado de mudinho‖. 
 
ESCOLA ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA. 

A escola e a escola inclusa carregam um simbolismo de oportunidade igualitária, de 
formação da socialização, de crescimento intelectual e de espaço de convivência social. 
Mesmo imbuídos de princípios e valores, pais e alunos se conduzem por um sentido de 
praticidade seja por ser a única e possível oportunidade real que, de fato, dispõem de 
acesso à educação na cidade, seja por a escola proporcionar um ambiente de 
sociabilidade.   

A escola, entre alternativas como família, amigos, igreja, é apontada pelos alunos 
como o espaço em que primeiro viram, aprenderam e mais gostam de usar Libras43. Foi 
na escola onde viram Libras pela primeira vez.  Sobre quem lhes ensinou Libras, o 
professor surdo, aparece em segundo lugar, logo depois dos amigos surdos. Por sua vez, 
o local em que mais gostam de usar Libras, a escola está incontestavelmente classificada 
em primeiro lugar (25 respostas afirmativas) bem distante de casa, igreja, shopping, rua.   

Com os amigos e colegas surdos, o estudante surdo encontra na escola o local 
ideal e espontâneo para conversar, fazer amizades, namorar, isso apesar de ser um 
espaço de discriminação. Falar livremente Libras na escola e em seus vários ambientes é 
parte de um processo histórico de construção, afirmação e visibilidade do surdo enquanto 
sujeito e membro de uma comunidade social.   

Refletindo sobre os dados da Tabela 5, eles legitimam, primeiramente, os aspectos 
acima sublinhados da escola inclusiva como espaço de sociabilidade. A inclusão escolar 
parece valer mais pelos desejos de superação de estigmas negativas, de discriminação, 
de exclusão. 
 
Tabela 4- Significado da inclusão escolar na visão de professores e pais.  
 

Quais as vantagens da escola de inclusão para os (as) surdos (as? Professore
s 

Pais 

A) Conviver com alunos ouvintes que não sabem Libras 19 14 
B) Conviver com professores que não sabem Libras    9 12 

                                                
40 Cf. Cf. SUVAG. 2009. Questionários de Estudantes, Questão 49, Questionário de Pais, Questão 54 e Questionário de 

Professores, Questão 55. 
41 Cf. SUVAG. 2009. Questionários de Professores. Questão 55 e Complemento. 
42 Cf. SUVAG. 2009. Questionários de Pais. Questões 101, 54 e Complemento  
43 Cf. SUVAG. 2009. Questionário de Estudantes. Questões 22, 30 e 33. 



 

 

C) Conviver com ouvintes em atividades extracurriculares  21 12 
D) Poder ensinar aos ouvintes a sua língua de sinais  27 26 
E) Ser aceito pelos ouvintes  20  
F) Não ficar isolado no gueto dos que falam Libras  23  
G) Aprender a viver como minoria  10  
H) Mostrar que surdo é igual ao ouvinte  25 
 I) Mostrar que surdo é capaz de aprender como ouvinte  28 
Não Respondeu  1 1 
Não Sabe  2 

 
             Tabela construída a partir de Suvag. 2009. Questionários de Professores e Pais. questões 98 e 91. 
44

 

 
 
REFLEXÕES PARA UMA CONCLUSÃO 

  Uma das primeiras conclusões da leitura dos dados dos questionários é uma 
impressão de impacto de que a inclusão escolar tem se tornado em procedimento e não 
em processo, em uma junção e em uma aglomeração, e não em um convívio de respeito 
à diferença, a criação de novos valores e de novas práticas sociais. 

Dois fatores são fundamentais para a compreensão em toda a sua abrangência da 
conclusão anterior. Primeiro, o surdo tem uma língua própria que não é aprendida e 
exercida em toda sua plenitude no ambiente escolar, e mais grave ainda pelos 
professores, em sua maioria. Como demonstrado, outras formas de comunicação, que foi 
definida como comunicação truncada, substituem Libras. Ora, tal procedimento revela 
uma desconsideração pelo aluno, pelo processo de elaboração, de transmissão e de 
aprendizagem de conhecimentos e de informações. A socialização do aluno não se 
completa ou se dá de maneira ineficaz. A presença do intérprete,quando há, independente 
da sua capacidade e abnegação pessoais, torna o processo de aprendizagem numa 
relação triangular no qual o aluno sempre está em segundo plano, pois, como já escrito 
anteriormente, este intermediador entre aluno e professor interpreta e versa. Que 
mutilação na e para a aprendizagem!   

Outros fatores decorrentes do não reconhecimento e uso de Libras na escola. 
Longe de uma atitude explicita, os efeitos existem e se fazem presentes no reforço do 
preconceito de que surdo é ―mudinho‖, ―faz macaquice‖. O uso de gestos quaisquer que 
podem ser feitos por qualquer um, ignora que as mãos que falam trazem sentimentos, 
conhecimentos, vivência, valores.  

A afirmativa de 54,28% dos professores entrevistados de que o aluno surdo 
atrapalha a atenção de outros alunos, desdiz na prática o que Paulo Freire afirmava: 
―quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender‖ (Freire, 2003: 23)   

As afirmações dos alunos de que ―aprende mais com professor surdo‖ e que a 
―inclusão discrimina‖ são mais do que frases, são avaliações e testemunhos reais, que os 
próprios professores confirmam ao declararem que Libras ajuda e facilita o processo de 
aprendizagem. 

O professor não saber falar Libras tem uma repercussão em todo o processo de 
aprendizagem, pois não se trata de uma simples, rápida e sucinta informação, mas de 
refletir, aprender a pensar abstratamente, conhecer e ampliar conhecimentos e 

                                                
44 As alternativas constantes das letras G e H não constam do Questionário de Professores. Um professor da Escola 
Rochael, assim se expressou: ”Da forma como a inclusão se apresenta, não vejo nenhuma (vantagem) para o surdo”. 
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desenvolver o raciocínio lógico e lúdico. Uma língua transmite sentimentos, expressa 
valores e padrões de comportamento de um grupo social e da sociedade em geral.  

A inclusão escolar ao colocar alunos surdos em uma mesma sala de aula com a 
maioria de colegas não falando Libras traz implícito um princípio de que a audição, a 
oralização, por serem predominantes na sociedade, deve ser também na escola. Essa 
prática da política de inclusão escolar atual coloca em xeque a sua base filosófica e 
pedagógica. 

Concomitante com as dificuldades embutidas na própria concepção e metodologia 
da inclusão escolar, a estrutura física da escola e as condições do exercício do magistério 
acrescem ainda mais as barreiras da aprendizagem do aluno surdo.  

Com efeito, dos 35 professores entrevistados, 33 deles ensinam em mais de uma 
escola e em mais de dois turnos45 e são professores que lecionam para surdos sem que 
antecipadamente tenha havida capacitação própria. Todos que lidam com educação e 
com jovens sabem das demandas e das necessidades de recursos pedagógicos próprios. 
Ora, se nem a escola proporciona aos seus professores condições físicas e pedagógicas, 
fácil é concluir a sobrecarga de trabalho e os problemas que se avolumam na atividade 
escolar.  
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RESUMO 

Apresenta-se neste artigo tão somente uma descrição do processo de elaboração, aplicação, apuração e 
divulgação da pesquisa, Figurações Culturais: Surdos na Contemporaneidade realizada de setembro de 
2008 a junho de 2009, realizada por professores e alunos do curso de Especialização em Estudos Surdos. 
Com esta descrição, síntese parcial da Parte I do Relatório Geral da Pesquisa entregue a Secretaria de 
Educação de Pernambuco visa-se relatar uma experiência de conhecer, compreender, interpretar e produzir 
conhecimentos sobre um grupo social, os surdos e proporcionar ao corpo discente uma nova e diferente 
alternativa de redação de monografia através da realização de uma pesquisa coletiva com a participação 
direta de professores e alunos.  
 
Palavras Chaves – educação de surdos,   ensino e pesquisa; estudos surdos; orientação de monografias.  

 
INTRODUÇÃO 

O curso de Especialização em Educação Especial: Estudos Surdos, proposto pelo 
Centro SUVAG de Pernambuco em convênio com a Universidade Santa Helena e  
subsidiado financeiramente pela Secretária Estadual de Educação, teve início em 
fevereiro de 2008 e foi concluído em junho de 2009.  

O corpo docente do curso era constituído  por 11 docentes com pós-graduação 
sendo um deles surdo graduação) e corpo discente de 52 alunos, na sua grande maioria 
professores da rede de educação do estado ou da prefeitura, sendo 05 deles surdos.  

A orientação pedagógica, a prática didática e a estruturação da grade curricular, 
foram concebidas e exercidas numa perspectiva interdisciplinar e calcadas numa visão de 
conhecer, compreender, interpretar e produzir conhecimentos coletivamente, buscaram 
responder ao desafio, tão bem plantado por Paulo Freire, de uma pedagogia cidadã.  

Com o objetivo de conhecer parte da realidade da vida do estudante surdo em 
Pernambuco e também para proporcionar ao corpo discente uma nova e diferente 
alternativa de redação da monografia, o Colegiado do Curso de Especialização em 
Educação Especial : Estudos Surdos propôs a realização de uma pesquisa coletiva com a 
participação direta de professores e alunos.  

Assim esta pesquisa nasceu não como extensão ou complemento do referido 
curso, mas como parte indispensável, como elemento constitutivo do refletir e do produzir 
novos conhecimentos sobre um grupo social, os surdos, possuidores de uma língua e de 
uma cultura próprias 
 Aliava-se à esta perspectiva pedagógica a falta de dados empíricos mais recentes 
sobre o surdo em Pernambuco. A última referência estatística sobre escolaridade, 
disponível em 2008, registrou 846 surdos freqüentando as escolas, conforme consta da 
Tabela 1, elaborada a partir do Censo Escolar de 2006. Esses dados constatam a 
presença de 789 alunos surdos na Região Metropolitana do Recife, sendo que 51,80% 
residem em cidades na Região Metropolitana Norte e 48,19% na Região Metropolitano 

                                                
46 Sociólogo. Pesquisador social. Doutor em Ciências Sociais. Assessor de Pesquisa do  Centro Suvag de Pernambuco; 

Coordenador da Pesquisa – Figurações Culturais; Surdos Na Contemporaneidade. 

 
47 Psicóloga. Mestre em Psicologia Social. Coordenadora de pesquisa e de Ações Culturais do Centro Suvag de 
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Sul. Chama igual atenção o fato de 60 dos 120 alunos  ou seja, 50%, da RMN, estarem 
em Olinda.   
  Apesar do caráter inicial, exploratório, sobretudo num cenário de grandes lacunas, 
esperava-se que o seu caráter investigativo e pedagógico permitisse um novo modelo de 
orientação de monografias que articulasse a pesquisa coletiva com o fazer monográfico 
individual. E pudesse, na medida em que apresentada, discutida por meio de seminários, 
ser incluída na agenda da Secretaria de Educação e dos movimentos dos surdos, além de 
preencher as lacunas do conhecimento, contribuir para a discussão do desenvolvimento 
de políticas públicas educacionais. 
 Foi neste quadro referencial que ela foi pensada, conhecer a vida familiar, social e 
cultural do surdo na Região Metropolitana do Recife, tendo como ponto de partida os 
alunos surdos da Rede Estadual de Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. Para 
ampliar o universo e, de certa forma, como primeiro passo de estudo comparativo, foram 
incluídos estudantes que estudam em uma escola para surdos, o SUVAG, e universitários 
surdos. 
 Convém sublinhar o aspecto inovador e desafiador da Pesquisa. Inovador na 
medida em que foi um projeto de construção coletiva entre professores e alunos do curso 
de especialização. Em outros termos, todos são pesquisadores. ―...a proposta de realizar 
uma pesquisa coletiva foi a metodologia mais democrática para que os surdos 
participassem numa posição diferenciada‖. .Longman,C. 2009, .pag. 21 Pensar 
coletivamente não significou nesta pesquisa tão somente pensar com várias pessoas, mas 
partilhar saberes, experiências e perspectivas. Desafiador porque o contexto da 
elaboração e concretização da pesquisa precisou ser estruturado, organizado e sinalizado 
para se alcançar os objetivos definidos, ou seja, definir os passos metodológicos e as 
formas de realização e conclusão 
  
JUSTIFICATIVA  

Num mundo de falantes qual o lugar e o espaço do Surdo? Como pode  surdo sair 
deste isolamento comunicativo, que se torna social48 e político, que o permita ser 
compreendido e respeitado na sociedade como sujeito de uma língua e não apenas 
qualificado como usuário de mímica? Além da função comunicativa, a aquisição e o uso 
de LIBRAS significam primeiramente Ser, construir sua identidade49, buscar suas 

raízes, reconhecer–se e reconhecer os ouvintes, e também estar numa sociedade como 
cidadão, como bem exprimiu em sua monografia uma das alunas surdas do curso ―A 
língua de sinais, não é a minha primeira língua, mas é a minha língua de cidadania‖.  
  A orientação pedagógica, a prática didática e a estruturação da grade curricular do 
curso de Especialização, já referido, e os objetivos e a metodologia da Pesquisa foram 
concebidos e exercidos numa perspectiva interdisciplinar e calcados numa visão de 
conhecer, compreender, interpretar e produzir conhecimentos coletivamente, buscando 
responder ao desafio, tão bem plantado por Paulo Freire, de uma pedagogia cidadã. 

Esta preocupação acadêmica não estava desconectada da recente presença no 
cenário nacional do Surdo enquanto sujeito social e político não englobado na concepção 
e na categoria geral de deficiente50, e portador de uma língua própria, LIBRAS. 

                                                
48 A psicóloga Contieri (2007 p. 20), em sua dissertação de mestrado, aborda “as condições da surdez como um 

fenômeno social”.  
49 Ver,Perlin, Gladis T.T. (1998),  Skliar, Carlos (1998), Stuart Hall 
50 O uso  de  “categoria  geral de deficiente” faz referência  à denominação geral usada tanto no senso comum como em 

documentos legais, que trata a todos com problemas de locomoção, visão, fala como deficientes O  termo “portador de 

deficiência”, substituindo “deficiente”,  é bem mais recente na literatura, na legislação e no senso comum, fruto de toda 
uma nova compreensão da alteridade.   



 

 

Significados tão bem apreendidos e explicitados por Carolina Longman: ―...a proposta de 
realizar uma pesquisa coletiva foi a metodologia mais democrática para que os surdos 
participassem numa posição diferenciada‖51.  

A escolha de uma pesquisa coletiva sobre a vida do Surdo na Região Metropolitana 
do Recife implicou em uma reflexão sobre: i) o que é uma pesquisa e uma pesquisa 
coletiva; ii) o que é Surdo, iii) de que Surdo se trata.      
 As discussões privilegiaram alguns textos que abordaram direta ou indiretamente 
os temas supracitados. O apoio básico foi a concepção de compreensão 
(perceber/compreender), estabelecida pelo sociólogo Pierre Bourdieu52, com seus 
substratos de ―representação complexa e múltipla53‖ e de ―reflexividade reflexa‖ 54 ; o 
conceito de narração (e da “figura do narrador”), apoiado em Benjamin(1985)  no seu 
célebre e fundamental escrito  ―O narrador‖, e também com  os conceitos de ―experiência‖, 
e de ―intercâmbios de experiência‖.     
  Sobre o Surdo e o Surdo em uma realidade concreta, no caso, em Pernambuco, as 
reflexões se ligaram aos temas da inclusão e do processo de aprendizagem, bem como 
das condições objetivas em que se produz e reproduz a vida social do surdo em família e 
em suas múltiplas sociabilidades. Retomou-se direta e indiretamente, o tema do espaço 
social, já presente no conceito de compreensão.  
 
OBJETIVOS  

 Objetivo Geral: ―Conhecer com maior abrangência e profundidade a situação 
educacional, social, econômica, cultural e política dos surdos, analisando as suas 
múltiplas experiências e apreender as suas expectativas de vida e de trabalho”.    
  Este objetivo foi viabilizado através da demarcação dos seus objetivos específicos 
visando estudar: a) Inserção dos surdos na família; b)Processo de aprendizagem dos 
surdos no ensino fundamental e médio;c) Experiências de sociabilidade; d)Expectativas de 
vida em relação ao trabalho e ao acesso às atividades culturais, sociais e políticas; 
e)Representações das novas identidades surdas; 
 Vale salientar que estes objetivos foram definidos a partir dos relatórios escritos  de 
grupos de trabalhos – professores e estudantes – reunidos em sala de aula com esta 
finalidade. 
 
PASSOS METODOLÓGICOS 

Os alunos surdos tiveram uma participação marcante desde o início da concepção, 
definição da metodologia e também da elaboração e aplicação dos questionários55. Estes 
foram elaborados e colocados, por um grupo de professor e alunos surdos, em formas 
lingüísticas e expressões de uso mais corrente utilizada pelos surdos. Na formulação das 
questões o grupo coordenado por um dos professores – surdo – do curso de 
especialização, cuidou para que houvesse as adaptações necessárias na semântica e na 
forma de abordagem específica de quem fala LIBRAS. Isto é, não bastou seguir as 
normas de elaboração de questões preconizadas em todos os procedimentos, mas de 
uma pesquisa feita também por surdos. 

                                                                                                                                                             
 
51 Longman,C. 2009, pag. 21. 
52

 Bourdieu,P.(coord). 1997 
53

 Idem, p..11. 
54

 Idem, p. 694. 
55Os alunos surdos foram entrevistados exclusivamente por professores surdos. Oa universitários surdos foram 

entrevistados por alunos ouvintes com domínio em LIBRAS. 
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 Em termos sintéticos, os questionários abriram caminhos para: pensarmos:  que 
mundo do surdo conhecemos?  Que mundo do surdo desejamos conhecer?   
 O estudante surdo foi a base da pesquisa a partir do qual foram construídos os 
demais interlocutores, ou seja, família e escola. Compreender essa complexa relação 
triangular implicou definir cada segmento em si e em sua interconexão. 

Um dos fatores determinantes para a seleção dos estudantes foi a escola com o 

maior número de estudantes surdos matriculados e cursando da 5ª a 8ª série do Ensino 
Fundamental e das três séries do Ensino Médio, critério também seguido para pais e 
professores.  

Para a escolha dos entrevistados, adotou-se o critério de amostragem de 15% do 
universo de estudantes surdos e professores da rede estadual de ensino, estendido esse 
mesmo critério para a escolha dos pais. 
 De acordo com os dados da Tabela 2, foram entrevistadas 135 pessoas, sendo 57 
estudantes, dos quais  49 estavam no Fundamental II e no Ensino Médio e  8 em 
faculdades;  43 pais, sendo 42 ouvintes e 1 pai surdo;  e 35 professores, sendo apenas 1 
(um) surdo. 
Tabela 2.  Universo dos Entrevistados por Grau de Ensino e por Escolas. 
 

Condição dos 
entrevistados 

ESCOLAS 

 Escola 1 Escola  
2 

Escola 3 Escola 4 Escola 
 5 
 

Total 

 ESTUDANTES 

Estudantes do  
Fundamental II 

 
11 

 
3 

 
10 

 
8 

 
4 

 
36 

Estudantes do Ensino 
Médio 

 
12 

 
1 

- - -  
13 

Universitários       8 

Sub-total 1 23 4 10 8 4 57 

 PAIS 

Pai Surdo     1 1 

Pais Ouvintes 2 1 1 1 1 6 

Mães Ouvintes 17 2 9 6 2 36 

Sub-total 2 19 3 10 7 4 43 

 PROFESSORES 

Professores Surdos    1  1 

Professores Ouvintes  
24 

 
2 

 
3 

 
2 

 
3 

 
34 

Sub-total 3 24 2 3 3 10 35 

 

Total Geral 66 9 23 18 10 135 

          Fonte: SUVAG. 2009. Questionários Estudantes, Pais e Professores. 

 
 Sempre na perspectiva pedagógica de conhecimento e interpretação da realidade a 
partir dos próprios sujeitos, foram utilizados os seguintes passos metodológicos: 

 Levantamento bibliográfico mais pertinente aos temas da pesquisa, que 
serviu tanto para a capacitação como para as duas fases da pesquisa;  

 Capacitação teórica e técnica com alunos do curso de especialização e com 
os professores orientadores; 

 Definição dos eixos da pesquisa; 

 Seleção do universo; 

 Elaboração do questionário; 

 Aplicação, coleta e análise dos questionários por todos os alunos; 
 O levantamento bibliográfico e a capacitação teórica foram feitos simultaneamente 
em todas as fases da pesquisa, justamente para alterar o padrão de concepção de 



 

 

pesquisa apenas como instrumental de coleta de dados e não como ―relação social‖ 56, 
que se faz também presente na parte empírica.    
 Se na fase anterior, a discussão foi conduzida para conhecer e definir o sujeito de 
uma pesquisa e sobre o próprio caráter da pesquisa, os procedimentos metodológicos, 
desenvolvidos nas disciplinas de Metodologia , subsidiaram, igualmente, as reflexões 
sobre eixos temáticos, universo, técnicas de coleta e de apuração.  
 A estrutura da pesquisa foi assentada em quatro eixos temáticos, conjugando 
objetivos gerais e específicos, para permitir a construção de questões comuns e 
apreender as questões mais particulares às categorias pesquisadas, bem como conduzir 
os alunos a escolherem temas para monografias mais focados na realidade sócio-cultural 
do surdo pernambucano: 
Eixo Temático 1:  Identidade, história, linguagem e constituição dos sujeitos surdos;  
Eixo Temático 2.  Vida cotidiana: os surdos em sua vivência social - em família, escolas, 
trabalho, associações e outros espaços de sociabilidade; 
Eixo Temático 3.  Língua de sinais e processos de aprendizagem; 
Eixo Temático 4.  Expectativas de vida e de trabalho.  
 Estes Eixos Temáticos aglutinaram diversas perspectivas de compreensão da vida 
do surdo em seus múltiplos aspectos, trazidos pela literatura consultada, por testemunhos 
em sala de aulas e seminários e também por perspectivas de análise do ponto de vista 
teórico e metodológico.  
 
UNIVERSO DA PESQUISA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

Sob a denominação de universo estão compreendidos os grupos sociais e  espaços 
e lugares físicos na cidade de Recife. 
 O estudante surdo foi a base da pesquisa a partir do qual foram construídos os 
demais vértices, ou seja, família e escola. Compreender essa complexa relação triangular 
implicou definir cada segmento em si e em sua interconexão. 
 Um dos fatores determinantes para a seleção dos estudantes foi a escola e 

aquelas com o maior número de estudantes surdos matriculados e cursando da 5ª a 8ª 
série do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio, critério também seguido 
para pais e professores. Estas escolas foram as mesmas de origem do corpo discente, 
isto é,  Barbosa Lima, Lauro Diniz, Rochael de Medeiros e Vidal de Negreiros da Rede 
Estadual de Ensino, e a Escola Educacional Bilíngüe SUVAG, uma ong. Para os pais, 
considerou-se a situação de pais surdos com filhos surdos, pais ouvintes com filhos 
surdos e pais surdos com filhos ouvintes.  
 Por sua vez, os universitários surdos escolhidos para integrar o universo da 
pesquisa, foram os que estavam em faculdades públicas e privadas de Recife e Olinda, 
sendo 4 surdos de universidade publica e quatro outros de faculdades privadas. 

Para a escolha dos entrevistados, adotou-se o critério de amostragem de 15% do 
universo de estudantes surdos e professores da rede estadual de ensino, estendido esse 
mesmo critério para a escolha dos pais. 
 A seleção dos entrevistados foi aleatória, isto é, em cada escola um estudante do 
Curso de Especialização assumiu a função de coordenador, cabendo-lhe, entre outras 
funções, a realização de um sorteio de nomes  de estudantes cursando as diversas séries 
do Fundamental II e Médio nos períodos diurnos e noturno e do sexo masculino e 
feminino. Os mesmos procedimentos de representação foram adotados para professores 
e pais. Quando houve coincidência de aluno e pai/mãe e de ausência de um dos 
entrevistados, outros nomes da lista de suplentes foram então convidados. 
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 De acordo com os dados da Tabela 2, foram entrevistadas 135 pessoas, sendo 57 
estudantes, dos quais  49 estavam no Fundamental II e no Ensino Médio e  8 em 
faculdades;  43 pais, sendo 42 ouvintes e 1 pai surdo;  e 35 professores, sendo apenas 1 
(um) surdo. 
 
ELABORAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

 As discussões coletivas para a elaboração dos questionários levaram em 
consideração que não sendo ele um amontoado de questões e de perguntas, deveria ser 
concebido dentro de uma perspectiva metodológica que orienta e dá sentido à pesquisa 
como um todo. Maria Jeane da Silva Lima (2009), aluna do Curso de Especialização, 
escreveu em sua monografia:        

            A nosso ver, o aspecto operacional tornou-se o coração do trabalho coletivo,  
porque o mesmo foi sendo construído pouco a pouco, de ―forma artesanal‖

57
 onde se 

viveu momentos de construção e desconstrução de experiências enquanto 
pesquisador, sentido a necessidade de incluir, na prática, outras aspectos teóricos 
próprios dessa vivência.(Lima, 2009)  

 Assim, as perguntas agrupadas e sob formas diferentes de elaboração buscaram 
responder a problemáticas já contidas nos objetivos e nos eixos temáticos. Em termos 
sintéticos, os questionários abriram caminhos para: que mundo do surdo conhecemos?  
Que mundo do surdo desejamos conhecer?  Questões que ensejaram reflexões, 
coletivamente discutidas, ou as seguintes ―polêmicas‖ como as denominou Longman, C 
(2009): - Como sobrevivem as famílias com surdos sem falar a Libras?; - O que nos 
ensinam os surdos?; - Por que discriminamos os surdos?; - Como é a socialização dos 
surdos na escola e na comunidade?;  

No cabeçalho de cada questionário constava  uma identificação própria através de 
uma ordem de letras relativas ao estabelecimento de ensino,  categoria social, e de um 
número seqüencial, assim formulados :  

 por escola, a primeira letra do nome:  B (Barbosa Lima);  L (Lauro Diniz); R 

(Rochael de Medeiros); S (SUVAG); V (Vidal de Negreiros);  e  U (universitário).  
 por categoria social de entrevistado : A (aluno);  E (educador, para professor, 

diferenciando-o de pais); P (pais); U (universitário). 
 por um número sequencial: 001 a 132   De 001 a 035 para educador; de 036 a 

079 para pais e de 080 a 132 para alunos. 
 As questões foram formuladas de três maneiras.  Uma primeira, com temas 
relacionados diretamente à vida do entrevistado. Ou seja, o entrevistado (a) deveria 
manifestar a sua opinião, sua interpretação com conhecimento objetivo ao tema 
questionado. Exemplos: Você usa LIBRAS?,  Você está satisfeito com o ensino da escola 
de seu filho? Você conversa com seu aluno surdo sobre o que é drogas?  
 A segunda forma de perguntas buscou apreender a interpretação do entrevistado 
sobre determinados fatos, acontecimentos, idéias que caracterizam e determinam a vida 
do surdo no ambiente envolvido pela pesquisa –  família, escola.  Exemplos: Onde seu 
filho gosta mais de usar LIBRAS? Você considera importante a inclusão do aluno surdo? 
Os seus alunos surdos sabem como prevenir a gravidez? 
 A terceira gama de questões de ordem mais abrangentes ou questões gerais. São 
formulações que não se referem diretamente ao entrevistado ou ao filho ou ao aluno. Mas, 
pedia-se a sua visão, a sua compreensão sobre um  problema em geral e não de seu caso 
específico .Por exemplo: Você acha que tem surdo que quer ser ouvinte? Na sua opinião, 
quais os problemas de sexo dos (as) jovens surdos(as)? Na sua opinião, há intérpretes 
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 Termo utilizado pela Profa. Teresa Barreto Campello durante as aulas de Metodologia quando se referia 
ao processo de elaboração da pesquisa.  



 

 

para surdos nos hospitais, delegacias, postos de atendimento de saúde e em outros locais 
públicos?. 
  

REALIZAÇÃO   
A realização da pesquisa exigiu uma sistemática estruturada na participação de 

todos os estudantes do Curso de Especialização na aplicação, coleta e apuração dos 
questionários. Foram formadas duplas de entrevistadores, um com a função de 
observador e outro, de interlocutor. Tal método teve como finalidade o preenchimento do 
questionário e de anotações, a exemplo de ―caderno de campo‖ usado pelos etnólogos, 
sobre o contexto do desenvolvimento da aplicação do questionário. Todos os estudantes 
surdos do 1º e 2º graus foram entrevistados por estudantes surdos que faziam o curso de 
Especialização,  Esta exigência não foi seguida para os universitários surdos , que foram 
entrevistados por alunos ouvintes com domínio em LIBRAS. 
 
APURAÇÃO e TOTALIZAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS   

Seguindo a mesma prática didática das fases anteriores, o processo de apuração e 
totalização dos questionários foi precedido de uma reflexão metodológica sobre o 
significado de dados e sobre os procedimentos que deveriam ser usados. Como 
prosseguimento, cada dupla de entrevistador  se integrou a um grupo maior por escola, 
conjuntamente com  um professor do Curso de Especialização, para realizar a apuração, 
revisão e totalização por questionário. 

A totalização final de todos os questionários por escola ficou sob a responsabilidade 
do coordenador da Pesquisa e foi estruturada levando em consideração os itens, comuns 
a todos os três questionários – estudantes, pais e professores e a partir dos quais os 
alunos escolheriam as questões para a monogafia: Identificação do entrevistado; 
Condição de ser surdo; LIBRAS: representação, aprendizagem e uso; A escola.: infra-
estrutura física, aprendizagem, disciplinas; A família; Cultura surda; Instrução, cultura e 
Lazer; Informática (conhecimentos e uso); Situação social, econômica e política; 
Sociabilidade; Sobre os surdos em geral; Trabalho: condições, remuneração.  
 
CONCLUSÃO 

 Neste foi descrito o processo de elaboração e execução da Pesquisa Figurações 
Culturais: surdos na contemporaneidade.  

 Esta Pesquisa teve um caráter pioneiro por ter sido elaborada e realizada num 
processo coletivo de reflexão e de ação com professores e alunos. As vantagens 
pedagógicas foram inúmeras e se refletiram no próprio curso de Especialização e na 
redação das monografias. Das 52 monografias escritas, seguindo as normas da ABNT e 
da Faculdade Santa Helena, e apresentadas e defendidas, em uma série de seminários 
abertos a todos, os temas escolhidos, abaixo sintetizados, foram: História e memória; 
Libras; Resistências à Diferença; Cultura surda; Surdo na Sociedade; Inclusão 
educacional/escolar; Processo de aprendizagem; Escola :formação e aprendizagem; 
Universitário surdo 

Vale salientar que a inclusão escolar teve um lugar de destaque como problemática e 
em número de monografias. 
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RESUMO 
 
O trabalho em pauta é fruto de uma experiência vivenciada no desenvolvimento do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), realizado no Colégio Atheneu Norteriograndense – Natal/RN. Visa construir 
recursos didáticos de natureza lúdica voltados para a aprendizagem do(a) aluno(a) surdo(a), cego(a), 
ouvinte e vidente na sala de aula de Espanhol como Língua Estrangeira (E/LE) e busca, na compreensão da 
escola como um espaço de inclusão de  identidades diversas, ampliar a percepção destes com relação ao 
direito a diferença. O desenvolvimento de oficinas de construção de materiais caracteriza a primeira parte do 
projeto, tendo como complemento a realização de atividades como palestras, minicursos, aulas de campo, 
debates sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), o sistema de escrita e leitura Braille, despertando 
também a importância do reaproveitamento do lixo utilizado para a confecção dos jogos, junto ao docente 
supervisor e mediador da disciplina de Língua Espanhola. A aplicação desse material nas aulas de espanhol 
do colégio em questão constituirá a outra etapa do projeto. Pretende-se, pois, resignificar o papel do lúdico 
no ensino, possibilitando ao educando incluir-se ativamente no espaço escolar. 
 

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem de E/LE. Atividades lúdicas. Direito a diferença.  
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INTRODUÇÃO 

A regulamentação do ensino de LIBRAS a partir do de creto 5.626/05 determina que as pessoas 
surdas qualificadas tenham prioridade para exercer a docência da disciplina da língua citada. Sendo assim, 
a escolha de professores ouvintes para o ensino da LIBRAS só pode ser compreendida por razões 
econômicas. Não estamos tra tando de uma oposição entre a comunidade surda e a ouvinte. O que 
queremos discutir é a qualidade do ensino deLIBRAS, pois existem professores ouvintes em sala de 
aula que não sabem se comunicar em LS e este é um fato conhecido da Comunidade Surda. 

 
METODOLOGIA 

Eu, Larissa, enviei e-mails para colegas surdos da graduação em Letras/LIBRAS (UFSC, Pólo-
UFBA), amigos e Associações de Surdos de todo o país e obtive informação sobre as IES que oferecem a 
LIBRAS como disciplina. Além disso, complementei a pesquisa com o auxílio de buscadores da internet e 
mais a aplicação de um que stionário elaborado para professores e outro para alunos. Os professores 
puderam optar entre responder por escrito ou de modo sinalizado em LIBRAS. As respostas sinalizadas 
foram filmadas mediante autorização prévia e trascritas com auxílio de intérpretes. Alguns questionários 
respondidos foram enviados por e-mail, outros foram devolvidos em papel impresso. As perguntas deste 
questionário foram utilizadas como roteiro de entrevista semi-aberta no caso dos professores que optaram 
responder em LIBRAS. O conjunto destas respostas foi efetivamente considerado como um entrevista, 
devido às pequenas variações na forma de perguntar, bem como nas respostas obtidas. Os dados foram 
processados e interpretados com a ajuda do pesquisador Omar Barbosa Azevedo e do intérprete Roberto 
César R. Costa. 

 
ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS 

 
 

 Preferência  por  docentes  surdos  ou  ouvintes 
 

   Preferência  por professor 
 

   surdo 
 

 27.6%  
Preferência  por professor  

  

22.0%  

  ouvinte  

    

   Não  respondeu 
 

   Resposta  imprecisa 
 

30.4%  15.6% 
Única  experiência  

4.4%   
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Preferência dos alunos pelo trabalho de docentes surdos ou ouvintes 

 
Elaborado a partir das respostas às perguntas 4 e 5   do questionário dos alunos 

 
Só é possível comparar a opinião daqueles que já foram alunos de professores 

surdos e ouvintes. 15,6% prefere o ensino dos professores surdos. Apenas 4,4% 

prefere o ensino dos professores ouvintes. 
Opinião de um alun@ que respondeu a este questionário: 

 
Defendo que com um professor surdo o aprendizado émaior, pois a 
convivência ajuda muito .O ensino de LIBRAS realizado por surdos torna a aula 
mais interessante pelo fato da curiosidade em conviver com um surdo e aprender 
sua linguagem. [...] Na minha opinião, o que enriquece a aprendizagem é o fato 
de você saber (conhecer) comoé a vivência dessa pessoa. 

 
(Alun@ de um curso de Pedagogia, grifos nossos) 

 
ENTREVISTA COM MARIANNE STUMPF (Coordenadora do curso Letras/LIBRAS) 

 
Algumas  instituições  preferem  ouvintes,    mas  eu  não  concordo,  acho  que  os  ouvintes  que  
ensin am 

 
LS não podem ser escolhidos de forma aleatória, é p reciso um bom nível 
lingüístico, acho que os ouvintes podem seguir outro caminho tipo 
intérpretes. Os profissionais surdos devem conhecer as regras instituições para 
contratação (ementa, metod ologia, gramática, formação) e isto deve ser feito de 
forma racional. Posso perceber como é ensino do ouvinte suas expressões e suas 
metodologias, nunca presenciei uma aula dada por ouvinte, mas sei aquele que 
não mantém um contato com surdos e com suas associações, etc. não tem 
habilidade para ensinar a LIBRAS tão bem quanto nós. (grifos nossos) 

 
Concordamos com a Dra. Marianne Stumpf: professores ouvintes que não 

conhecem a cultura, a comunidade e a identidade surdas, não po dem e não devem 
ensinar LIBRAS. Vale ressaltar que os alunos que já foram ensinados porprofessores 
ouvintes e surdos, sabem que o ensino de LIBRAS do professor surdo é 
melhorporque além de conhecer a língua, sabem como ensiná-la de forma comunicativa e 

em contexto social. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para ser professor de LIBRAS, uma pessoa surda ou ouvinte, precisa dominar os 
elementos fundamentais da Cultura Surda, assumir e respeitar os valores básicos da 
Comunidade Surda. É importante que os diretores da IES compreendam a natureza da 
LIBRAS e o propósito desta disciplina na formação profissional dos cursos em q ue ela é 
obrigatória. É um absurdo que qualquer pessoa possa ministrar o ensino da LIBRAS 
só porque tem títulos acadêmicos. É por causa de um ensino deficitário que muitos 
alunos não aprendem a LS, mal fazem idéia de qual é o objetivo da disciplina e não 
chegam a ultrapassar o léxico das saudações sociais ―OI‖, ―TUDO BEM‖, etc. Quem é que 
aprende apenas good morning ao estudar a língua inglesa? Um aprendizado que não se 
consolide em habilidades com unicativas mínimas é inaceitável. É evidente que os 
alunos têm que se aprofundar até que possam ter alguma autonomia comunicativa 



 

 

com pessoas surdas. Entendemos que somente atingindo a autonomia comunicativa 
estes profissionais entenderão a importância de con hecer a LIBRAS para que eles se 
comuniquem com as pessoas surdas. 
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DA EJA 
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RESUMO 
Este ensaio visa descrever uma vivência em uma turma que possui estudantes surdos e ouvintes de uma 
Escola Estadual da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) em João Pessoa-PB. Frente aos 
desafios da ínfima carga-horária e da inexistência de laboratórios, foram planejadas ações pedagógicas 
utilizando materiais alternativos para uma melhor elucidação de conteúdos químicos coadunados com os 
conceitos biológicos. Contudo, pesquisas denunciam problemas no ensino destas disciplinas, devido aos 
altos níveis de abstração. Portanto, a metodologia foi organizada considerando: a interdisciplinaridade, a 
contextualização e a diversidade cultural e linguística, ao agregarmos a experimentação química com 
construtos biológicos e recursos visuais. Os últimos foram avaliados como parte relevante da didática, pois 
os educandos surdos receberam as informações em uma abordagem apropriada, numa alternativa 
pedagógica que reconhece a percepção viso-espacial e a comunicação em LIBRAS. Assim sendo, a aula 
sobre álcool se iniciou com a apresentação de animações sobre o funcionamento de um Bafômetro e, 
prontamente, houve a demonstração de um Bafômetro Alternativo produzido pela equipe, a partir de insumos 
de baixo valor financeiro e fácil obtenção. Em seguida, ocorreu uma breve explanação sobre a Lei Seca e os 
efeitos do uso excessivo de álcool para o organismo humano. O alunado logo deflagrou um debate, 
originando uma troca de experiências que foi vivaz e intensa. Corroborando assim, para que os discentes 
surdos tivessem ―voz‖ em todas as fases da aula. Vale aduzir que o instrumento de pesquisa usado foi o 
questionário para registro das opiniões dos discentes sobre o presente trabalho. 
 
 

Palavras-chave: Visualidade; Interdisciplinaridade; Contextualização; Educação de Surdos. 
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AÇÕES EM PROL DA PERMANÊNCIA DO ALUNO NA EaD: A EXPERIÊNCIA DO 
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RESUMO 
O presente trabalho relata as ações praticadas para a permanência do estudante de Graduação Bacharelado 
e Licenciatura em Letras-Libras na modalidade de EaD Pólo IFRN. O curso de graduação Letras-Libras foi 
criado em 2006, para atender à necessidade de formação de profissionais qualificados para trabalhar na 
educação de surdos (Licenciatura) e Tradutores/Intérpretes de Libras (Bacharelado). Em cada edição do 
vestibular, foram oferecidas 60 vagas, sendo 30 para cada curso. Dos 55 candidatos aprovados no Pólo 
IFRN, 30 foram para a Licenciatura (todos surdos) e 25 para o Bacharelado (todos ouvintes). O Curso tem 
duração de 4 anos, e, durante esse tempo, faz-se necessário que a equipe do Pólo, constituído por: 
Coordenação geral, professores e tutores, estes últimos mais próximos dos alunos, estabeleçam atividades 
que promovam a interatividade e auxilie o aluno a prosseguir seus estudos. As ações tomadas pelo Pólo 
IFRN envolvem o atendimento particular (chamado plantão) no qual o aluno se dirige ao pólo e encontra um 
profissional do curso (geralmente, um intérprete) para atendimento em horários predeterminados, e 
atendimento coletivo dos alunos (chats, MSN, fóruns), bem como respostas rápidas a solicitações dos alunos 
(no máximo 24 horas), se não for possível a solução de imediato, faz-se através de requerimento. Outro fator 
facilitador para o aluno é a Presença da Coordenação local nos Encontros Presenciais com toda a sua 
equipe: tutores, intérpretes e apoio técnico. Em cada encontro, antes das aulas, é proporcionado pela 
coordenação espaço para os alunos colocarem suas inquietações. Outra estratégia encontrada pela equipe é 
o planejamento e preparação que se dá na quinta-feira que antecede aos encontros presenciais, reuniões 
essas que ajudam a manter a unidade das ações que serão realizadas no Pólo. Tais ações apóiam a 
permanência do estudante e auxilia em seu processo de ensino-aprendizagem. 
 
Palavras-chave: EaD; Letras-Libras, Permanência. 
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LÍNGUA MATERNA DESENVOLVIDA NA CRIANÇA SURDA 

 
Isaack Saymon Alves Feitoza Silva¹ 

 
RESUMO 

Podemos classificar a língua como: Língua Materna (aquele ensinada pela mãe) e Língua Natural (aquela 
adquirida na interação com os outros).A língua natural dos surdos é motora visual e sua aprendizagem no 
processo da própria língua LIBRAS-(Língua Brasileira de Sinais) dos surdos, a relação dos pais ouvintes 
entre os surdos, o processo na língua materna português,a relação dos pais surdos entre os surdos e o 
processo na língua materna LIBRAS, no desenvolvimento das crianças surdas, no aprendizado e adaptação 
das crianças e no ensino da língua materna: concepções de linguagem e de língua; o contínuo escuta > fala 
> leitura > escritura, estudos na área da Lingüística que tratam de Libras e seu ensino como língua materna., 
aquisição/aprendizado de LIBRAS passa por uma ou mais destas três abordagens de educação: o oralismo, 
a comunicação total ou o  bilingüismo.  
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RESUMO 
Este resumo aborda a utilização do Bilinguismo como instrumento viabilizador da inclusão do aluno surdo na 
escola. Apesar da Lei Nº 10.436 de 24 de abril de 2002, regulamentar o direito à acessibilidade comunicativa, 
―o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), como um meio de comunicação objetiva e de 
utilização corrente pelas comunidades surdas do Brasil‖, a inclusão da pessoa surda em nosso país 
apresenta-se como um grande desafio, tendo um longo caminho a ser percorrido. Nesse contexto surgem 
muitas inquietações com relação as práticas educativas que respondem as necessidades do aluno surdo. 
Nesse sentido discutiremos o Bilinguismo  como um modelo educacional, que busca inserir o aluno no 
processo educativo tendo por base os conhecimentos adquiridos por meio da LIBRAS, como meio básico 
para que aprenda a língua portuguesa. Utilizamos como metodologia a pesquisa qualitativa, em fontes 
bibliográficas e em outras fontes de informação pertinentes ao assunto (artigos científicos e documentos 
legais). Concluímos, ressaltando que a educação bilíngüe é essencial para garantir o acesso e melhor 
compreensão dos conteúdos escolares, bem como a inclusão do aluno surdo na escola e na sociedade como 
um todo.   
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