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Realização:
FAPAZ Eventos Científicos e Culturais Ltda. – ME
CEFOP – Centro FAPAZ de Ensino e Formação de Professores
Coordenador dos Eventos: José Flávio da Paz – Doutorando em Educação
http://lattes.cnpq.br/5717227670514288
Coordenador Adjunto: Néstor Raúl González Gutiérrez – Doutorando em Educação
http://lattes.cnpq.br/9094524647914374
Comissão Científica
Adriana de Vasconcelos Torres (SME de Natal-RN)
Adriana Gláucia Lopes de Castro (Estácio/Fatern)
Ana Claudia Long (UFSC)
Antonia Zélia de Assis Dantas (Instituto de Educação Superior Pres. Kennedy)
Clovis Batista de Souza (UTFPR / GEPEFOP / UNIOESTE)
Dulcilene Saraiva Reis (APPIS/ E.M.E.I.E.F. Bilíngue Porto Velho-RO)
Elizete Olinto Ferreira dos Santos (ASDEF/IFPB)
Elton Cantacini (UNIBEM)
Evangelina Maria de Brito Faria (PROLING/UFPB)
Franselma Fernandes de Figueirêdo (UVA)
Gisele Maciel Monteiro Rangel (IFRS)
Gladis Perlin (UFSC)
Gorete Maria de Lacerda (Fac. Eficaz)
Hegon Henrique Cardoso Favacho (SEMEC de Macapá-AP)
Iluska Cláudia Medeiros (Fac. Eficaz)
Iva Alves da Costa (UNIP)
Jacir Cordeiro de Souza (SME de Campina Grande-PB)
Janeina do Nascimento Lima (FAFICA/ FABEJA)
Janiele Espindola de Melo (SMEEC de Santa Cruz do Capibaribe-PE)
José Arnor de Lima Júnior (UFRN/ASNAT)
José Flávio da Paz (CEFOP-FAPAZ/Estácio-Fatern)
José Ildon Gonçalves da Cruz (SME de São Bernardo do Campo-SP)
Josioneide Nunes de Lima (APILRN)
Juliana Fernandes Montalvão Mateus (Fac. Eficaz)
Kátia Michaele Fernandes Conserva (IFPB)
Kledson de Albuquerque Alves (UFPB)
Lidinéia Alves Cerqueira Barreiros (IFBaiano)
Luis Eduardo Pascagaza Ortiz (USTa - Colômbia)
Marcia Aparecida da Silva (MOVECS)
Marco Aurelio Rocha di Franco (FURG)
Maria Gorete de Medeiros (UFPB)
Maria Marta Oliveira Coelho (SMEEC de Santa Cruz do Capibaribe-PE)
Mercia Andreza Pereira da Silva (MOVECS)
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PROGRAMAÇÃO
Quinta-feira – 06 de junho de 2013
14 às 18h
19h
19h30

Credenciamento
Cerimônia de Abertura
SILÊNCIO
Conferência de Abertura:
TRAJETÓRIA ESCOLAR: O OLHAR DO
UNIVERSITÁRIO SOBRE O ENSINO SUPERIOR.

SEBASTIÃO ARAÚJO ALVES DAS GRAÇAS - UERN

SURDO

Prof. Ms. JOSÉ ILDON GONÇALVES DA CRUZ
Mestrado em Educação pelo Centro Universitário Moura Lacerda;
Professor do Secretaria de Estado da Educação de São Paulo e Diretor
Escolar na Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo-SP

COMUNICAÇÕES ORAIS

AUTORES

VESTIBULAR ADAPTADO PARA CURSO DE LETRAS/LIBRAS
VIRTUAL: COMO SUPERAR EFEITO CONTRÁRIO AO
PROPÓSITO DE BENEFICIAR A PERFORMANCE DO
CANDIDATO SURDO
INCONSISTÊNCIA NA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCRITAS
DO UNIVERSITÁRIO SURDO: ESCLARECIMENTOS E
SUGESTÕES DE MELHORIAS
TRADUÇÃO DE CONTEÚDOS CURRICULARES E PRODUÇÃO
DE MATERIAL DIDÁTICO EM LIBRAS

JACIR CORDEIRO DE SOUZA - Professora de Campina Grande-PB
KLEDSON DE ALBUQUERQUE ALVES – Universidade Federal da Paraíba
MARIA GORETE DE MEDEIROS – Universidade Federal de Campina
Grande
KLEDSON DE ALBUQUERQUE ALVES - Universidade Federal da Paraíba
MARIA GORETE DE MEDEIROS - Universidade Federal de Campina
Grande
KÁTIA MICHAELE FERNANDES CONSERVA
SANDRA MARIA DINIZ OLIVEIRA
ELIZETE OLINTO FERREIRA DOS SANTOS
IFPB - Instituto Federal de Educação da Paraíba
LIDINÉIA ALVES CERQUEIRA BARREIROS - IFBaiano - Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Feira de Santana - BA
TATIANE APARECIDA ROCHA - UDE - Universidad de la Empresa –
Uruguai

Sexta-feira – 07 de junho de 2013 – 14 às 18h30
14h

14h20

14h40

15h
15h20

A INCLUSÃO DO SURDO NAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO
SUPERIOR NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
A LEITURA DE UM MUNDO SURDO: APRESENTAÇÃO E
ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA DE CAMPO

INTERVALO
15h
16h

16h20
16h40
17h

17h20

18h

19h30

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA E DO PROFISSIONALISMO DO
INTÉRPRETE PARA A AQUISIÇÃO DO CONHECIMENTO DA
PESSOA SURDA
ANÁLISE LINGUÍSTICA E COGNITIVA DO ALUNO SURDO:
UMA EXPERIÊNCIA NA SALA DE AULA INCLUSIVA
FORMAÇÃO DO INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS:
HABILIDADE E COMPETÊNCIA
TRADUÇÃO COMENTADA DO ARTIGO: PEDAGOGIA VISUAL /
SINAL NA EDUCAÇÃO DE SURDOS DE ANA REGINA
CAMPELLO
A HISTÓRIA DOS SURDOS GAÚCHOS CONTADA PELAS
FOTOGRAFIAS: UM OLHAR SOBRE POLÍTICA, EDUCAÇÃO E
RECREAÇÃO.

TATIANE APARECIDA ROCHA - UDE - Universidad de la Empresa –
Uruguai

EDUCAÇÃO DE SURDOS NA PERSPECTIVA BILINGUE: UMA
PROPOSTA PARA O RIO GRANDE DO NORTE

FRANSELMA FERNANDES DE FIGUEIRÊDO – UVA - Universidade
Estadual Vale do Acaraú.

IVA ALVES DA COSTA - UFPB – Universidade Federal da Paraíba
IVA ALVES DA COSTA - UFPB – Universidade Federal da Paraíba
SANDRA MARIA DINIZ OLIVEIRA - IFPB - Instituto Federal de Educação
da Paraíba
GISELE MACIEL MONTEIRO RANGEL - IFRS - Campus Rio Grande
MARCO AURELIO ROCHA DI FRANCO - Universidade Federal de Rio
Grande - FURG

Conferência:
EDUCAÇÃO DE SURDOS, PROFESSORES BILÍNGUES E
INTÉRPRETES DE LÍNGUA DE SINAIS EM FOCO – realidades e
perspectivas.
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Prof. Dra. RONICE MULLER DE QUADROS
Doutorado em Linguística e Letras pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul. Pós-doutorado na University of
Connecticut e Gallaudet University. Professora Associada da
Universidade Federal de Santa Catarina.
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Sábado – 08 de junho de 2013 – 08 às 12h
08h

08h20
08h40
9h00

TÍTULO DO TRABALHO

AUTORES

SISTEMATIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO
INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS EM
LATINO AMERICA
PROCESO Y DESARROLLO DEL BILINGUISMO
EM COLOMBIA
A LEI DE LIBRAS DESMASCARADA NA
EDUCAÇÃO DE SURDOS
SER SUJEITO SURDO

NÉSTOR RAÚL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ - UNC – Universidad Nacional de Córdoba Argentina
LUIS EDUARDO PASCAGAZA ORTIZ - Universidad Santo Tomas - Colômbia
CLOVIS BATISTA DE SOUZA - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
ANA CLAUDIA LONG - Universidade Federal de Santa Catarina
GLADIS PERLIN - Universidade Federal de Santa Catarina

9h40
10h20

10h40

11h

11h20

11h40

12h
12h20

14h30

INTERVALO
REFLEXÃO SOBRE AVALIAÇÃO ESCOLAR E
FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR: CONCEPÇÕES
E DESAFIOS
O INTÉRPRETE DE LIBRAS: PROFISSIONAL
IMPORTANTE NO PROCESSO EDUCACIONAL
DO ALUNO SURDO.
LIBRAS
COMO
UM
INSTRUMENTO
NORTEADOR NO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM DO SUJEITO SURDO
O SURDO NA UNIVERSIDADE: SUA
PERMANÊNCIA
E
AQUISICÃO
DO
CONHECIMENTO
A SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS:
INSTRUMENTO
COMPLEMENTAR
DE
APRENDIZAGEM PARA O ALUNO COM
SURDEZ
ADAPTAÇÃO CURRICULAR: INCLUSÃO DE
ALUNOS SURDOS NO ENSINO REGULAR
O PERCURSO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DA
PESSOA SURDA NO RIO GRANDE DO NORTE
E A REESTRUTURA DOS SERVIÇOS DE
ATENDIMENTO: DIFICULDADES E AVANÇOS

JANIELE ESPINDOLA DE MELO – Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Santa
Cruz do Capibaribe - PE
MERCIA ANDREZA PEREIRA DA SILVA - Coordenadora de Educação Especial na
Secretaria de Educação do Município de Santa Cruz do Capibaribe – PE
MARCIA APARECIDA DA SILVA - Movimento Evidenciando a Cultura Surda
MARIA MARTA OLIVEIRA COELHO - Movimento Evidenciando a Cultura Surdo-PE

ELTON CANTACINI - Mairinque – SP
RUTH QUEIROZ DE MEDEIROS – Subcoordenadoria de Educação Especial Secretaria
Estadual de Educação - SUESP/SEED-RN

Conferência:
A
PARTICIPAÇÃO
DOS
MOVIMENTOS SOCIAIS JUNTO À
COMUNIDADE SURDA DE PORTO
VELHO

15h30
16h

MARCIA APARECIDA DA SILVA - Movimento Evidenciando a Cultura Surda
MERCIA ANDREZA PEREIRA DA SILVA - Coordenadora de Educação Especial na
Secretaria de Educação do Município de Santa Cruz do Capibaribe – PE
JANEINA DO NASCIMENTO LIMA - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de CaruaruPE- FAFICA e da Faculdade de Formação de Professoras de Belo Jardim-PE – FABEJA.

INTERVALO
Mesa-Redonda:
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO
INTÉRPRETE / TRADUTOR E DO
DOCENTE DE LIBRAS NO RIO
GRANDE DO NORTE: PASSADO,
PRESENTE E FUTURO.

Profa. Mnda. DULCILENE SARAIVA REIS
Mestranda em Educação pela Universidade Federal de Rondônia, Especialista em Educação
Especial com ênfase em Deficiência Auditiva/UNIRON. Professora do Estado de Rondônia e
Coordenadora Pedagógica da E.M.E.I.E.F. Bilíngue Porto Velho (1ª Escola Bilíngue de Rondônia,
inaugurada no dia 12 de abril/ 2013). Diretora de Assuntos Pedagógicos da Associação de
Professores, Parentes, Amigos e Intérpretes dos Surdos de Rondônia - APPIS.

Prof. Esp. JOSÉ ARNOR DE LIMA JÚNIOR
Especialista em Libas: docência, tradução/interpretação e proficiência pela Faculdade Estácio do
Rio Grande do Norte - Campus Fatern. Presidente da ASNAT - Associação de Surdos de Natal e
Professor da UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Prof. Dndo. JOSÉ FLÁVIO DA PAZ
Doutorando em Educação - WIU/USA. Professor e Coordenador do Curso de Especialização em
Libras da Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte - Campus Fatern. Diretor do CEFOP/FAPAZ e
Diretor de Educação e Cultura da APILRN - Associação dos Profissionais Intérpretes e Tradutores da
Língua Brasileira de Sinais do Rio Grande do Norte.
Profa. Esp. JOSIONEIDE NUNES DE LIMA
Especialista em Libas: docência, tradução/interpretação e proficiência pela Faculdade Estácio do
Rio Grande do Norte - Campus Fatern. Intérprete de LIBRAS da Câmara de Vereadores de Natal e
da TV Câmara. Presidente da APILRN - Associação dos Profissionais Intérpretes e Tradutores da
Língua Brasileira de Sinais do Rio Grande do Norte.

17h30
18h

Cerimônia de Encerramento
Entrega dos Certificados
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SILÊNCIO

Vejo o sol!
Tão reluzente no orvalho da manhã.
A libélula beijando a flor!
Só não ouço a algazarra dos pardais,
o infortúnio levou a minha voz,
mas nada disso me impede de te amar.
Não! não me prive desse olhar
que mais perece uma noite sem luar
e tão repleta de estrelas.
De uma em uma o poeta
vai catando as palavras
e nem mesmo assim, talvez
conseguiria a expressar
a imensidão do seu amor.
Eu queria ter a voz por um segundo,
só o tempo de dizer o quanto te amo.
E depois me calaria para sempre.
Bastaria só ouvir,
a palpitar teu coração.
das minhas mãos brotam palavras,
do meu silêncio uma canção!
Sebastião Araujo.
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SUMÁRIO
CONFERÊNCIAS
TRAJETÓRIA ESCOLAR: O OLHAR DO SURDO UNIVERSITÁRIO SOBRE O ENSINO SUPERIOR.
EDUCAÇÃO DE SURDOS, PROFESSORES BILÍNGUES E INTÉRPRETES DE LÍNGUA DE SINAIS EM FOCO –
REALIDADES E PERSPECTIVAS.
A PARTICIPAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS JUNTO A COMUNIDADE SURDA DE PORTO VELHO.

MESA-REDONDA
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO INTÉRPRETE/TRADUTOR E DO DOCENTE DE LIBRAS NO RIO GRANDE DO
NORTE: PASSADO, PRESENTE E FUTURO.

SESSÕES DE COMUNICAÇÕES COORDENADAS
VESTIBULAR ADAPTADO PARA CURSO DE LETRAS/LIBRAS VIRTUAL: COMO SUPERAR EFEITO CONTRÁRIO
AO PROPÓSITO DE BENEFICIAR A PERFORMANCE DO CANDIDATO SURDO.
JACIR CORDEIRO DE SOUZA/KLEDSON DE ALBUQUERQUE ALVES/MARIA GORETE DE MEDEIROS - págs. 9 - 17

INCONSISTÊNCIA NA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES
ESCLARECIMENTOS E SUGESTÕES DE MELHORIAS.

ESCRITAS

DO

UNIVERSITÁRIO

SURDO:

KLEDSON DE ALBUQUERQUE ALVES/MARIA GORETE DE MEDEIROS/JACIR CORDEIRO DE SOUZA - págs. 18 - 23

TRADUÇÃO DE CONTEÚDOS CURRICULARES E PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EM LIBRAS.
KÁTIA MICHAELE FERNANDES CONSERVA/SANDRA MARIA DINIZ OLIVEIRA/ELIZETE OLINTO FERREIRA DOS SANTOS - págs. 24 - 27

A INCLUSÃO DO SURDO NAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE
SANTANA.
LIDINÉIA ALVES CERQUEIRA BARREIROS - págs. 28 - 40

A LEITURA DE UM MUNDO SURDO: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA DE CAMPO.
TATIANE APARECIDA ROCHA - págs. 41 - 67

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA E DO PROFISSIONALISMO DO INTÉRPRETE PARA A AQUISIÇÃO DO
CONHECIMENTO DA PESSOA SURDA.
TATIANE APARECIDA ROCHA - págs. 68 - 78

ANÁLISE LINGUÍSTICA E COGNITIVA DO ALUNO SURDO: UMA EXPERIÊNCIA NA SALA DE AULA INCLUSIVA.
IVA ALVES DA COSTA - págs. 78 - 89

FORMAÇÃO DO INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS: HABILIDADE E COMPETÊNCIA.
IVA ALVES DA COSTA - págs. 90 - 106

TRADUÇÃO COMENTADA DO ARTIGO: PEDAGOGIA VISUAL / SINAL NA EDUCAÇÃO DE SURDOS DE ANA
REGINA CAMPELLO.
SANDRA MARIA DINIZ OLIVEIRA - págs. 107 - 113

A HISTÓRIA DOS SURDOS GAÚCHOS CONTADA PELAS FOTOGRAFIAS: UM OLHAR SOBRE POLÍTICA,
EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO.
GISELE MACIEL MONTEIRO RANGEL/MARCO AURÉLIO ROCHA DI FRANCO - págs. 114 - 121

SISTEMATIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS EM LATINO AMERICA.
NÉSTOR RAÚL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ - págs. 121 - 128
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PROCESO Y DESARROLLO DEL BILINGUISMO EN COLOMBIA.
LUIS EDUARDO PASCAGAZA ORTIZ - págs. 129 - 134

A LEI DE LIBRAS DESMASCARADA NA EDUCAÇÃO DE SURDOS.
CLOVIS BATISTA DE SOUZA - págs. 135 - 146

SER SUJEITO SURDO.
ANA CLAUDIA LONG/GLADIS PERLIN - págs. 147 - 152

REFLEXÃO SOBRE AVALIAÇÃO ESCOLAR E FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR: CONCEPÇÕES E DESAFIOS.
MARCIA APARECIDA DA SILVA/MERCIA ANDREZA PEREIRA DA SILVA - págs. 152 - 158

O INTÉRPRETE DE LIBRAS: PROFISSIONAL IMPORTANTE NO PROCESSO EDUCACIONAL DO ALUNO SURDO.
JANEINA DO NASCIMENTO LIMA - págs. 159 - 162

LIBRAS COMO UM INSTRUMENTO NORTEADOR NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DO SUJEITO
SURDO.
JANIELE ESPINDOLA DE MELO - págs. 162 – 171

O SURDO NA UNIVERSIDADE: SUA PERMANÊNCIA E AQUISICÃO DO CONHECIMENTO.
MERCIA ANDREZA PEREIRA DA SILVA/MARCIA APARECIDA DA SILVA - págs. 172 - 176
A SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: UM INSTRUMENTO COMPLEMENTAR DE APRENDIZAGEM
PARA O ALUNO COM SURDEZ.
MARIA MARTA OLIVEIRA COELHO - págs. 177 - 187

ADAPTAÇÃO CURRICULAR: INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS NO ENSINO REGULAR.
ELTON CANTACINI - págs. 188 - 196

O PERCURSO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DA PESSOA SURDA NO RN E A REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE ATENDIMENTO: DIFICULDADES E AVANÇOS.
RUTH QUEIROZ DE MEDEIROS - págs. 197 - 210

PROFESSOR(A) SURDO(A) E INTÉRPRETE EDUCACIONAL: UMA REVISÃO EM IDENTIFICAÇÃO OU MODELO
SEGUNDO FABIANA REIS.
JOSÉ FLÁVIO DA PAZ - págs. 211 - 226

PÔSTERES
PROBLEMA NA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCRITAS DO SURDO UNIVERSITÁRIO: PORQUE E COMO
RESOLVER
ALFABETIZAÇÃO DA CRIANÇA SURDA NA ESCOLA REGULAR: DESENHO INDEFINIDO
A TRADUÇÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS PARA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS NO CURSO DE LETRAS
LIBRAS DA UFPB
PRÁTICA DO VESTIBULAR PARA CURSO DE LETRAS/LIBRAS (VIRTUAL) CONTRARIA OBJETIVO DE
FAVORECER O DESEMPENHO DO CANDIDATO SURDO – PROPOSIÇÃO DE SUPERAÇÃO
O SURDO NO MERCADO DE TRABALHO
L1 (LIBRAS) X L2 (LÍNGUA PORTUGUESA) E AS SUAS ESPECIFICIDADES NA SINTAXE
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VESTIBULAR ADAPTADO PARA CURSO DE LETRAS/LIBRAS VIRTUAL: COMO SUPERAR EFEITO
CONTRÁRIO AO PROPÓSITO DE BENEFICIAR A PERFORMANCE DO CANDIDATO SURDO
JACIR CORDEIRO DE SOUZA1
KLEDSON DE ALBUQUERQUE ALVES2
MARIA GORETE DE MEDEIROS3
RESUMO:
Efetivar um processo de vestibular ao curso bilíngue de Letras/Libras, significa implementar recursos de adaptação
tomando como referência as necessidades que os candidatos surdos têm mediante suas diferenças em relação ao
candidato ouvinte. O objetivo deste trabalho foi compreender como ocorreu a desigualdade no desempenho do
candidato surdo ao curso de Letras/Libras virtual da UFPB, em relação ao do candidato ouvinte, mediante a aplicação
das provas do vestibular 2013 (que foi adaptado às necessidades naturais dos Surdos), analisando a dinâmica desse
processo e indicando maneiras de reduzir seus efeitos negativos. Sua metodologia utilizou informações obtidas
através de conversa informal com pessoa da COPERVE4 da Paraíba e de observações informais realizadas no momento
da aplicação do vestibular aos alunos surdos. Também utilizou uma mini pesquisa bibliográfica online, ressaltando
QUADROS (2008). Foi efetivada uma análise das provas que foram aplicadas, a qual possibilitou as conclusões
seguintes: (a) as adaptações inseridas nas provas do vestibular em questão não corresponderam à expectativa de
atender às necessidades dos surdos que são mais dependentes da Libras e que, pela própria condição de surdo, não
manejam a língua portuguesa como o ouvinte faz; (b) ao invés dos Surdos, essas adaptações beneficiaram mais aos
ouvintes; (c) esse vestibular precisa ser urgentemente avaliado e reformulado para aperfeiçoar os recursos escolhidos
para promover as adaptações em função de se adequar às necessidades do candidato Surdo. Por isto, as propostas
ofertadas neste trabalho podem assumir importância maior se for constatado que a maior parte dos surdos que
assumiram as vinte vagas no curso constitui-se de surdos oralizados.5

Palavras chaves: Vestibular Letras/Libras virtual. Adequação. Desempenho do candidato Surdo.
INTRODUÇÃO
Quando se trata de pesquisar informações inerentes à inserção do Surdo6 no processo de
ensino superior, é percebível a dificuldade de encontrá-las. Essa dificuldade tanto pode ser porque
poucos têm interesse na questão e/ou porque os órgãos responsáveis pelo processo de
organização e de aplicação de vestibulares tendem a funcionar de forma fechada à oferta de
informações.
Partindo do pressuposto de que o vestibular é uma etapa primeira, definitiva e obrigatória
também para os candidatos surdos, fica fácil compreender que é interessante dedicar um olhar
inclusivo também à maneira como acontece a elaboração e a aplicação do vestibular destinado a
candidatos surdos. Isto porque toda situação que requer triagem de pessoas surdas respaldandose no critério de demonstração de competência cognitiva precisa se adequar àquelas necessidades
que lhes são específicas por serem originadas pela diferença de modo de realizar a comunicação e
pela diferença de cultura que marca a sua identidade Surda. Vale relevar que neste artigo só serão
consideradas as pessoas que não possuem qualquer resíduo auditivo, ficando de fora aquelas que
o tem e podem ser caracterizadas como Deficientes Auditivos (DA).
Pela raridade de informações relacionadas à questão acima referida, a proposta deste
trabalho para proceder à construção de conhecimentos afins envolve a escolha de uma situação
1

Professora da Educação Básica da Rede Municipal de Campina Grande-PB. jacilua50@gmail.com
Aluno (Surdo) do Curso de Letras/Libras da UFPB. kledson_bear10_7@msn.com
Aluna do Curso de Letras/Libras da UFPB. medeiros.gorete@yahoo.com.br
4
COPERVE é uma sigla que corresponde a Comissão Permanente do Concurso Vestibular.
5
Por Surdos oralizados o leitor deve entender como sendo aqueles que não dependem tanto da Libras porque desenvolveram a capacidade de fazer
leitura labial e/ou possuem resíduo auditivo e usam prótese. Percebendo a estrutura do português oralizado, a estes fica mais fácil obter desempenho
favorável em situações nas quais a língua portuguesa sobrepuja ao emprego da LS.
6
Neste artigo quando a palavra surdo/a é escrita com letra inicial maiúscula está se referindo à identidade social e política das pessoas que não
possuem capacidade natural para escutar/ouvir e fazem parte da Comunidade Surda. Quando é escrita com letra inicial minúscula, a palavra está se
referindo apenas à impossibilidade de escutar/ouvir.
2
3
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peculiar de vestibular para cursos virtuais (destinado a pessoas Surdas e ouvintes) na Universidade
Federal da Paraíba (UFPB).
Assim sendo, nesse processo seletivo de 2013, aos candidatos (surdos e ouvintes) para o
curso de Letras/Libras da UFPB virtual, as provas de vestibular aplicadas foram quantitativamente7
diferenciadas. Além disto, elas foram executadas sob a intenção de adequar o processo seletivo às
necessidades do candidato surdo, considerando suas diferenças em relação aos ouvintes. Por isto,
mesmo seguindo os mesmos critérios em relação ao horário de duração da prova para todos os
cursos, aquela que foi específica aos candidatos do curso supracitado apresentou diferença na sua
estrutura textual quanto ao número de questões. Isto significa que surdos e ouvintes fizeram a
mesma prova, só que em espaços físicos distintos, porque aos primeiros também foram
projetados os textos correspondentes às provas, sendo traduzidos para a Língua Brasileira de
Sinais (Libras), que é a língua natural das pessoas surdas.
Ainda em relação às diferenças inerentes ao processo seletivo dos candidatos àquele curso,
também foi intenção não aplicar a prova de avaliação de língua estrangeira. Esta medida foi
tomada mediante a consideração de uma particularidade que foi definida sob o entendimento de,
porque o vestibular seria para o curso de Letras/Libras, não haveria necessidade de se fazer prova
para língua estrangeira tendo em vista que Libras já é uma delas. Só que nesse entendimento foi
esquecido que a língua de sinais só é língua estrangeira para ouvinte (não para surdo!)
significando que, na prática real, somente os ouvintes foram beneficiados.
Diante desta dinâmica de adequação é importante desenvolver uma postura investigativa
no sentido de verificar se a maneira como ela ocorreu foi ou não adequada às exigências sugeridas
pelas particularidades naturais desses candidatos. Será que ela beneficiou mais ao candidato
surdo, ao ouvinte ou aos dois na mesma proporção? Que tipo de consequências este modo de
execução de vestibular pode ocasionar ao desempenho de um e de outro tipo de candidato? A
que condição de melhoria este processo precisa ser submetido para se tornar mais adequado às
particularidades que os candidatos surdos têm, em especial aquelas que os diferem dos ouvintes?
Em termos de hipótese, é possível afirmar que mesmo tendo sido variada em função de
(supostamente) adequar-se às necessidades naturais do candidato surdo, as provas do vestibular
de 2013 do curso de Letras/Libras e a metodologia usada na sua aplicação ocasionaram mais
benefícios para o candidato ouvinte do que para o surdo.
Daí porque o objetivo deste trabalho consiste em, partir da compreensão sobre como a
prática diferenciada do vestibular de 2013 para o curso de Letras/Libras da UFPB virtual provocou
resultado contrário ao desígnio de beneficiar o desempenho do candidato Surdo nesse processo
seletivo, esclarecer como esse favorecimento foi invertido para o desempenho do ouvinte em
detrimento da performance do surdo, acrescendo algumas propostas para a superação do
problema.
Sob esta perspectiva, serão apresentadas algumas das características da maneira como as
provas, do processo pertinente ao vestibular supra referido, foram quantitativamente distinguidas
e diferenciadamente executadas sob o propósito de adequar o processo seletivo às necessidades
naturais do candidato surdo. A partir daí, faz-se necessário analisar a execução do processo de
aplicação das provas, na ótica de esclarecer como seus resultados revelaram efeitos contrários ao
inicial objetivo relacionado à condição de ser surdo de alguns dos candidatos. Por fim, serão
apresentadas algumas propostas para reduzir o efeito incoerente detectado no resultado
7

Neste caso, diferença quantitativa envolve a idéia de, a partir da prova de vestibular que foi elaborada para todos os cursos universitários do
vestibular em pauta, a que foi aplicada aos candidatos de Letras/Libras teve supressão de algumas questões. Isto significa que os candidatos ao
curso de Letras/Libras tiveram as suas provas reduzidas em termos de quantidade de questões especificas a cada disciplina.
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procedente da efetivação desse processo de vestibular, considerando que este tenha sido
adaptado sob a perspectiva de atender às particularidades específicas às necessidades naturais do
candidato surdo, mas na prática tenha ocasionado prejuízos a estes e maiores benefícios aos
candidatos ouvintes.
A metodologia utilizada envolveu a obtenção de informações sobre a dinâmica do
vestibular em trela, a partir de observação e conversa informal desenvolvida com uma das pessoas
que fizeram parte da Comissão Permanente do Concurso Vestibular (COPERVE) da UFPB. Também
foi realizada uma análise das provas, na perspectiva de perceber como foi realizada a adaptação
das provas do vestibular de Letras/Libras a partir das que foram aplicadas aos candidatos dos
outros cursos virtuais. Por fim, foi feita uma mini pesquisa bibliográfica online acerca de
proposições de processo seletivo de vestibular específico a candidatos Surdos do curso de Letras
Libras EAD da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
1- CARACTERÍSTICAS E PROPÓSITO DO VESTIBULAR 2013 DE LETRAS/LIBRAS DA UFPB
As provas que integraram o material de seleção de candidatos Surdos e ouvintes para o
curso de Letras/Libras da UFPB em 2013 corresponderam às disciplinas de Língua Portuguesa e
Literatura Brasileira, Geografia Geral e do Brasil, Matemática, Física, Química e Biologia. Como o
leitor pode perceber, considerando o corpo das disciplinas inerentes aos vestibulares para outros
cursos, a disciplina de língua estrangeira foi omitida do vestibular para Letras/Libras em 2013 .
Exceto a parte de Redação, que foi a mesma para todos os cursos, inclusive para os
candidatos surdos e ouvintes do curso de Letras/Libras, ao comparar as provas dos outros
vestibulares 2013 para cursos virtuais com a prova que foi utilizada no vestibular para o curso
anteriormente citado, é possível afirmar que suas diferenças consistem nas características
discriminadas a seguir.
A prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira apresentou o texto intitulado de “Quem não anuncia se
esconde” de Fernandes (2007)8, contendo sessenta parágrafos, a partir da leitura do qual foram sugeridas
cinco questões objetivas para a realização da sua interpretação, sendo que cada uma constou cinco
alternativas, das quais somente uma é a correta. A única diferença que existe em relação à prova dos demais
cursos é que a prova para o curso de Letras/Libras contém quatro dessas questões, porque foi retirada a
última.

Na perspectiva do surdo, o ato de ler textos em língua portuguesa não é tarefa fácil e ele
não consegue realizá-la com a mesma desenvoltura que um ouvinte. Isto acontece porque a língua
portuguesa é a língua estrangeira com a qual a pessoa surda tem que lidar mediante o fato de ter
que conviver numa sociedade predominantemente ouvintista.9 Se a situação fosse inversa, o
ouvinte que sabe Língua de Sinais (LS) também revelaria certa dificuldade de realizar a leitura de
um texto filmado em Libras, o que lhe demandaria maior tempo do que ler na sua língua mãe
(portuguesa).
Mediante o que foi dito anteriormente, fica fácil intuir que um texto escrito em português
contendo sessenta parágrafos é muito longo para um surdo, significando que ele levará muito
mais tempo do que um ouvinte para lê-lo. Além disto, exigir a interpretação desse texto no
mesmo nível exigido para o ouvinte revela que os elaboradores da prova desconhecem o que seja
ser surdo. Também ignoram que, diferentemente do ouvinte, a habilidade linguística do surdo é
8

FERNANDES, Millôr. Circo de palavras. São Paulo: Ática, 2007, p. 79-83.
Por sociedade ouvintista o leitor deve entender como sendo aquela em que seus integrantes vivenciam uma prática social pautada no uso da língua
portuguesa por ser esta a língua natural (L1) dos ouvintes, que lhe são majoritários em relação aos Surdos, cuja língua natural (L1) é a Língua de
Sinais (LS). No caso do nosso país a LS corresponde à Libras.
9
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voltada para a língua que, através de sinais, pode ser efetuada no silêncio do espaço e percebida
pelo canal visual, sob a influência de uma gramática muito diferente da gramática da língua
portuguesa. Isto significa que exigir do candidato Surdo um desempenho linguístico pertencente
às características orais é força-lo a ir contra a sua própria natureza.
Lembrando que a gramática da LS diverge da gramática da língua oral, é possível intuir que
um surdo precisa de mais tempo para ler o texto de Fernandes (2007) do que o candidato ouvinte.
Neste caso, é sugestivo que na elaboração de uma prova de vestibular para candidato surdo o
texto em português seja curto e conciso para lhe permitir melhor desempenho na efetivação da
sua interpretação.
Em relação à proposta da Redação constada na prova, foi verificado que não houve
diferença em relação à outra prova. Isto significa que também do surdo foi exigido a mesma
excelência de desempenho linguístico em relação ao uso da língua portuguesa escrita. Lembrando
que esta é a língua mãe do ouvinte e a língua estrangeira do Surdo, é presumível o prejuízo que
ele tem tanto em relação ao esforço despendido para produzir a redação na modalidade da língua
culta na perspectiva dos ouvintes quanto na avaliação dessa produção, uma vez que na prova está
exigido que o aluno deverá escrever um mínimo de quinze linhas e usar a “norma padrão da língua
escrita”.
Como o leitor pode ver nem o nome da língua foi colocado no critério estabelecido para a
correção da redação, significando que para os elaboradores não existe a perspectiva de que no
Brasil também há outra língua que é a Libras, enquanto língua natural das pessoas Surdas.
A esse respeito é interessante lembrar que a Lei Federal 10.436/2002 reconhece a Libras
como língua oficial dos Surdos brasileiros. Portanto, se para os candidatos de Letras/Libras o
vestibular em pauta não exigiu prova de língua estrangeira, sob o argumento de que a Libras já é
uma língua estrangeira, é observável um lapso nesta concepção, pois se português é língua
estrangeira para Surdo e Libras é língua estrangeira para ouvinte, exigir que o Surdo faça redação
em língua portuguesa é uma forma de lhe aplicar uma prova de língua estrangeira. Para o ouvinte,
a situação foi muito confortável porque nem fez prova de outra língua estrangeira, nem fez de
Libras (que na concepção dos elaboradores já é língua estrangeira).
Neste caso justo seria que o candidato surdo fizesse a redação em Libras, sendo essa
produção corrigida em critérios relacionados a esta LS. Exigir quinze linhas de construção textual
em língua portuguesa para o surdo é revelar desconhecimento quanto ao fato de a gramática da
LS ser diferente da portuguesa, pois geralmente em LS os textos são mais curtos, dado ao fato de
os termos coesivos (que são tão importantes para a língua portuguesa) não se fazerem necessários
nas construções textuais em LS.
Na prova de Geografia Geral e do Brasil também foi suprimida aos candidatos de Letras/Libras a última
questão que estava contida na prova para os outros cursos. O conteúdo desta questão foi inerente ao
conceito de domínios morfoclimáticos. Esta foi a única questão da prova que apresentou figura, sendo esta
um gráfico semelhante àquele que é apresentado nos jornais televisivos, na oportunidade em que são
apresentadas as previsões de tempo para as regiões do país. Deu para perceber que este gráfico seria muito
importante no sentido de situar o candidato Surdo para escolher a resposta adequada.

Como para a comunicação do surdo as imagens se constituem em elementos muito
importantes, tendo em vista que sua acuidade visual é mais desenvolvida do que a dos ouvintes
(exatamente porque ela compensa a (in)capacidade auditiva), esta seria a única questão que
jamais deveria ter sido omitida daquela prova de Letras/Libras já que, além de ser um recurso
familiar aos Surdos, constitui-se num pista relevante para a escolha da resposta correta.
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Na prova de História Geral e do Brasil houve a supressão da penúltima questão. Esta requeria maior
conhecimento cronológico da história do Brasil.

Como a questão retirada aborda conhecimento cronológico inerente à década de vinte do
século passado, a princípio houve uma tendência de pensar que ela teria sido retirada porque
remetia a tempos antigos. No entanto, ao observar as outras questões foi possível constatar que
dentre elas estavam as que se remetiam ao século XVIII e à Idade Média. Isto derruba a hipótese
primeira e induz à ideia de que essa retirada foi aleatória, sendo objetivada apenas na redução do
tamanho da prova.
Na prova de Matemática, o elaborador pareceu ter maior consciência da necessidade do surdo,
uma vez que, das cinco questões da prova dos ouvintes, ele retirou três, optando por deixar a única
questão que continha um gráfico que situava o candidato para escolher a resposta correta.
O fato de na prova dos outros cursos ter cinco questões e na de Letras/Libras ter duas s talvez seja
desvantajoso em termos de valoração das mesmas, mas não existem instruções que nos digam o valor de
cada uma.
Na prova de Física, foram retiradas exatamente as duas questões que usaram suporte de
informação visual, permanecendo duas que não oferecem esse recurso.

Na prova de Química, das cinco questões da prova dos outros cursos, foram suprimidas as
duas primeiras e a última questão, significando que a prova de Letras/Libras contou com
apenas duas questões. Dentre estas uma esteve apoiada pela imagem da Tabela
Periódica10.
Já na prova de Biologia foi feito o contrário, em relação à consideração do recurso visual.
Das cinco questões constadas na prova dos outros cursos foram suprimidas três e, destas,
duas tinham imagens que poderiam favorecer ao candidato para escolher a resposta
correta.
Partindo do pressuposto de que as imagens se constituem em recursos interessantes (até
mesmo imprescindíveis!) para a percepção do surdo, é possível dizer que pode ter havido lapso
nessa retirada. Por outro lado, a falta de domínio em relação ao conteúdo cuja aprendizagem foi
avaliada, remete ao juízo de que, talvez, mesmo apresentando esse apoio visual essas questões
tenham um nível de complexidade maior do que as que foram deixadas na prova de Letras/Libras.
Por isto nenhuma consideração a mais será dita neste caso.
O leitor pode perceber que nas provas de Matemática, Física, Química e Biologia (cujo peso
é menor que o das outras) a redução das questões para a prova de Letras/Libras quase chegou a
cinquenta por cento. Embora não tenha sido explicitado como a pontuação de cada disciplina foi
distribuída pelas questões, é fácil deduzir que se os candidatos de Letras/Libras fizeram a prova
com menor número de questões, aumentou a sua possibilidade de zerar numa dessas disciplinas.
Isto pode ser explicado através da lógica de que errando uma questão eles perdem mais pontos do
que os candidatos dos outros cursos e (conforme prescrição em Edital) errando todas, de uma das
disciplinas, automaticamente o candidato é eliminado do processo seletivo.

10

A tabela periódica é uma forma de organizar e apresentar algumas informações sobre todos elementos químicos que existem. A organização é feita
com base na ordem crescente do número atômico (número de prótons no átomo), na configuração eletrônica dos átomos dos elementos, e também de
forma a facilitar o entendimento de propriedades químicas semelhantes. Disponível em http://www.tabelaperiodica.org/o-que-e-a-tabela-periodica/.
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Em se tratando do índice de reprovação de candidatos, no vestibular de Letras/Libras foi
observado um alto índice de reprovação de candidatos surdos, especialmente de surdos
paraibanos. É um sintoma que pode estar relacionado às questões inerentes à exigência do uso da
língua culta padronizada para o português e à redução máxima das questões das provas citadas no
parágrafo anterior. Neste caso, haveria uma tendência para que aqueles surdos que possuem a
habilidade de oralizar e de fazer leitura labial apresentassem melhor desempenho, mediante a
capacidade de lidar com a língua portuguesa de modo diferenciado daqueles cuja surdez é
profunda, significando que para estes o estrangeirismo da língua portuguesa é mais acentuado.
Encerrando este item, convém ressaltar que, mesmo havendo uma tentativa de adequar o
vestibular ao candidato Surdo, a experiência de 2013 teve efeito prático contrário à proposta cuja
dinâmica foi explicitada até aqui.
Isto pode ser explicado mediante a constatação de que o Surdo foi penalizado, em relação
ao ouvinte, porque ele despendeu mais tempo, energia e raciocínio para responder às questões
das provas, além de ter sido submetido a um maior grau de tensão emocional. Também, somente
ele foi avaliado na língua estrangeira (português escrito), já que precisou usar a língua portuguesa
para responder a prova e produzir uma redação, em cujas orientações contêm um critério que
corresponde à exigência do uso da norma padrão da língua portuguesa escrita.
Enquanto isto, o candidato ouvinte não foi submetido à avaliação em Libras, o que se
constituiu numa incoerência, já que, mesmo existindo o entendimento de que não deveria haver
prova de língua estrangeira porque a Libras já é uma delas, ao surdo foi exigido excelência no
desempenho em relação ao uso da língua portuguesa escrita (que, para ele, é uma língua
estrangeira!).
Ao invés de as adaptações beneficiarem ao candidato surdo como se supunha, o resultado
demonstrou que foi o candidato ouvinte o maior beneficiado, já que ele ganhou no tempo, pela
supressão das questões do texto original (inerente ao vestibular dos outros cursos), e pela omissão
da prova de língua estrangeira (uma vez que não despendeu tempo para a prova em Libras).
Assim, ele pode dispensar mais tempo para raciocinar e checar suas respostas, além de desfrutar
de maior comodidade (pelo alívio da tensão ocasionada pela exigência de responder dado número
de questões em tempo determinado).
2– SUGESTÕES PARA SUPERAÇÃO DO PROBLEMA
O que está esclarecido e sugerido neste item é apoiado nas informações contidas no relato de
Quadros (2008), quanto à seleção do vestibular do ano de 2012 para o curso de Letras Libras EAD na UFSC.
Além destas, também naquelas informações que advêm da experiência pessoal relacionada ao que vem
ocorrendo desde 2011 no Polo de Campina Grande-PB, quanto à metodologia de aplicação das provas do
curso de Letras/Libras virtual da UFPB ao alunado surdo.
Como este item objetiva oferecer maneiras de reduzir os efeitos negativos que o vestibular para
cursos virtuais de 2013, aparentemente, pode ter ocasionado ao desempenho do candidato Surdo, a
proposta para a superação do problema envolve as características que doravante serão expostas.
Nessa apresentação, primeiro serão mostradas as propostas que se relacionam à organização
específica do vestibular destinado aos candidatos surdos do curso Letras/Libras da UFPB. Depois, serão
apresentadas aquelas que se relacionam à metodologia da sua aplicação propriamente dita. Vale lembrar
que o olhar deste trabalho abrange especificamente aqueles aspectos metodológicos de cunho pedagógico,
ficando de fora aqueles que são relacionados aos aspectos metodológicos quanto à tradução das provas,
bem como aos procedimentos adotados no processo de tradução.
Na proposta de estabelecer diferenciações nas provas de vestibular para o curso de Letras/Libras,
convém lembrar que ao invés da simples retirada de questões para reduzir o tamanho de cada prova, o que
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precisa ser feito é uma reestrutura desse vestibular, abrangendo distinções que lhes são indispensáveis por
se tratar de um curso bilíngue (português e Libras!).
Deste modo, é indicada uma prova diferenciada do modelo padrão da UFPB virtual. A primeira
medida a ser tomada é a consideração de conteúdos das provas de Química, Física e Biologia a partir do
critério de possibilitar menos complicações em relação à sua tradução11 para a Libras. A segunda envolve a
ideia de, na indicação de temas para a Redação, estes serem particularmente relacionados a
conhecimentos específicos sobre a Libras e a história da comunidade Surda, incluindo a sua cultura, uma
vez que esses conhecimentos são relevantes para o curso em foco. A terceira medida envolve a aplicação
de uma prova de proficiência em língua estrangeira, nos moldes que a justificativa informada pela
Comissão do vestibular virtual da UFPB ofereceu, de que a língua estrangeira do curso de Letra/Libras é a
Libras.
Sob a influência dessa justificativa, a prova de Redação para candidatos surdos deve ser avaliada
sob o peso quantitativo equivalente ao que convencionalmente é atribuído à prova de língua estrangeira
para quaisquer dos outros vestibulares. Enquanto isso, aos candidatos ouvintes deve ser aplicada uma
prova de conhecimentos básicos relacionados ao uso cotidiano da Libras, enquanto língua estrangeira,
sendo esta prova avaliada sob peso específico ao convencional em proficiência no vestibular de qualquer
curso.
Deste modo, tanto candidatos Surdos quanto ouvintes fariam prova de língua estrangeira,
lembrando que isto resolveria o problema de o candidato Surdo ser penalizado quando, ao fazer a Redação
em língua portuguesa, ser avaliado como se ouvinte fosse! Além disto, essa medida poderá se transformar
em estímulo para pré-universitários frequentarem cursos de Libras ofertados pelas comunidades Surdas,
além de incentivar às escolas de línguas estrangeira a inserir no seu currículo o ensino desta LS.
Quanto às mudanças que se relacionam à metodologia da aplicação das provas propriamente dita,
é interessante partir da descrição panorâmica de como ocorreu a aplicação do vestibular 2013 para o curso
de Letras/Libras virtual da UFPB, para, a partir disto, introduzir as propostas de transformações em prol de
adequações às necessidades específicas aos candidatos surdos.
Na prática, os trinta e sete candidatos Surdos inscritos foram alojados em duas salas adaptadas
com recursos que os possibilitaram assistir a projeção das provas em Libras, em telões. Ao que pareceu,
primeiro ocorreu a projeção de todas as provas para, depois, os Surdos procederem à dinâmica de
responder pela leitura das questões em língua portuguesa, sendo que estas requeriam múltipla escolha na
descoberta da resposta, o que dispensava a elaboração de respostas por escrito.
Analisando esta situação, é possível afirmar que a dinâmica de, primeiro haver a projeção do
conjunto das diferentes provas para, depois, os surdos responderem às questões das provas de cada
disciplina não é uma medida positiva. Este julgamento é fundamentado na ideia de que essa estratégia
pode causar muito cansaço, tanto pelo tempo de exposição quanto pela quantidade de informações que
são apresentadas de uma só vez, sendo isto agravado pelo fato de estas equivalerem a diferentes
disciplinas.
Para resolver o problema é sugerido que seja feito à semelhança da experiência da aplicação das
provas aos surdos de Letras/Libras no Polo de Campina Grande, quando cada Surdo dispõe de um PC12 (sem
conexão com a internet) no qual já estão instaladas as provas traduzidas para a Libras. Neste caso, cada
candidato ficará livre para atuar no seu ritmo e na sua necessidade. Como já vem sendo feito no vestibular,
cada surdo também receberá a prova escrita em português. Isto lhe dará mais liberdade para assistir
apenas as partes do vídeo das questões traduzidas que julgar necessário.
Atualmente, a viabilização desta segunda parte da proposta é inteiramente possível em Campina
Grande, dado ao fato de o vestibular para surdos candidatos ao curso virtual de Letras/Libras ser realizado
no Polo que dispõe de Laboratório de Informática, inclusive num espaço climatizado.
“ Traduzir vem a ser a transposição de um texto para uma língua-alvo – no caso, a Libras – de um conteúdo de ensino em uma língua-fonte – no
caso, o português – tendo em mente sempre, durante o processo, o objetivo final, isto é, a função do trabalho desenvolvido, que é gerar um texto na
língua
de
sinais,
a
língua
de
instrução
do
Curso”.
QUADROS;
SOUZA,
2008:185
In:
QUADROS
http://www.congressotils.com.br/anais/tils2012_metodologias_traducao_quadrossousa.pdf
12
PC corresponde a computador.
11

16

III SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE HISTÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL DOS POVOS SURDOS
II SEMINÁRIO SOBRE INTERPRETAÇÃO E DOCÊNCIA DE LIBRAS
Auditório Pitangui – Hotel Arituba Park
06 à 08 de junho de 2013 - Natal/RN

http://insurdo.blogspot.com

ISSN 2317-8833

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A condição básica para uma educação inclusiva para Surdos é a perspectiva bilíngue do
ensino, o que requer respeito pela Libras como sendo a sua língua primeira, significando que a
língua portuguesa lhe satisfaz como sendo a língua estrangeira com a qual ele precisa lidar para se
inserir na sociedade ouvintista do nosso país.
Em termos de inserir o candidato Surdo no curso de Letras/Libras do ensino superior, é
imprescindível considerar que o processo seletivo de vestibular precisa ser adequado à
perspectiva bilíngue que caracteriza a dinâmica do curso.
Nestes termos, mediante as falhas detectadas na efetivação do vestibular 2013 para o
curso virtual de Letras/Libras, foi detectado que, somente o candidato ouvinte foi beneficiado,
uma vez que as dificuldades ocasionadas ao candidato surdo pode ter sido decisiva para o alto
índice de reprovação de candidatos surdos, em especial os da Paraíba.
Vale relevar que a constatação desta hipótese, em relação à reprovação, é sugestiva ao
desenvolvimento de outro trabalho de pesquisa, pois seria necessário checar se os candidatos
reprovados revelam grau de surdez mais profundo do que os que foram aprovados e/ou se os que
preencheram as vinte vagas são mais oralizados do que os que ficaram de fora.
No caso desta hipótese estar correta, a importância deste trabalho sobe em valor uma vez
que sugere às pessoas interessadas a refletirem e até repensarem o processo seletivo (ou parte
dele!), no sentido de aperfeiçoá-lo para atender às necessidades daqueles que possuem surdez
mais profunda e que são mais dependentes da sua língua natural, que é a Libras, sendo, por isto,
os mais penalizados em situações afins.
Por fim, essa importância se avultua no caso de as propostas aqui ofertadas serem
consideradas no processo de aperfeiçoamento do vestibular ao curso em trela, o que possibilitará
o ingresso daqueles surdos sinalizados13.
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Por Surdos sinalizados o leitor deve entender como sendo aqueles que dependem inteiramente da Libras para se comunicar. A estes, fica mais
difícil revelar desempenho satisfatório quando o processo seletivo valoriza mais a língua portuguesa.
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INCONSISTÊNCIA NA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCRITAS DO UNIVERSITÁRIO SURDO:
ESCLARECIMENTOS E SUGESTÕES DE MELHORIAS
KLEDSON DE ALBUQUERQUE ALVES14
MARIA GORETE DE MEDEIROS15
JACIR CORDEIRO DE SOUZA16
RESUMO:
Dentre os problemas que o universitário Surdo enfrenta, está o modo indiferenciado pelo qual a maioria dos
professores faz a avaliação da sua aprendizagem pelas atividades escritas. Estas costumam ser corrigidas sob juízo de
que também é pela expressão clara e coesa do texto que se capta a consistência da aprendizagem do aluno surdo.
Este artigo pretende ofertar esclarecimentos relacionados a alguns dos motivos que originam essa prática de
avaliação, mencionando algumas das conseqüências que isto ocasiona ao comportamento de aprendizagem desse
aluno, concluindo com sugestões de ações pedagógicas que atenuem o problema. Este trabalho está pautado da
experiência que um dos seus autores tem enquanto aluno Surdo17 do curso de Letras/Libras da UFPB. Como suposição
é levantada a idéia de que grande parte dos professores ainda não está esclarecida sobre o fato de que aluno surdo
escreve numa língua muito diferente daquela que é a sua língua natural e que, por isto, escreve em língua portuguesa
apoiando-se nos aspectos gramaticais/lingüísticos que são inerentes à sua Língua de Sinais. Para reduzir os efeitos
negativos que essa prática de avaliação ocasiona ao desempenho do aluno Surdo os professores precisam conhecer a
Libras, a Cultura Surda e utilizar recursos diferenciados tanto na proposição/elaboração das atividades escritas quanto
nas suas correções. Para aplicar esses recursos diferenciados por vezes precisa do intérprete; por outras de
estabelecer relação diferente com o Surdo; ainda, ser mais conciso na proposta do conjunto das atividades escritas
que prescreve, estabelecendo diferenças em relação às propostas que faz aos alunos ouvintes.

Palavras-chave: Avaliação. Atividades escritas. Universitário Surdo.
INTRODUÇÃO
Além de outras barreiras que o aluno Surdo precisa enfrentar no ensino superior, a questão
relacionada ao modo como tem sua aprendizagem avaliada tem sido um problema sério na sua
vida acadêmica. Facilmente pode ser constatado que, quando os professores universitários
corrigem atividades escritas dos seus alunos surdos, sua avaliação tende a se apoiar no juízo de
que a consistência da sua aprendizagem só pode ser calculada mediante a clareza do
conhecimento expresso em língua portuguesa escrita. O que ocasiona essa falta de justiça na
avaliação do professor e como isto pode ser resolvido? Este problema sugere a hipótese de que,
para que o professor avalie habilmente as respostas escritas que os alunos surdos elaboram
precisam ter dois conhecimentos: o da Libras e o da cultura Surda.
Enfocando esta problemática este artigo objetiva oferecer compreensões sobre como se
deve lidar com a avaliação das atividades escritas dos universitários Surdos, a partir de elucidações
desenvolvidas sobre o modo como a maioria dos professores do curso de Letras/Libras tem
aplicado essas avaliações. Partindo de alguns comentários da avaliação de produções escritas de
atividades de alguns dos alunos surdos do curso de Letras/Libras da UFPB, este trabalho
acadêmico oferece esclarecimentos sobre alguns dos motivos que ocasionam esse tipo de
avaliação, explicitando alguns dos resultados que ela pode ocasionar ao comportamento de
aprendizagem do aluno Surdo. Por fim, oferece algumas sugestões para dirimir o problema de
injustiça na correção das atividades escritas dos alunos surdos no ensino superior.
14

Aluno (Surdo) do Curso de Letras/Libras da UFPB. kledson_bear10_7@msn.com
Aluna do Curso de Letras/Libras da UFPB. medeiros.gorete@yahoo.com.br
16
Professora da Educação Básica da Rede Municipal de Campina Grande-PB. jacilua50@gmail.com
17
Quando se escreve as palavras surdo/a com a letra inicial maiúscula significa que se refere à identidade social e política da pessoa surda, mas
quando se escreve com a inicial minúscula significa que se refere ao estado de surdez que é inerente à pessoa que não é naturalmente capaz de ouvir
sons.
15
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Quem é aluno do curso de Letras/Libras da UFPB (Universidade Federal da Paraíba), tem
observado que o modo como o aluno surdo tem sido avaliado na grande maioria das disciplinas
tem sido aquém daquele que este tipo de aluno necessita. O caráter desta necessidade parte do
pressuposto de que esse aluno tenha a sua aprendizagem examinada aos moldes que permitam
ao docente perceber, de modo mais aproximado possível, a realidade sobre como o aluno surdo
está aprendendo o que está sendo ensinado na sua disciplina.
Em perspectiva, a importância deste trabalho está relacionada ao fato de beneficiar a
prática de ensino dos professores universitários dos diversos cursos que incluem alunos Surdos no
seu corpo discente.
Desenvolvimento
1. CASO, CAUSA E CONSIDERAÇÕES
A pessoa que tem deficiência física do tipo cegueira, amputação de membros e paralisia,
mas que consegue ouvir pode processar a escrita em língua portuguesa como todos os outros
ouvintes. Isto acontece porque ela também é ouvinte. Sua diferença é que é um ouvinte com
limitações físicas.
A pessoa surda não é deficiente porque não possui limitações físicas. Apenas é um
indivíduo que precisa de uma língua sinalizada (LS) porque seus canais de comunicação são os
olhos e as mãos. Assim sendo, ele não é ouvinte como os deficientes físicos o são, mas é Surdo e
precisa usar a língua de sinais (LS) ao invés da língua oral (LO).
Numa situação em que um aluno surdo e um aluno ouvinte fazem um texto escrito sobre
um mesmo conhecimento, se os dois trocarem seus textos, para um ler o texto do outro, ambos
apresentarão dificuldades porque para o surdo a língua que foi usada para escrever o texto é L2,
mas para o ouvinte esta língua é a sua L1. Isto significa que se o ouvinte escreve o texto na sua
língua natural, ele revelará domínio não somente em relação à ortografia, mas também em
relação às combinações das palavras para fazer a coerência e a coesão no texto18. Mas se o surdo
escreve o texto numa língua diferente da que lhe é natural (L2) só lhe será possível revelar
domínio em relação à ortografia, quanto ao resto ele se baseará na sua LS, significando que
procurará aplicar a gramática que lhe é mais familiar.
Desta forma, ao ler o texto produzido pelo colega ouvinte o aluno surdo encontrará certa
dificuldade porque o modo como este estabeleceu a coerência textual poderá dificultar a sua
compreensão. Na visão do surdo o texto do ouvinte é longo, complexo/complicado para ser
entendido. Diferentemente, aos olhos do colega ouvinte o texto escrito produzido pelo surdo é
incompleto, não tem coerência nem coesão, ficando-lhe difícil entender o que o parceiro surdo
quis dizer. Como os dois poderiam proceder para que um tivesse a compreensão do que o outro
escreveu? Só há uma saída: ambos os escritores interagirem, em Libras, fazendo perguntas um ao
outro sobre o sentido do que está escrito em ambos os textos.
Situando o problema na dinâmica de produção e de avaliação das atividades desenvolvidas
no curso de Letras/Libras da UFPB, pode-se dizer que, desconsiderando as que são filmadas,
porque precisam ser realizadas em Libras, grande parte daquelas que são indicadas na maioria das
disciplinas é escrita. Geralmente elas partem de produções que são realizadas mediante estudos
18

A coesão de um texto está relacionada à forma como as palavras são unidas umas às outras. Elas precisam se ligar apresentando um sentido
lógico, coerente. Por isto deve-se observar as relações semânticas entre as palavras. Assim a dependência entre os termos e as orações é firmada
pela coordenação ou subordinação das ideias. Por isto, quando se escreve um texto na língua portuguesa na sua perspectiva gramatical, usa-se
adequadamente os elementos gramaticais ou coesivos (conjunções, pronomes, preposições e advérbios). Pesquisado em
http://pt.scribd.com/doc/14342395/Coesao-e-coerencia-textuais
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de textos escritos contidos no livro base, nos textos lidos em sites da internet, na produção de
relatos de experiência (em quantidade mínima) ou em misturas dessas opções. Ainda existe a
possibilidade de elaborar textos/respostas escritos a partir das filmagens realizadas em Libras.
Partindo da idéia de que este curso pretende que o aluno Surdo também desenvolva a
habilidade de escrever em português, a importância de quem ensina solicitar respostas escritas
nas atividades é inegável. Por outro lado, é possível julgar que são incompreensíveis duas
situações que ocorrem nessas solicitações, as quais serão explicadas a seguir.
A primeira delas está relacionada à quantidade de atividades prescritas ao aluno surdo, não
havendo diferenciação em relação ao que é pedido ao aluno ouvinte, tanto na forma quanto na
quantidade. Como exemplo disto está a situação em que uma disciplina prescreve a leitura de um
texto base, que, às vezes, é reforçada por pesquisa na internet, seguida de uma atividade que
requer respostas elaboradas por escrito, sendo essa em estilo de questionário, pergunta ou
solicitação de posicionamentos pessoais. Além dessa, também é solicitada a participação do aluno
no fórum, onde ele deve elaborar uma resposta principal seguindo-se de dois comentários acerca
de respostas de outros colegas. A segunda situação está relacionada à exigência de que, da
mesma forma do ouvinte, o aluno surdo também escreva suas respostas sob os moldes da
gramática da língua portuguesa, sendo a avaliação dessas atividades realizada sob a influência dos
mesmos critérios que são utilizados para a avaliação das respostas produzidas pelos ouvintes.
Assim sendo, ao elaborar respostas escritas no jeito que pode fazer o aluno surdo costuma
receber, por parte da maioria dos avaliadores das disciplinas, notas muito baixas seguidas de
observações escritas do tipo “você precisa estudar mais!”. A situação fica complicada quando o
surdo faz parceria com um colega ouvinte para cursar as disciplinas, uma vez que sob a
interpretação deste passa a tirar notas boas nas atividades, mas elas baixam nas provas,
principalmente quando o Surdo responde às questões subjetivas19. Neste caso, na sua maioria, os
avaliadores ficam confusos e costumam postar apreciações do tipo “Não compreendo porque você
se saiu tão mal na prova se respondeu tão bem as atividades... Precisa estudar mais!”
Ao exigir do aluno surdo a efetivação de muitas atividades escritas de uma só vez,
avaliando-as como se ele pudesse escrever do mesmo jeito que ouvinte faz, os professores
parecem revelar desconhecimentos em relação à aprendizagem do Surdo. Ignora que uma pessoa
surda tem diferente atuação quanto à utilização da língua portuguesa escrita, tanto em função da
escrita quanto da leitura. Isto é reforçado no fato de prescrever longas provas comuns a ouvintes
e surdos. Este tipo de comportamento por parte dos avaliadores, tanto na elaboração das
questões quanto na avaliação das respostas escritas, geralmente ocasionam efeitos incômodos ao
desempenho dos alunos Surdos.
2. EFEITOS E CONSIDERAÇÕES
Considerando as diferenças entre a língua que é natural ao surdo e a que não é, mas
precisa ser utilizada porque ele vive num mundo que não usa língua de sinais escrita20, é preciso
lembrar a condição de que a L1 do Surdo tem gramática diferente da gramática da língua do
ouvinte. Por isto uma das características da escrita portuguesa do surdo é que ela não apresenta
as palavras como preposições, conjunções, artigos, desinências de número, gênero e de tempo,
entre outras. Além disto, algumas das expressões utilizadas na cultura surda não correspondem
19

Por questões subjetivas deve-se entender como sendo aquelas que exigem que o aluno elabore pequenos textos através dos quais desenvolverá suas
respostas. Quando precisa apenas marcar, sublinhar, ordenar colunas e completar lacunas, as questões são objetivas, não exigindo tanto a
habilidade da escrita, mas requerendo muito da leitura interpretativa.
20
Por língua de sinais escrita entenda-se o sistema Sign Writing, que se constitui em representações gráficas das imagens visuais dos sinais que são
inerentes à LS. De acordo com STUMPF (2012, p. 192) existem mais de 40 países que utilizam esse tipo de escrita, sendo a Nicarágua o que tem
mais sucesso, uma vez que as suas escolas já endossaram esse uso.
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aos sentidos que lhes são atribuídos na cultura ouvinte. Por último, tem-se a própria diferença
gerada pelo fato de que ao desenvolver seus discursos o surdo considera mais o contexto21 do que
qualquer outra coisa.
Isto significa que quando um ouvinte escreve trata de ordenar as ideias de modo tal que,
muitas das palavras que não seriam empregadas numa comunicação oral precisam ser utilizadas.
Isto deve suceder numa organização lógica tal, que permita ao leitor a compreensão dos
significados mesmo que ele não esteja interagindo face a face como o autor. Nem a organização
lógica que é concebida na visão dos ouvintes nem essas palavras que são acessórios indispensáveis
ao estabelecimento da coesão e da coerência textual são interessantes para os surdos.
À percepção do ouvinte que não conhece a língua nem a cultura dos Surdos, a
desconsideração dessa exigência lingüística da gramática portuguesa ocasiona compreensões
deturpadas do que o Surdo comunicou. À vista dessa aparente “incompetência” o ouvinte
desavisado é impulsionado a pensar que não houve nenhuma aprendizagem por parte do aluno
surdo.
A este respeito, em se tratando da pessoa surda desenvolver a habilidade de escrever em
língua portuguesa, faz-se necessário lembrar de que, por não se comunicar naturalmente através
da língua portuguesa oral, ela está impossibilitada de escrever como ouvinte escreve. Já no caso
dos deficientes auditivos (DA)22 pode ser possível o desenvolvimento desta habilidade de forma
mais aproximada à do ouvinte, mesmo que com incômodos. Ao surdo fica muito mais difícil
escrever pela gramática portuguesa, de sorte que nunca poderá desenvolver um texto escrito
como o ouvinte e/ou o DA o faz.
Na sua dificuldade para escrever o surdo precisa de apoio de pessoas mais experientes
nesta habilidade, sejam elas DA ou ouvintes. Por isto que uma das alternativas das quais os
universitários Surdos têm lançado mão é juntar-se às pessoas ouvintes e com elas trocar
habilidades de modo que lhes ensinam a LS e estas lhes ajudam a interpretar suas respostas para a
língua portuguesa escrita.
Em se tratando da leitura, a dificuldade de interpretação para uma pessoa surda também é
muito grande. Por isto ela precisa de muito tempo para captar o sentido de um texto escrito.
Quando ela está lendo geralmente recorre ao Google para tentar perceber os sentidos através das
imagens. Outro recurso é consultar uma pessoa ouvinte (que tem noção da Libras!) para que ela
lhe explique os sentidos que não lhes estão visíveis ou percebíveis. Desta maneira, precisando de
muito tempo para escrever e para ler, fica impossível ao surdo elaborar textos tão precisos em
sentidos como o ouvinte e o DA fazem.
Este fato pode ocasionar resultados insatisfatórios para o comportamento da
aprendizagem do Surdo. Dentre eles está a ocorrência de o aluno escolher entre desistir ou
continuar no curso. Quando desiste o faz por causa do constrangimento de ser reprovado, por
vezes repetidas, e quando continua o faz porque decide aliar-se a uma pessoa ouvinte para lhe
assessorar durante a efetivação do conjunto de atividades que são prescritas em cada disciplina.
Nessa aliança o Surdo pode entrar em desvantagens quando a pessoa que lhe assessora
não é aluno do curso, pois emite as respostas de qualquer jeito sem oferecer ao aluno condições
de participar através do que conseguiu entender pelas leituras realizadas. Quando é assessorado
21

Contexto aqui deve ser compreendido como sendo uma situação em que duas ou mais pessoas intercambiam informações sobre determinado
assunto, acontecendo que um sinal já pode ser suficiente para que toda a mensagem seja compreendida, desde que ele seja emitido pertinentemente.
Isto significa que na LS não existe necessidade de se formular frases e períodos com a mesma complexidade lingüística que a língua portuguesa
requer.
22
Por DA o leitor deve entender Deficiente Auditivo e como sendo aquelas pessoas que não são Surdas porque conseguem ouvir um pouco, sendolhes possível perceber certos registros sonoros. Se ouve, mesmo que não plenamente, essas pessoas são ouvintes com deficiência auditiva, daí porque
DA. Já o surdo faz parte da comunidade surda porque a ele não é possível registros sonoros, emitir sons de fala, nem escrever língua portuguesa
como ouvinte o faz.
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por colegas ouvintes que fazem o mesmo curso também pode entrar em desvantagens porque o
alto número de atividades não lhe oferece condições de se deter na captação de um
conhecimento em todas as disciplinas, já que precisa de maior tempo para fazê-lo do que o aluno
ouvinte. Isto significa que a maior parte dessa captação pode ocorrer por explicações do parceiro
ouvinte, ficando o surdo a mercê do resumo da explicação e da maneira como aquele aprendeu o
conhecimento.
Por fim, a autonomia que permite ao Surdo ter maiores iniciativas pode ficar
comprometida já que este depende do tempo que o seu assessor dispõe para lhe dispensar
atenção.
Assim sendo, os alunos Surdos do curso de Letras/Libras necessitam de mudanças na
maneira como está sendo aplicado o conjunto de atividades escritas e a avaliação das mesmas.
Caso contrário, a maioria deles não conseguirá evoluir até ao ponto que naturalmente evoluiria se
a situação fosse mais adequada às suas necessidades.
3. SUGESTÕES PARA SUPERAÇÃO DO PROBLEMA
No item um (1.) deste artigo, foi oferecida uma situação em que dois alunos, um surdo e
um ouvinte, produzem texto escrito sobre um mesmo conhecimento, sendo esclarecido como o
aluno surdo encontrará dificuldade para entender o texto escrito pelo ouvinte e vice-versa. Por
fim foi apresentado questionamento sobre como os dois poderiam proceder para que um tivesse
a compreensão do que o outro escreveu, culminando com a oferta da proposta de que os dois
alunos precisam interagir em Libras, um indagando ao outro em busca de esclarecimentos sobre
os sentidos do que está escrito nos dois textos.
Se esta é uma saída para esses alunos também o é para a relação professor-aluno quando
esse precisa avaliar a aprendizagem que deve ser apresentada numa resposta escrita pelo aluno
surdo. Isto significa dizer que, diferentemente da avaliação que faz das respostas escritas pelos
ouvintes, lendo-as sem precisar da presença do aluno, o professor de aluno surdo precisa se
colocar frente a ele23 para poder lhe dar a oportunidade de expressar em Libras o que pretendeu
expressar em língua portuguesa escrita. Deste modo, o critério de capacidade de expor com
clareza as idéias não é um juízo válido para a avaliação das respostas escritas pelos Surdos.
Outras sugestões abrangem a idéia de que ao proceder à avaliação das respostas escritas
por alunos surdos o professor o faça com o apoio do intérprete. Que as provas sejam elaboradas
de modo diferenciado, de jeito que ao aluno surdo seja requerida a mesma aprendizagem, mas de
modo diferente. Como exemplo, a prova do Surdo deve conter mais questões objetivas do que
subjetivas.
Na aplicação de provas com questões subjetivas o avaliador deve permitir que, além da
resposta escrita, o aluno surdo também emita resposta em Libras, para que haja o confronto entre
o que ele escreveu e o que comunicou na sua L1. Considerando a quantidade das atividades
requeridas em cada disciplina, é entendido que elas sejam enxutas, requerendo o essencial e sem
repetições. No caso do fórum, por exemplo, que o surdo possa responder na sua L1 e que os
comentários não excedam de um (01).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O fato de o professorado do curso de Letras/Libras professar que um dos objetivos do
curso é que seus alunos surdos desenvolvam a habilidade de usar a língua portuguesa escrita não
justifica que grande parte desse corpo docente assuma a postura de exigir desses alunos
23

Para esse momento acontecer há necessidade de o professor ter noção de Libras ou estar junto a um intérprete.
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desempenho linguística semelhante àquele que o ouvinte e o DA podem revelar. Diferentemente
da concepção de que é o aluno surdo quem deve se adaptar ao padrão linguístico exigido daqueles
que têm língua portuguesa como L1, no processo de avaliação da aprendizagem é o professor
quem precisa se adequar às necessidades do aluno surdo, no sentido de revelar posturas de
ensino e de avaliação que considerem a realidade de que é normal que seus alunos surdos não
tenham o mesmo desempenho linguístico que o ouvinte tem.
Além disto, para que o professor avalie habilmente as respostas escritas que os alunos
surdos elaboram precisam ter dois conhecimentos: o da Libras e o da cultura Surda. Isto significa
que professores que atuam em cursos inclusivos ao Surdo, como é o caso de Letras/Libras,
essencialmente devem dominar a LS e conhecer a cultura dos Surdos.
Concluindo, afirma-se que no processo de aperfeiçoamento, inerente a qualquer curso
superior, repensar no modo como vem aplicando e avaliando as atividades escritas que são
específicas a cada disciplina é uma necessidade do curso de Letras/Libras para que este permita
aos seus alunos Surdos aprendizagens mais consistentes e maior espaço para aprender com
autonomia.
Referências
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TRADUÇÃO DE CONTEÚDOS CURRICULARES E PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EM LIBRAS
KÁTIA MICHAELE FERNANDES CONSERVA24
SANDRA MARIA DINIZ OLIVEIRA25
ELIZETE OLINTO FERREIRA DOS SANTOS26
RESUMO:
Este trabalho consiste em relatar as ações previstas no projeto de extensão “Tradução de conteúdos curriculares e
produção de material didático em Libras” do Instituto Federal de Educação da Paraíba (IFPB). O objetivo é produzir um
acervo bibliográfico em Língua Brasileira de Sinais (Libras). A execução do projeto envolve as seguintes etapas:
estudos sistemáticos sobre os conteúdos, realizados pelos intérpretes de Libras; gravação da tradução para Libras e
edição dos vídeos junto a Coordenação de Multimeios; submissão dos vídeos à avaliação de consultores surdos;
reprodução do material. A tradução de textos técnico-científicos para a Libras é algo necessário e pertinente, pois
além da acessibilidade à informação permite o registro de terminologias e conhecimentos relacionados ao
conhecimento específico dos cursos técnicos oferecidos pela referida instituição.

Palavras-chave: Tradução. Libras. Acessibilidade. Linguística. Inclusão.
INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva prevê a
participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência auxiliados pelas adequações
necessárias à inclusão educacional. Para a Pessoa Surda este processo envolve uma série de ações,
dentre as quais destacamos a acessibilidade linguística.
O reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras) por meio da lei .2005
regulamentou a atuação do tradutor/intérprete de Libras e de Português no ambiente educacional
como garantia da inclusão de alunos surdos em salas de aula do ensino regular. Apesar da inserção
deste profissional no espaço educacional prever inicialmente a interpretação de conteúdos em
sala de aula, podemos constatar uma crescente iniciativa de traduções de textos literários e
científicos.
Este cenário motivou a elaboração deste projeto que tem como objetivo principal
oportunizar ao aluno surdo do IFPB o acesso aos conteúdos acadêmicos em Libras, favorecendo a
autonomia quanto ao estudo extraclasse.
A tradução de material didático exige ações prévias ao momento da tradução final, dentre
eles a análise do texto e das escolhas lexicais, e a inexistência de sinais específicos às
terminologias de áreas técnicas.Este último aspecto tem sido discutido por alguns pesquisadores
da língua de sinais através de artigos acadêmicos, fazendo-nos refletir sobre o processo de criação
de novos sinais e a necessidade de produção de materiais que auxiliem o processo de
aprendizagem dos alunos surdos em sua língua natural.
DESENVOLVIMENTO
As iniciativas educacionais direcionadas a pessoas surdas foram norteadas por abordagens
filosóficas que partilhavam de concepções teóricas antagônicas sobre a língua de sinais e a surdez.
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As tentativas da abordagem oralista em inserir esses indivíduos na sociedade partiam de uma
visão biológica e restrita sobre "ser surdo".
A ênfase sobre a deficiência auditiva apontava para a reabilitação da audição para aqueles
que possuíam resíduo auditivo e o treinamento para a aprendizagem da língua oral para todos os
surdos como caminho para inclusão social.
A abordagem da comunicação total adotou o uso dos sinais enquanto estratégia para
treinamento da fala oral, desconhecendo o status das línguas de sinais e mantendo a perspectiva
clínica da surdez, desconsiderando as subjetividades individuais destes alunos.
A corrente teórica bilíngue surge com o aporte da linguística e da sociologia embasada em
estudos linguísticos de Stokoe (1960), que realizou o estudo sobre a estrutura da língua por meio
do qual identificou os parâmetros linguísticos na formação do sinal, e outros pesquisadores
Battison, Liddell & Johnson (2000 [1989]); Quadros (1995, 1994, 2004); Rocha, (2000); Capovilla &
Raphael (2004, 2005, 2006). A sociologia abordou os fenômenos sociais, como a cultura e a
interação social das comunidades surdas e a identidade social deste grupo que possui como
principal artefato cultural, a língua de sinais.
Estes olhares sobre as línguas de sinais percorreram um caminho contrário à visão oralista
e a comunicação total, pois enxergaram a constituição da subjetividade da pessoa surda a partir da
visualidade.
Recentemente, as discussões sobre metodologias têm enfocado as linguagens não verbais,
envolvendo especialmente a imagética como suporte, a fim de tornar a mensagem mais
compreensível. Campello (2008) afirma que
A experiência da visualidade produz subjetividades marcadas pela presença da imagem e
pelos discursos viso-espaciais provocando novas formas de ação do nosso aparato sensorial,
uma vez que a imagem não é mais somente uma forma de ilustrar um discurso oral. (...)
Essa realidade implica resignificar a relação sujeito – conhecimento principalmente na
situação de ensinar e aprender.

A visualidade ultrapassa concepções já existentes sobre a capacidade da percepção visual,
pois influencia a constituição sintática da língua de sinais e aspectos da aprendizagem da pessoa
surda. Portanto, a inclusão da língua de sinais na produção de novos conhecimentos deve ser
ampliada à medida que os surdos participam de novos contextos educacionais.
Sabemos que as ações para inclusão escolar da pessoa surda não se restringem à presença
do intérprete de Libras em sala de aula, mas a um conjunto de mudanças que contemplem a
estruturação de um currículo bilíngue, metodologias que explorem a visualidade e a acessibilidade
linguística.
Masutti (2007) traz uma reflexão importante quando aponta as questões que envolvem
língua, representação e a presença do intérprete:
A língua como condição de pertencimento e de expropriação se torna um fulcro por onde
atravessa uma rede simbólica que define e objetiva o sujeito. A “segunda pele que
carregamos” deixa tatuada as condições de opressão e de liberdade, de transgressão,
mutismo, ou loucura. A pele remete-nos novamente a fronteiras de contato entre o
dentro e fora, que coloca a situação paradoxal de não ser possível pensar em si mesmo
sem o outro, sem a mescla, sem o híbrido que produz a instabilidade de sentidos. A pele
como língua é a condição para a produção de sentidos, por isso negar a língua do outro é
negar as suas representações e sua própria existência.
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A acessibilidade aos conteúdos curriculares em horário extraclasse é uma das dificuldades
enfrentadas por alunos surdos devido à indisponibilidade de recursos didáticos em Libras. Visando
promover autonomia ao acesso dos conteúdos acadêmicos, o Núcleo de Apoio às Pessoas com
Necessidades Especiais (NAPNE) do Instituto Federal de Educação da Paraíba (IFPB) desenvolveu o
projeto de extensão “Tradução de conteúdos curriculares e produção de material didático em
Libras”. A produção desse material será fundamentada nos aspectos teórico-práticos citados por
Paterno, Pereira e Rudner (2010) que contemplam o desafio mental no processo de interpretação
entre duas línguas e pontuam os seguintes fatores necessários ao tradutor/intérprete de libras:
 conhecimento dos processos envolvidos na interpretação;
 estar ciente das escolhas linguísticas numa situação interpretativa;
 tomada de decisões intencionais na realização da interpretação;
 entendimento da mecânica da interpretação para não ser guiado pela intuição.
As principais contribuições deste projeto são: a promoção do acesso ao conhecimento
através da tradução dos principais conteúdos das ementas dos cursos técnicos de Mecânica,
Edificações, Eletrotécnica e Contabilidade; o registro de sinais específicos criados por alunos
surdos e intérpretes, contemplando os conceitos apresentados em sala de aula a fim de favorecer
a aprendizagem dos alunos surdos do IFPB. A validação destes sinais se deu pelo estudo das
terminologias técnicas realizadas por surdos, professores de Libras e intérpretes pela aceitação da
comunidade surda da instituição e professores de Libras surdos.
A execução do projeto contempla duas atividades principais: a tradução de textos do
português para Libras e a produção de vídeos em língua de sinais. Para a concretização das
referidas atividades o projeto conta com a participação da coordenadora do Núcleo de Apoio às
Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE), dez intérpretes de Libras; o coordenador do Núcleo
de Multimeios do IFPB, responsável pela gravação e edição dos vídeos em Libras; três voluntários
externos, sendo dois professores de Libras e um aluno surdo egresso.
A escolha dos conteúdos será realizada pelos professores das disciplinas e as etapas
referentes à tradução exigem conhecimento prévio do assunto em pauta, além da análise
sistemática do texto. O estudo prévio do conteúdo será realizado em grupo a fim de favorecer o
processo interpretativo e a escolha do léxico. Por isso, o processo de tradução dos conteúdos
seguirá as seguintes etapas:
 leitura prévia do texto;
 identificação dos aspectos relevantes;
 discussão sobre as terminologias e sobre as escolhas lexicais;
 gravação da tradução acompanhada por professores de Libras e colaboradores surdos;
 revisão da gravação.
Em relação à organização dos elementos para a gravação seguiremos a orientação da ABNT
NBR 15290:2005 que fornece diretrizes para a tradução em Libras em gravações de estúdio.
Segundo a norma 15290:2005 o local onde será gravada a imagem do intérprete de LIBRAS deve
ter:
a) espaço suficiente para que o intérprete não fique colado ao fundo, evitando
desta forma o aparecimento de sombras;
b) iluminação suficiente e adequada para que a câmera de vídeo possa captar, com
qualidade, o intérprete e o fundo;
c) câmera de vídeo apoiada ou fixada sobre tripé fixo;
d) marcação no solo para delimitar o espaço de movimentação do intérprete.
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Após a gravação, os vídeos serão revisados por uma equipe de professores de Libras e
editados pela Coordenação de Audiovisual do IFPB. O trabalho final de todo o processo de
tradução será a produção de DVD’s didáticos em Libras contendo os principais conteúdos
curriculares dos cursos técnicos supracitados. O material será disponibilizado inicialmente na
Biblioteca do Campus João Pessoa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a finalização do projeto esperamos alcançar um aprofundamento do conhecimento
dos conteúdos por meio do estudo e da discussão das escolhas lexicais em Libras; aperfeiçoar as
estratégias de tradução; registrar sinais específicos utilizados pelos cursos técnicos; disponibilizar
textos traduzidos para Libras no contexto acadêmico; ofertar recursos didáticos a professores e
intérpretes do município de João Pessoa e demais campi do IFPB, além de conduzir a comunidade
surda rumo ao conhecimento por meio do processo de tradução.
Por fim, ao refletir sobre os aspectos que uma inclusão educacional envolve, concluímos
que a apreensão e a construção do conhecimento ultrapassam as fronteiras da sala de aula e que
a perspectiva de acessibilidade à informação deve ser ampliada para a tradução dos conteúdos
científicos por meio da produção de material didático em Libras, a fim de garantir ao aluno surdo o
acesso às informações relevantes e necessárias para seu desempenho acadêmico. O material
produzido na língua de sinais trará uma nova perspectiva a respeito das habilidades educacionais
do aluno surdo, visto que o mesmo terá maior autonomia na realização de seus trabalhos
acadêmicos.
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A INCLUSÃO DO SURDO NAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NO MUNICÍPIO DE FEIRA
DE SANTANA
LIDINÉIA ALVES CERQUEIRA BARREIROS27
RESUMO:
Este artigo discute como as Instituições de Educação Superior do município de Feira de Santana estão implementando
as políticas de inclusão em relação ao discente surdo. Problematiza sobre o abismo existente entre as políticas de
acesso e permanência do aluno surdo no ensino superior e as práticas das instituições, bem como analisa a
importância da atuação dos tradutores-intérpretes de língua de sinais neste nível educacional. Os dados foram
coletados através do levantamento e análise da legislação vigente sobre a inclusão, aplicação de questionários com os
discentes surdos regularmente matriculados nas Instituições de Educação Superior e com os tradutores-intérpretes de
Libras que atuam nestes estabelecimentos de ensino. Os resultados obtidos mostram que os surdos estão tendo
acesso às IES, pois estas cumprem a legislação de acesso, porém a permanência deste ainda não é efetivada
ocorrendo apenas uma integração desses sujeitos.

Palavras-chave: Inclusão. Ensino superior. Surdo. Língua de Sinais Brasileira.
INTRODUÇÃO
A história dos surdos perpassa pela exclusão datada desde os primórdios da humanidade.
Na Antiguidade, estes sujeitos eram exterminados por serem considerados deficientes, situação
que foi amenizada quando algumas religiões começaram a vê-los como pessoas iguais as demais.
(SÁ, 2006).
No âmbito educacional, segundo relatos históricos, o século XVIII é o período de ascensão
na educação dos surdos, em que os mesmo eram reunidos em asilos e posteriormente foram
criadas diversas instituições de ensino em vários países e de acordo com Sacks:
Esse período que agora se afigura como uma espécie de era dourada na história dos
surdos marcou o rápido estabelecimento de escolas para surdos, geralmente mantidas por
professores surdos em todo mundo civilizado, a emergência dos surdos da obscuridade e
da negligência, sua emancipação e aquisição de cidadania e seu rápido surgimento m
posições de importância e responsabilidade – escritores surdos, engenheiros surdos,
filósofos surdos, intelectuais surdos, antes inconcebíveis, subitamente eram possíveis.
(SACKS, 1998, p. 34).

No Brasil, como marco da Educação Especial temos a criação do Imperial Instituto dos
Meninos Cegos (1854), atualmente conhecido como Instituto Benjamin Constant e o Instituto dos
Surdos-Mudos (1857), hoje Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) seguindo a tendência
mundial de assistencialismo e isolamento dos cegos e dos surdos do convívio social. (BUENO,
1993).
Conforme Mendes (2001) visando à melhoria da educação das pessoas portadoras de
deficiência no país, em 1973, foi criado o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP) que
tinha como principal objetivo promover o desenvolvimento de programas preventivos de
educação e assistência do Plano Nacional de Educação (PNE). Após um longo período de ações em
prol da Educação Especial esta começou a ser criticada, pois alguns comungavam que a separação
dos alunos em classes e/ou escolas especiais não garantia o aprendizado, então na década de 80
deu-se início ao movimento a favor da escola inclusiva. (ANSAY, 2009).
27
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Para Stainback e Stainback (1999, p.21) “o ensino inclusivo é a prática da inclusão de todos
– independentemente de seu talento, deficiência, origem sócio-econômica ou origem cultural –
em escolas e salas de aula provedoras, onde todas as necessidades dos alunos são satisfeitas”,
desta forma, inúmeras leis e decretos no âmbito nacional e internacional foram criadas no intuito
de incluir os alunos com necessidades educativas especiais (NEE)28 no ensino regular, como por
exemplo: a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes (1975), Constituição Federal do Brasil
(1988), Declaração de Salamanca (1994), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº. 9.394 (1996).
É neste cenário de inclusão na educação básica que está inserido o educando surdo. Vale
mencionar que incluir o surdo não é somente colocá-lo em sala regular com a presença do
tradutor-intérprete de língua de sinais (TILS), faz-se necessário que a educação desse sujeito seja
na perspectiva bilíngue e multicultural, ou seja, uma educação que utiliza duas línguas – a Língua
Brasileira de Sinais (Libras) e a Língua Portuguesa – mas, a língua de sinais é prioridade. (SÁ, 2006).
No ensino superior a inclusão faz-se presente, mesmo timidamente, porém as reflexões e
discussões dessa temática nessa esfera educacional ainda são incipientes e os dados referentes ao
ingresso e permanência de pessoas com deficiência são escassos, sendo que a maioria das
pesquisas e relatórios oficiais estão voltados para a educação básica. (VALDÉS, 2004).
Diante desse desafio que é a inclusão dos alunos com NEE, e particularmente do surdo, que
podemos questionar: como acontece a inclusão desse sujeito nas Instituições de Educação
Superior (IES) frente a legislação vigente?
Portanto, este trabalho propõe uma discussão sobre como as IES do município de Feira de
Santana estão implementando as políticas de inclusão em relação ao discente do surdo. Para
tanto, problematiza sobre o abismo existente entre as políticas de acesso e permanência do aluno
surdo no ensino superior e as práticas das instituições, bem como analisa a importância da
atuação dos TILS neste nível educacional. A pesquisa é de cunho qualitativo e os procedimentos
utilizados para a coleta de dados foram: levantamento e análise da legislação vigente e aplicação
de questionários com perguntas objetivas e subjetivas com os discentes surdos regularmente
matriculados nos mais diversos cursos superiores e com os TILS que atuam nas IES do município.
Primeiro, abordaremos sobre a educação superior no Brasil e as políticas de inclusão
voltadas para o ensino superior, em seguida discutiremos a inclusão nas instituições de educação
superior no município de Feira de Santana apresentando os dados da pesquisa com reflexões
sobre a educação dos surdos e o discurso inclusivo.
A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL
As primeiras instituições do ensino superior no Brasil foram criadas em 1808 e no final
século XIX eram apenas 24 estabelecimentos de ensino em que apenas a elite era comtemplada.
Na década de 1950 iniciou-se um processo de interiorização do ensino superior para ampliar a
oferta de vagas com a finalidade de suprir as demandas do processo de industrialização que
ocorria no país.
Em 1968, através da Lei no 5.540, ocorreu uma reorganização no ensino superior sendo
estabelecido um modelo de educação no qual a pesquisa e o ensino são indissociáveis, mas a
proliferação de instituições, principalmente no setor privado, fez com que poucas universidades
atendessem esse modelo. Vale ressaltar que esta lei estabelecia que o ensino fosse ministrado em
Segundo a Declaração de Salamanca este termo “refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades educacionais especiais se
originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem”. (UNESCO, 1994)
28
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universidades e, excepcionalmente, em estabelecimentos isolados, organizados como instituições
de direito público ou privado. (BRASIL, 1968).
Na década de 80 e 90 houve um aumento no número de estabelecimentos de ensino e
consequentemente das matriculas, mesmo assim o sistema educacional superior ficou quase
engessado como podemos verificar nos dados a seguir.
Tabela 1 – Evolução do número de instituições por dependência administrativa – Brasil –
1980 - 1998
Ano

Total

Federal

Estadual

Municipal

Privada

1980
1981
1982
1983
1984

882
876
873
861
847

56
52
53
53
53

53
78
80
79
74

91
129
126
114
111

682
617
614
615
609

1985
1986
1987
1988
1989

859
855
853
871
902

53
53
54
54
54

75
90
83
87
84

105
120
103
92
82

626
592
613
638
682

1990
1991
1992
1993
1994

918
893
893
873
851

55
56
57
57
57

83
82
82
77
73

84
84
88
87
88

696
671
666
652
633

1995
1996
1997
1998

894
922
900
973

57
57
56
57

76
74
74
74

77
80
81
78

684
711
689
764

Fonte: MEC/INEP/SEEC

Tabela 2 – Evolução da matrícula por dependência administrativa – Brasil – 1980 - 1998
Ano
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Total
1.377.286
1.386.792
1.407.987
1.438.992
1.399.539
1.367.609
1.418.196
1.470.555
1.503.555
1.518.904
1.540.080
1.565.056
1.535.788
1.594.668
1.661.034
1.759.703
1.868.529
1.945.615

Federal
316.715
313.217
316.940
340.118
326.199
326.522
325.734
329.423
317.831
315.283
308.867
320.135
325.884
344.387
363.543
367.531
388.987
395.833

Estadual Municipal
109.252
66.265
129.659
92.934
134.901
96.547
147.197
89.374
156.013
89.667
146.816
83.342
153.789
98.109
168.039
87.503
190.736
76.784
193.697
75.434
194.417
75.341
202.315
83.286
210.133
93.645
216.535
92.594
231.936
94.971
239.215
93.794
243.101
103.339
253.678
109.671

30

Privada
885.054
850.982
859.599
862.303
827.660
810.929
840.564
885.590
918.204
934.490
961.455
959.320
906.126
941.152
970.584
1.059.163
1.133.102
1.186.433
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2.125.958

408.640

274.934

121.155

1.321.229
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88/98
(%)

41,4

28,6

44,1

57,8

43,9

Fonte: MEC/INEP/SEEC

De acordo com as tabelas a quantidade de instituições públicas era bem inferior ao das
privadas, mostrando mais uma vez uma contradição entre a prática e o que consta na Constituição
de 1988, que reza a gratuidade do ensino nas IES públicas e conforme Amaral (2003, p. 108) “o
entendimento é de que a educação superior é um bem público e que, portanto os recursos
públicos deveriam ser gastos até o limite da riqueza nacional, de modo a atender ao maior
número possível de jovens”. Vale salientar, que neste período não foram encontrados dados
referentes à matrícula de pessoas com deficiência.
Outro aspecto importante da educação superior no Brasil é a LDBEN - 1996, considerada
um marco da educação brasileira, pois trouxe mudanças relevantes em todos os níveis
educacionais e o período pós LDBEN, conforme os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas (Inep)29, de 1996 – 2008 apontam um crescimento mais significativo do
sistema educacional superior no país com o credenciamento de novas instituições, abertura e
reconhecimento de novos cursos. Neste período o ensino federal e tecnológico também se
expandiu contribuindo para esse crescimento.
Tabela 3 - Distribuição das IES, cursos e matrículas - Brasil 1996 e 2008:
Ano
IES
1996
922
2008
2.252
1996/2008 Δ%
144,2
Fonte: MEC/INEP/DEAES

Cursos
6.644
24.719
272,1

Matrículas
1.868.529
4.676.646
171,9

Podemos inferir que o aumento no número de IES, cursos e matrículas foi impulsionado
também pela criação, em 1999, do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior
(FIES)30. É importante frisar a contribuição da Lei n° 9.870, de 23 de novembro de 1999, na qual o
governo assegurava que as instituições educacionais podem ter fins lucrativos, um estímulo para
criação de novas IES particulares. Em contrapartida, as metas de expansão do ensino superior
previstas no Plano Nacional de Educação (PNE), em 2001, foram vetadas, contudo a oferta de
vagas nas IES públicas tornou-se insuficiente e a grande maioria dos concluintes do ensino médio
oriundos da escola pública não conseguia ingressar em um curso superior.
A rede privada expandiu e consolidou-se, porém ficou com vagas ociosas, em 2004 o
percentual de ociosidade era de 49,5%, toda via a condição socioeconômica dos egressos da rede
pública, na sua maioria, não era favorável para o pagamento das mensalidades, logo, estes
continuaram excluídos desse sistema de ensino, ou seja, a legislação mais uma vez favoreceu o
setor privado que continuou elitizando o ensino superior em detrimento do setor público que
sofre com a escassez das verbas para desenvolvimento de ações e políticas de aceso e
permanência para os discentes de baixa renda.

29

Criado a partir da Lei n° 378, de 13 de janeiro de 1937, transformado em Autarquia Federal vinculado ao Ministério da Educação, através da Lei
no. 9.448, de 14 de marco de 1997.
30
Programa de financiamento destinado a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos com avaliação positiva do
Ministério da Educação (MEC) sendo a Caixa Econômica Federal o agente financeiro responsável pela concessão dos financiamentos. Disponível
em: http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/FIES2000.pdf . Acessado em: 10 fev. 2013.
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Com o intuito de acabar com as vagas ociosas das instituições particulares o governo
federal criou o Programa Universidade para Todos (ProUni) que destina-se à concessão de bolsas
de estudo integrais e parciais para estudantes de graduação ou sequenciais de formação
específica, em instituições privadas de ensino superior, que tenham aderido ao programa. (BRASIL,
2005). Para participar do programa o estudante deve ter cursado todo o ensino médio em escola
pública ou particular como bolsista integral; prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)31;
comprovar renda familiar per capita de 1,5 até três salários mínimos. Além disso, o ProUni tem
uma preocupação com a inclusão e dispõe de vagas para pessoas com deficiência, índios e negros.
Em 2007, foi instituído o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI), com o objetivo de criar condições para a ampliação do acesso e
permanência na educação superior, no nível de graduação. Assim houve um aumento no
investimento do governo nas universidades federais, criação de novas IES e institutos federais de
educação superior (IFES) elevando o número de ingressos na educação superior.
Outra evidência é a ampliação do ensino à distância que favoreceu um aumento no
número de ingressantes no ensino superior devido a sua flexibilidade, pois a mediação didáticopedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo
atividades educativas em lugares ou tempos diversos. (BRASIL, 2005).
Em 2000 eram 10 cursos de graduação de educação à distância (EaD), três anos depois 52
cursos. Segundo o Censo da Educação Superior (2009) os cursos dessa modalidade aumentaram
em 30, 4% e os presenciais 12,5% e, concomitantemente houve um aumento no úmero de
matrículas nestes cursos alcançando 14,1% do total de matrículas da graduação. (Gráfico 1)
Gráfico 1 – Evolução do Número de Matrículas de Graduação por Modalidade de Ensino –
Brasil – 2001- 2009

Fonte: Censo

da Educação Superior / MEC/
Inep/ Deed

31

Criado em 1998 tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que estão
concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. É utilizado como critério de seleção para os estudantes que pretendem
concorrer a uma bolsa no Programa Universidade para Todos (ProUni). Além disso, cerca de 500 universidades já usam o resultado do exame como
critério de seleção para o ingresso no ensino superior, seja complementando ou substituindo o vestibular. (MEC)
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Após essa contextualização da educação superior no Brasil examinaremos os dados
referentes à inclusão das pessoas com deficiência, elencando a legislação vigente que ampara o
ensino inclusivo neste nível educacional.
POLÍTICAS DE INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
No Brasil, segundo o Censo Demográfico (2010)32 existem 45.606.048 milhões de pessoas
que declararam ter pelo menos uma das deficiências investigadas33, correspondendo a
23,9% da população brasileira. Os resultados mostram uma diferença significativa entre o nível de
instrução das pessoas com pelo menos uma das deficiências pesquisadas e o daquelas sem alguma
dessas deficiências é de 61,1% da população (com 15 anos ou mais) com deficiência não tinha
instrução ou possuía apenas o fundamental incompleto e 38,2% para as pessoas que declararam
não ter nenhuma das deficiências. Contudo, no ensino médio completo e o superior incompleto
foi observado 17,7% para pessoas com deficiência contra 29,7% para as pessoas sem deficiência.
Observou-se ainda que a menor diferença estava no ensino superior completo: 6,7% para a
população e 10,4% para a população sem deficiência.
Durante todo o processo de expansão da educação superior várias medidas foram tomadas
para ampliar a oferta de vagas, bem como os cursos oferecidos, porém inicialmente as pessoas
com deficiência não foram contempladas. Não foram encontrados registros relacionados à
matrícula de pessoas com deficiência no ensino superior na década de 80 e 90 apesar da
instituição do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência (1981) e da Década das Nações Unidas
para a Pessoa com Deficiência (1983-1992).
Desde então, iniciou-se vários debates sobre o tema e algumas medidas começaram a ser
tomadas para que estas pessoas não continuassem excluídas do ensino superior e nos últimos 20
anos aumentaram consideravelmente o número de estudantes com deficiência nas IES. (SASSAKI,
2001). Esse aumento se deve às políticas de inclusão fomentada no país a partir de 1994, em todos
os níveis educacionais, porém na educação superior a inserção destes estudantes ainda é morosa
e as IES precisam oferecer acesso e permanência para estes estudantes elaborando as mudanças
necessárias em consonância com as peculiaridades de cada deficiência.
Os dados do Inep mostram que em 2003 eram 5.078 estudantes com deficiência
matriculados no ensino superior, sendo 73, 15% nas instituições privadas. Em 2009, foi registrado
20.019 alunos na graduação com as seguintes deficiências: baixa visão (30%), deficiência auditiva
(22%), deficiência física (21%), cegueira (13%), surdez (9%), deficiência mental (2%), deficiência
múltipla (2%), surdocegueira (1%). O último censo (2011) revela que dos 23. 250 alunos com
deficiência matriculados 6.531 estão em instituições públicas e 16.719 na rede privada. Esta
diferença pode estar atrelada aos programas de expansão do ensino superior através dos
programas de financiamento estudantil já mencionados (FIES e ProUni) pelo qual os estudantes
têm acesso às IES particulares e, também as mudanças na forma de ingresso através do Enem.
Além disso, para que a inclusão ocorra de forma efetiva é necessário que as IES promovam
o acesso e a permanência dos estudantes com deficiência e referente à legislação em vigor é
notório avanços significativos, destacando a inclusão do surdo, através de leis, decreto, portarias
e, dentre outras podemos citar: Aviso circular nº 277/MEC/GM, de 08 de maio de 1996, Lei nº
10.098/00, Portaria nº 3.284/03, Decreto nº 5626/05.

32

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
Foi pesquisada a existência dos tipos de deficiência permanente: visual, auditiva e motora, de acordo com o seu grau de severidade (não consegue
de modo algum, grande dificuldade, alguma dificuldade, nenhuma dificuldade) e, também, mental ou intelectual.
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Vale salientar que estas legislações solicitam e deliberam que as IES desenvolvam ações de
acessibilidade para os alunos com necessidades educacionais especiais e no que tange o
candidato/educando surdo ressaltam: utilização de intérpretes de língua de sinais (ILS) durante o
processo de avaliação do candidato, na sala de aula e em outros espaços educacionais; os cursos à
distância devem dispor a janela com o TILS e legenda oculta; flexibilidade nos critérios de correção
da redação e das provas discursivas, dando relevância ao aspecto semântico sobre o aspecto
formal e/ou utilização de outros mecanismos de avaliação da linguagem para substituir a prova de
redação; estimular o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita;
capacitar os professores para que tenham acesso à literatura e informações sobre a especificidade
linguística dos surdos; inclusão da disciplina de Libras nos cursos de formação de professor, e etc.
Para cumprir o Decreto 5.296/04 e o Decreto 5.626/05, na Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva o governo criou o Programa de Acessibilidade na
Educação Superior (Incluir) cujo objetivo é fomentar a criação e a consolidação de núcleos de
acessibilidade nas instituições federais de ensino superior (IFes), a fim de garantir a integração de
pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras comportamentais, pedagógicas,
arquitetônicas e de comunicação. (MEC). Desde a sua criação em 2005 já foram aprovados 197
projetos, contudo esse programa não abrange as demais instituições públicas.
Outra implementação foi a criação do curso de Licenciatura em Letras Libras34 na
modalidade a distância, em 2006, com prioridade para os surdos conforme reza o Decreto
5.626/05. O curso foi desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) com nove
pólos35 em outras instituições conveniadas em diferentes regiões do país. Em 2008 foram abertas
mais vagas para esta formação totalizando 15 pólos36 com turmas de Licenciatura e Bacharelado
Letras: Libras, este voltado para tradução e interpretação. Corroboramos com Quadros; Cerny;
Pereira sobre a importância deste curso:
O curso do Letras Libras busca garantir a inclusão social de surdos na sociedade por meio
de formação acadêmica, abrindo espaços para sua inclusão no mercado de trabalho. (...)
Essa formação passará pela Língua de Sinais que inclui aspectos sociais, culturais e
políticos. Assim os surdos estarão atuando neste mercado de trabalho falando sobre a
língua usada por eles mesmos. (QUADROS; CERNY; PEREIRA, 2008, p. 36).

Mesmo este curso sendo relevante para comunidade surda o mesmo neste formato
totalmente financiado pelo MEC não será mais ofertado e, cada instituição pólo poderá elaborar
seu projeto para criação do curso na modalidade presencial ou a distância.
Sendo assim, mesmo com a legislação vigente que ampara a inclusão ainda questionamos
se as IES públicas e privadas estão efetivando estas políticas afirmativas no ensino superior, em
especial àquelas relacionadas ao aluno surdo, além disso, os estudos voltados para esta temática
são escassos e incipientes, confirmados por Santos (2006, p. 102), “a falta de dados suscita a
urgência de pesquisas direcionadas e precisas, sobre a realidade dos sujeitos com NEE, da
educação superior brasileira (pública e privada), com abrangência nacional, assim como, específica
de cada região do país.”

34

O curso é financiado pelo Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação a Distância e da Secretaria de Educação Especial.
Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal da Bahia, Universidade de Brasília, Centro Federal de
Educação Tecnológica do Estado de Goiás, Universidade de São Paulo, Instituto Nacional de Educação de Surdos no Rio de Janeiro, Universidade
Federal de Santa Maria e Universidade Federal de Santa Catarina.
36
Os novos pólos: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal de Minas Gerais,
Universidade Federal do Espirito Santo, Universidade de Campinas, Universidade do Estado do Pará, Universidade Federal de Pernambuco,
Universidade Federal da Grande Dourados, Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte.
35
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Urge que as universidades/faculdades se posicionem e assumam seu papel em prol da
inclusão socioeducativa dos sujeitos, para isso, faz-se necessário reflexões, estar aberta ao diálogo
e às discussões no que concerne a inclusão do discente surdo, compreendendo as peculiaridades
linguística, identitária e cultural destes sujeitos. Dessa forma estarão contribuindo para que as
mudanças aconteçam nas práticas pedagógicas e organização curricular. E estas mudanças
implicariam na formação dos profissionais que atuarão nas mais diversas esferas da sociedade.
(SANTOS, 2002).
O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA E A INCLUSÃO
DO SURDO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES)
O município de Feira de Santana está localizado no interior da Bahia sendo considerada a
2ª maior cidade do estado com 556.642 habitantes37 e, destes 29. 235 da população residente
possui deficiência auditiva (não consegue de modo algum, grande dificuldade e alguma
dificuldade).
No âmbito educacional a rede municipal e estadual de ensino seguem as deliberações da
LDBEN/1996 no intuito de garantir escola para todos e a educação dos alunos com NEE sendo
ofertada, preferencialmente, pela rede regular de ensino com apoio especializado, quando
necessário, e currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos. De
acordo com o Censo Escolar (2011) a Bahia tinha 41.288 alunos com NEE matriculados em classes
comum do ensino regular e/ou Educação de Jovens e Adultos (EJA). Infelizmente não foram
encontrados os dados específicos do município.
Sobre a educação superior esta cidade só foi contemplada com uma universidade pública
em 1968, através da proposta do governo de interiorização do ensino superior no estado da Bahia.
Após o período de democratização da educação superior no país e sua expansão através de
incentivos do governo para que novas instituições fossem criadas, ampliando a oferta de vagas e a
possibilidade de ingresso na rede privada, na última década houve um aumento considerável da
quantidade de IES no município, com implantação de inúmeras instituições privadas com cursos na
modalidade presencial, semipresencial e à distância. Atualmente, existem 22 (vinte e duas) IES no
município38, destas apenas uma pública o que mostra a predominância da rede privada neste nível
educacional seguindo a tendência nacional.
Nesse contexto, a pesquisa foi realizada com cinco39 discentes surdos regularmente
matriculados e frequentando cursos superiores no município. Os contatos foram feitos
pessoalmente e por email. Os questionários foram respondidos com auxílio do ILS da própria
instituição e quando tinha alguma dúvida a própria pesquisadora sanava em Libras.
Os entrevistados são quatro do sexo feminino e um do sexo masculino com idade entre 19
e 44 anos. Todos se consideram surdos e utilizam a Língua Brasileira de Sinais como meio de
comunicação e duas que são oralizadas também utilizam a língua portuguesa oral com muita
frequência.
Em relação ao ensino médio três frequentaram escola regular em turmas inclusivas com a
presença do intérprete de Libras, destas, duas em escola particular e uma em escola pública. Dois
estudaram em turmas inclusivas na rede pública sem intérprete de Libras. Aqui já percebemos as
dificuldades encontradas pelos surdos em estudar em turmas ditas inclusivas, porém não têm seus

37

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
Fonte: http://emec.mec.gov.br/
39
No projeto inicial participariam sete discentes surdos mais dois não responderam o questionário em tempo hábil para finalização e análise dos
dados.
38
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direitos linguísticos, sua identidade e sua cultura respeitada através do modelo bilíngue de
educação para os surdos.
Sobre o ensino superior no município a pesquisa revela que a matrícula dos discentes
surdos em 2012 são de 80% nas instituições privadas (4 discentes) e 20% nas públicas (1 discente),
destes apenas um possui desconto na mensalidade por ter sido contemplado com o ProUni. Esses
dados acompanham a média nacional que segundo o censo superior (2011) das 23.250 pessoas
com deficiência matriculadas 16.719 estavam na rede privada. Quanto a modalidade de ensino
dois frequentam curso presencial e três a distância e a preferência é pelo turno noturno (4), pois
possibilita ao estudante conciliar os estudos com o trabalho.
No que tange a escolha dos cursos a prevalência ainda é a licenciatura, neste contexto
Licenciatura em Letras Vernáculas (2), porém já existe uma mudança e outros cursos começam a
ser frequentados por eles como: Engenharia Elétrica (1), Artes Visuais (1) e Serviço Social (1). A
forma de ingresso foi através do vestibular e do ENEM, todavia dois não participaram de nenhum
processo seletivo. Os demais relataram que na avaliação houve acessibilidade com a presença de
tradutor-intérprete de Libras, neste aspecto as instituições estão implementando a legislação de
acesso, quebra de barreiras na comunicação e flexibilidade na correção da redação e das provas
discursivas em observância com as leis vigentes conforme já mencionada. Porém, para atender a
especificidade linguística do surdo a avaliação deveria ser disponibilizada na Língua Brasileira de
Sinais, dessa forma estariam viabilizando a instrução na língua materna do surdo.
Em contrapartida, a permanência destes no curso é algo a ser superado todos os dias e as
principais dificuldades elencadas pelos entrevistados são: ausência de material das disciplinas em
Libras (textos, apostilas), as avaliações em Língua Portuguesa, metodologia inadequada dos
professores, falta de conhecimento das especificidades dos surdos por parte dos docentes,
ausência da janela do intérprete nas aulas virtuais, nos materiais disponibilizados no ambiente
virtual de aprendizagem (cursos a distância) e nos encontros presenciais, além dos entraves na
comunicação com os ouvintes.
A língua de sinais é de modalidade visual-espacial em que a informação linguística é
percebida pelos olhos e realizada com as mãos, por isso a experiência vivenciada pelo surdo é
visual e no processo de ensino-aprendizagem esta peculiaridade deve ser observada e ao
organizar os conteúdos e ministrar as aulas os docentes precisam refletir sobre a metodologia
mais adequada que contemple não somente o aluno surdo mais todos.
Outro aspecto importante da pesquisa é sobre o relacionamento dos discentes surdos com
os professores e todos relataram que têm boa convivência, porém pouco contato porque eles não
sabem Libras, mais segundo os discentes existe uma preocupação dos docentes durante a
explicação do conteúdo ou desenvolvimento de alguma atividade para ter certeza que estão
compreendendo o que está sendo dito. O relacionamento com os colegas é bem superficial e a
principal dificuldade é no momento de realizar atividades em grupo por causa da falta de
comunicação se não o ILS não estiver presente, porém segundo os entrevistados alguns colegas
demonstram interesse em aprender Libras e se esforçam para ajudar utilizando mímica. Vale
ressaltar, que é um mito dizer que a língua de sinais são “gestos” ou mistura de pantomima40, pois
os estudos indicam que os aspectos icônicos41 não são os mais importantes da estrutura
gramatical da língua de sinais e, a arbitrariedade42 é convencional porque cada grupo seleciona um
aspecto para caracterizar o sinal. (QUADROS; KARNOPP, 2004).
40

Segundo o Dicionário Aurélio, Pantomima: Mímica. Peça em que o(s) ator (es) se manifesta(m) só por gestos, expressões corporais ou
fisionômicas, prescindindo da palavra e da música.
41
Motivação do signo com relação ao referente.
42
Alguns sinais não representam associações ou semelhanças visuais com o referente.
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Para viabilizar o acesso à comunicação, à informação e à educação no processo inclusivo
uma das exigências legais para efetivar o acesso e a permanência do discente surdo nas IES é
imprescindível a presença do TILS na instituição, como afirma QUADROS (2004, p. 11) é a “pessoa
que traduz e interpreta a língua de sinais para a língua falada e vice-versa em quaisquer
modalidades que se apresentar (oral ou escrita).” Nas IES de Feira de Santana com surdos
matriculados três já implementaram e dispõem deste profissional no seu quadro de funcionários.
Os ILS entrevistados são do sexo feminino com idade entre 18 e 30 anos e serão
identificadas como A, B e C. Em relação a formação acadêmica todas possuem nível superior
completo conforme a tabela 4.
Tabela 4 – Formação acadêmica dos ILS nas IES - Feira de Santana - 2012
ILS
Graduação
Pós- graduação
PROLIBRAS43
A
Pedagogia
Libras
44
B
Letras Vernáculas
Tradução e interpretação com
C
habilitação em Libras-Língua
Portuguesa
Segundo o Decreto 5.626/05, no Art. 17, a formação deste profissional deve efetivar-se por
meio de curso superior de Tradução e Interpretação, com habilitação em Libras - Língua
Portuguesa ou curso superior mais certificado do PROLIBRAS para esse nível educacional. No
entanto, as instituições ainda não tem a preocupação com este pré-requisito e contratam, em
alguns casos, profissionais não habilitados para esta função o que pode comprometer a
compreensão do conteúdo por parte do aluno surdo em virtude da falta de competência
linguística e referencial do ILS, como afirma Segala (2010) “ser tradutor não é ser aquele que sabe
duas línguas e que simplesmente transpõe uma língua para outra; também não é só aquele que
reconstrói significados.” Ser tradutor-intérprete é ir além, é conhecer profundamente as línguas e
as culturas envolvidas no momento do ato tradutório.
As ILS atuam em instituição pública (1) e privada (2), em cursos presenciais e a distância.
Em relação ao vínculo empregatício todas afirmaram que possuem contrato temporário, apesar da
profissão já está registrada na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)45 e regulamentada da
mesma através da Lei nº 12. 319, de 1 de setembro de 2010. Na história do tradutor-intérprete de
língua de sinais vemos que inicialmente seu trabalho era voluntário e de cunho assistencialista,
com o advento da inclusão educacional e social fez-se necessário à profissionalização e a criação
de cursos superiores para formá-los, porém, ainda é notaria a desvalorização destes profissionais.
Sobre a as dificuldades no ato tradutório foram unanimes em relatar a falta de acesso
antecipado ao conteúdo das aulas, a ausência de materiais para pesquisar sinais técnicos
relacionados ao curso, além de elaborar estratégias para tradução-interpretação e, de acordo com
Masutti; Paterno (2011):
Para que o intérprete tenha sucesso em sua atuação no ambiente escolar ele tem que
compreender como se processa o aprendizado e compreender a estratégias pedagógicas
utilizadas. Isso é totalmente relevante no espaço escolar, pois o simples repassar

43

Exame nacional de proficiência em tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, criado a partir do Decreto 5.626/05.
Possui apenas curso de tradução e interpretação mais não especificou a carga horária.
45
Instituída por portaria ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 2002, tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de trabalho,
para fins classificatórios junto aos registros administrativos e domiciliares. Disponível em :< http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf > .
Acesso em: 10 fev. 2013.
44
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informações não garante o aprendizado por parte dos alunos surdos. (MASUTTI;
PATERNO, 2011, p.30)

Partindo desse olhar, percebemos que esta profissão precisa ser mais respeitada e os
docentes e os discentes ouvintes do ensino superior precisam conhecer como é a atuação do ILS,
qual o papel dele na sala de aula, toda via a presença deste é algo novo neste nível educacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A legislação referente à inclusão na educação superior no Brasil é ampla e no município de
Feira de Santana já visualizamos avanços no que se refere a implementação destas leis frente à
inclusão do surdo, pois as IES já promovem o acesso durante o processo seletivo com a presença
de ILS para realizar a tradução da prova e após aprovação do candidato surdo contratam este
profissional para atuar na sala de aula e em outros momentos quando a presença deste for
necessária.
Estes avanços ainda não são suficientes para que o discente surdo seja incluído e tenha
condições de permanecer no curso até a conclusão, pois faz-se necessários programas específicos
que deem apoio para estes estudantes através de oferta de cursos de Libras para o corpo docente,
administrativo e os discentes, desenvolvimento de pesquisas na área de língua de sinais, uso e
difusão da Libras dentro da instituição e também na comunidade externa, critérios de avalição
diferenciada e oportunizar ao surdo momentos para demonstração da sua cultura.
Sendo assim, cabe as IES assumirem o compromisso com a inclusão fomentando formação
continuada para os docentes e informação para os discentes sobre as pessoas com deficiência e,
mais especificamente do surdo, pois as IES são de suma importância dentro da sociedade, e dessa
forma estarão contribuindo para que as mudanças aconteçam nas práticas pedagógicas e
discursivas em relação ao outro que é diferente.
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A LEITURA DE UM MUNDO SURDO: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA DE
CAMPO
TATIANE APARECIDA ROCHA46
RESUMO:
A leitura de um Mundo Surdo é apenas um pequeno estudo que informa uma história de cultura e significados. É um
assunto muito relevante, pois esperamos que no futuro as pessoas surdas sejam realmente reconhecidas por sua luta
social e educacional, e aquilo que está sendo ofertado, a estes no presente, seja efetivado de forma global e irrestrita.
Esta pesquisa é qualitativa, teórica bibliográfica apoiada em pesquisa de campo. A população pesquisada consistiu em
11 (onze) pessoas; 06 (seis) surdos e 04 (quatro) mães e 01 (uma) cuidadora, Moradores de União da Vitória e Porto
União – SC. Sendo que o instrumento da coleta de dados foi um questionário. Esta pesquisa tem como objetivo geral
relatar como o processo evolutivo da educação do surdo contribuiu para o desenvolvimento cognitivo, social, cultural,
formador de sua identidade. Mais especificadamente, pretende-se enunciar as vivências dos familiares ao saber da
chegada de um filho surdo e também das metodologias utilizadas para a educação de surdos. Para a coleta dos dados
e consecução dos objetivos, optou–se pela metodologia da pesquisa bibliográfica. A área de abrangência do estudo do
tema se situa nas Ciências Sociais na área da Pedagogia, mais especificamente Educação Especial.

Palavras-chave: Surdos, Educação, Cultura, Identidade.
INTRODUÇÃO
Observa-se que não se pretende com esta pesquisa descobrir um novo método de ensino
para surdos, ou uma receita para o sucesso da inclusão, mas sim, buscar informações que
comprovem a teoria bibliográfica, demonstrando a prática e a maneira de se entender um pouco
da vivência de mães e cuidadores de pessoas surdas.
Foram pesquisadas 11 (onze) pessoas; 06 (seis) surdos e 04 (quatro) mães e 01 (uma)
cuidadora, Moradores de União da Vitória e Porto União – SC. A metodologia de tratamento dos
dados é qualitativa uma vez que tem a preocupação em buscar situações de problemas dando
maior atenção à qualidade do estudo do tema. É também uma pesquisa bibliográfica, pois sua
fundamentação teórica se deu a partir de autores que já pesquisaram o assunto em questão. De
outra forma, para ampliar as análises elaboradas no estudo apresenta-se a pesquisa de campo,
que visou conforme pontuam Marconi e Lakatos (1986, p. 64). “[...] Será utilizada com o objetivo
de conseguir informações e/ ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura
uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos
fenômenos ou as relações entre eles”. Nesse sentido o interesse da pesquisa está voltado para o
estudo de indivíduos surdos e da história de sua educação, visando à compreensão de vários
aspectos formadores de sua cultura e identidade.
A área de abrangência da pesquisa é a das Ciências Sociais voltada para a Educação no
campo da Educação Especial. A pesquisa é do tipo descritivo, onde o pesquisador procura
descrever e relatar as buscas realizadas no lócus dos dados de ocorrência do fenômeno estudado.
Com relação à característica da pesquisa, ela é de caráter exploratória, conforme afirma
(SANTOS,2002, p. 54).
EXPLORATÓRIA - Explorar é tipicamente a primeira aproximação de um tema e visa criar
maior familiaridade em relação a um fato ou fenômeno. Quase sempre busca – se essa
familiaridade pela prospecção de materiais que possam informar ao pesquisador a real
importância do problema, o estágio em que se encontram as informações já disponíveis a
respeito do assunto, e até mesmo relevar ao pesquisador novas fontes de informação. Por
46
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isso, a pesquisa exploratória é quase sempre feita como levantamento bibliográfico,
entrevista com profissionais que estudam/ atuam na área, visitas a web sites etc.

Para ser realizada a coleta de dados foi utilizado um questionário, conforme informam
(Marconi e Lakatos,1986, p. 74)”Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído
por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do
entrevistador”.
Deste modo o questionário da pesquisa contém sete perguntas abertas “também
chamadas livres ou não limitadas, que permitem ao informante responder livremente, usando
linguagem própria e emitir opiniões. Possibilita investigações mais profundas e precisas”.
(MARCONI E LAKATOS,1986, p. 77).
Foram feitos dois questionários com sete perguntas abertas, um para a mãe ou cuidador e
o outro para a pessoa surda. Junto ao questionário anexou-se uma carta de livre esclarecimento
para a divulgação dos dados, relatando a natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade
de obter respostas e a garantia do sigilo da identidade dos sujeitos pesquisados.
Os dados obtidos através das respostas ao questionário, foram categorizadas segundo sua
similaridade e dispostos em tabela para visualização e entendimento do leitor, sendo
fundamentadas por referencial teórico – bibliográfico. Os respondentes (R) são designados por
números, conforme a ordem de devolução de seus questionários.
O DELINEAMENTO DA PESQUISA
Os questionários foram entregues aos respondentes, mães ouvintes ou cuidadores de
pessoas surdas, dirigi-me até suas casas e instituições de ensino para realizar a entrega e a
explicação dos propósitos da pesquisa e sua relevância para a educação. A recepção e a atenção à
pesquisa foi muito boa, uma vez que a pesquisadora é intérprete de LIBRAS e está perfeitamente
inserida no universo da pessoa surda.
O prazo estipulado para o recolhimento dos questionários foi de uma semana, mas, este
prazo não foi cumprido por parte de alguns sujeitos pesquisados, demorando mais tempo para
entregar.
Foram aplicados 10 (dez) questionários, equivalente a 100% (cem) da população de surdos
e 10 (dez) questionários para as mães ou Cuidadores, equivalente a 100% (cem) da população dos
familiares ou responsáveis dos Municípios de Porto União/ SC e União da Vitória/ PR. Desse
número de questionários distribuídos, 11 (onze) foram devolvidos respondidos, ou seja, de 10
(dez) questionários entregues aos surdos apenas 6 ( seis) foram respondidos, ou seja, 60% da
população total. Dos 10 (dez) questionários entregues para as mães ou cuidadores apenas 5 (
cinco) foram entregues, ou seja, 50% da população total. De todos os respondentes surdos,
apenas 01(um) questionário a pergunta 05 estava em branco, o que corresponde a 16,6% do
universo da pesquisa.
A pesquisa coletou dados sobre o número de questionários devolvidos respondidos e os
não devolvidos dos entrevistados surdos, sendo que o gráfico 01 ilustra a quantidade de
questionários conforme segue:
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Fonte: Dados da Pesquisa
GRÁFICO 01: Percentual de questionários respondidos pela amostra de população surda.

A pesquisa coletou dados sobre o número de questionários devolvidos respondidos e os
não devolvidos das Mães ou Cuidadoras, sendo que o gráfico 02 ilustra a quantidade de
questionários conforme segue:

Fonte: Dados da Pesquisa
GRÁFICO 02: Percentual de questionários respondidos e devolvidos pela amostra de população das Mães ou
Cuidadoras.

Conforme se observa no gráfico acima 50% da amostra da pesquisa entregou os
questionários respondidos e 50% não devolveu os questionários. O motivo pelo qual os
questionários não foram entregues, foram diversos, entre eles: “Minha mãe não quer responder”;
“ minha mãe não gosta de falar sobre este assunto”; “ não tenho tempo de responder”.
Perfil da População da Pesquisa
A população da pesquisa é constituída por 4 (quatro) mães e 1 (uma) cuidadora de surdos
da comunidade de União da Vitória – PR e Porto União – Sc com idade entre 48 a 62 anos, que
relatam o desenvolvimento da educação do seu filho percorrendo as diferentes metodologias
adotadas desde o oralismo até o uso da LIBRAS como uma proposta bilíngüe de ensino.
Enfatizando também vivências familiares demonstrando a importância deste grupo social como:
embasador, fortalecedor e indispensável para o crescimento e desenvolvimento do surdo nos
contextos educacionais e sociais.
Os questionários respondidos pelos entrevistados desta categoria, evidenciou que 4 (
quatro) questionários foram respondidos por mães e apenas 1(um) era irmã de uma surda, com o
papel de cuidadora. Evidenciou-se que 100% dos respondentes são do sexo feminino.
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A pesquisa aponta dados sobre o número de questionários respondidos pelas Mães ou
Cuidadoras, sendo que o gráfico 03 ilustra a quantidade de questionários conforme segue:

Fonte: Dados da Pesquisa
GRÁFICO 03: Percentual de questionários respondidos por mães ou cuidadoras

Em relação à faixa etária da população respondente, constata-se que 03 (três) situam-se na
faixa etária que varia de 48 a 53 anos, equivalente a 60%; 02 (duas) situam-se de 53 a 62 anos, ou
seja, 40% do universo de respondentes.
A pesquisa indica dados sobre a faixa etária da população respondente, mães ou
cuidadores, sendo que o gráfico 04 ilustra o perfil etário conforme segue:

Fonte: Dados da Pesquisa
GRÁFICO 04: Amostra etária da população da pesquisa respondente do grupo das mães e cuidadora.

Quanto ao exercício profissional das respondentes, 02 (duas) são donas de casa e não
desempenham outra função no mercado de trabalho, ou seja, equivale a 40% da amostra da
pesquisa; 02 (duas) são Professoras Aposentadas, perfazendo 40%; e 01 (uma) trabalha como
Empresária, perfazendo 20% do total.
A pesquisa aponta dados sobre a atuação profissional das mães ou cuidadores, sendo que
o gráfico 05 ilustra o exercício profissional das respondentes conforme segue:
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Fonte: Dados da Pesquisa
GRÁFICO 05: Amostra de dados sobre a atuação profissional das mães ou cuidadoras.

Quanto à formação educacional das respondentes, 02 (duas) possuem o Ensino Superior
Incompleto, ou seja, 40%; 01 (uma) possui o Ensino Médio Completo, 20%; 01 possui o Ensino
Fundamental, 20%; 01(uma) possui o Ensino Fundamental Incompleto, 20% do número de
respondentes.
A pesquisa coletou dados sobre o nível de formação escolar das respondentes, mães ou
cuidadores, sendo que o gráfico 06 ilustra a formação escolar conforme segue:

Fonte: Dados da Pesquisa
GRÁFICO 06: Amostra de dados sobre o nível de formação escolar das respondentes Mães ou Cuidadoras.

Também foram entrevistadas pessoas surdas do sexo feminino e masculino entre a faixa
etária de 19 a 52 anos da comunidade de União da Vitória – PR e Porto União – SC, que relatam a
sua vivência no núcleo familiar e descrevem como foi seu percurso escolar, demonstrando assim a
sua opinião sobre os conceitos: oralismo, ensino bilíngüe, inclusão e sobre o trabalho do
intérprete de LIBRAS, destacando dessa forma a presença de seus familiares no processo de
ensino para a vida e para a sociedade e apontando a importância da família como força motriz
para o sucesso de sua emancipação e desenvolvimento cognitivo.
A pesquisa relata dados sobre a faixa etária da população respondente surda, sendo que o
gráfico 07 ilustra o perfil etário conforme segue:
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Fonte: Dados da Pesquisa
GRÁFICO 07: Amostra etária da população surda da pesquisa.

Em relação à faixa etária da população surda respondente, 03 (três) situam-se na faixa
etária que varia entre 19 a 24 anos, equivalente a 50%; 01 (uma) situa-se entre 25 a 32 anos, ou
seja, 16,6%; 01(uma) situa-se na faixa etária que varia entre 33 a 35 anos, 16,6%; 01 (uma) na faixa
etária que varia de 36 a 52 anos, 16,6% do universo de respondentes.
A pesquisa descreve dados sobre o nível de formação escolar dos respondentes surdos,
sendo que o gráfico 08 ilustra a escolaridade destas pessoas conforme segue:

Fonte: Dados da Pesquisa
GRÁFICO 08: Amostra de dados sobre o nível de formação escolar dos surdos.

Quanto à formação educacional dos respondentes surdos, 03 (três) possuem o Ensino
Superior Completo, ou seja, 50%; 02 (duas) possuem o Ensino Superior Incompleto, 33,3%; 01
(um) possui o Ensino Fundamental, 16,6% do número de respondentes.
A pesquisa aponta informações sobre a atuação profissional dos surdos pesquisados, sendo
que o gráfico 09 ilustra a atuação profissional conforme segue:

Fonte: Dados da Pesquisa
GRÁFICO 09: Percentual da amostra da pesquisa informando a atuação profissional.
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Quanto ao exercício profissional, 03 (três) trabalham como Instrutoras de LIBRAS, ou seja,
equivale a 50% da amostra da pesquisa; 01 (uma) é professora aposentada, perfazendo 16,6%; e
01 (uma) trabalha como empresária, perfazendo 16,6%% do total; e 01 (uma) trabalha como
estagiária 16,6%.
A pesquisa relata informações sobre a população pesquisada, refere-se sobre amostra de
entrevistados da cidade de Porto União - SC e União da Vitória – PR, sendo que o gráfico 10 ilustra
a porcentagem de população e amostra da pesquisa conforme segue:

Fonte: Dados da Pesquisa
GRÁFICO 10: Porcentagem da amostra da população da pesquisa referente à localização dos pesquisados

Quanto à população da pesquisa, 50% são moradores da cidade de Porto União - SC e 50%
são moradores da cidade de União da Vitória - PR.
5. 4 Apresentação e análise dos dados coletados com os respondentes surdos
Perante a questão número 01: “Como é a sua comunicação com as pessoas da sua
família?”, os respondentes surdos posicionaram-se conforme a tabela abaixo:

Categorias

Freqüência

1. Sabem um pouco de LIBRAS

06

2. Faço leitura labial

04

3. Uso gestos

04

4. A família não entende

02

5. Comunico-me bem com minha mãe

02

6. Uso alfabeto manual de LIBRAS

02

Fonte: Dados da Pesquisa de Questão n°01
Tabela 01 – A Comunicação com Pessoas da Família

Conforme a categorização da Tabela 01 das respostas obtidas na pesquisa de campo, podese observar que a primeira categoria possui um número muito significativo de respostas, sendo ela
“a família sabe um pouco de Libras”. Constata-se que para possuir uma boa comunicação e uma
boa relação familiar é necessário que as pessoas íntimas e com relação de parentesco com os
surdos possuam conhecimento sobre LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais).
Neste sentido, (Brasil,1997, p. 110 e 111) pontua
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Através de orientações e estimulação das funções dirigidas a pais-educadores na formação
dos filhos, numa maturidade maior. Os pais se descobrem capazes de despertar a
disponibilidade para o aprendizado. Busca-se envolver, de forma criativa, os pais que se
acomodam e se acobertam pela autopiedade, procurando motivá-los para a missão
especial que terão de desempenhar na família. Nessa fase os pais necessitam de um
acompanhamento, por meio de assessoramento individual, nas dificuldades do dia a dia.
Cursos para pais, grupos de estudo e reflexão programada são utilizados para manter o
otimismo e despertar criatividade para a autonomia no desempenho de suas funções.

Compreende-se que os pais devem sempre estar informados e buscando a Linguagem de
Sinais, pois, ela é considerada “língua natural dos surdos – fator fundamental não só para a
constituição da identidade surda e o desenvolvimento cognitivo, como também para a
comunicação, a interação e o ajustamento social”. (LUCHESI,2003, P. 17). Enfatiza-se então a
importância que a família possui como formadora e educadora, aprendendo a linguagem de sinais,
não só como um meio de comunicação, mas de respeito para com o surdo que possui a sua
linguagem. E também uma maneira da família entender e poder crescer juntamente com o seu
filho surdo, não deixando esse papel para instituições de ensino especializado.
A família não pode deixar-se acomodar e fingir que não existe a deficiência auditiva,
impondo sua linguagem oral ou deixando o filho de lado por medo de se comunicar. Os pais
precisam estar cientes que desde o nascimento e a confirmação da surdez é necessário que seja
estimulada a linguagem da criança, pois é fator de máxima importância para o seu
desenvolvimento.
Conforme segue a pesquisa a segunda maior freqüência é representada pela resposta “faço
leitura labial”. O que evidencia que a família não sabe LIBRAS e utiliza a fala para se comunicar
com os filhos surdos. Alguns surdos acostumados com seus pais ouvintes, acabam assumindo esta
modalidade de comunicação, também chamada Leitura Orofaciais. Conforme Brasil (1997, p. 132)
explica “A leitura orofacial é a capacidade de entender a palavra falada por outra pessoa por meio
dos movimentos dos lábios (leitura labial) aliados à expressão facial”.
Para a família se torna um método mais fácil de comunicar-se, pois, apenas uma pessoa
tem que se adaptar, isto nos remete a seguinte questão: Até que ponto a família acolhe seu filho
com as escolhas metodológicas de comunicação? É necessário recordar que o mundo surdo é
cheio de vivacidade, de obstáculos e alegrias como todas as pessoas, mas o que nos admira e nos
da esperança é que mesmo com todas as desvantagens e sacrifícios, eles conquistaram o seu lugar
e seus direitos não como um subgrupo de pessoas, mas como cidadãos.
Outra categoria apresentada é “uso gestos para comunicar-me” o que demonstra isto é a
falta de conhecimento em LIBRAS e o desconhecimento da língua oral, então para que haja
comunicação é necessário o uso de gestos, o que não corresponde a Linguagem de Sinais, pois, é
uma linguagem complexa que apresenta todas as características que corresponde a sua
originalidade e sua fundamentação lingüística, diferentemente da mímica ou gesticulação.
Conforme informa as seguintes categorias “comunico-me bem com a minha mãe” e “uso
alfabeto manual de LIBRAS”. Pode-se concluir que a mãe como principal cuidadora possui um
maior contato com o filho, mesmo não tendo o domínio da Língua de Sinais, possui um jeito
próprio de comunicação, ora seja por leitura labial ora por gestos ou ainda comunicação realizada
pela escrita de palavras utilizando o alfabeto manual de LIBRAS. O importante é que aconteça a
comunicação, não importando como. Os pais têm o dever de conhecer as formas de comunicação
com a criança surda, não só para a questão de comunicação, mas também de desenvolvimento
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emocional, psicológico, social. Para que dessa maneira aconteça de uma maneira menos
estigmatizante a integração e a emancipação destes sujeitos na sociedade.
Em relação a questão número 02: “Você consegue se socializar em grupos de pessoas
ouvintes? Qual é a sua maior dificuldade?”. Os respondentes surdos posicionaram-se conforme a
tabela abaixo:
Categoria

freqüência

1. Não consigo entender as pessoas

03

2. As pessoas não conhecem os sinais

02

3. Só entendo quando faço leitura labial

02

4. Uso gestos

02

5. Pessoas que sabem um pouco de LIBRAS

02

6. Prefiro ficar sozinha

01

7. As pessoas não conversam comigo

01

8. As pessoas entendem

01

Fonte: Dados da Pesquisa de Questão n°02
Tabela 02: Socialização com grupos de pessoas ouvintes, implicações e dificuldades.

Evidencia-se que o processo de socialização das pessoas surdas acontece de uma maneira
gradual, pois, a sociedade ainda possui o olhar discriminatório e preconceituoso, mesmo estando
no século da tecnologia e da informação. Nesse sentido a categoria “não consigo entender as
pessoas” é assustadora principalmente pelo fato de que na atualidade a inclusão a cada dia se
torna mais freqüente.
As seguintes categorias “as pessoas não conhecem os sinais” e “só entendo quando faço
leitura labial” é uma demonstração de uma pequena parte da população surda que relata como é
o seu dia a dia. O que se pode analisar com isso é o desinteresse que as pessoas de um modo geral
têm em relação às pessoas que possuem necessidades educativas especiais.
As seguintes categorias ratificam estes pensamentos: “uso gestos”; “as pessoas sabem um
pouco de LIBRAS”, “prefiro ficar sozinha” e “as pessoas não conversam comigo”. Relatam de
maneira clara qual é o sentimento dos surdos em relação à sociedade em que vivem. E mais, que
os surdos de maneira em geral sentem-se repreendidos e esmagados numa sociedade em que só
os “normais” tem oportunidades e podem viver dignamente sem sofrer nenhum tipo de
constrangimento e isolamento.
Ressalvam-se as poucas pessoas que sabem o básico de LIBRAS para manter a comunicação
formal e ajudar em questões práticas de vida, como: orientações; auxílio em atividades escolares,
aconselhamentos em geral. Pessoas que se esforçam ao máximo para compreender e integrar os
surdos na sociedade. Salles (2004, p.36 apud Maupassant, 1997, p. 56-57) relata que segundo
considera Montesquieu
Um órgão a mais ou a menos em nossa máquina teria feito de nós uma outra inteligência.
‘Maupassant’ em seu conto ‘ Carta de um louco’, reflete sobre a tese acima, defendendo
que ‘todas as idéias de proporção são falsas, já que não há limite possível, nem para a
grandeza nem para a pequenez (...) a humanidade poderia existir sem a audição, sem o
paladar e sem o olfato, quer dizer, sem nenhuma noção do ruído, do sabor e do odor. Se
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tivéssemos, portanto, alguns órgãos a menos, ignoraríamos coisas admiráveis e singulares;
mas, se tivéssemos alguns órgãos a mais, descobriríamos em torno de nós uma infinitude
de outras coisas de que nunca suspeitaremos por falta de meios de constatá-las’.

Sendo assim considera-se que a surdez não deve ser medida pela sociedade ou medida
pela sua cultura ou linguagem, como algo inferior, pois, todos dentro das nossas peculiaridades
temos algo que nos diferencia e nos torna únicos. Para enriquecer esta análise utilizo-me de um
depoimento descrito por Sam Supalla, surdo. Salles (2004, p.37 apud Perlmutter 1986 apud
Padden e Humphies, op.cit.) relata:
Sam nasceu numa ‘Família Surda’, com muitos irmãos surdos mais velhos que ele e, por
isso demorou a sentir a falta de amigos. Quando seu interesse saiu do mundo familiar,
notou, no apartamento ao lado do seu, uma garotinha, cuja idade era mais ou menos a
sua. Após algumas tentativas, se tornaram amigos. Ela era legal, mas era esquisita: ele não
conseguia conversar com ela como conversava com seus pais e irmãos mais velhos. Ela
tinha dificuldade de entender gestos elementares! Depois de tentativas frustradas de se
comunicar, ele começou a apontar para o que queria ou, simplesmente, arrastava a amiga
para onde ele queria ir. Ele imaginava com deveria ser ruim para a amiga não conseguir se
comunicar, mas, uma vez que eles desenvolveram uma forma de interagir, ele estava
contente em se acomodar às necessidades peculiares da amiga. Um dia, a mãe da menina
aproximou-se e moveu seus lábios e, como mágica, a menina pegou sua casa de boneca e
moveu-a para outro lugar. Sam ficou estupefato e foi para a sua casa perguntar a sua mãe
sobre, exatamente, qual era o tipo de problema da vizinha. Sua mãe lhe explicou que a
amiga dele, bem como a mãe dela, eram ouvintes e, por isso, não sabiam sinais. Elas
‘falavam’, moviam seus lábios para se comunicar. Sam perguntou se somente a amiga e
sua mãe era assim, e sua mãe lhe explicou que era a sua família que era incomum e não a
da amiga. As outras pessoas eram como sua amiga e a mãe. Sam não possuía a sensação
de perda. Imerso no mundo de sua família, eram os vizinhos que tinham uma perda, uma
desabilidade de comunicação.

Nesse sentido, (Pimenta,2001, p.24 apud Salles 2004, p. 39) declara que ‘a surdez deve ser
reconhecida como apenas mais um aspecto das infinitas possibilidades da diversidade humana,
pois ser surdo não é melhor ou pior do que ser ouvinte é apenas diferente’, dessa maneira
descobre-se que é melhor aceitar que existe uma forma “ouvinte de ser” e uma maneira “surda de
ser” e que cada pessoa precisa se perceber na sociedade como uma infinita corrente, como
pessoas criadoras de uma história que não é particular e sim criadora de culturas, políticas,
vivências e aprendizados diferentes.
Com relação a questão número 03: “Como foi seu período escolar? Em escolas especiais ou
em escolas regulares?”. Os respondentes surdos posicionaram-se conforme a tabela abaixo:
Categoria

freqüência
1. Escola Regular
06
2. Apadaf (Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo e da Fala de Porto
04
União - SC).
3. Faculdade (Regular e a Distância)
03
4. Escola Especial
02
Fonte: Dados da Pesquisa de Questão n°03
Tabela 03: Instituições de Ensino Freqüentadas no Percurso Escolar
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De acordo com a categoria 1 da Tabela 03, um número razoável de respostas relatou que
estudaram em escolas regulares, como podemos perceber em algumas respostas: “ Eu estudava
nas escolas regulares, não tinha intérprete, não agüentava mais por que não entendi nada o que
professoras explicavam”(R: 2) “ Sempre estudei na escola regular e usei aparelho de surdez a partir
da 1° série do 2° grau” (R: 4). Estas respostas mostram como é a inclusão de alunos surdos na rede
regular de ensino, em muitas respostas aparece outra informação importante: à ajuda oferecida
por parte dos colegas de classe e também que durante este percurso escolar não tinha intérpretes
de LIBRAS o que fez com que os surdos sentissem certa frustração em estudar.
A segunda categoria com mais respostas é o auxilio que a APADAF (Associação de Pais e
Amigos do deficiente Auditivo e da Fala de Porto União - SC) realizou com os alunos surdos que
freqüentavam este estabelecimento juntamente com a rede de ensino regular. Conforme relata
(R: 6) “ As duas, de manhã estudava em escola regular e à tarde em escola especial. Foi muito
difícil porque as duas escolas eram muito cansativas, você não tinha tempo para conviver com o
meio, com a sociedade e com a família”.
A terceira categoria relata que os surdos possuem ensino superior cursados em níveis
regulares e a distância é uma informação muito importante, pois, é muito bom que todos estejam
buscando sua emancipação social e econômica. Conforme aponta (R: 1) “Estudava muito, já fiz
Magistério e faculdade de Pedagogia” e (R: 4) “ Também fiz a Faculdade de Pedagogia com a
ajuda de duas amigas, só na hora que o professor ditava a matéria” . O que chama a atenção na
análise feita desta questão é que durante o ensino superior em nível regular os alunos surdos não
contavam com intérpretes de LIBRAS. De acordo com (R: 2) “ Agora estudo na faculdade, não
tenho intérprete, estou sofrendo de novo!” Esta informação demonstra o descaso com o surdo,
pois, estes estão amparados por Lei. Neste caso a Lei n° 10.098/2000 da Acessibilidade e a Lei n°
10.436 de 24 de abril de 2002 que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. E a quarta
categoria é o ensino de educação especial, pela análise dos respondentes todos passaram em
algum momento de suas vidas por esta instituição de ensino.
Perante a questão número 04: “Qual é a sua opinião sobre o oralismo?” Os respondentes
surdos posicionaram-se conforme a tabela abaixo:
Categoria
Freqüência
1. Oralizar é aprender mais português, texto, bilhete, carta, pesquisa.
07
2. Oralizar é saber falar
04
3. Oralizar é falar, conversar com os familiares e amigos sem o uso de LIBRAS
03
4. Oralizar é saber fazer leitura labial
02
5. Fala devagar
02
6. É bom
01
7. Uma maneira de não depender de um intérprete
01
Fonte: Dados da Pesquisa de Questão n°04
Tabela 04: Oralismo

Identifica-se na análise desta questão que os surdos têm conhecimento do que é o
oralismo como tendência filosófica e metodológica de ensino, pois, as categorias acima
demonstram esta informação. (Brasil,1997, p. 123 – 124) explica:
O oralismo (método auditivo-verbal, unissensorial ou multissensorial, método oral/aural).
Quando se aplica o oralismo, o educador tem acesso à língua portuguesa, em sua
modalidade oral, com ênfase na estimulação auditiva, para que possa alcançar melhor
nível possível de desempenho da língua falada.
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O oralismo sempre foi muito utilizado como metodologia de ensino para surdos,
principalmente depois do II Congresso de Surdos, realizado em Milão (em 1880) onde o oralismo
foi recomendado como o meio mais adequado de ensino. De acordo com Dorziat apud Brasil
(1997, p. 300) nessa metodologia de ensino a aprendizagem da fala é o ponto central. E para que
isso ocorra é necessário utilizar as seguintes técnicas:
O treinamento auditivo: estimulação auditiva para reconhecimento e discriminação de
ruídos, sons ambientais e sons da fala;
O desenvolvimento da fala: exercícios para a mobilidade e tonicidade dos órgãos
envolvidos na fonação (lábios, mandíbula, língua etc), e exercícios de respiração e
relaxamento (chamado também de mecânica da fala);
A leitura labial: treino para a identificação da palavra falada através da decodificação dos
movimentos orais do emissor. DORZIAT APUD BRASIL (1997, P. 300).

Quanto ao trabalho de linguagem desenvolvido no oralismo procura-se ensinar através de
atividades estruturais sistemáticas. Pois, divide-se “em Língua como essencialmente social e Fala
que é secundária e individual é veículo de transmissão da língua, usada pelos falantes através da
fonação e da articulação vocal.” Fernandez apud (Brasil,1997, p. 301).
Conforme a categoria 6 e 7 percebe-se que existe um posicionamento crítico frente esta
questão.
De acordo com a questão número 05: “Qual é a sua opinião sobre a modalidade bilíngüe de
ensino?”. Os respondentes surdos posicionaram-se conforme a tabela abaixo:
Categoria

Freqüência
1. Acho ótimo
03
2. Melhoram a comunicação surda X ouvintes
02
3. O bilingüismo é a minha proposta do desenvolvimento da aprendizagem dos
01
surdos.
4. É importante para a inclusão do surdo na sociedade
01
4. Entender melhor as disciplinas
01
Fonte: Dados da Pesquisa de Questão n°05
Tabela 05: Modalidade Bilíngüe de Ensino

Considera-se que com a apresentação das categorias acima citadas pode-se observar que
os surdos possuem um posicionamento positivo frente à proposta bilíngüe de ensino e conforme
análise feita da seleção das categorias, os surdos possuem conhecimento sobre este assunto. O
que demonstra esta fala é a respondente (R: 6) “ Ótima, porque aprendemos a primeira língua
LIBRAS e depois a 2° Língua mãe o Português . É bem melhor do que a Inclusão que está surgindo
nos dias de hoje. O bilingüismo é a minha proposta do desenvolvimento da aprendizagem dos
surdos”. Isto nos demonstra o pensamento crítico e uma posição política feita frente a este
assunto, evidenciando dessa forma que os surdos estão cada vez mais informados sobre os seus
direitos como cidadãos.
Eulália Fernandes apud Brasil (1997, p. 309) consegue de uma maneira maravilhosa
explicar este conceito de educação:
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 essência, uma
nova proposta educacional em si mesma, mas uma proposta de educação onde o
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bilingüismo atua como uma possibilidade de integração do indivíduo ao meio sociocultural
a que naturalmente pertence, ou seja, às comunidades de surdos e de ouvintes. Educar
com bilingüismo é “cuidar” para que, através do acesso a duas línguas, se torne possível
garantir que os processos naturais de desenvolvimento do indivíduo, nos quais a língua se
mostre instrumento indispensável, sejam preservados. Isto ocorre através da aquisição de
um sistema lingüístico o mais cedo e mais breve possível, considerando a Língua de Sinais
como primeira língua, na maioria dos casos, como acontece em nosso projeto. Educação
com bilingüismo não é, pois, uma nova forma de educação. É um modo de garantir uma
melhor possibilidade de acesso à educação.

Nesse sentido ainda afirma (Eulália Fernandes apud Brasil,1997, p. 310) ao
optarmos por uma proposta de educação com bilingüismo é admitirmos que a educação
está inserida no meio social político de uma comunidade e assim deve ser encarada e
respeitada. O processo escolar é, portanto, nesta perspectiva, um processo no qual a
integração deixa de ser a busca de integrar o surdo à comunidade ouvinte, para
caracterizar-se como uma via de mão dupla: estar o surdo bem integrado em sua própria
comunidade e na comunidade ouvinte e estarmos todos nós, que com eles convivemos
integrados, do mesmo modo, nas duas comunidades. O compromisso, portanto, deve ser
mútuo para a real concretização desta proposta.

Para que isto ocorra é necessário que toda a comunidade aceite que os surdos possuem
traços culturais diferentes que são próprios deles. Deixando esta visão que a comunidade surda é
um subgrupo ou excluídos. Sendo assim, o respeito às diferenças é a principal forma de acontecer
à integração.
Em relação a questão número 06: “Qual é sua opinião sobre o trabalho do intérprete de
libras?”. Os respondentes surdos posicionaram-se conforme a tabela abaixo:
Categoria

Freqüência

1. Ajuda os surdos a entender

04

2. É muito importante

02

3. É útil em lugares públicos

02

4. É ótimo

02

5. Se não tem intérprete o surdo demora a aprender

02

6. Muito bom

01

7. Com a intérprete os surdos se acomodam

01

Fonte: Dados da Pesquisa de Questão n°06
Tabela 06: O trabalho do intérprete de LIBRAS

Destaca-se que os surdos de maneira geral acham o trabalho de um intérprete de LIBRAS
indispensável para o sucesso de sua aprendizagem, mas observa-se que existe um equívoco como
demonstra a categoria número 1 que possui um número razoável de respondentes onde estes
afirmam que os intérpretes ajudam o surdo a aprender.
De acordo com a Secretaria de Educação Especial (2004, p. 28) o papel do intérprete de
LIBRAS é
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Realizar a interpretação da língua falada para a língua sinalizada e vice-versa observando
os seguintes preceitos éticos:
a)
Confiabilidade (sigilo profissional);
b)
Imparcialidade (o intérprete deve ser neutro e não interferir com opiniões
próprias);
c)
Discrição (o intérprete deve estabelecer limites no seu envolvimento durante a
atuação);
d)
Distância profissional (o profissional intérprete e sua vida pessoal são separados);
e)
Fidelidade (a interpretação deve ser fiel, o intérprete não pode alterar a
informação por querer ajudar ou ter opiniões a respeito de algum assunto, o objetivo da
interpretação é passar o que realmente foi dito).

De acordo coma a categoria 5 “ Se não tem intérprete o surdo demora a aprender” é uma
situação muito corriqueira em alguns lugares que não contam com o trabalho deste profissional.
Desta maneira a Secretaria de Educação Especial (2004, p. 28-29) relata o que acontece quando há
carência de profissionais intérpretes:
Quando há carência de intérpretes de língua de sinais, a interação entre surdos e pessoas
que desconhece a língua de sinais fica prejudicada. As implicações disso são, pelo menos,
as seguintes:
a)
Os surdos não participam de vários tipos de atividades (sociais, educacionais,
culturais e políticas);
b)
Os surdos não conseguem avançar em termos educacionais;
c)
Os surdos ficam desmotivados a participarem de encontros, reuniões, etc.
d)
Os surdos não têm acesso ás condições e informações veiculadas na língua falada
sendo, portanto, excluído da interação social, cultural e política sem direito ao exercício
de sua cidadania;
e)
Os surdos não se fazem “ouvir”;
f)
Os ouvintes que não dominam a língua de sinais não conseguem se comunicar com
os surdos.

Destaca-se então a importância do profissional intérprete não só como um meio para o
desenvolvimento da aprendizagem, mas como um profissional necessário para a integração do
surdo com a sociedade. De acordo com a categoria 3 que relata que o intérprete de LIBRAS “É útil
em lugares públicos”. Remete-nos a pensar: Se este profissional é tão importante como já foi
citado acima, como a maioria dos surdos sente-se nas atividades do seu dia a dia, pois, na maioria
dos locais públicos não existem intérpretes de LIBRAS.
O que novamente nos traz um novo questionamento: o reconhecimento da Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS, em abril de 2002, e sua recente regulamentação, conforme o decreto
n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, legitimam a atuação e a formação profissional de
tradutores intérpretes de LIBRAS e Língua Portuguesa, por que essa Lei não se faz cumprir, pois,
existem poucos cursos na área e de difícil acesso. De que maneira ocorrerá o uso e a difusão da
LIBRAS como meio de comunicação objetiva e de utilização se não existe formação nesta área e
também se as associações de surdos não criam projetos que corroborem para a formação de seus
profissionais surdos que trabalham como instrutores de LIBRAS, realizando desta forma cursos e
formação para os profissionais intérpretes tão necessários para a comunicação e integração destas
pessoas na sociedade.
Como uma maneira de evidenciar a complexidade deste trabalho que é o de interpretar
Perlin apud Dorziat (2009, p. 72) considera que:
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O ato de interpretar o processo educativo é complexo, porque transcende a simples
transmissão de informações. O espaço educacional é essencialmente lugar de negociação
de sentido, de prática de significação. Por isso, o intérprete de LIBRAS (ILS), são
intérpretes também da cultura, da língua, da história, dos movimentos, das políticas de
identidade e da subjetividade surdas.

Outra categoria a ser apontada é a de número 7 “Com a intérprete os surdos se acomodam”.
Alguns surdos que passaram pela fase da oralização, ainda vêem a intérprete de LIBRAS de uma
maneira equivocada, uma vez que o intérprete não tem a função de ser facilitador, mas sim, de
um conjunto de ações que compete ao seu trabalho, pois, o ato de interpretar de acordo com a
Secretaria de Educação Especial (2004, p. 27).
Envolve um ato COGNITIVO-LINGUÍSTICO, ou seja, é um processo em que o intérprete
estará diante de pessoas que apresentam intenções comunicativas específicas e que
utilizam línguas diferentes. O intérprete está completamente envolvido na interação
comunicativa (social e cultural) com poder completo para influenciar o objeto e o produto
da interpretação. Ele processa a informação dada a língua fonte e faz escolhas lexicais,
estruturais, semânticas e pragmáticas na língua alvo que devem se aproximar o mais
apropriadamente possível da informação dada na língua fonte. Assim sendo, o intérprete
também precisa ter conhecimento técnico para que suas escolhas sejam apropriadas
tecnicamente. Portanto, o ato de interpretar envolve processos altamente complexos.

Em relação ao comodismo, Brasil (1997) complementa dizendo que é necessário estimular
o espírito de busca e também se esforçar na tentativa de ter novos conhecimentos, para que
assim, desenvolvam habilidades e conhecimentos para obterem o que desejam.
Explica-se então que o intérprete não traz comodismo, muito pelo contrário, o surdo
precisa ter consciência que não é porque possui ausência da audição que ele precisa depender do
intérprete para realizar coisas simples, que ele mesmo poderia estar fazendo, pois, o intérprete é
uma pessoa que realiza a interpretação e a tradução da língua fonte para a língua alvo e seu
objetivo certamente não é dar comodidade ao surdo e sim o direito de participar ativamente nas
suas ações escolares e sociais.
Perante a questão número 07: “Qual é a sua opinião sobre a inclusão?”. Os respondentes
surdos posicionaram-se conforme a tabela abaixo:
Categorias
1. Sou contra
2. Não gosto de ser vista como uma deficiente
3. É boa para a interação dos surdos e ouvintes. Evolui a aprendizagem.
4. Péssima
5. A escola não sabe o que é inclusão
6. Ajudar as pessoas com necessidades especiais
7. Inclusão é trabalhar juntos, conversar, respeitar os diferentes grupos, trocar
conhecimentos.
8. É importante para nós ficarmos mais independentes
Fonte: Dados da Pesquisa de Questão n°07
Tabela 07: Inclusão
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A inclusão é um assunto muito discutido na atualidade, a família, os órgãos de educação e
demais grupos sociais se perguntam: O que é inclusão? Para que ela serve?
São questionamentos corriqueiros que permeiam as mentes de pessoas que acreditam que
o mundo pode vir a possuir uma visão holística em relação às “diferenças”. O ato de incluir não se
relaciona apenas para pessoas que possuem alguma necessidade educativa especial, mas sim a
questões raciais, sociais, status e até mesmo níveis intelectuais.
Mas o que também se associa a isto é a necessidade de medicalização para tudo
precisamos encontrar a cura e resolver “problemas”, pois, a sociedade tem uma grande
dificuldade em se relacionar, verifica-se esta afirmação com bases nos nossos tantos problemas
sociais e atritos desde o primórdio, por que na verdade as pessoas não se aceitam tais quais elas
são.
A inclusão realizada nas escolas apresenta muitas dificuldades, uma delas é a inadequação
na sala de aula, a falta de comunicação entre alunos e professores, pois as maiorias destes
profissionais não estão preparados e não possuem metodologias de ensino que os ajude
didaticamente. Toda esta realidade social requer esforços do poder público, das associações e da
sociedade em geral, no sentido de promover melhoria de vida de toda uma coletividade de forma
igualitária e democrática.
Sabe-se que as bases de uma sociedade estão assentadas no multiculturalismo, então exige
que suas instâncias sejam capazes de identificar a diversidade do seu contexto e de dar respostas
aos diferentes interesses, desejos e necessidades de seus sujeitos. Deste modo SOUZA e MACÊDO
(2002, p. 10) evidenciam que a “a questão da diversidade educacional coloca o problema das
dificuldades escolares, no âmbito da crítica de uma cultura homogênea, única e global”. O que se
procura destacar nessa discussão é que por trás desta visão cultural homogênea na verdade
ocorre uma diversidade de manifestação no processo escolar, determinadas por diferenças de
classes, raças, cultura, estilos de aprendizagem, comportamentos sociais, e emocionais.
Destaca-se que a inclusão esta respaldada por preceitos teóricos, de acordo com a
Constituição Federal (1988), a Declaração de Educação para Todos (1990), Declaração de
Salamanca – Necessidades especiais em sala de aula (1994), LDB n° 9394/96 e Decretos e
Legislação suplementares em níveis Estadual e Municipal. Nesse sentido as escolas precisam estar
cientes de como regularizar a inclusão de pessoas com necessidade educativas especiais em suas
escolas, pois a inclusão pode até estar dentro do currículo, mas as maiorias dos professores não
sabem como agir dentro da sala de aula quando tem um aluno incluso.
Analisar o conceito de inclusão é uma tarefa bastante difícil, pois, é um tema que
atualmente está em evidência e é muito importante não apenas por ser discutido e ser um
assunto polêmico, mas sim porque a inclusão é um fator que determina a qualidade de não
apenas uma vida, mas sim de muitas e muitas vidas.
Uma das questões mais necessárias para a pesquisa de campo é esta, pois, a opinião do
surdo é muito importante, para que dessa forma consigamos entender qual é a posição desta
amostra de pesquisa frente ao que está acontecendo na atualidade. Sendo assim, iniciarei pelas
categorias que apresentam um posicionamento positivo frente à inclusão. De acordo com a
categoria 3 “É boa para a interação dos surdos e ouvintes. Evolui a aprendizagem”.
De acordo com Eizirik (2000) apud Luciana Célia Santos (s, p) enfatiza:
“Na inclusão o que está em jogo é a ruptura com o conceito estático do homem, de
mundo, de conhecimento; é a necessidade de cruzar experiências, de compartilhar
caminhos, de compreender a complexidade e a diversidade através da abertura de canais
para o diferente, o que não é meu, nem igual ao meu, mas por isso mesmo, merece
respeito. E esse respeito descortina a possibilidade da descoberta de coisas. Pessoas,
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situações, insuspeitáveis, fascinantes. É certo que esse caminho provoca ferimentos pela
insegurança, pela quebra de certezas, de normas estáveis.”

A categoria número 7 “Inclusão é trabalhar juntos, conversar, respeitar os diferentes
grupos, trocar conhecimentos” destaca que alguns surdos encaram a inclusão com uma postura
crítica e esclarecida. A idéia da inclusão realmente é muito boa, mas se tornaria maravilhosa se
fosse realmente cumprida.
As categorias 1 “Sou contra”, categoria 2 “ Não gosto de ser vista como uma deficiente”,
categoria 4 “ Péssima” e categoria 5 “ A escola não sabe o que é inclusão” todas estas informações
obtidas pelos questionários nos fazem perceber como os surdos percebem a inclusão, destaca-se a
opinião negativa sobre este assunto.
É fácil explicar o porquê, pois a maior dificuldade encontrada na inclusão do aluno surdo é
a linguagem, pois é por meio dela que se compreende o mundo e é responsável pela socialização e
o desenvolvimento cognitivo do ser humano. Soares e Lacerda (2004, p. 141) afirmam que:
A inclusão almejada acaba ficando somente nos desejos da escola/professora, porque há
uma organização que implica ou explicitamente valoriza o ouvir, o ser ouvinte, e isso
acaba aparecendo e marcando as relações, revelando uma práxis pouco ou nada inclusiva.
Nesse constante jogo, constrói identidades que se sucedem e se antagonizam, indicando
os efeitos desse ambiente em sua constituição. Mas quais identidades poderão ser
construídas nesse contexto?

Os surdos sentem-se revoltados, pois muitos relatam que a inclusão no ensino regular, na
fase da oralização deixou-lhes várias marcas, infelizmente a do fracasso escolar, porque os surdos
sempre ficavam sentados atrás dos ouvintes e apenas copiavam, nunca reproduziam os próprios
conceitos, durante muito tempo os surdos se sentiram aprisionados. Segundo os surdos
pesquisados a inclusão aconteceria realmente quando as escolas entendessem o verdadeiro valor
da inclusão, onde os currículos estivessem de acordo com o que são propostos nas escolas e
principalmente que os professores usassem métodos diferenciados e evidenciassem as culturas
diferentes e principalmente que abordassem para as pessoas a importância de respeitar as
pessoas, sendo quem for! Fazendo com que o surdo participe das aulas. Os surdos gostariam de
um mundo onde as suas mãos pudessem se fazer ouvir, almejam a realização de um sonho: que
todas as pessoas do mundo soubessem LIBRAS.
Perante a questão número 08: “Você percebe que a sociedade ainda possui preconceito
com pessoas surdas? De que maneira isso acontece na sua visão?”. Os respondentes surdos
posicionaram-se conforme a tabela abaixo:
Categoria

freqüência

1. A sociedade não conhece e não respeita a cultura surda

04

2. Não conhecem os sinais

03

3. Eles se incomodam com os diferentes

02

4. As pessoas chamam os surdos de mudos

02

5. Apontam o surdo como deficiente

01

Fonte: Dados da Pesquisa de Questão n°08
Tabela 08: Como acontece o preconceito na sociedade atual
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O tema preconceito é discutido inúmeras vezes e de diferentes óticas na nossa sociedade,
então é de extrema importância termos conhecimento como a população da pesquisa surda relata
sua opinião frente a esta dura realidade:
(R: 1) “Eles se incomodam com os diferentes sinais não conhecem. A preconceitos de
ouvintes sim”.
(R: 2 ) “ A sociedade e o povo não conhecem e não respeitam a cultura surda. Alguns
surdos sofrem bastante por isso. Porque a sociedade e o povo chamam os surdos de
mudos. A sociedade precisa ter respeitar a cultura surda.”
(R: 4) “ Ainda existe muito preconceito. Eu que gosto muito de conversar com as outras
pessoas pensa que as pessoas chegam a mim. Sempre eu chego na pessoa e busca
conversar”
(R: 5) “ Sim algumas pessoas não sabem fala com nós surdos. Acontece porque eles não
entendem LIBRAS depois que aprendem nos surdos ficamos muito feliz é muito bom fala e
ser entendido”.
(R: 6) “Sim, nas lojas, rua, ônibus, nas o pior é nas lojas. Porque a nossa cidade é pequena
as pessoas já conhecem, quando você entra numa loja a pessoa não entende, não sabe se
comunicar fala demais. Agora eu já aprendi vou na loja onde gosto e escolho vendedoras
já aviso que não quero essa vendedora. Entro aviso que sou surda olho as compras e saio.
Agora está melhor, mas não olho as compras e saio. Agora está melhor, mas não olho em
volta nem ligo. O preconceito qualquer um de nós temos.

Identifica-se com estes relatos que a nossa sociedade apresenta muito preconceito para
com a pessoa surda, pois ainda existem poucas informações sobre a cultura dos surdos e sua
identidade própria, no que consiste em um jeito próprio de ser e pensar!
A sociedade está muito alienada nos conceitos e nos fatos que acontecem na sociedade,
um exemplo disso é a inclusão, as pessoas não sabem ao certo do que se trata, não possuem
informações sobre estas pessoas que possuem necessidades educativas especiais, que mesmo
tendo a ausência da audição, possui todas as características e direitos de uma pessoa considerada
“normal”.
Esta reclamação feita pelos surdos pesquisados, nos mostra a pura realidade brasileira,
pois, somos um país de muita mistura de raças e de muitas diferenças entre elas, estereótipos de
beleza, de música, de dança, de comunicação, o que constitui uma único grupo que é o povo
brasileiro. E ainda assim, algumas pessoas se consideram melhores do que outras, criando o que
chamamos de preconceito. Algo que é indiscutivelmente absurdo na atualidade, pois chamamos
nosso tempo de “moderno” de “século XXI” de “ tempo da informação” e o que percebemos são
atitudes estigmatizantes e discriminatórias como aconteciam na Idade Média.
As pessoas precisam tomar atitudes mais ponderadas e sensatas não só em relação aos
surdos, mas a todas as pessoas, pois o que existe atualmente é a falta de respeito e de
entendimento para com as pessoas e também a perda de valores morais tão importantes, como:
amor, respeito, solidariedade, fraternidade e sinceridade. É preciso tomar atitudes éticas frente a
todas as ações que temos com uma pessoa com necessidades educativas especiais, pois, todos nós
não estamos salvos de adquirir uma deficiência, então não custa nada os tratar com respeito e
dignidade. Como já dizia Epicuro “Não faça para o outro, o que não gostaria que fizessem a você!”.
Este poema de Carlos Drumonnd de Andrade Apud Dorziat (2009, p.71) relata a questão
das diferenças e as semelhanças entre as pessoas.
Todas as guerras do mundo são iguais
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É com esta fala poética que encerro esta análise tão importante para a aquisição de
conhecimento como também para promoção de informação para aqueles que querem aprender
sobre estas pessoas que são um exemplo de luta, coragem e amor à vida.
5. 5 Apresentação e análise dos dados coletados pela pesquisa com as mães e cuidadoras
Perante a questão número 01: “Como foi à aceitação da sua família com a chegada de um filho
surdo?”. Os respondentes posicionaram-se conforme a tabela abaixo:
Categoria

Freqüência

1. Foi inesperada

02

2. Procuramos ajuda de uma escola especializada

02

3. Não falamos sobre este assunto

01

4. Ser surdo é um detalhe, não uma deficiência.

01

Fonte: Dados da Pesquisa de Questão n°01
Tabela 01: Aceitação da família com a chegada de um filho surdo

Conforme se observa, todas as categorias apresentadas acima fazem parte de um processo
normal e gradual que a família apresenta quando descobre a surdez de seus filhos. Pois, no início
da gravidez é criada toda uma perspectiva de vida para a criança e o fato de descobrir que ela não
é “perfeita” como imaginava é muito doloroso e então é necessária toda uma organização, porque
a mãe e a família passam por estágios: o choque; a reação; a adaptação, e a orientação. Brasil
(1997). A categoria número 1 “foi inesperada” é uma reação definida pela primeira fase que a mãe
e a família passam: o choque. “A fase do choque pode ser caracterizada por uma paralisia de ação,
pela confusão e por sentimentos fortes e opostos, quando os pais são informados de que o filho é
surdo”. (BRASIL,1997, P. 101).
A segunda categoria “Procuramos ajuda de uma escola especializada” num primeiro
momento as famílias procuram escolas e médicos com esperanças de cura ou medidas que
diminuam a surdez de seus filhos. Nesta fase muitas famílias se frustram e podem aparecer alguns
sentimentos negativos, como: ansiedade, raiva, negação, culpa, depressão, preconceito. O que é
característica da fase de orientação onde os pais após ter superado a crise da descoberta da
surdez do filho precisam pensar no futuro e procurar ajuda como recursos oferecidos pela
comunidade, como: escolas especializadas, para que desde cedo ocorra à estimulação da criança,
para que assim aconteça o desenvolvimento da linguagem e aproveitamento e estimulação dos
resquícios auditivos. BRASIL (1997).
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O que também define esta ação apresentada pela categoria número 2 é a que Brasil (1997,
p. 102) relata na fase de adaptação:
Reconfortados pela ação de elementos externos (outros pais, médicos, professores,
fonoaudiólogos, assistentes sociais), os pais saem do sofrimento agudo e encaram o
problema de maneira mais realista. Entram, então, na fase da adaptação. Nesta fase, são
capazes de utilizar suas forças a favor do filho. É o momento de receber informações mais
detalhadas sobre a deficiência e de como lidar com a criança.

A categoria número 3 “Não falamos sobre este assunto” e a categoria número 4 “Ser surdo
é um detalhe, não uma deficiência”. Apontam características de negação por parte da família, que
não aceita a surdez de seus filhos. Ainda se encontram na fase da reação que Brasil (1997, p. 102)
relata:
A fase da reação caracteriza-se pelo aparecimento de diferentes mecanismos de defesa
psíquica. Os pais ficam arrasados, decepcionados, frustrados, revoltados; ficam ansiosos,
angustiados, têm sensações de impotência, de incapacidade, insegurança, e culpa, porque
se sentem, em parte, responsáveis pela deficiência.

Isto acontece porque a família por ter sofrido muito nesta fase não gosta de recordar esta
frustração e escolhe reprimir esta lembrança ou negar que ela existe.
Perante a questão número 02: “Como era a comunicação no principio? Gestual ou
oralizada?”. Os respondentes posicionaram-se conforme a tabela abaixo:
Categoria

Freqüência

1. Fala pausada

03

2. Leitura Labial

03

3. LIBRAS BÀSICA

02

4. gestos

02

Fonte: Dados da Pesquisa de Questão n°02
Tabela 02: De que maneira acontece à comunicação com os filhos surdos

De acordo com as categorias apresentadas podemos perceber como aconteceu a
comunicação inicial com os filhos surdos. Observam-se as respostas das pesquisadas:
(R: 1) “Através de gestos e com fala ao mesmo tempo”.
(R: 2) “ A comunicação sempre foi através da língua de sinais( LIBRAS) que eu e meu
esposo fomos aprender para poder nos comunicar com ela, eu me dediquei muito a ela
ensinando LIBRAS e mostrando figuras e objetos e também falando bem pausado para ela
já ir fazendo leitura labial tudo isso sugerido pelas fonos e professoras da APADAF”.
(R: 3) “A comunicação com as minhas irmãs foram sempre oralizados, pois a mais velha
estudos na Escola Epheta onde o método era oralista e a mais nova sempre freqüentou a
escola normal”
(R: 4) “ Gestual, a partir dos 3 anos começou ir APADAF onde começamos aprender a
linguagem de sinais”.
(R: 5) “ Até os 6 anos era só oralização depois passamos pra LIBRAS”.
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Nestas cinco respostas podemos perceber que as famílias estavam muito preocupadas em
estimular e desenvolver a linguagem, a comunicação de seus filhos. O que é muito importante,
pois demonstra a consciência da família frente a este acontecimento que é a comunicação e
também apontam as escolhas filosóficas e metodológicas da educação de seus filhos.
Perante a questão número 03: “A família sabe se comunicar em linguagem de sinais?”. Os
respondentes posicionaram-se conforme a tabela abaixo:
Categoria

Freqüência

1. Desenvolvemos nosso próprio meio de comunicação

02

2. Pelo comodismo não aprendemos LIBRAS

02

3. Temos conhecimento da Linguagem de Sinais

02

4. A família não tinha interesse, ninguém nunca aprendeu.

02

Fonte: Dados da Pesquisa de Questão n°03
Tabela 03: A família e a comunicação com linguagem de sinais (LIBRAS)

Constatam-se nas categorias acima os diferentes posicionamentos da família sobre a
questão de aquisição de linguagem e aprendizado da Língua de Sinais para a comunicação com os
filhos. Como já está relatada na pesquisa bibliográfica a família é de extrema importância no
desenvolvimento da criança surda, e ela não tem não como sua única função ensinar e
desenvolver habilidades escolares, mas sim, a função de formadores de conceitos para a vida e
independência. É nesse sentido que os pais devem estar mais atentos na questão da comunicação
com os filhos, pois, como haverá uma situação de aprendizado de estimulação se não existe uma
linguagem entendível para ambos. Então a medida mais correta a ser tomada é aprender LIBRAS,
porque hoje já se tem muito conhecimento sobre o assunto e é uma maneira ótima de sair do
comodismo e valorizar a linguagem que a pessoa trás consigo, além do que melhora a auto-estima
das pessoas surdas que com certeza não se sentirão mais isoladas dentro da própria família.
Perante a questão número 05: “Qual é a sua opinião sobre a inclusão?”. Os respondentes
posicionaram-se conforme a tabela abaixo:
Categoria
1. É importante para que eles se tornem independentes.
2. É ter uma vida normal
3. É enfrentar o preconceito
4. A sociedade não compreende o sentido da inclusão. Falta informação!
5. Os surdos não se sentem bem.

Freqüência
02
02
02
01
01

Fonte: Dados da Pesquisa de Questão n°05
Tabela 05: O que é inclusão na visão da família

Analisa-se de acordo com as categorias acima tratadas que as mães e a cuidadora
posicionaram-se criticamente sobre este assunto. Percebe-se que as três primeiras categorias que
apresentam um número razoável de freqüência indicam que a maioria das pessoas pesquisadas
posiciona-se positivamente sobre a inclusão. Werneck apud Paula (2004, p. 89) indica que a
“inclusão social é o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas
sociais, cidadãos que dela foram excluídos, no sentido de terem sido privados do acesso aos seus
direitos fundamentais”. Justifica-se dessa maneira toda a atitude compensatória tanto para a
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aprendizagem quanto para desenvolvimento psicológico, emocional e social, nesse sentido, a
inclusão se torna muito eficiente e útil.
Entretanto, a categoria número 4 “A sociedade não compreende o sentido da inclusão.
Falta informação!” é uma idéia que já foi discutida e abordada no desenvolvimento da pesquisa e
entre uma pergunta e outra ela é apontada novamente, isto mostra o estigma que as pessoas
surdas carregam consigo.
As pessoas da nossa sociedade fingem não estar vendo certas atitudes discriminatórias e
preconceituosas frente às pessoas com necessidades educativas especiais. E isto faz como
evidencia a categoria número 5 “Os surdos não se sentem bem”, ressalva-se que não se deve
generalizar, mas com atitudes inclusivas onde as escolas não possuem currículos e planejamentos
de ensino adequados a pessoas com necessidades educativas especiais, que não dão assistência e
não oferecem profissionais habilitados e competentes para o acompanhamento e a mediação
necessária para que aconteça aprendizagem, isto em nenhum momento é inclusão!
Perante a questão número 06: “Qual a sua opinião sobre o trabalho da interprete de
libras?”. Os respondentes posicionaram-se conforme a tabela abaixo:
Categoria

Freqüência

1. É ótimo

02

2. Através deste trabalho o surdo tem o privilégio de estar se sentindo igual aos
colegas entendendo e aprendendo o que esta sendo dito pelos professores.

01

3. É importante

01

4. Ponte entre o mundo do deficiente auditivo e o mundo normal

01

5. Acho falho, pois, faltam muitas intérpretes em lugares públicos.

01

6. É uma forma de ajuda

01
Fonte: Dados da Pesquisa de Questão n°06
Tabela 06: O trabalho do Intérprete de LIBRAS

Constata-se de acordo com as categorias acima que as mães e a cuidadora possuem uma
visão mais entendida sobre o trabalho do profissional intérprete e também podemos avaliar que o
posicionamento frente a esta função é positiva como demonstra as categorias 1 e 3. O que
enfatiza esta afirmação é categoria número 2 “Através deste trabalho o surdo tem o privilégio de
estar se sentindo igual aos colegas entendendo e aprendendo o que esta sendo dito pelos
professores”.
E realmente é este trabalho do intérprete ele não é uma “muleta” onde o aluno surdo se
apoiará, muito pelo contrário, ele é o profissional certo para mediar dois mundos totalmente
diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais que é o mundo dos ouvintes e o mundo dos surdos.
Realmente deve-se concordar com a categoria número 5 que aponta a falta de intérpretes em
lugares públicos, o que falta é formação na área da educação especial voltada para o ensino e a
aprendizagem da Língua Brasileira de sinais (LIBRAS) e também dos órgãos representantes destes
estabelecimentos públicos assumirem a responsabilidade e cumprirem o que está escrito nas leis
que amparam todas as pessoas com necessidade educativas especiais.
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Perante a questão número 07: “Relate de que maneira percebe a pessoa surda na
sociedade dos dias de hoje.”. Os respondentes posicionaram-se conforme a tabela abaixo:
Categoria

Freqüência
1. Precisa melhorar
02
2. Buscar próprio espaço
02
3. trabalham, estudam e enfrentam as barreiras do dia a dia.
02
4. Aceitam a sua surdez
02
5. A sociedade precisa ter mais informações, esclarecimentos para evitarem
02
equívocos e constrangimentos.
6. Se sentem excluídos
02
Fonte: Dados da Pesquisa de Questão n°07
Tabela 07: Visão da pessoa surda na sociedade atual

De acordo com a análise feita não só destas categorias apresentadas acima, mas de todo
este estudo. É notável que o surdo por si só apresente características defensivas frente à
sociedade, a luta do dia a dia é muito difícil, é o que sempre notamos: É muito fácil falar, propor
uma nova visão sobre pessoas que por muito tempo passaram escondidas em escolas especiais,
desenvolvendo-se em grupos próprios. O difícil é fazer com que isso mude! Sim é preciso
melhorar, mas de que forma? Quem precisa melhorar? Os surdos? Os ouvintes? O mundo?
Não é de hoje que o nosso mundo está doente, doente de informação, de conhecimento,
de criticidade e principalmente de amor... Se cada pessoa fizesse a sua parte com certeza tudo
melhoraria, mas como infelizmente as pessoas não são assim, principalmente pela globalização e
todos os aspectos Neoliberalistas que esmagam as identidades das pessoas e as tornam
individualistas, ao ponto de se acharem superiores umas das outras.
É uma felicidade muito grande perceber que os surdos estão lutando pelos seus direitos
ora seja estudando ora enfrentando os obstáculos propostos pela sociedade. Isto sim é
demonstração de capacidade de competência! E um exemplo de aceitação porque ser surdo não
é ser deficiente! É ser diferente. E como diz Carlos Drumonnd de Andrade: “Todo ser humano é
ímpar”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Realizar esta pesquisa foi importante, não apenas com o intuito de realizar um estudo, mas
sim de despertar uma leitura sobre o mundo surdo. Não aquele escrito no papel, mas sim aquele
que é vivido todos os dias, com suas vitórias e suas contradições. Durante muito tempo de estudo
e trabalho pude perceber que realmente as pessoas precisam de informações, mas não a
informação por si só! É preciso abrir o coração e entender o que as mãos tão habilidosas dos
surdos querem falar...
Percebe-se que a história da educação dos surdos foi um percurso muito complexo, que é
muito rico em informação e conhecimento, sem duvidas deixou muitas marcas, mas poucas
pessoas têm conhecimento sobre este assunto. É necessário lembrar que as pessoas são frutos de
uma história e que os surdos como quaisquer outras pessoas possuem uma bagagem cultural
muito rica e cheia de momentos interessantes. É valido salientar que os surdos precisam saber
sobre a história de sua educação, pois, muitos não conhecem a própria história, elemento
primordial para construção de cultura e identidade própria.
Durante muito tempo as pessoas com alguma deficiência ou síndromes eram consideradas
monstros, aberrações, castigos divinos. As pessoas queriam remediar estas situações, muitas
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vezes por medo, outras por vergonha, outras por falta de conhecimento. Não podemos julgar as
pessoas que discriminaram, humilharam, estigmatizaram toda uma vida, pois, infelizmente elas
não sabiam o que estavam fazendo. O que ocorria é a influencia do momento histórico em que
estas pessoas estavam passando, uma das piores fases foi a Idade Média, a inquisição e também a
fase Renascentista com a ênfase na medicina e o período de “normalização”. Mas com o passar
dos tempos às pessoas começaram a sentir interesse em cuidar e/ou abrigar estas pessoas para
não morrerem de fome, não incomodarem a sociedade e dessa maneira poupar as famílias desse
castigo, foi ai que começaram a surgir os primeiros abrigos, e só mais tarde criaram-se escolas.
Constata-se que o início deste despertar foi um período em que a biologia e todos os
estudos científicos estavam em alta, para tudo existia um remédio, uma cura, então precisariam
achar um jeito de deixar os surdos mais parecidos o possível com um ouvinte, estas tentativas de
normalização, criaram esta seqüela que parece ser a-histórica, porque muito tempo já se passou, e
desde então as pessoas só conseguem ver a ausência de um sentido, neste caso, uma deficiência.
Esta palavra que possui um significado muito forte e pejorativo. A pessoa que a carrega não tem
como fugir dos olhos preconceituosos das pessoas.
A educação do surdo no Brasil iniciou-se na década de 50, quando um Surdo chamado
Ernesto Huet com a aprovação de D. Pedro I, sob a Lei n° 839 de 26 de janeiro. Em 1880, no
segundo Congresso Internacional sobre a Educação de Surdos, em Milão, o método oralista se
impôs firmemente, mantendo posição dominante até os anos 60, quando o método gestual
ressurge. A partir disso as pessoas começaram a perceber que a Linguagem de sinais possuía
estrutura lingüística e que poderia sim ser utilizada. Foi ai que surgiu o meto da Comunicação
Total, mas este também não durou muito tempo, pois este diminuía o vocabulário e a estrutura da
LIBRAS.
A partir de meados do século XX, deu-se inicio ao estudo da Linguagem de Sinais, como
uma Língua construtora de uma cultura e identidade a qual trás sua importância tanto para
fatores educacionais, como para integração e emancipação social.
Destaca-se a importância que a família teve e tem nesta trajetória da construção da
escolarização dos surdos, pois, estas pessoas começaram a aceitar os seus filhos, protegê-los e
educá-los, logo após o descobrimento das causas pela ciência e também com as escolas de
educação especial.
Nem sempre as famílias tiveram atitudes positivas frente à surdez de seus filhos, mas eram
as únicas que poderiam ser realizadas no momento. Na maioria das vezes ocasionadas pelo
misticismo e pela falta de informações.
Destaca-se então, o despertar das famílias para a criação de filhos que não eram monstros,
nem castigos divinos, muito pelo contrário, pessoas capazes de realizar tarefas iguais às pessoas
ditas “normais”, mas que apresentavam a ausência da audição. Neste momento, a família como
primeira instituição familiar que o filho surdo é incluído, desenvolveu consciência e percebeu que
é um modelo da construção social e que apresenta características e personalidades, bases para
construção de identidade própria, por isso, possuem um papel muito importante na formação dos
surdos.
No início, como para todas as pessoas, o desconhecido traz consigo o medo e a
desesperança, mas as famílias foram fortes, aguentaram preconceitos e a falta de compreensão da
sociedade. Mas mesmo assim, juntamente com as associações de pais começaram a lutar pelos
seus direitos e também pela educação dos filhos.
A família passou a entender que a surdez dos filhos não eram castigos, mas sim algo
normal. Para que a família possuísse esta visão foi necessário muito sofrimento e muito
descontentamento, porque existia a pressão do restante dos familiares e também a angústia por
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ter gerado um filho que é “deficiente” e que possivelmente será maltratado pela sociedade. As
mães se enchiam de culpa e assim, muitas vezes, ocorria à desestruturação familiar.
Enfatiza-se o papel da mãe como principal fonte de educação, carinho e respeito para com
o seu filho. Na atualidade quando os pais descobrem que terão um filho surdo, estes logo vão à
procura de um acompanhamento médico especializado. Com o nascimento da criança dão inicio a
estimulações e a procura de um ensino adequado. Mas, para que isto aconteça, a família passa por
fases de aceitação, o que é normal acontecer.
Com o desenvolvimento do filho e o início da escolarização, a família entra novamente em
desesperança, pois estas, não sabem até que ponto os filhos serão inclusos e o que isto contribuirá
para a sua formação. Mas como atualmente existe muita informação e todos os meios de
comunicação estão evidenciando a inclusão como proposta de ensino para todos, os pais torcem
para que realmente aconteça.
É importante salientar que incluir não é mesma coisa que integrar, as escolas precisam
estar cientes de que não adianta uma inclusão apenas realizada no papel, a inclusão precisa ser
feita nos currículos escolares, precisa haver um esclarecimento para os alunos ditos normais, para
os familiares e toda a comunidade escolar. Incluir um surdo no ensino regular não é apenas
colocar um intérprete de Libras para realizar a interpretação e a tradução é necessária toda uma
modificação pedagógica e metodológica.
Esta pesquisa é qualitativa, teórica bibliográfica apoiada em pesquisa de campo. A
população pesquisada consistiu em 11 (onze) pessoas; 06 (seis) surdos e 04 (quatro) mães e 01
(uma) cuidadora, Moradores de União da Vitória e Porto União – SC. Sendo que o instrumento da
coleta de dados foi um questionário, conforme informam Marconi e Lakatos (1986, p. 74)
“Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de
perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”.
Deste modo o questionário da pesquisa contém sete perguntas abertas “também
chamadas livres ou não limitadas, que permitem ao informante responder livremente, usando
linguagem própria e emitir opiniões. Possibilita investigações mais profundas e precisas”.
MARCONI E LAKATOS (1986, p. 77). Foram feitos dois questionários com sete perguntas abertas
para ambos os grupos de pesquisados.
Constatou-se que os surdos estão cientes das metodologias de ensino utilizadas na
educação de surdos, sabem conceitualizar e posicionar-se criticamente sobre este assunto,
ressalva-se a categoria que apresenta informações sobre o trabalho do intérprete de LIBRAS, onde
apresentaram respostas equivocadas, pois, o intérprete de LIBRAS não tem a função de ajudar o
surdo.
Constatou-se também que a maioria da população pesquisada é contra a inclusão
relatando que a sociedade e as escolas não sabem o que é e de que forma deve ocorrer apenas
uma minoria posiciona-se positivamente frente à inclusão evidenciando-a como fator importante
para o desenvolvimento e aptidão de conhecimentos. Dentre muitas das informações
importantes, destaca-se a comunicação com a família, os respondentes surdos relataram que os
pais não sabem LIBRAS e comunicam-se com gestos e usam a fala (oralidade). Outra informação
relevante é que os surdos têm dificuldades em se socializar com pessoas ouvintes por causa da
barreira de comunicação existente e também evidenciaram que sofrem preconceitos por parte da
sociedade.
As informações que as mães e a cuidadora relataram na pesquisa também são de extrema
importância. Constatou-se que as mães têm conhecimento sobre as causas da surdez de seus
filhos, como também das metodologias de ensino e posicionaram-se positivamente sobre a
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categoria da inclusão. O que demonstra que as famílias possuem uma visão esclarecida para com
seus filhos surdos.
A leitura de um Mundo Surdo é apenas um pequeno estudo que informa uma história de
cultura e significados. É um assunto muito relevante para a Pedagogia, pois esperamos que no
futuro, o valor das pessoas surdas, seja realmente reconhecido e aquilo que está sendo ofertado, a
ele no presente, seja efetivado de forma global e irrestrita.
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A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA E DO PROFISSIONALISMO DO INTÉRPRETE PARA A AQUISIÇÃO DO
CONHECIMENTO DA PESSOA SURDA
TATIANE APARECIDA ROCHA47
RESUMO:
Sabe-se que o processo de enfrentamento dos pais frente à surdez é algo difícil, muitos não conseguem ser resilientes
frente às fases que a família tende a passar para se reequilibrar emocionalmente. Após a descoberta da deficiência, a
estimulação e o aprendizado da linguagem de sinais pelo filho surdo e familiares são essenciais. Na rede regular de
ensino, muitos surdos estão frequentando a escola comum, por meio da inclusão. Visto que os surdos necessitam da
mediação de um Tradutor/Intérprete de LIBRA, um profissional importante para a comunicação do surdo em
ambientes educacionais e sociais, diminuindo as barreiras de comunicação. Necessitamos saber mais sobre este
assunto, pois penso que este tema é de extrema importância porque poucas pessoas conhecem esta realidade, uma
práxis rica em construções de relações e respeito mútuo. O objetivo geral deste artigo é relatar a importância da
família e do trabalho dos intérpretes de LIBRAS para a aquisição do conhecimento por parte da pessoa surda e como
objetivos específicos: apontar as fases em que a família passa no enfrentamento da descoberta da surdez; relatar a
importância da família frente o desenvolvimento de seu filho surdo; explicar quem é o tradutor/intérprete de LIBRAS
e qual a sua função.

Palavras-Chave:
Família.
Desenvolvimento.
Tradutor/Intérprete de LIBRAS.

Comunicação.

Estimulação.

Inclusão.

1 INTRODUÇÃO
Afirma-se que a família é muito importante na construção do “ser surdo”, não só no meio
social, mas também na vida escolar. A família ao descobrir a chegada de um filho surdo passa por
diversas fases para se adaptar com a nova realidade. Nesse sentido, constata-se a importância da
família no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança surda, sendo na obtenção da
sua língua materna, LIBRAS ( Língua Brasileira de Sinais) e na segunda língua, o português. Para
que essa criança alcance independência comunicativa é necessário que a família aceite a surdez e
procure apoio emocional, psicológico, educacional e assistencial, para que sempre realize as
escolhas mais adequadas para que aconteça verdadeiramente a inclusão e processos de
aprendizagem.
Sabe-se que o processo de enfrentamento dos pais frente à surdez é algo difícil, muitos não
conseguem ser resilientes frente às fases que a família tende a passar para se reequilibrar
emocionalmente. Após a descoberta da deficiência, a estimulação e atendimento educacional
especializado são importantes para a criança de adaptar em ambientes sociais e também aprender
a linguagem de sinais que deve obrigatoriamente ser aprendida pela família. Pois a comunicação
gestual deve ser mantida também entre os familiares, não somente em ambientes escolares.
Dessa forma a relação entre a criança surda e os pais deve ser genuína, a comunicação
deve ser estimulada para que a aprendizagem seja desenvolvida. A figura da mãe é sempre
evidenciada, pois é ela que se responsabiliza e tende a tomar conta da situação. É comum casos de
separação conjugal, quando um dos cônjuges não aceita ou não se recupera do choque da
chegada de um filho deficiente. Enfatiza-se então, a importância de acompanhamento psicológico
para dessa maneira o trauma e o estresse sejam superados.
As palavras chaves da organização familiar devem ser estimulação, motivação e
independência. Pois a criança surda deve ser estimulada para ser independente, a escolha da
Graduada em Pedagogia, Especialista em Atendimento Educacional Especializado, Mestranda em Ciências da Educação – UDE – Uruguai.
Tradutora Intérprete de Linguagem de Sinais da Universidade do Contestado- Porto União- SC e da Rede Estadual do Ensino do Paraná.
tatiane_rocha_mestrado@hotmail.com
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metodologia adotada pela família também é importante para que o sujeito seja formado e
inserido dentro do processo de inclusão escolar e social, para dessa maneira aproveitar dos seus
direitos garantidos por lei.
Atualmente na rede regular de ensino, muitos surdos estão frequentando a escola comum,
por meio da inclusão. Visto que os surdos necessitam da mediação de um intérprete de LIBRAS e
que este, precisa ter boas condições de trabalho, sua função respeitada, além de contar com a
equipe pedagógica e a corroboração dos professores. Necessitamos saber mais sobre este
assunto, pois penso que este tema é de extrema importância porque poucas pessoas conhecem
esta realidade, uma práxis rica em construções de relações e respeito mútuo. Algo que fica
escondido atrás do processo de inclusão. Por esse motivo, tenho como objetivo geral relatar a
importância da família e do trabalho dos intérpretes de LIBRAS para a aquisição do conhecimento
por parte da pessoa surda e como objetivos específicos: apontar as fases em que a família passa
no enfrentamento da descoberta da surdez; relatar a importância da família frente o
desenvolvimento de seu filho surdo; explicar quem é o tradutor/intérprete de LIBRAS e qual a sua
função.
Observa-se que os profissionais que trabalham com os surdos, pouco sabem sobre
metodologias que auxiliem no êxito de sua aprendizagem. Muitos equívocos acontecem por falta
de informação. Muitos professores pensam que o intérprete é um segundo professor, um
cuidador, um assistencialista. Por conseguinte, muitos intérpretes realizam atividades que não os
competem, como: corrigir atividades, auxiliar na produção de trabalhos extra curriculares, explicar
conteúdos, ensinar conteúdos, auxiliar no desenvolvimento de atividades, conversar com os pais e
professores, planejar avaliações, entre outras situações que se respaldam pela falta de formação e
conhecimento da sua função, como também o não conhecimento do código de ética e o medo de
dizer não.
Muitos professores entram em sala de aula sem saber que possuem alunos surdos. Existe
muita falta de comunicação entre a equipe pedagógica e professores. Muitas vezes o intérprete de
LIBRAS não é apresentado à classe e nem ao grupo de professores da escola. Sendo assim, o
trabalho do intérprete por vezes não é compreendido e valorizado. O intérprete na maioria das
vezes é quem assume a função de explicar ao professor como é a complexidade da surdez, sobre a
LIBRAS, sobre a sua atuação, sobre a avaliação, sobre a escrita do surdo em sua segunda língua,
sobre a adaptação curricular, sendo que esta não deveria ser uma atitude prestada, pois não
compete a sua função. Paramos para pensar na falta de formação, na rotina de trabalho, no
currículo escolar e tantas outras questões que estão envolvidas nos processos pedagógicos. Neste
sentido esta pesquisa irá oportunizar um momento de reflexão e conhecimento da importância da
família e da prática do trabalho dos intérpretes de LIBRAS, que sabem interpretar o silêncio e que
muitas vezes se escondem por trás dele.
2 A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA E DO PROFISSIONALISMO DO INTÉRPRETE PARA A AQUISIÇÃO
DO CONHECIMENTO DO SURDO
Constata-se que a família por ser uma das instituições sociais mais importantes da
sociedade, carrega uma responsabilidade muito grande por ser ela formadora de um modelo para
seus filhos. Cada estrutura familiar é única e insubstituível, não se deve apenas observar a sua
parte conceitual, mais sim as suas diferentes modalidades, estruturas e configuração histórica. De
acordo com que (Osório,1996, p.14) nos diz:
[...] a família não é uma expressão passível de conceituação, mas tão somente de
descrições; ou seja; é possível descrever as várias estruturas ou modalidades assumidas
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pela família através dos tempos, mas não defini-las ou encontrar algum elemento comum
a todas as formas com que se apresenta este agrupamento humano.

Como podemos perceber dentro do histórico da educação do surdo, a família sofreu uma
pressão muito forte com relação à inserção desta pessoa na sociedade e acabou tomando atitudes
equivocadas, ressalva–se que eram as únicas possibilidades naquele momento, pois existia a falta
de conhecimento sobre o assunto e até um envolvimento mítico, pois acreditavam que pessoas
diferentes na família era um castigo divino. Com referência a forma com que as pessoas com
deficiência eram vistas, a família foi a primeira estrutura que começou a se modificar, começando
pelo envolvimento e a procura por ajuda profissional. Deixando de lado ideias estigmatizadas da
sociedade, partindo para algo inovador e principalmente facilitador de comunicação e crescimento
cognitivo e psicológico. Porém, com a adoção de comportamentos lentos e graduais. É necessário
lembrar que ao nascer um filho surdo é necessário toda uma organização, pois, a mãe e a família
passam por estágios: o choque; a reação; a adaptação, e a orientação.
Nesse sentido conforme relata (Brasil,1997, p. 100):
Quando um dos membros da família nasce surdo, essas mudanças podem ser acrescidas
de outras, ás vezes muito mais traumáticas: maior tensão e ansiedade, possibilidade de
surgimento de conflitos e até mesmo de desintegração familiar. O conjunto dessas
emoções e reações, aliado a falta de conhecimento a respeito da surdez, gera uma
situação de estresse (“conjunto de reações do organismo a agressões de ordem física,
psíquica, infecciosa, e outras, capazes de perturbar-lhe a homeostase”, Ferreira, 1986,
apud Brasil). O estresse gera sofrimentos que trazem sensação de insegurança, de medo,
de impotência, de incapacidade para resolver situações novas.

Enfatiza-se que a família num primeiro momento entra em reorganização, pois, sonhos
foram construídos sobre aquele tão esperado filho. Nesse momento é que inicia o que
(Brasil,1997, p. 101) chamou de fases de alterações que é iniciada com o choque “ que pode ser
caracterizado por uma paralisia de ação, pela confusão e por sentimentos fortes e opostos,
quando os pais são informados de que o filho é surdo.”
É um período muito doloroso, também pode ser explicado por (Doron e Parot, 2000, p.
138):
Todo acontecimento ou situação que perturbam o equilíbrio neurovegetativo e o controle
dos processos afetivos e intelectuais de adaptação constitui um choque. Este desencadeia
mecanismos de inibição, reações defensivas ou compensações. [...] Em função de sua
intensidade e de sua natureza, um choque afetivo pode provocar traumatismos psíquicos
com efeitos a posteriori que se estruturam sobre a forma de neurose traumática e às
vezes de psicoses reacionais.

A família se reprime para tentar entender o que aconteceu, é um momento em que a mãe
fica num estágio mais sensibilizado, tentando encontrar as respostas pelo nascimento do filho e da
descoberta da sua surdez.
É nessa fase que os pais se apavoram, pensando nas condições futuras em que seu filho
será integrado. Muitas famílias não conseguem superar esta fase, tornando–se pessoas que vêem
o que está ausente, neste caso, a audição e também se tornam pais superprotetores, pensando
que o filho não é capaz de viver independente.
A segunda fase é a da reação.
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A fase da reação caracteriza-se pelo aparecimento de diferentes mecanismos de defesa
psíquica. Os pais ficam arrasados, decepcionados, frutados, revoltados, ficam ansiosos,
angustiados, têm sensações de impotência, de incapacidade, insegurança, e culpa, porque
se sentem, em parte, responsáveis pela deficiência. (BRASIL,1997, P. 102).

Outra definição encontrada no dicionário de psicologia aponta que “a reação terapêutica
negativa têm sua origem num sentimento inconsciente de culpa particularmente intenso e/ ou em
tendências [...], que tornam o sujeito incapaz de renunciar a satisfação que ele extrai de seus
sofrimentos”. (Doron e Parot, 2000, p. 647).
Nessa tentativa de procurar “os culpados” a família aos poucos consegue perceber que na
verdade, não existe a culpa e então é nesses momentos que a família necessita de ajuda e
também de informação.
A terceira fase é a da adaptação.
Reconfortados pela ação de elementos externos (outros pais, médicos, professores,
fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais), os pais saem do sofrimento agudo e
encaram o problema de maneira mais realista. Entram, então, na fase da adaptação.
Nessa fase, são capazes de utilizar suas forças a favor do filho. É o momento de receber
informações mais detalhadas sobre a deficiência e de como lidar com a criança.(
BRASIL,1997, P. 102).

A quarta e última fase segundo Brasil (1997, p. 103) é a orientação, pois, com o tempo, a
crise passa e os pais podem pensar no futuro. Com a experiência pessoal, os pais assimilam
conhecimentos que podem utilizar de modo construtivo para fazer face às novas funções. Os pais
devem saber quais os passos a seguir e procurar os serviços oferecidos pela comunidade, os
direitos dos portadores de deficiência, além de seus próprios direitos.
É um processo gradual e necessário e é muito fácil de reconhecer, pois, com o impacto da
surdez, a família desenvolve uma série de sentimentos. (Brasil,1997, p. 103).
a)
b)
c)
d)
e)
f)

A ansiedade;
A raiva e/ ou a negação;
A culpa;
A depressão;
O preconceito;
A rejeição/ superproteção;

O que caracteriza a fase do choque é “os sentimentos negativos que interferem no prazer,
consomem energia e nos deixam exauridos com a sensação de vazio e solidão. Os sofrimentos
positivos ampliam o senso de força e bem estar, produzindo prazer, sensação de plenitude e
esperança”. (BRASIL,1997, P. 103).
De acordo com esta explicação é necessário que a família saiba reconhecer o que estão
sentindo para que dessa forma, saibam utilizá-los positivamente. Nesse sentido apresentarei
algumas definições de sentimentos enfrentados pela família.
Ansiedade é um estado emocional, fruto de uma expectativa ou de um medo perante uma
realidade desconhecida e ameaçadora que está por vir.
Ansiedade, “mal estar ao mesmo tempo psíquico e físico, caracterizado por temor difuso,
sentimento de segurança por desgraça iminente. De preferência, reserva-se o nome de ‘
angústia’ para as sensações físicas que acompanham a ansiedade (constrição torácica,
distúrbios vasomotores, etc...)” na prática, os dois são sinônimos. (Henri Pieron/ dicionário
de psicologia editora globo). Quando uma pessoa tem uma experiência negativa ou sofre
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uma perda, sente dor. A dor cria um desequilíbrio e produz uma primeira reação,
normalmente, de negar a realidade. Quanto essa realidade se impõe, a reação pode ser
dirigida para fora, contra a fonte da dor. A expressão dessa energia chama-se raiva. Se
essa energia não puder ser manifestada contra a própria pessoa, ela se torna sentimento
de culpa. Se essa culpa não for aliviada pela aceitação da raiva inicia como uma reação ao
mal inicial, ela se volta contra a pessoa que a sente e se torna depressão, que pode
consumir sua energia até destruir a pessoa.( BRASIL,1997, P. 104).

O que a sociedade não sabe é que esta pressão que ocorre em busca do “perfeito” do “normal”,
onde se diferenciam as pessoas, causa um mal muito grande na família, pois, estas desenvolvem a
descriminação dos próprios filhos. É fundamental para um melhor conhecimento acerca da surdez, que os
surdos e seus familiares freqüentam todos os ambientes sociais e tenham o máximo de contatos possíveis
com as pessoas, para que ocorra uma auto-reflexão da sociedade sobre o que a mesma chama de “ser
diferente”. Como se para viver em sociedade, precisasse seguir um padrão de linguagem ou muitas vezes
de aparência. As pessoas precisavam conhecer sobre cada necessidade educativa especial, no caso da
surdez, não existe nada tão complexo que não possa ser esclarecido. Muitos surdos se orgulham da família
que possuem, pois estas, nunca o reconheceram como um deficiente, esta palavra que carrega consigo um
significado muito forte e que muitas vezes possui seu peso pejorativo.
Outras, ao contrário, fogem dos seus filhos surdos, pois preferem não entrar em contato com eles,
ora seja pela falta de entendimento, ora pela rejeição e todos os sentimentos negativos já abordados.
Outras famílias possuem um medo muito grande, não deixam seus filhos realizarem atividades corriqueiras,
demonstrando assim, o descrédito para com o surdo, pensando que este não possui capacidade para
desenvolver o que foi proposto, isto se chama superproteção. A família com toda esta significação que
possui, necessita prestar esclarecimentos para as demais pessoas a respeito da surdez para dessa maneira
quebrar os preconceitos e melhorar este processo de integração social.
Só que isto só será possível, após os pais passarem por todas estas fases, deixando de lado seus
medos, vergonhas e muitas vezes “crendices” pensando que um dia irá acontecer um milagre! O que
precisa ser feito é o reconhecimento da surdez. A família procura os profissionais competentes das áreas da
saúde (Pediatra, Otorrino, Fonoaudiólogo, Psicólogo) e também da área educacional para conhecer o que
pode ser desenvolvido e estimulado para seu filho ter um melhor aprendizado e melhor desempenho. Pois,
se os pais não sabem nada a respeito da surdez, da sua linguagem e das várias possibilidades de
atendimento, isto causa uma insegurança muito grande diante de um futuro imprevisível. Então é muito
importante que a família busque informações e orientações no sentido de aquisição de aprendizagem e
também para melhor integração. A família não precisa ter o sentimento que precisa ser uma fortaleza,
mesmo porque estão totalmente sensibilizados e muitas vezes desintegrando aquilo que acreditaram estar
sólidos. (REDONDO E CARVALHO, 2000, p.20) expõem a maneira como deve ser o trabalho de orientação:
No trabalho com os pais, não basta orientá-los em relação à melhor forma de estimular a
audição dos filhos. Eles precisam ter a oportunidade de manifestar suas preocupações e
receber esclarecimentos suficientes para que se sintam mais seguros. É importante que
possam falar de suas angústias por ter um filho diferente do esperado.

Todavia o que é preciso é a motivação, para que os pais vejam esta situação com esperança, pois,
possuem um papel primordial e histórico no desenvolvimento do filho. O papel da orientação é valorizar
pequenas situações que levam a grandes oportunidades de realizações no campo emocional, cultural,
profissional e de integração social. É necessário que ocorra o acompanhamento com profissionais da área
da saúde e educacional, para que ocorra um melhor assessoramento individual sobre as dificuldades do
cotidiano. Negrelli e Marcon (2006) pontuam os conceitos de diversos autores referente a importância da
família em relação a aprendizagem.
Uma boa aliança familial, segundo Brito e Dessen (1999), é fundamental para a aceitação
do deficiente no seio familiar. Mas para que isto ocorra faz-se necessário o

72

III SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE HISTÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL DOS POVOS SURDOS
II SEMINÁRIO SOBRE INTERPRETAÇÃO E DOCÊNCIA DE LIBRAS
Auditório Pitangui – Hotel Arituba Park
06 à 08 de junho de 2013 - Natal/RN

http://insurdo.blogspot.com
ISSN 2317-8833
estabelecimento de uma interação efetiva, o que é favorecido pelo estabelecimento do
diagnóstico precoce da surdez e consequentemente da adoção, o mais cedo possível, de
um correto processo de comunicação entre a família e a criança surda.
Castro (1999) considera que, para uma boa formação, há necessidade de participação
efetiva por parte dos pais, visto que o apoio da família constitui a base para a socialização
do surdo, sua compreensão das coisas e o entendimento de suas diferenças.
A forma como a pessoa surda é tratada em casa irá determinar a imagem que ela terá de
si mesma (STELLING, 1999), porque é na família que muitos valores, crenças e costumes
são transmitidos de geração para geração, por meio da linguagem.
Guarinello (2004) caracteriza a família como o lugar ideal para se iniciar o atendimento de
base para os surdos. Destaca a família como a primeira escola responsável pelas
capacidades desenvolvidas das crianças. Salienta a importância de pais e mães preparados
e conscientes de seu papel para obter o aproveitamento de todas as oportunidades
geradas no lar. (NEGRELLI; MARCON, 2006, p. 100-101).

E também cursos, grupos de estudo, para assim os pais obterem mais conhecimento sobre como
desempenhar esta ação especial e transformadora que é educar um filho. Alguns pais se encontram
dispostos a lutar e enfrentar a sociedade, na busca de algo melhor e inovador para seus filhos, criando
associações ou grupos para desenvolver atividades esclarecedoras na sociedade. “As reações familiares
deslocam-se do âmbito do fenômeno individual, para encontrar parcerias nas ações coletivas”.
(BRASIL,1997, P.111). O que também demonstra a importância da família é o inicio da escolarização que
conforme Brasil (1997) informa:
Uma das maiores angústias vividas pelos pais de crianças surdas é o encaminhamento de
sua escolaridade. A rigor, desconhecem seus direitos e não possuem, portanto,
argumentos quando uma porta escolar lhes é fechada. A lei é bastante clara ao afirmar
que toda criança tem direito a escola, mesmo as que possuem necessidades educativas
especiais, como é o caso dos portadores de deficiência auditiva. (BRASIL ,1997, p.112).

O papel que a família deve possuir para que a criança surda sinta-se segura e integrada é acreditar
nas suas potencialidades, fazer com que ela sinta-se confiante, procurando auto-suficiência e emancipação
quando estiver na escola ou longe da mesma. Oferecer muito carinho, pois o contato afetivo é
indispensável e também manter boa comunicação. Os pais não devem deixar seus filhos de lado, é
necessária a conversa sem receio da barreira de comunicação que é a surdez, pois é preciso explicar o que
esta acontecendo e o que acontecera, porque a família é um elemento facilitador do processo de
desenvolvimento da comunicação do surdo.
Os pais esclarecidos sabem que é necessário desenvolver a linguagem de seu filho, ora pela
linguagem de seu corpo, de suas mãos (LIBRAS) e até mesmo por meio de palavras (FALA). Num primeiro
momento é preciso que a criança faça estimulação e acompanhamento das áreas da saúde e educacional
para que ela reconheça vibrações sonoras, a mãe neste momento tem um papel importante, pois é ela na
maioria das vezes que presta mais atendimento.
Conforme (Brasil,1997, p.114 e 115), os pais facilitam o desenvolvimento da comunicação do com o
filho surdo quando:
Conduzem a criança a olhar para eles, enquanto estão falando;
Fazem a criança sentir como são as vibrações produzidas pelos sons emitidos pelos pais e
por ela mesma;
Colocam as mãos da criança sobre seu nariz, bochechas, garganta e no tórax, enquanto
falam, para que ela perceba com as mãos os movimentos decorrentes da fala e as
vibrações produzidas pelos sons;
Falam com movimentos labiais bem definidos, afim de que ela compreenda o que estão
dizendo pela observação dos lábios;
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Usam expressões faciais, movimentos do corpo, das mãos, gestos naturais (e até
convencionais, conforme a metodologia adotada) para tornar mais clara a mensagem que
estão transmitindo;
Expressam no rosto os sentimentos de dor, alegria, surpresa enquanto estão falando;
Falam exclusivamente a respeito da situação em que estão vivendo ou dos objetos que
estão mostrando;
Falam naturalmente, com voz num nível moderado de velocidade, sobre o que estão
fazendo no momento: da alimentação, do banho, das brincadeiras, de levantar, deitar,
etc...;
Solicitam a criança respostas as suas perguntas;
Estimulam a criança a emitir qualquer som, pedaço de palavra (sílaba tônica) como
respostas as suas perguntas;
Ajudam a criança a compreender e aprender palavras novas;
Utilizam a linguagem brasileira de sinais (LIBRAS).

Outro contexto a ser observado pelos pais e que atua como mediador no processo de ensino
aprendizagem são os intérpretes de Libras, estes possuem respaldo na lei que promove a inclusão social,
pois a Língua Brasileira de Sinais – Libras, em abril de 2002 e sua recente regulamentação, conforme o
decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, legitimam a atuação e a formação profissional de tradutores
e intérpretes de Libras e Língua Portuguesa. Nesse sentido o intérprete de libras deve ser; conforme
informa (Damázio, 2007, p. 49).
A pessoa, que sendo fluente em língua brasileira de sinais em libras em língua portuguesa,
tem a capacidade de verter em tempo real (interpretação simultânea) ou, com pequeno
espaço de tempo (interpretação consecutiva) das Libras para o português, ou deste para
Libras. A tradução envolve a modalidade escrita de pelo menos uma das línguas
envolvidas no processo.

Para que isto ocorra o intérprete deve estar ciente de sua postura ética:
A função de traduzir/interpretar é singular, dado que a atuação deste profissional leva-o a
interagir com outros sujeitos, a manter relações interpessoais e profissionais que
envolvam pessoas com surdez e ouvintes, sem que esteja efetivamente implicado nelas,
pois sua função é unicamente a de mediador da comunicação. (DAMÁZIO, 2007, P.49).

O trabalho do intérprete de libras é realizar a mediação da comunicação entre usuários e não
usuários da Libras tendo consciência de sua função e postura ética, não podendo interferir ou opinar a
menos que seja solicitado.
A atuação do tradutor/ interprete escolar, na ótica da inclusão, envolve ações que vão
além da interpretação de conteúdos em sala de aula. Ele medeia a comunicação entre
professores e alunos, alunas e alunos, pais, funcionários e demais pessoas da comunidade
em todo o âmbito da escola e também em seminários, palestras, fóruns, debates,
reuniões e demais eventos de caráter educacional. (DAMÁZIO, 2007, P. 52).

É necessário que o professor regente esteja sempre atento a medida de ensino tomada dentro de
sala de aula, pois, este não deve atribuir responsabilidade para o intérprete de libras que não tem a função
de facilitar e ensinar, mas sim, mediar o conhecimento.
O professor e os alunos precisam se comunicar diretamente com o aluno surdo para que seja
evitado a dependência total do intérprete.
Nesse sentido, conforme (Damázio, 2007, p. 51) relata:
Partindo do principio de que, comprovadamente, a língua de sinais é fundamental para
que o aluno com surdez adquira linguagem e avance no seu desenvolvimento cognitivo,
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não podemos deixar de considerar também, que apenas o uso dessa língua não é
suficiente para resolver questões relativas a sua aprendizagem. A língua de sinais, por si
só, não promove a aprendizagem da leitura e da escrita da língua portuguesa e,
conseqüentemente, dos conceitos estudados.

O professor juntamente com a família deverá realizar atividades que venham a contribuir para a
construção de sua Língua Portuguesa (L2), com o uso de vocabulários, materiais didáticos, brincadeiras e
auxílio da sala de recursos ou centro especializado de surdez. Para que não só este surdo desenvolva sua L2
como exercite a libras dentro de sua comunidade. Os pais também precisam enfatizar o desenvolvimento
psicossocial, onde seu filho precisa ter um comportamento adequado, incluindo noções de higiene, moral e
de religião. A família precisa fazer com que seu filho participe de várias atividades integradoras para que o
mesmo venha a descobrir e adquirir responsabilidade e equilíbrio emocional. Pois essas descobertas fazem
com que a criança aprenda a aceitar limites e normas e também realizar juízo de valores encontrados na
sociedade.
(Brasil, 1997, p.117), afirma que:
Educar é tarefa importante e difícil e não há receita que ensine como se relacionar com
um filho portador de deficiência auditiva. Porém, algumas atitudes apresentam resultados
positivos, quais sejam:
Vê-lo como uma “criança normal”, embora não ouça e necessite de uma atenção
particular;
Acreditar nas capacidades do filho surdo;
Procurar facilitar-lhe a percepção e compreensão global das situações que ocorrem no
ambiente, mantendo informado do que está se passando;
Contribuir sempre para aumentar a autonomia e a segurança do filho surdo afim de que
tenha mais facilidade para enfrentar o mundo com sua capacidade e seus recursos
pessoais, porque não terá os pais por perto o tempo todo, disponíveis para resolver suas
dificuldades;
Estabelecer limites e regras claras, objetivas, adequadas e dosadas.

Os pais precisam estar atentos com os comportamentos dos seus filhos e tudo que lhes é ensinado,
porque os comportamentos vão se cristalizando ao longo do seu desenvolvimento. De acordo com isso, a
integração tanto familiar quanto social e escolar é fundamental não só para estabilidade e equilíbrio
psicológico e emocional como no processo de interação, convivência e comunicação com outras pessoas.
“O processo de integração se baseia no princípio de ‘normalização’, que significa oferecer aos portadores
de necessidades especiais modos e condições de vida diária os mais semelhantes possíveis às formas e
condições de vida do resto da sociedade” (Política Nacional de Educação Especial/MEC, 1994 apud Brasil,
1997, p. 118).
É necessário enfatizar que a família necessita participar ativamente do processo de educação de
seu filho, realizar a escolha filosófica e metodológica para este atendimento, se sensibilizar e construir
material didático, jogos, brincadeiras, com intuito de ensinar vocabulário e assim desenvolver sua
linguagem e também estudar temas relacionados à surdez e principalmente aprender a linguagem de sinais
para que ocorra uma boa comunicação. Outro aspecto que demonstra a importância da família é a
cooperação feita para o filho surdo possuir independência, nas áreas econômica e social. Para isso, os pais
precisam explicar para o filho que será difícil, pois, a sociedade ainda não reconhece a sua capacidade e
ainda os vê com os olhos cheios de preconceito. Ao encaminhar o surdo ao mundo do trabalho é necessário
que ocorra uma explicação, informando sobre as leis, os documentos e os comportamentos que é preciso
possuir no local de trabalho e também que este conheça os tipos de trabalhos e também suas funções.
Os pais devem investir nos estudos dos seus filhos, inclusive em cursos profissionalizantes, pois, os
surdos possuem muita capacidade de trabalho e aprendizagem. É importante que os pais tenham uma
participação efetiva no processo de inclusão de seu filho tanto no mercado de trabalho, como na sua vida
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social, porque é importante que o surdo sinta-se bem e identificado com sua comunidade surda e integrado
na comunidade ouvinte.

Podemos perceber que a família, como primeira organização social em que o surdo está
integrado, possui uma significação muito importante, pois é ela que respalda e corrobora para o
desenvolvimento, afetivo, emocional, psicossocial e educacional e emancipatório de seus filhos.
Sendo assim, possui valor riquíssimo, fonte de muito aprendizado para que desta forma a própria
família sinta-se segura e suficientemente forte para desempenhar este papel tão especial que é
educar.
Werneck apud (Paula, 2004, p. 89) indica que a “inclusão social é o processo pelo qual a
sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais, cidadãos que dela foram
excluídos, no sentido de terem sido privados do acesso aos seus direitos fundamentais”. Justificase dessa maneira toda a atitude compensatória tanto para a aprendizagem quanto para
desenvolvimento psicológico, emocional e social, nesse sentido, a inclusão se torna muito
eficiente e útil.
É notável que o surdo por si só apresente características defensivas frente à sociedade, a
luta do dia a dia é muito difícil, é o que sempre notamos: É muito fácil falar, propor uma nova
visão sobre pessoas que por muito tempo passaram escondidas em escolas especiais,
desenvolvendo-se em grupos próprios. O difícil é fazer com que isso mude! Sim é preciso
melhorar, mas de que forma? Quem precisa melhorar? Os surdos? Os ouvintes? O mundo?
Não é de hoje que o nosso mundo está doente, doente de informação, de conhecimento,
de criticidade e principalmente de amor... Se cada pessoa fizesse a sua parte com certeza tudo
melhoraria, mas como infelizmente as pessoas não são assim, principalmente pela globalização e
todos os aspectos Neoliberalistas que esmagam as identidades das pessoas e as tornam
individualistas, ao ponto de se acharem superiores umas das outras. É uma felicidade muito
grande perceber que os surdos estão lutando pelos seus direitos ora seja estudando ora
enfrentando os obstáculos propostos pela sociedade. Isto sim é demonstração de capacidade de
competência! E um exemplo de aceitação porque ser surdo não é ser deficiente! É ser diferente. E
como diz Carlos Drumonnd de Andrade: “Todo ser humano é ímpar”.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constata-se que a família sendo a primeira instituição social a qual a criança participa e
pertence é de extrema importância, pois é na relação e convívio com os familiares que as
primeiras lições de vida são aprendidas. Todas as informações de como agir e viver em sociedade
são ensinadas ao novo ser, que repetirá para a sua futura geração, como em um ciclo. Quando um
casal projeta a ideia de ter um filho, ambos pensam em algo perfeito. Mas quando algo acontece
diferente do planejado, muitas famílias passam por crises e dificuldades emocionais, pois não
aceitam a realidade “possuir um filho deficiente!”, neste caso surdo.
Observa-se que buscar por informações em diferentes áreas ( saúde, psicologia,
fonoaudiologia, educacional) é muito importante para auxiliar a família nas tomadas de decisões.
Obter conhecimento sobre a surdez, desmistificar o pensamento de culpa ou castigo divino é
essencial para acolher a criança surda que depende muito da família para iniciar seu contato com
o mundo. Destaca-se a importância que a família teve e tem nesta trajetória da construção da
escolarização dos surdos, pois, estas pessoas começaram a aceitar os seus filhos, protegê-los e
educá-los, logo após o descobrimento das causas pela ciência e também com as escolas de
educação especial.
Nem sempre as famílias tiveram atitudes positivas frente à surdez de seus filhos, mas eram
as únicas que poderiam ser realizadas no momento. Na maioria das vezes ocasionadas pelo
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misticismo e pela falta de informações. Destaca-se então, o despertar das famílias para a criação
de filhos que não eram monstros, nem castigos divinos, muito pelo contrário, pessoas capazes de
realizar tarefas iguais às pessoas ditas “normais”, mas que apresentavam a ausência da audição.
Neste momento, a família como primeira instituição familiar que o filho surdo é incluído,
desenvolveu consciência e percebeu que é um modelo da construção social e que apresenta
características e personalidades, bases para construção de identidade própria, por isso, possuem
um papel muito importante na formação dos surdos.
No início, como para todas as pessoas, o desconhecido traz consigo o medo e a
desesperança, mas as famílias foram fortes, agüentaram preconceitos e a falta de compreensão da
sociedade. Mas mesmo assim, juntamente com as associações de pais começaram a lutar pelos
seus direitos e também pela educação dos filhos. A família passou a entender que a surdez dos
filhos não eram castigos, mas sim algo normal. Para que a família possuísse esta visão foi
necessário muito sofrimento e muito descontentamento, porque existia a pressão do restante dos
familiares e também a angústia por ter gerado um filho que é “deficiente” e que possivelmente
será maltratado pela sociedade. As mães se enchiam de culpa e assim, muitas vezes, ocorria à
desestruturação familiar.
Enfatiza-se o papel da mãe como principal fonte de educação, carinho e respeito para com
o seu filho. Na atualidade quando os pais descobrem que terão um filho surdo, estes logo vão à
procura de um acompanhamento médico especializado. Com o nascimento da criança dão inicio a
estimulações e a procura de um ensino adequado. Mas, para que isto aconteça, a família passa por
fases de aceitação, o que é normal acontecer.
Com o desenvolvimento do filho e o início da escolarização, a família entra novamente em
desesperança, pois estas, não sabem até que ponto os filhos serão inclusos e o que isto contribuirá
para a sua formação. Mas como atualmente existe muita informação e todos os meios de
comunicação estão evidenciando a inclusão como propôsta de ensino para todos, os pais torcem
para que realmente aconteça. Os tradutores/intérpretes de LIBRAS atuam como mediadores das
situações educacionais, sua profissão possui um código de ética e respaldo por lei, sendo ele muito
importante para a socialização e inclusão da pessoa surda em ambientes educacionais e sociais,
pois diminuem as barreiras de comunicação.
É importante salientar que incluir não é mesma coisa que integrar, as escolas precisam
estar cientes de que não adianta uma inclusão apenas realizada no papel, a inclusão precisa ser
feita nos currículos escolares, precisa haver um esclarecimento para os alunos ditos normais, para
os familiares e toda a comunidade escolar. Incluir um surdo no ensino regular não é apenas
colocar um intérprete de Libras para realizar a interpretação e a tradução é necessária toda uma
modificação pedagógica e metodológica.
Inclusão é a necessidade de cruzar experiências, de respeitar o que não é meu, que não é
igual ao meu, mas que compartilha caminhos, de compreender a complexidade e a diversidade
através de situações que explorem o que é ser diferente, pois, “ser diferente é normal”, porque
todos dentro das nossas peculiaridades apresentamos características diferentes, somos pessoas
impares, como diz Carlos Drumonnd de Andrade.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA E COGNITIVA DO ALUNO SURDO: UMA EXPERIÊNCIA NA SALA DE AULA
INCLUSIVA
IVA ALVES DA COSTA
1 INTRODUÇÃO
A educação é bem mais que o processo ensino-aprendizagem. O homem é um é um ser
capaz de aprender e dominar o saber com consciência e liberdade; é capaz de tornar-se homem,
integrar-se na sociedade e, inclusive, transformar a mesma sociedade e a si mesmo. A esperança
da educação é a esperança do homem ultrapassar-se infinitamente, num contínuo transcender.
Por isso, é capaz de se humanizar e instaurar um processo crítico avaliativo do sistema de
aprendizagem e do contexto em que vive.
O ensino é um processo social, político, ideológico, ético, interpessoal, educacional e crítico
que facilita ao aluno desenvolver a consciência crítica e a compreensão do mundo que o circunda.
Ele se caracteriza pelo desenvolvimento e transformação progressiva das capacidades intelectuais
dos alunos em direção ao domínio dos conhecimentos e habilidades e sua aplicação.
Nesse contexto, ensinar significa possibilitar aos alunos, mediante assimilação consciente
de conteúdos escolares, a formação de suas capacidades e habilidades e com isso o
desenvolvimento da consciência crítica. A educação que visa a inclusão de todos tem papel
fundamental, que é o de construir uma pedagogia de inclusão a todos que a ela chegarem. Não
adianta gritar palavras de ordem: “Educação para todos”. É preciso oferecer qualidade, rever
currículo, tornando a escola num lugar prazeroso onde o aluno e educador sintam-se valorizados,
num espaço em que possam expressar sua cultura e o aprendizado faça sentido para compreender
o mundo em que vive, contribuindo para que o educando possa lutar por uma sociedade de
padrão de dignidade e igualdade.
O resultado desta pesquisa contribuiu para a reflexão e aprofundamento da questão em
estudo, tendo em vista observações de uma prática pedagógica direcionada aos alunos surdos
inclusos no sistema regular de ensino.
A metodologia utilizada consiste, em princípio, em pesquisa in loco, mediante entrevistas,
observações e posteriormente, em atuação com uma prática pedagógica bilingue para
constatação de hipóteses levantadas.
A relevância desse trabalho consiste na análise de que o uso da Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS) promove avanços no aspecto cognitivo de forma satisfatória, favorecendo assim um
maior desenvolvimento escolar, e, melhor adaptação dentro de suas limitações.
2 ASPECTOS METODOLÓGICOS
No que se refere à metodologia adotada para a pesquisa, o enfoque exploratório
aconteceu durante o desenvolvimento de todo o trabalho, uma vez que foi necessário consultar e
pesquisar o acervo bibliográfico disponível para a definição do objeto e o que existe de escrito
sobre o tema “Análise linguística e cognitiva do aluno surdo: uma experiência na sala de aula
inclusiva” e, posteriormente, a elaboração do referencial teórico. Dessa maneira, compreende-se
esse momento através do pensamento de Andrade (1999, p.106) quando nos diz:
A pesquisa exploratória é o primeiro passo para todo trabalho científico. São finalidades
de uma pesquisa exploratória tudo quanto a bibliografia proporcionar a determinação do
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tema do trabalho; definir os objetos ou formular as hipóteses de uma pesquisa ou
descobrir um novo enfoque para trabalho que se tem em mente [...]

Em face disso, optou-se pela abordagem qualitativa como um fio condutor do processo de
investigação, associado aos recursos quantitativos quando se fizeram necessários. Em se tratando
de um estudo qualitativo, este se caracteriza, fundamentalmente, como descritivo, onde cada
detalhe ganha significado na busca de compreensão do tema estudado. Conforme escreve Minayo
(1997, p.21):
A pesquisa qualitativa responde a questões particulares, com um nível de realidade que
não pode ser quantificado. Ela trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes o que corresponde a um espaço mais profundo das
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis.

Desse modo, compreende-se que a pesquisa qualitativa propicia ao investigador detectar a
sequência dos acontecimentos no seu contexto, os processos pelos quais as pessoas constroem
suas experiências e o significado que lhes são atribuídos em seus ambientes, sendo isso, as
descrições emanadas dessa conjuntura ricas em dados, possibilitando entender as complexas
relações que compõem o objeto que está em estudo, em seu movimento processual e não final.
A sala objeto de estudo foi um 9º ano B, matutino, no Centro Educacional José Augusto,
composto por 24 alunos, sendo dois destes surdos, apresentando um quadro de disacusia
neurossensorial bilateral profundo e dominantes de Língua Brasileira de Sinais, sua língua
materna.
3 PENSAMENTO E LINGUAGEM DO ALUNO SURDO
É comum a assertiva de que a língua é cultura e língua e pensamento são coisas
intimamente ligadas, sendo que a ausência de uma implica no desenvolvimento da outra.
Entretanto, na maioria das vezes, isso parece resumir-se apenas numa constatação teórica que, na
prática, não é levado em consideração, e, também o mais importante meio de identificação do
indivíduo com sua cultura e o suporte do conhecimento da realidade que nos circunda.
O problema das minorias linguísticas é, pois, muitas vezes, não apenas a privação de sua
língua materna, mas, sobretudo a privação de sua identidade cultural. Nesta linha, situa-se o
problema do surdo. Este não é apenas de ordem biológica como se costuma pensar. É de ordem
linguística e, portanto, cultural.
Não se pode negar que o surdo tenha deficiência auditiva. Entretanto, quando amparado
pela aparelhagem adequada, ele pode ouvir ruídos da rua, música, etc, podendo
consequentemente dançar e até mesmo ser um instrumentista considerável. Todavia, para o
surdo não ouvir com nitidez os sons de uma língua “oral” e não contar com o feedback linguístico,
tão importante no processo de aquisição de uma língua, torna-se problemático. Nesse contexto,
conforme declara Brito:
O atraso do desenvolvimento linguístico de uma língua ‘oral’ sejam elas distintas ou
significativas, estabelecem-se através de traços sonoros muito sutis. O mesmo engano na
captação de tais sutilezas pode acarretar incompreensão e até mesmo mal entendidos
entre os participantes de uma interação linguística. (BRITO, 1985, p. 27).

O surdo possui inteligência e capacidade linguística normais, o fato de não ser exposto a
um meio linguístico apropriado acarreta o não desenvolvimento da linguagem e causa graves

80

III SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE HISTÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL DOS POVOS SURDOS
II SEMINÁRIO SOBRE INTERPRETAÇÃO E DOCÊNCIA DE LIBRAS
Auditório Pitangui – Hotel Arituba Park
06 à 08 de junho de 2013 - Natal/RN

http://insurdo.blogspot.com

ISSN 2317-8833

danos ao seu desenvolvimento cognitivo. Ele pode desenvolver suas capacidades linguísticas e
cognitivas, adquirindo uma língua na modalidade “visual”, complementada ou não por uma língua
de modalidade “oral”.
A comunicação diária do surdo evidencia-se menos problemática na medida em que ele
aprende a dominar o português ainda que precariamente. Essa aprendizagem é condição para
sobreviver profissional, educacional e, talvez social na atual conjuntura brasileira, sendo, pois,
necessária, mas não suficiente. Restringe o surdo a uma comunicação parcial, cansativa e
frustrante na maioria das vezes. E sua participação na sociedade fica limitada aos setores aonde as
exigências linguísticas não chegam às complexidades encontradas nas áreas do direito, da
psicanálise, da poesia, da linguística. Entretanto, a tudo isso ele pode chegar através da língua de
sinais, língua de modalidade gestual/visual, que qualquer surdo pode dominar perfeitamente e
que nós ouvintes também dominaremos se assim o quisermos.
Essa língua que os surdos criaram espontaneamente tem estrutura altamente sofisticada,
apesar de não recorrer a sons, mas sim às mãos, a expressão facial, ao corpo, ao espaço e ao
movimento. É dotada de dupla articulação, unidade distinta e significativa e possui sintaxe e
morfologia tão elaborada quanto ao português ou uso de qualquer outra língua oral.
A língua de sinais seria a única língua que o surdo poderia dominar plenamente e que
serviria para todas as suas necessidades de comunicação e cognitivas. Brito (1993, p. 41) afirma
que, se a criança surda não for exposta à língua de sinais desde seus primeiros anos de vida
sofrerá várias consequências. São elas:
a) Este (o surdo) perde a oportunidade de usar a linguagem, senão o mais importante,
pelo menos um dos principais instrumentos para a solução de tarefas que se lhe
apresentam no desenvolvimento da ação inteligente;
b) O surdo não há de recorrer ao planejamento para soluções de problemas;
c) Não supera a ação impulsiva;
d) Não adquire independência da situação visual concreta;
e) Não controla seu próprio comportamento e o ambiente;
f) Não se socializa adequadamente.
São raros os programas televisivos em Língua de Sinais, apesar de ser uma já reconhecida
oficialmente no Brasil, em relação à educação pública. Ainda, é raro encontrar escolas que utilizam
a língua de sinais em sala de aula. O que ocorre em muitos casos é que os alunos conversam entre
si pela língua de sinais, mas as aulas são ministradas em Português, por professores ouvintes que
não dominam a LIBRAS, o que praticamente impossibilita a compreensão por parte dos alunos.
Diversos autores acreditam que a língua oral, apesar de extremamente necessária para a
vida do surdo, nunca será perfeitamente dominada por ele e esta será sempre uma língua
estranha, não servindo a todas as necessidades do indivíduo e não podendo, portanto, ser a língua
materna da criança surda.
Pesquisadores e estudiosos da área da surdez concordam que os surdos passam por
diversas dificuldades no decorrer de suas vidas. Alguns autores ligados à filosofia oralista, como
Couto (1983) e Ponce (1989), consideram que estas dificuldades estão centradas quase que
exclusivamente na dificuldade do surdo em adquirir a língua oral e, assim, todos os esforços
devem ser feitos no sentido de estimular ao máximo o aprendizado desta língua.
No entanto, diversos autores como Ciccone (1990), Brito (1993), Reis (1992), Fernandes
(1990), afirmam que a criança surda, ao sofrer atraso de linguagem, mesmo que aprenda uma
língua tardiamente, terá sempre como consequência deste atraso, problemas emocionais, sociais
e cognitivos. Pode-se dizer que esta afirmação já se tornou comum na área da surdez, mais ainda
não foi abordada sistematicamente como deveria.
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Ao considerar que o atraso de linguagem causa danos sociais, emocionais e cognitivos.
Estes autores explicitamente ou implicitamente mostram que estão utilizando um conceito de
linguagem mais amplo, que abrange além da função comunicativa também a função de
organização do pensamento, assumindo um papel essencial para o desenvolvimento cognitivo.
A língua de sinais sempre é adquirida mais rapidamente que a língua oral, por isso o
sistema conceitual da criança é formado de início, sobretudo, pelas LIBRAS.
De qualquer forma, a aquisição espontânea da língua de sinais em idade semelhante à que
as crianças ouvintes adquirem a língua oral já evita o atraso de linguagem e todas as suas
consequências, em nível de percepção, generalização, formação de conceitos, atenção, memória,
na evolução das brincadeiras e também na educação escolar, se a escola utilizar a língua de sinais
como principal instrumento linguístico.
Provavelmente, a língua de sinais será a mais utilizada na construção da fala interior e
exercerá a função planejadora da linguagem, já que ela é mais fácil e natural para o surdo. No
período da fala egocêntrica, as crianças surdas ainda não dominam a língua oral, por isso a língua
de sinais também é a mais utilizada. Isso não significa que a língua oral não possa servir como
instrumento do pensamento para as crianças surdas.
Se a criança já possui uma língua para pensar e não sofre nenhum dano cognitivo, ela
poderá mais tarde também utilizar-se da língua oral com esse objetivo, se assim o desejar.
Podemos perceber que, realmente, em nível cognitivo a língua de sinais pode (e deve) resolver
dificuldades como o desenvolvimento das funções mentais superiores, que necessitam da
linguagem como mediadora, ou seja, a memória mediada, atenção voluntária, análise e síntese,
abstração, dedução, auto-análise e outros.
Contudo, se pensamos no caso dos surdos que não têm acesso à língua alguma, percebe-se
que a situação é de gravidade, que estes indivíduos são privados de compartilhar as informações
mais óbvias de uma comunidade e, sem um instrumento linguístico acessível, sofrem enormes
dificuldades na constituição de sua própria consciência, ou seja, não se constituem como base nas
características culturais de sua comunidade e com isso desenvolvem uma maneira de ser e pensar
muito diferente dos indivíduos falantes.
É preciso insistir sobre o fato de que não somente a atividade mental é expressa
exteriormente com a ajuda dos signos (assim como nos expressamos para os outros por
palavras, mímica ou qualquer outro meio), mais ainda, que para o indivíduo ela só existe
sob forma de signos. Fora deste material semiótico, a atividade interior, enquanto tal, não
existe. (BAKHTIN, 1990, p.51)

A noção de Bakhtin (1990) a respeito da determinação do meio social, ideológico, pela
utilização de signos para a formação da consciência, nos dá clara noção da real dificuldade que os
surdos, sem acesso a uma língua, sofrem.
A seguir, serão descritos os estudos realizados por Vygotsky (1986) e Bakhtin (1998) sobre
as relações entre pensamento e linguagem e perceber-se-á que estes dois autores, em vários
pontos, comungam das mesmas opiniões.
As teorias referentes à relação entre pensamento e linguagem na década de 1920 e 1930
foram criticadas por Vygotsky, pois estas concebiam o pensamento e a linguagem como iguais ou
tratavam como independentes, sem relação alguma. Por um lado, psicólogos e reflexologistas
americanos consideravam o pensamento como um reflexo inibido em seu ato motor, ou seja,
pensamento e linguagem seria uma mesma função. No outro extremo considerava-se o
pensamento e a linguagem como independentes e puros, o que também impossibilitaria qualquer
análise da interação entre estes.
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Vygotsky (1986) conclui então que os métodos de análise da relação entre pensamento e
linguagem estavam errados e propôs que o estudo da relação entre essas funções fosse feito por
sua unidade comum, tomando como conceito de unidade o produto de análise que, ao contrário
dos elementos, conserva todas as propriedades básicas do todo, não podendo ser dividido sem
que os perca.
Conduzindo o estudo do pensamento e da linguagem por sua unidade, não há risco de
dividir sua estrutura a ponto de perder a noção de seu real funcionamento, evitando assim uma
visão reducionista destas funções e de suas relações.
Nesse sentido, Vygotsky (1986) encontrou no significado da palavra a unidade pertencente
tanto ao pensamento quanto à linguagem. É no significado da palavra que o pensamento e a
linguagem se unem e formam o pensamento linguístico.
O significado da palavra é um fenômeno de pensamento apenas na medida em que o
pensamento ganha corpo por meio da fala na medida em que esta é ligada ao
pensamento, sendo iluminada por ele. É um fenômeno do pensamento verbal, ou da fala
significativa, uma união da palavra e do pensamento. (1989, p.104).

A linguagem possui, além da função comunicativa, a função de construir o pensamento. O
processo pelo qual a criança adquire a linguagem, segundo Vygotsky (1986), segue o sentido do
exterior para o interior, do meio social para o indivíduo. Essa visão é compartilhada por Bakhtin
(2003), que afirma ser a linguagem, os signos, os mediadores entre a ideologia e a consciência. O
pensamento não é simplesmente expresso em palavras, é por meio delas que ele passa a existir.
Trazendo estas afirmações para a problemática do surdo, os problemas comunicativos e
cognitivos não têm origem neles (surdos) e sim no meio social em que estão inseridos, que,
frequentemente não é adequado, ou seja, não utiliza uma língua que ofereça condições para os
mesmos adquirir de forma espontânea, a língua de sinais.
Vygotsky (1998) diz que existem duas linhas de desenvolvimento do pensamento, uma
natural, biológica, e outra sócio-histórica. O autor não determina detalhamento qual a
importância da linha natural para o desenvolvimento, afirmando que esta é substituída pela linha
sócio-histórica. Sua teoria se fixa na explicação da determinação do meio social no
desenvolvimento do pensamento.
A natureza do próprio desenvolvimento de transforma do biológico para o sóciohistórico. O pensamento verbal não é uma forma de comportamento natural e inato, mas
é determinado por um processo histórico cultural e tem propriedade e leis específicas.
(Vygotsky, 1998, p. 44).

Seguindo então estas ideias, confirmamos a necessidade de analisar e priorizar as questões
sociais em detrimento das questões biológicas, já que, apesar de Vygotsky dizer que existem duas
linhas de desenvolvimento, a linha natural não exerce um papel relevante ou decisivo na
constituição do pensamento.
Em face disso, para Vygotsky (1998), a relação pensamento e linguagem, apesar de
independentes em suas origens, é uma relação de independência, na qual a linguagem determina
modelar a maior parte do pensamento – o pensamento verbal – sendo então indispensável para o
desenvolvimento deste.
A dificuldade ao acesso de uma língua que seja oferecida natural e constantemente leva a
criança surda a um tipo de pensamento mais concreto, já que é pelo diálogo e aquisição do
sistema conceitual que ela pode-se desvincular cada vez mais do concreto, internalizando
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conceitos abstratos. A aprendizagem tardia de uma língua, como é o caso de muitos que
aprendem a LIBRAS na adolescência ou na fase adulta, não possibilita a versão total deste quadro.
A gravidade desta situação é mais bem percebida quando se sabe que, mesmo em
atividades que não exigem a presença da linguagem, o pensamento é totalmente orientado por
esta. A esse respeito, Bakhtin (2003, p. 38) diz:
A palavra acompanha e comenta todo ato ideológico. Os processos de compreensão de
todos os fenômenos ideológicos (um quadro, uma peça musical, um ritual ou um
comportamento humano) não podem operar sem a participação do discurso interior.
Todas as manifestações da criação ideológica – todos os signos não verbais – banham-se
no discurso e não podem ser totalmente isolados nem totalmente separados dele.

Esta parece ter sido sempre percebida, pelo menos de forma inconsciente, pela
comunidade ouvinte que sempre considerou o surdo como uma pessoa incapaz intelectualmente.
Em todas as situações cotidianas, o surdo que não adquire uma língua, se encontra em
dificuldade e não consegue perceber as relações e o contexto mais amplo da atividade em que se
encontra, já que para tal seria necessário que seu pensamento fosse orientado pela linguagem.
Hoje, sabe-se que estas dificuldades cognitivas são decorrentes do atraso de linguagem,
mas a comunidade geral ainda não tem essa compreensão e em muitas situações ainda percebese o surdo sendo tratado como um incapaz.
4 UMA ANÁLISE NA SALA DE AULA INCLUSIVA: A EXPERIÊNCIA BILÍNGUE NO CENTRO
EDUCACIONAL JOSÉ AUGUSTO – CAICÓ/RN
Com perspectiva de avanços significativos no passado de inclusão, foi preparado um
projeto de ação a ser desenvolvida no decorrer do estágio supervisionado, objetivando despertar
nos professores que trabalham no Centro Educacional José Augusto, CEJA, com alunos inclusos na
sala de aula regular, a necessidade de aprender a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), único meio
facilitador e eficaz do processo linguístico e cognitivo destes alunos, capaz de transformar a
deficiência em eficiência.
Atualmente, o acesso destes alunos na rede pública de ensino vem a cada dia despertando
angústias e inquietações em professores e alunos. Os docentes alegando não estarem preparados
para receber tal clientela, e os discentes reclamando por não verem seus direitos linguísticos
respeitados em sala de aula, para que possam ter acesso aos conteúdos trabalhados.
O projeto foi desenvolvido de forma bilíngue, Libras/Português, visando atender as
necessidades e anseios dos alunos surdos inclusos no 9° ano B, matutino no Centro Educacional
José Augusto - CEJA. Com esse procedimento, duas alunas surdas tiveram oportunidade de
igualdade, compreendendo o que estava sendo trabalhado, e procurando tirar as dúvidas que
surgiram no desenvolvimento das aulas. Nesse sentido, as alunas demonstravam maior motivação,
interagiam, mostrando para os colegas e professores que o que as impedem no avanço acadêmico
é a questão de comunicação (informação/interação).
O objetivo do projeto era confirmar ou não a importância da LIBRAS como meio facilitador
e eficaz no processo linguístico e cognitivo do aluno surdo, incluso no sistema regular de ensino. O
estágio foi um grande desafio e proporcionou grande aprendizado.
Em 20 anos de docência nunca sentiu-se tanta dificuldade e insegurança, em enfrentar
uma turma como esta. Como o objeto de estudo era o aluno surdo, essa era única turma no turno
matutino do ensino fundamental que tinha surdos inclusos.
Informando aos professores do estágio na referida turma, professores de todas as
disciplinas faziam um só perfil da clientela ali inserida, era uma turma terror da escola.
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A turma era composta por 28 alunos, dentre eles havia duas alunas surdas, apresentando
um quadro de desacusia neurossensorial bilateral profundo, dominante de sua língua materna a
LIBRAS.
Diante do perfil passado, observou-se a turma durante 50 minutos de aula. Percebeu-se
que as carteiras da sala eram emaranhadas no meio da sala, nem era em fila nem em círculo, os
alunos não tinham atenção para ouvir o professor nem os próprios colegas, todos falavam ao
mesmo tempo, eram inquietos entravam e saiam constantemente na sala. Havia assistido a um
filme antes, “Mentes perigosas”, e logo se fez a associação da classe ao filme.
A faixa etária dos alunos variava entre 15 a 20 anos, pelo fato de ter alunos com multirepetência de até 04 anos. A turma, na quase totalidade, desmotivada apresentando
comportamento egocêntrico, individualista, apáticos, cada um vivendo apenas seu mundo, sem
mais nenhuma perspectiva nem objetivos.
Diante da problemática, fez-se o melhor possível para atender as necessidades e
dificuldades dos mesmos. Iniciava todas as aulas com pequenos textos motivadores, que
passavam mensagem de encorajamento e otimismo. Foi uma luz, com eles formou-se a discussão
em sala, e assim passou-se a conhecê-los melhor, ouvindo suas insatisfação, dificuldades e
revoltas.
Ciente de muitos entraves, procurou-se selecionar material e atividades desafiadoras
capazes de despertar interesse em todos. Os conteúdos trabalhados foram: as funções da
linguagem, tipos de redação e textos publicitários e jornalísticos.
Observando as inúmeras dificuldades que a turma apresentava, na questão
comportamental e no desenvolvimento da leitura e escrita, buscou-se utilizar experiências
construídas ao longo do tempo como educadora e as contribuições valiosas que o curso de Letras
proporcionou, sendo possível desenvolver um trabalho que foi tão almejado e preparado no
decorrer do estágio.
No primeiro dia de aula foi solicitado que todos se apresentassem e falassem um pouco da
vida pessoal e escolar. Mediante colocações feitas pelos alunos, pode-se constatar a antipatia que
tinham pela professora de Língua Portuguesa, também demonstraram não gostar de escrever, tão
pouco de leituras. A cada momento aumentava a preocupação, como trabalhar tipos de textos, se
os alunos não gostavam de escrever.
Ao iniciar o estágio, foi lançado um desafio, pedindo que todos permanecessem na sala,
nas aulas de Língua Portuguesa, que a partir dali passariam a gostar da disciplina, como também
iriam compreender melhor a produção de textos.
Ficou selado o desafio, a presença dos alunos em sala atingia em média um percentual de
90% dos alunos.
As aulas eram iniciadas com leituras compartilhadas de textos curtos e reflexivos. Esses
textos sempre eram desafiadores e polêmicos, motivando-os à discussão. Nesse tipo de atividade
os alunos usavam a expressividade, expondo seus pontos de vista, concordando ou discordando
dos temas trabalhados. Dessa forma, no decorrer das aulas ministradas foram surgindo leitores.
Ao trabalhar as funções de linguagem, inicialmente quis saber o que os alunos conheciam
sobre o tema em estudo. Eles relataram a dificuldade que apresentavam em expressar exemplos
da comunicação não verbal. As alunas surdas disseram não entender, porém, após a explicação,
compreenderam e realizaram as atividades sem dificuldade.
Ao adentrar nos tipos de redação, buscou-se ver a compreensão dos mesmos a respeito de
narração, pois já havia sido trabalhado pela professora regente. Solicitou-se que a turma se
organizasse em grupos de 5 alunos e dramatizassem um fato para que fosse narrado de forma
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dramática para os demais colegas. Foram bastante criativos e narraram de forma descontraída e
criativa. Na verdade, era apenas um momento de descontração para iniciarmos a descrição.
Para introduzir o tipo textual descritivo, utilizei um esquema de Severino Antônio (2002) e
Amaral (2000), dois teóricos que mostram boas experiências para desenvolver a escrita de forma
fácil e agradável. O esquema foi reproduzido em transparências, objetivando intervir na
dificuldade que apresentavam na questão de produção de textos.
_______
↓

_______
↓

RECEPÇÃO

│
│ │

SUJEITO
OBJETO
Aquele que se recebe
Aquilo que é recebido
____________↓___________________
↓
↓
Base sensorial
Visão, audição, olfato,
gustação e tato

Imagens criadoras

Com a explicação deste esquema buscou-se desafios para levá-los a compreender que a
descrição é a recriação de imagens sensoriais na mente do leitor. O sujeito percebe o objeto
através de seus cinco sentidos e sua imaginação criadora traduz em palavras esse projeto com
riqueza e detalhes minucioso e inventitativamente.
Após debatermos, sobre este tipo de texto, fizeram-se leituras e análises de textos
descritivos, passando, num segundo momento, para a produção textual. A primeira descrição
produzida foi a deles próprios. Antes, realizou-se uma descrição de forma coletiva, com eles, para
deixá-los mais à vontade para falar de si mesmos.
Não houve resistência, todos procuraram desenvolver a atividade, inclusive as alunas
surdas, as quais apresentavam uma dificuldade ainda maior que os colegas, fato esse pelo
problema sensorial apresentado.
As alunas produziram os textos em Libras, ou seja, na estrutura de sua língua, e, em um
segundo momento, fez-se a mediação para que estas fizessem a transcrição para a Língua
Portuguesa. Nos textos produzidos, as alunas fizeram suas descrições, relatando nome, idade, o
que gostavam de fazer, onde moravam. O que só confirma que o surdo é capaz de desenvolver
textos com coerência e coesão.
Após todo entendimento sobre a temática, iniciou-se o tipo textual dissertativo, mostrando
que a dissertação é o tipo de redação utilizado em concursos e vestibulares.
Para trabalhar a
dissertação, também se utilizou um esquema, pois se percebeu que o esquema usado
anteriormente favorecia uma melhor compreensão dos alunos.
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Por quê?

TEMA

Explicitando para os alunos, mostrou-se que com esse Por quê? Podemos criar três ou mais
argumentos, que juntando ao tema poderemos formar a introdução, sendo necessários apenas
alguns elementos de ligação. E ao explicar cada um dos argumentos criados, pode-se escrever o
desenvolvimento e, como conclusão, aproveitando-se uma expressão que foi trabalhada em
parágrafos anteriores.
Após os contatos que foram tendo com os textos, os alunos passaram a ter maior interesse
e foram apresentando avanços significativos neste aspecto, demonstrando interesse para
melhorar suas produções textuais. Os textos apresentados antes das intervenções não tinham
progressões, eles começavam a desenvolver o tema, iniciavam a introdução e não davam
continuidade.
Por fim, ao concluir os tipos de redação, já compreendiam que o texto para ser completo
necessitava apresentar três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Segue anexo o
exemplo de texto produzido.
Trabalhou-se também os gêneros textuais, os textos jornalísticos e publicitários. Para
introduzir o assunto, procurou-se mostrar suas características, linguagem empregada, entre outras
facetas dos textos. Após o entendimento, distribuiu-se na sala revistas, livros, jornais, para
pesquisarem textos com os dois gêneros estudados. Nas aulas posteriores realizou-se leituras,
análises, interpretações, observando a linguagem utilizada nos mesmos, chamando a atenção para
a ambiguidade apresentada nos textos publicitários.
Após todo estudo, aplicou-se um trabalho em grupo para os alunos elaborarem uma
entrevista, para ser feita na aula seguinte a um jornalista da cidade. Diante da questão
comportamental apresentada pela turma, já relatado no presente trabalho, convidou-se o jovem
Alexandre Costa se dispôs a contribuir com o trabalho. Dividiu-se a turma em quatro grupos, e
cada grupo elaborava de acordo com os textos trabalhados três perguntas para a entrevista, os
grupos usaram criatividade e elaboraram a entrevista para ser desenvolvida no dia seguinte, duas
aulas seguidas de 45min cada aula.
Antes, dialogou-se com o jornalista e foi mostrado todo o assunto trabalhado, como
também preparado a turma para recebê-lo. No dia seguinte, ao chegar à sala, apresentou-se o
jornalista, que logo em seguida fez uma retrospectiva do que havia sido abordado, falou também
dos cuidados que o jornalista deve ter ao escrever ou emitir opinião.
Após suas colocações, o jornalista, ficou à disposição da turma para as perguntas.
Os alunos tiveram uma grande preocupação em transcrever as respostas, o nível de
perguntas que elaboraram, e além das que já haviam elaborado foram surgindo muitas outras
perguntas curiosas que enriqueceu o trabalho. O que mais nos chamou a atenção foram o silêncio
e o respeito em ouvir o outro, coisa que ainda não havia existido ali.
Isso só vem comprovar que o ser humano é surpreendente e capaz de passar por
transformação. As alunas surdas também participaram deste momento, pois estava sendo
intérprete delas, tiveram assim oportunidade de fazer também seus questionamentos.
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Ao encerrar a entrevista, uma aluna, em nome de todos os colegas, agradeceu ao
convidado Em relação ao aprendizado dos alunos surdos inclusos na rede regular de ensino, a sua
aprendizagem restringe-se ao que conseguem com leitura de alguns textos.
Quanto às produções textuais, os alunos se apoiaram na estrutura da LIBRAS para produzir
textos, no entanto, por essa Língua apresentar uma estrutura gramatical bastante sintética, não
sendo empregado os conectivos usados na Língua Portuguesa, segunda língua para esses surdos,
muitas vezes são apontados como pessoas que não são letradas. Porém, produzem seus textos
com progressão, coesão e coerência, necessitando apenas que o professor os ajude mediando na
transcrição para a Língua Portuguesa, colocando os conectivos necessários.
Além dos fatos mencionados, foi observado que esses alunos estão tornando-se eternos
copistas, escrevendo enormes anotações sem compreender nada das explicações realizada pelo
professor. Quanto aos educadores, uma pequena parte se preocupa com a aprendizagem,
procurando atendê-los com algumas adaptações, e procurando compreendê-los nas explicações.
Percebi que ainda é mais difícil e desistimuladora a questão destes alunos, que também vêm
sendo inseridos entre os outros alunos com multirrepetência.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo da história, é notório que o surdo passou por vários métodos que “tentavam”
ajudá-lo na sua aprendizagem, mas que não passavam de tentativas repetitivas, desconsiderando
sua subjetividade, dando vez a rotulações de pessoas incapazes e destinadas à ignorância. Esta
pesquisa procura ser mais uma prova de que estas pessoas não apresentam suas inteligências
afetadas pela deficiência auditiva. O fato de não ouvirem não as impedem de se comunicarem, de
demonstrarem felicidade, tristeza, preocupação, muito menos de adquirirem outra língua: a língua
escrita, sua segunda língua. A maneira pela qual este aluno será introduzido nos processos de
ensino aprendizagem é que irá favorecer ou não no seu desenvolvimento cognitivo.
Diante das dificuldades apresentadas, agora mais que antes, compreendo como o
educador precisa estudar, ou seja, ser um constante aprendiz, para que possa intervir na educação
contribuindo e ajudando os alunos a vencerem suas dificuldades e avançarem.
Certamente, através da autonomia é que as escolas conquistaram a elaboração dos
Projetos Políticos Pedagógicos, devendo, pois, lutar em prol de mudanças significativas no sentido
de atenderem as dificuldades que os alunos apresentam no processo de leitura e escrita, que
constitui a fase do letramento.
Sabe-se que esses problemas são detectados e conhecidos por todos que fazem a escola,
cabe, no entanto, uma intervenção real para minimizá-los, ao invés de procurar ou citar culpados e
criticá-los, deverá procurar trabalhar possibilidades e não dificuldades.
Na verdade, citar
culpados não é solução, acredito que há muito a ser feito, se houver engajamento de todos que
fazem a escola.
Procurou-se contribuir com um grupo de alunos visto como os que nada querem, plantouse ali uma semente de estímulo e otimismo, talvez uma pequena luz, que no amanhã ainda poderá
transformar-se em tocha.
Entende-se que a educação necessita de transformação, coragem para sair da mesmice,
buscar atividades pedagógicas que atenda anseios, dificuldades dos que estudam por prazer, mas
também dos desmotivados por não obterem sucesso no percurso escolar.
Infelizmente, não é
possível transformar em 40 dias o que o sistema vem produzindo em anos. Procurou-se
desenvolver atividades capazes de estimular o processo de leitura e escrita da turma, acreditando
que professor e alunos, neste sentido, podem ser verdadeiros parceiros para compreender o ato
de ler, tão necessário para a vida humana.
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FORMAÇÃO DO INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS: HABILIDADE E COMPETÊNCIA
IVA ALVES DA COSTA
RESUMO:
Este trabalho tem o objetivo de analisar a formação e o trabalho que é realizado pelos Intérpretes em Língua de
Sinais, especificamente, o profissional que atua na interpretação da Língua Brasileira de Sinais. Para tanto, realizamos
entrevista semiestruturada com seis pessoas, o que possibilitou observar o interesse e as dificuldades dessa área.
Utilizamos para fundamentar a investigação os postulados teóricos de autores que pesquisam a temática do
intérprete e da surdez, como Fernandes (2003), Brito(1993), Ronais (1987) dentre outros relevantes. Os dados
destacam a importância do intérprete no processo educacional e social do surdo.
Palavras-chave: Intérprete. Formação. Surdez.

INTRODUÇÃO
O profissional tradutor e intérprete de Libras está ganhando mais espaço no cenário
educacional brasileiro, principalmente depois da Lei nº 10.436 de 24 de Abril de 2002 e do Decreto
nº 5.626 de 22 de Dezembro de 2005, que regularizaram a Língua Brasileira de Sinais como a
segunda língua oficial do país, impulsionando assim as políticas de inclusão de surdos e o uso e
difusão da Libras em todas as esferas sociais e, no âmbito da educação, em todos os níveis e
modalidades de ensino. Essas leis também, especialmente o Decreto nº 5.626,12/05, deram
ênfase ao papel do profissional intérprete de Libras como meio legal de garantir as propostas de
inclusão do surdo previstas nas leis.
No entanto, essas novas perspectivas de inclusão para o surdo apontaram novas
necessidades indo muito além de apenas difundir a Língua Brasileira de Sinais e formar
intérpretes, uma vez que a oficialização da Libras em 2002 tornou definitivamente o sujeito surdo
ativo e participativo na sociedade com direitos e deveres específicos defendidos por lei e foi o
marco do surgimento legal de um novo mercado de trabalho carente de mão-de-obra a nível
nacional, a de tradutor e intérprete de Libras.
Este trabalho faz um resgate histórico da interpretação e focaliza a formação do
profissional que atua nessa área. Nesse sentido, o estudo também demonstra e analisa as vozes
de alguns intérpretes no que se refere ao trabalho que realizam.
1 BREVE HISTÓRICO DA SURDEZ
Conhecer a história da Educação de Surdos é extremamente importante para o
entendimento da atual situação em que a educação de surdos se encontra. Após conhecer alguns
aspectos da história da surdez, o leitor terá maiores condições de contextualizar a prática e os
estudos atuais nesta área. Até o século XV o surdo era considerado um ser primitivo. Esta
concepção provocou diversas conseqüências, entre elas a idéia de que o surdo não poderia ser
educado, tampouco exercer direitos, como casar e herdar.
Segundo Goldfeld (1998), a partir do século XVI têm-se relatos dos primeiros educadores
de surdos que utilizaram diversos métodos para alcançar seus objetivos. Alguns utilizavam apenas
a língua oral, o termo língua oral é comumente utilizado para definir línguas que possuem as
modalidades audiofonatória e escrita, como o português, inglês, francês, etc., e também línguas
que possuem apenas a modalidade audiofonatória, como algumas línguas indígenas. Outros
utilizavam as línguas de sinais, que são línguas naturais que utilizam o canal espaço-visual, criadas
por comunidades surdas através de gerações. Estas línguas, sendo diferentes em cada
comunidade, têm estruturas gramaticais próprias, independentes das línguas orais dos países
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onde são utilizadas. As línguas de sinais possuem todas as características das línguas orais, como a
polissemia, possibilita a utilização de metáforas, piadas, jogos de linguagem, etc., ou criaram
códigos visuais, que não configuravam como uma língua, para facilitar a comunicação com seus
alunos surdos.
Em 1750, na França, o abade Charles de L’Épee, pessoa bastante importante na história dos
surdos, iniciou uma aproximação com os surdos que viviam como marginais nas ruas de Paris.
L’Épee aprendeu com eles sua língua de gramática sinalizada francesa, que é um recurso criado a
partir do léxico da língua de sinais com estrutura gramatical da língua francesa. O abade, em
alguns anos definiu suas idéias e educou diversos surdos com sua metodologia.
O século XVIII pode ser considerado um período muito importante na educação dos surdos,
no sentido do aumento da qualidade desta educação e na qualidade de surdos que tiveram acesso
a essa tal melhoria, foi possível graças à utilização da Língua de Sinais na Europa e também nos
Estados Unidos.
Em 1815, Thomas Hopkins Gallaudet, professor americano interessado em obter mais
informações sobre a educação de surdos, seguiu para a Europa onde se encontrou com o abade
L’Épee. Em 1817, retornou a seu país na companhia de Laurent Clerc, surdo francês. Gallaudet
fundou a primeira escola permanente para surdos nos EUA que utilizava como forma de Educação
em sala de aula e conversa extraclasse um tipo de francês sinalizado, ou seja, a união do léxico da
Língua de Sinais Francesa com a estrutura das línguas francesas, adaptadas para o inglês. Surge,
então, uma metodologia que mais tarde será utilizada na filosofia da comunicação total.
A partir de 1821, todas as escolas públicas americanas passam a aceitar as ASL (American
Sign Language) e a utilizar sinais (não exatamente a ASL, mas um tipo de inglês sinalizado) em sala
de aula. Já em 1850, estas escolas passaram a utilizar a ASL, provocando um aumento no grau de
escolarização dos surdos, os quais poderiam aprender com mais facilidade através de uma língua
de fácil acesso. Em 1864, foi fundada a primeira Universidade Nacional para surdos, Universidade
Gallaudet.
Devido ao avanço tecnológico das próteses auditivas na década de 1860, a idéia de que o
surdo poderia falar causou uma mudança nas idéias dos profissionais da área, que passaram a
investir neste aprendizado. Nesta época começou a difusão da idéia de que a aquisição da Língua
de Sinais pela criança surda retardaria a aprendizagem da língua oral. Surgem então opositores à
língua de sinais, que ganham força a partir da morte de Laurent Clerc, em 1869.
Em 1880, no Congresso Internacional de Educação de Surdos, realizado em Milão, foi
decidido por votação dos professores (excluindo os professores dos surdos) que apenas a língua
oral deveria ser aprendida pelos surdos, sendo a língua de sinais considerada como prejudicial
para o desenvolvimento da criança surda.
No início do século XX, a maior parte das escolas em todo o mundo já havia deixado de
utilizar a Língua de Sinais. A oralização passou a ser objeto principal da educação das crianças
surdas e para que estas pudessem dominar a língua oral passavam a maior parte do seu tempo
recebendo treinamento oral e se dedicando a este aprendizado.
A ideia de que a língua oral é a única que o surdo deve aprender deu origem à filosofia
educacional denominada oralismo, que foi dominante em todo o mundo até a década de 1960,
ano em que Willian Stokoe publicou o artigo Sing Language Structure: Na outline of teh visual
communication system of the American Deaf, demonstrando ser a língua de sinais uma linguagem
com todas as características das línguas orais.
A partir destas publicações surgiram diversas pesquisas sobre a língua de sinais e sua
aplicação na educação e na vida do surdo, que aliadas a uma grande insatisfação por parte dos
educadores e dos surdos com o método oral, deram origem a utilização de sinais e de outros
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códigos manuais na educação da criança surda. Surge então a filosofia da comunicação total. Em
1980, as idéias em relação à terceira filosofia educacional, o Bilingüismo, começam a ser
divulgadas.
O que se observa hoje é uma forte tendência à adoção da filosofia do bilingüismo na
educação dos surdos, não como afirma Stenart (1993), como tentação de ganhar status como
especialista simplesmente embarcando em “trens da alegria” que propõem soluções instantâneas
para o desenvolvimento da linguagem das crianças surdas. Mas assim, a partir de extensos
estudos, que vêm reivindicando, de forma firme e expressiva a aceitação da sua língua, traço
primeiro e tradutor da sua cultura, é, portanto, direito inalienável enquanto cidadãos. Porém, a
diferença hoje em relação à reabilitação da Língua de Sinais, está no suporte de que estudos
científico-lingüísticos, neurológicos, psicológicos e sociológicos, vêm dando a essa importante
questão, de uma maneira ampla.
Na medida em que se aperfeiçoam os recursos de amplificação sonora, as técnicas de
estimulação da língua oral, assim como as cirurgias cocleares, aliadas aos estudos referentes à
Língua de Sinais, com certeza, o conjunto desses avanços irá determinar perspectivas melhores no
que diz respeito à comunicação e educação de surdos. Salienta-se, neste sentido, o trabalho que
vem sendo realizado oficialmente na Suécia, desde 1981, na Venezuela, desde 1990, e em diversos
centros do mundo (Inglaterra, EUA, Dinamarca, França, Uruguai, Argentina, Brasil), com iniciativas
oficiais dentro de perspectivas bilíngües.
No Brasil, a primeira referência importante na educação de surdos diz respeito à função da
primeira escola para surdos, no Rio de Janeiro em 1857, por iniciativa de D. Pedro II, o professor
francês Ernesto Huet, surdo, veio ao Brasil e segundo Pinheiro (1942, p.18), nessa instituição os
alunos foram, inicialmente, educados por linguagem escrita, datilológica e de sinais. Segundo Brito
(1993, p.62), certamente, naquela época, a Língua de Sinais era usada na escola, e é provável que
tenha se verificado ali, então o primeiro contato entre a Língua de Sinais dos Centros Brasileiros
(LSCB) e a Língua de Sinais Francesa (LSF).
Em 1951, os ventos oralistas chegaram ao então Instituto Nacional de Surdos, proibindo-se
o uso da língua de sinais e estabelecendo-se a adoção do método oral. Em 1957, medidas mais
rigorosas referentes à proibição do uso da Língua de Sinais foram adotadas pela então diretora do
Instituto, Ana Rímoli de Faria Doria. Apesar de toda a proibição, a língua de sinais conseguiu
sobreviver salientando-se, no entanto, os irreparáveis danos que essa proibição causou à
comunidade surda, à sua língua e a sua cultura.
Em 1929, em São Paulo, foi fundada outra escola – o Instituto Santa Therezinha – para
atender meninas surdas, em sistema de internato, já que o Instituto Nacional de Surdos atendia,
até 1932, somente a meninos surdos. Essa escola também se orientou, desde o início e até a bem
pouco tempo, no método oralista.
Outras escolas, especiais para surdos, em Porto Alegre, Vitória e Recife, foram fundadas na
década de 60. Por volta de 1978-1980, a comunicação total ganhou um importante espaço e várias
instituições e escolas passaram a adotá-la.
Nessa mesma época, Ferreira Brito, linguística da UFRJ, vinha realizando estudos como
melhor caminho na sua educação. Apesar de o oralismo e a comunicação total ocuparem um
espaço significativo no Brasil, hoje já se tem conhecimento de algumas instituições, clínicas e
escolares que vêm adotando a filosofia do Bilingüismo.
Para Brito (1993, p. 12), a possibilidade do crescimento do bilingüismo é hoje determinada
pelo espaço importante que o estudo da Língua de Sinais ocupa na UFRJ, assim como pela
tendência significativa a essa filosofia, observada na primeira e maior escola para surdos no Brasil,
o INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos).
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Em 1987, foi fundada a Federação Nacional de Educação de Surdos (FENEIS), organização
representativa dos surdos, que vem desenvolvendo um trabalho sério com propósitos culturais,
lingüísticos, educacionais e sociais, apoiada por diversas outras associações a ela filiadas.
Apesar dessas e outras importantes iniciativas relacionadas à questão da educação de
surdos, a falta de uma política séria no Brasil leva, hoje, a um quadro não muito diferente daquele
encontrado em 1750.
A proposta do bilingüismo para surdos, adotada na ARPEF (Associação de Reabilitação e
Pesquisa Fonoaudiológica), teve início em 1990, com um pequeno grupo de crianças. A passagem
de uma proposta oralista para a proposta do bilingüismo foi difícil e exigiram da equipe técnica,
segurança e firmeza muito grande nessa nova filosofia.
Essa segurança e esse acreditar vieram a partir de estudos científicos relacionados às áreas
da Lingüística, Psicolingüística, Sociolingüística, Neurologia, Neuropsicologia, Psicologia,
Sociologia, Audiologia e Fonoaudiologia, assim como, através da convivência com surdos adultos e
de seus relatos sobre experiência enquanto crianças e adolescentes, quando viviam “integrados”
na sociedade de ouvintes.
Portanto, nossa compreensão da importância da utilização da Língua de Sinais na educação
da criança surda não surgiu a partir de um possível descrédito ou fracasso com a nossa proposta
de oralização: ela foi determinada por um olhar novo, dentro de umas perspectivas mais amplas,
apoiadas em bases científicas e humanísticas.
O Bilinguismo considera a Língua de Sinais como a língua materna do surdo porque esta é a
única língua que ele pode adquirir espontaneamente, na idade própria para a aquisição da
linguagem de forma plena. Apesar de ser possível para o surdo dominar o Português, ele sofrerá
atraso na sua aprendizagem e não conseguirá dominar as sutilezas desta língua. O bilingüismo
acredita que dominado a Língua de Sinais é mais fácil para o surdo perceber estes aspectos na
língua oral, já que ele tem exemplos nas Línguas de Sinais para se guiar.
A maior parte dos países, assim como o Brasil, não adota uma política educacional para
surdos baseada em apenas uma filosofia, cada profissional ou instituição adota a filosofia que
considera mais eficaz. No entanto, em alguns países como a Suécia, o Bilingüismo é a única
filosofia utilizada em âmbito nacional.
A fase de ausência quase total de leis que amparassem principalmente os direitos
lingüísticos do surdo foi amplamente modificada. Com o reconhecimento da Libras (Língua
Brasileira de Sinais) no país, observa-se uma intensa movimentação que culminou com
determinações governamentais expressas através de leis, decretos. Os direitos lingüísticos dos
surdos estão agora amparados pelas políticas públicas que se manifestam através da garantia de
acesso e permanência desse aluno dentro das escolas regulares de ensino, embora na prática,
nem sempre possamos identificá-las. Após o reconhecimento da Língua de Sinais em 24 de abril de
2002 pelo Decreto Lei 10.436, a estruturação da educação de surdos nos moldes propostos pelo
modelo inclusivista, traz o bilingüismo, como orientador das ações que devem se desdobrar, daí,
marca mudanças radicais na vida do surdo e da escola que teve a incumbência de implantar um
trabalho pedagógico voltado a efetivação dessa proposta, pois o Artigo 3º assegura que a LIBRAS
deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores
para o exercício do magistério em nível médio e superior de instituições públicas e privadas. Vale
salientar ainda que a acessibilidade para surdos também deva ser garantida pela presença do
intérprete de Libras que consta desta mesma Lei no seu Artigo 18.
Considerando que no Brasil o ensino tardio da Libras nas escolas, acrescentam mais
dificuldades à questão principal da perda auditiva. Segundo Fernandes (2005) os surdos, em sua
grande maioria, crescem em famílias de pais que falam e ouvem o português e não adquirem esta
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língua precocemente. Deste modo, freqüentando escolas em que o ensino é realizado em língua
portuguesa, com pouquíssimos professores que dominam a LIBRAS, resultam em aquisições mais
tardias. Portanto, o não compartilhamento dessas duas línguas desde a infância, não atende as
principais recomendações desse modelo, uma vez que a presença do intérprete de Libras não
garante a aprendizagem.
2 A INTERPRETAÇÃO NA HISTÓRIA
2.1 Abordagem histórica
A interpretação é uma das atividades mais antigas da história. Os hermeneutas foram os
primeiros intérpretes, que se propuseram a traduzir a vontade divina para o povo. Pouco foi
escrito sobre a origem e a história da interpretação. Não é possível precisar uma data para o
surgimento dessa atividade, pelo fato de a interpretação, ao contrário da tradução escrita, não
deixar vestígios. Mas é razoável que ela surgiu há alguns milhares de anos, do contato entre povos
de culturas diferentes. A primeira prova escrita da existência dessa atividade é de cerca de 3.000
a.C., época na qual os egípcios tinham um hieróglifo para a função de intérprete.
Sabe-se que também na Grécia e Roma antigas faziam-se uso da interpretação; tanto os
gregos quanto os romanos consideravam indigno o aprendizado das línguas dos povos
conquistados e por isso escravos e prisioneiros tinham que aprender vários idiomas e servir a
nobreza como intérprete.
A interpretação se difundiu ao longo da história da humanidade devido vários fatores,
como por exemplo, a religião: povos de diversas religiões viajavam a terras estrangeiras para
difundir suas crenças, o cristianismo sempre procurou expandir-se, e já em 1253, Guilherme de
Rubruck foi enviado a Ásia por Luis IX acompanhado de intérpretes, numa missão religiosa.
Outro fator que contribuiu para o avanço da interpretação foi a era das Grandes
Descobertas, quando a Europa entrou em contato pela primeira vez com a América. Assim como
ocorria na Antiguidade Clássica, alguns nativos aprendiam a língua dos conquistadores e serviam
de mediadores nas negociações. Uma das mais famosas intérpretes da história, Doña Marina, era
mexicana, e serviu a Cortez em suas expedições.
Historicamente a interpretação é mais antiga do que a tradução, que depende da palavra
escrita, mas ela se subtrai à qualificação documentada, uma vez que reside
exclusivamente no âmbito da palavra falada. Apenas desde a intervenção dos meios de
gravação tornou-se possível documentar a ação dos intérpretes. (THEODOR, 1980, p. 16).

O conhecimento sobre o trabalho que os intérpretes de línguas orais realizaram no
passado tende a ser derivado de fontes tais como: cartas, diários, memórias e biografias dos
próprios intérpretes.
No passado, os usuários dos serviços de interpretação não distinguiam como fazemos hoje,
entre as diferentes categorias de intérpretes: Intérprete de Conferências, de tribunal,
acompanhamentos e comunitários, esses profissionais podem ser classificados de acordo com os
vários papéis desempenhados: a serviço do Estado ou de uma religião, em expedições de
descoberta ou conquista, a serviço de militares ou da diplomacia, muito embora essas categorias
às vezes se embaralhem. De qualquer modo, no passado os intérpretes foram não só testemunhas
da história, mas também participaram do seu desdobramento. (DELISLE; WOODSWORTH, 2003).
Na tradução, como em muitas outras atividades sociais e intelectuais, as mulheres também
foram discriminadas, na história do ocidente as mulheres foram tratadas diferentes. Durante a
Idade Média e a Renascença, a tradução era vista como um dos poucos campos da produção
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literária abertos ao sexo feminino. Na Inglaterra, as mulheres estavam limitadas apenas à tradução
de textos religiosos. Em 1603, John Florio (c. 1553 – 1625), tradutor de Montaigne para o inglês,
tornou explícito o vínculo entre a tradução e o status feminino utilizando uma frase de punho
machista: “Como as traduções são sempre imperfeitas devem ser femininas”.
A sexualização da tradução aparece de forma mais familiar com outra expressão lês belles
infidelles – como as mulheres sugerem o aforismo, as traduções deveriam ser belas ou infiéis. As
traduções são como as mulheres. Se belas não são fiéis, se fiéis não são belas. No entanto, quando
um trabalho de uma tradutora era publicado, na sua grande maioria era mantida em anonimato.
Sabia-se que era obra feminina, normalmente era mantida em manuscrito, dentro do círculo
familiar.
No continente europeu, as mulheres tiveram mais liberdade, e por volta do ano de 1500 as
mulheres da Europa já tinham criado uma tradição de literatura secular. Dentre as mais notáveis
dessas intelectuais estava Anne Dacier (1___ – 1720) cuja tradução erudita da Ilíada de Homero,
que contrastava com a recriação poética do seu contemporâneo Houdar de la Motte (1672 –
1731) e este foi o marco do começo do fim das belles infideles na França.
No século XX, intelectuais feministas como Susanne Harwook, Barbara Goolard e outras
penetravam na esfera política com base na nova consciência da mulher refletida na linguagem.
Elas apresentaram seu trabalho como tradutoras procurando recolocar o papel da mulher
refletida na linguagem. Trabalhando sobre textos latino-americanos (Levene) ou canadenses
(Lotbiniére-Harwook, Godard), levaram ao primeiro plano o papel do tradutor, desafiando as
hierarquias tradicionais de autoridades e procurando dar nova preeminência a voz feminina na
tradução.
2.2 A tradução simultânea: uma perspectiva histórica
A profissão de intérpretes é mencionada já na Bíblia, mas o início da interpretação
profissional foi na Europa, pela proximidade geográfica de vários países, falando idiomas
diferentes.
Desde então, os equipamentos e as técnicas de interpretação evoluíram muito e os
padrões profissionais também. Atualmente, há cursos para a formação de intérpretes e estudiosos
investigam os complexos mecanismos neurológicos, psicológicos e linguísticos envolvidos na
tradução.
A tradução simultânea foi usada pela primeira vez durante os julgamentos dos nazistas
após a Segunda Guerra Mundial. A modalidade de interpretação usada até então era a
consecutiva. Mas, como era necessária a tradução para quatro idiomas, esta forma deixou de ser
viável. Os julgamentos teriam sido bem mais longos sem o advento da tradução simultânea. Ao
longo de décadas a interpretação simultânea vem ajudando pessoas e empresas a superarem
barreiras linguísticas. Contudo, somente profissionais qualificados podem garantir a comunicação
eficiente e produtiva.
Ainda há pessoas que confundem tradução e interpretação. O trabalho do tradutor
geralmente é reproduzir textos escritos, já o intérprete traduz a língua de forma oral. O tradutor
geralmente tem acesso a toda uma série de recursos, desde uma biblioteca de dicionários até o
auxílio do computador. O intérprete muitas vezes pode ter acesso prévio ao texto que traduzirá,
bem como outros materiais de apoio.
A interpretação simultânea surge após o fim da I Guerra Mundial, uma vez que a tradução
consecutiva nas conferências não atendia mais as necessidades pela lentidão do processo. O
empresário americano Edward Filene teve a iniciativa de financiar testes de interpretação
simultânea nos encontros internacionais a partir de 1924. Os experimentos atingiram certo grau
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de sucesso, especialmente nas conferências da Organização Internacional do Trabalho em 1927,
onde, ao contrário das reuniões da Liga das Nações, que eram oficialmente bilíngues e
frequentadas apenas por diplomatas ou oficiais do governo, a barreira linguística impunha um
grande obstáculo à comunicação.
Naquela época, a interpretação consecutiva ainda era o padrão nos encontros
internacionais, sendo a simultânea muito cara e complicada de se usar nos tempos da II Guerra
Mundial. Nos encontros da Liga das Nações em Genebra, por exemplo, fazia-se uso das
interpretações consecutivas nos idiomas, inglês e francês.
Por volta dos anos 70 surge a interpretação comunitária na Austrália, para descrever a
interpretação feita em contextos públicos e os clientes individuais que não falam a mesma língua.
Embora o termo seja recente, pode-se dizer que esta modalidade tem origem nos primórdios da
interpretação.
Na interpretação comunitária o intérprete estabelece a comunicação nos casos em que o
fornecedor de um serviço público e o cliente não fala o mesmo idioma, cobrindo as áreas, legal e
médica, além de serviços sociais em geral.
Na interpretação simultânea, o intérprete fala ao mesmo tempo em que o orador.
Geralmente o intérprete permanece numa cabine com isolamento acústico, usando fones de
ouvido para ouvir o discurso e falando através de um microfone para o público que, por sua vez,
ouve o discurso traduzido pelo intérprete.
A interpretação simultânea é o resultado da compreensão de um texto em determinada
língua e reproduzida em outra. O intérprete simultâneo deve fazer as duas coisas ao mesmo
tempo. Isso quer dizer que além da assimilação do texto, a sua reprodução num novo contexto,
ele tem sua capacidade de processamento sobrecarregada pelo esforço a que submete sua
memória de curto prazo, que deve reter a informação do texto original até que ele esteja
traduzido.
A tradução simultânea é um trabalho complexo: o intérprete escuta o palestrante,
processa a mensagem, converte-a mentalmente para a outra língua e a transmite.
O profissional intérprete precisa desenvolver de forma rápida o raciocínio e a flexibilidade
de expressão, baseadas em uma formação que vai muito além do conhecimento do idioma. É
necessário treinamento específico em intérprete, técnica vocal e conhecimentos gerais
abrangente, além de aprimoramento contínuo, com leitura de publicações especializadas e
participação em seminários e congressos.
Intérpretes qualificados são conhecedores que o cérebro só mantém seu nível máximo de
concentração por um tempo determinado e, portanto, jamais trabalham sozinhos. O intérprete
que trabalha sozinho representa um sério risco para os eventos, com a perda de concentração, os
erros aparecem, a voz denuncia o cansaço e a tradução fica cheia de lacunas e frases inacabadas.
Há também a tradução sussurrada, em que o intérprete fica próximo a pessoa que o
acompanha e traduz o discurso original. Essa modalidade é utilizada geralmente, em audiências e
outras situações para facilitar a comunicação em que há diferença de idiomas.
Na interpretação consecutiva, o intérprete começa a interpretar depois da colocação do
orador, e o discurso pode ser dividido em seções. Geralmente o intérprete posiciona-se ao lado do
orador, e quando ele termina o intérprete reproduz a mensagem na língua de destino.
Ainda se acrescenta outro tipo de interpretação além das citadas anteriormente, a
interpretação intermitente. Essa modalidade intermitente não é estudada ainda por
pesquisadores, mas já citada por alguns teóricos, por não ser utilizada por profissionais em
eventos de caráter internacional. Esta é vista apenas em reuniões nas quais se pede a uma pessoa
que conhece as duas línguas, sem qualquer treino em interpretação para que se coloque ao lado
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do palestrante e traduza o que está sendo dito. Esse processo centra-se basicamente na tradução
das palavras ditas, portanto, esse trabalho não pode ser confundido com a modalidade de
interpretação consecutiva.
Poucas atividades humanas conseguem atingir o nível de complexidade intelectual da
tradução. Esse processo, fundamental para a aproximação e comunicação de culturas, sobretudo
nos atuais momentos de globalização, exige-se da humanidade praticamente um conhecimento
sólido de pelo menos dois idiomas.
2.3 O início da interpretação no Brasil
No relato da interpretação mundial a mulher é discriminada. No Brasil, a condição da
mulher intérprete, intérprete tradutora, não era nem podia ser diferente. Segundo Wyler (2003), o
tradutor em língua oral (intérprete) no Brasil era chamado de “o língua” e foi imediatamente
institucionalizado pelos colonizadores europeus. Por volta de 1808, foi criada a Imprensa Régia, a
instituição colonial passou a contratar o tradutor de língua escrita.
Em termos documentais a tradução oral teve início com o achamento do Brasil. A
tradução escrita, por sua vez, faz sua primeira aparição somente em 1549, com a vinda
dos jesuítas, praticamente limitada, durante séculos aos universos escolares e
burocráticos, e para línguas-alvos diferentes do português. (WYLER, 2003, p. 29).

Faz-se necessário compreender o contexto linguístico do Brasil - Colônia para que
possamos entender a razão do grande crescimento do trabalho do intérprete. Segundo WYLER
(2003), no início do século XVI, habitou no Brasil, a nova colônia portuguesa, povos indígenas
ágrafos, com diferentes tradições, distribuídos pelo litoral. Esses povos falavam centenas de
línguas e dialetos que poderiam ser classificados em 102 grupos e três ramos linguísticos: o tupi, o
macro-gê e o aruaque. É possível supor que tal diversidade linguística assimilasse o bilingüismo ou
o plurilinguismo e, consequentemente, a tradução intragrupal, aumentando dessa forma a
atividade dos intérpretes.
Além dos índios e portugueses, um terceiro grupo de culturas contribuiu de forma
significativa para a formação da babel que o padre Antônio Vieira dizia existir entre 1688
na terra Basílica e consequentemente para o crescimento da atividade dos intérpretes, as
africanas. (WYLER, 2003, p. 32).

Desde o descobrimento do Brasil até a abertura dos portos, outros europeus, legal e
ilegalmente, freqüentavam o território brasileiro, contribuindo dessa forma para multiplicar o
número de intérpretes durante o período colonial e também depois dele, pois o grande confronto
linguístico exigiu a presença de mediadores – os línguas ou intérpretes – para que a comunicação
entre os povos se tornasse viáveis (WYLER, 2003). A citação frequentemente de intérpretes nos
textos de viajantes e administradores nos séculos que se seguiram ao achamento, atesta a
importância desse ofício na vida colonial. (WYLER, 2003, p. 37).
A regulamentação da profissão de intérprete no Brasil, porém, só ocorre em 17 de
novembro de 1851, um ano após a elaboração do Código e Regulamento Comerciais, que
determinavam que os documentos passados em países estrangeiros só seriam considerados
competentes se traduzidos para a língua nacional e quando a tradução fosse realizada por
intérprete público, nomeado pelos Tribunais de Comércio (WYLER, 2003).
O Decreto Imperial nº 863, de 17 de novembro, “Estabelece Regulamento para os
intérpretes de comércio da Praça do Rio de Janeiro”, delegando sua nomeação e fixação
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dos seus emolumentos ao Tribunal do Comércio da Capital do império. Sujeitou-se às
mesmas condições impostas aos comerciantes para se estabelecerem, além da
necessidade de comprovar o conhecimento prático de línguas estrangeiras e de pagar
impostos anuais devidos. O exercício da profissão foi expressamente proibido às
mulheres. (WYLER, 2003, p. 43 e 44).

Durante os próximos cem anos, as mulheres foram penalizadas, pois foram impedidas de
exercer o ofício de intérpretes no Brasil, ficando a profissão de intérprete de comércio, restrita a
uma rotina burocrática que só começou a sofrer as primeiras modificações na década de 1940. Em
consequência, as reformas promovidas no serviço público pelo governo Getúlio Vargas e a
Segunda Guerra Mundial (WYLER, 2003). Somente a partir de 1943 as mulheres adquiriram o
direito de exercer o ofício de intérpretes, agora obrigatoriamente juramentadas mediante
concurso público.
O Decreto nº 13.609, de 21 de outubro de 1943, estabeleceu que a nomeação de
intérprete fosse feita mediante concurso público classificatório e universal, promovido
pelas Juntas Comerciais, e assegurou as mulheres o acesso à profissão – na qual, hoje, elas
são a maioria. (WYLER, 2003, p. 45).

Diferentemente das mulheres intérpretes de línguas orais, as mulheres intérpretes de
língua de sinais, nunca foram expressamente proibidas de exercer a atividade. Ao contrário, por
ser a atividade relacionada ao assistencialismo e a língua de sinais ser uma língua minorizada e
minoritária, sempre tem sido, de certa forma, estimulada a presença de mulheres no ofício de
intérpretes de língua de sinais. Soma-se a isso, o fato de ser a educação – área de grande
predominância de profissionais do sexo feminino – o maior campo de trabalho remunerado do
ofício de intérprete de língua de sinais. (ROSA, 2005).
2.4 A formação do Tradutor intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa e sua atuação na
educação do surdo
Dentre as muitas línguas do Brasil, a língua de sinais brasileira (LSB ou Libras) foi
regulamentada pelo Decreto Federal nº 5.696 de 22 de dezembro de 2006. Esse apoio da
legislação fez com que testemunhássemos, de uma forma impressionante, a visibilidade dos
interpretes de língua de sinais (ILS) crescer cada vez mais. Já não é incomum assistir a
interpretação em: janelas de televisão, em programas políticos, campanhas governamentais e
conferências com a atuação, ao vivo de ILS. No entanto, a área carece de uma base teórica mais
consistente para amparar a formação e os estudos dos ILS.
Antes de abordar, especificamente, as questões relativas à formação do tradutor e
interprete de LIBRAS – Língua Portuguesa para atuação nas esferas educacionais, torna-se
necessário introduzir os processos que, a meu ver estão aplicados nas práticas de tradução e de
interpretação. Esta discussão torna-se implicados na medida em que assume-se uma concepção
de linguagem que se opõe, em certa medida, aquela prevista no Decreto Federal n° 5.625 e que se
faz presente em grandes partes dos cursos de formação deste profissional desenvolvidos em
nosso país.
Embora o tradutor e interprete de LIBRAS – Língua Portuguesa exista e atue há anos em
nosso país, sabe-se que a maioria desses profissionais tiveram sua formação na e pela prática, por
meio de uma formação realizada pelo método SINK or Swin, expressão usada por Reynaldo
Pangura (2003), quando o autor discute a formação dos primeiros tradutores e interpretes de
linguas orais. Esta expressão significa, literalmente, em inglês, “afogue-se ou nade” e faz
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referência ao fato de os primeiros interpretes simultâneos começarem a atuar sem receber
previamente uma formação formal (PAGURA, 2003). Da mesma maneira, os primeiros tradutores
e interpretes de LIBRAS – Língua Portuguesa aprenderam a lingua de sinais em diferentes espaços
sociais (principalmente no religioso), no contato com a comudnidade surda, sem haver qualquer
formação específica para o desempenho esta atividade.
No entanto, assume-se uma concepção discursivo-enunciativa de linguagem, tendo como
base os postulados de Mikhail Bakhtin leva-nos necessariamente a uma compreensão bastante
diversa sobre os processos implicados na prática da tradução e interpretação de sentidos: Um
trabalho de e com a linguagem. Isto porque se entende que o discurso, concebido com “A língua
em sua integridade conceta e viva” (BAKHTIN, 2003, p.81).
Falando do campo da interação verbal(LODI,2004 enfatiza que:
A língua que é de natureza dialógica,faze-se nela presentes diversos estilos de
linguagem,dialetos sociais e territoriais que convivem e dialogam,nem sempre de maneira
harmônica,nos processos de interação verbal,situação em que o signo é formado e que
precisa ser do conhecimento do profissional tradutor intérptrete.

Entre as observações e entrevistas, busca-se uma análise cuidadosa da prática do tradutor
e intérprete de língua de sinais, o que demonstra a necessidade de se pensar em uma formação
do profissional para uma melhor atuação nos espaços educacionais e como também onde se fizer
necessário, para garantir a inserção das pessoas surdas no meio em que vivem.
Essa questão nos faz refletir sobre competência e habilidade na formação do intérprete de
língua de sinais, para isso, o atual estudo também buscou fundamentação teórica e Phillipp
Perrenoud (2001) que apontam competência e habilidade com sendo, sem dúvida, uma das mais
importantes com os quais os profissionais hoje vem convivendo e buscando desenvolver sua
prática.
A competência não é um estado, mais um processo. Se a competência é uma forma de
saber agir, como é que ela funciona? O operador competente é aquele capaz de mobilizar,
de aplicar, de tronar eficaz as diferentes funções de uma sistema no qual intervêm
recursos tão diversos quanto operações de raciocínio, conhecimento, ativação da
memória, avaliações de capacidades relacionais ou esquemas comportamentais. Em
grande parte, essa alquimia continua sendo uma terra icógnita. (LÊ BOTERF, 1994, p.43).

A competência é como uma terra incógnita, talvez seja como uma terra desconhecida ou
com muito a ser explorada, então, parte-se para uma aventura ao fenômeno desconhecido, ao
fenômeno a ser explorado.
Partindo para a proeza da descoberta, logo nos deparamos com a necessidade de discutir
habilidades e competências suas dimensões. Para tal discussão, é necessário definir competência
diferenciando-a e relacionando-a com as atitudes do ILS, com suas habilidades, com os seus
saberes e com seus hábitos.
Mas para descrevermos habilidades e competência é necessário definI-las, pois o conceito
de competência atualmente tem sido bastante difundido no Brasil, trazendo duas concepções, a
primeira seria a visão de levar ILS a mobilizar recursos, conhecimentos e valores de modo a
propiciar e desenvolver suas habilidades cognitivas, afetivas e emocionais e a segunda seria a
busca de favorecer que o ILS façam escolhas, tomem decisões e ajam de modo pertinente em
determinadas situações.
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Ou seja, pensa-se no ILS que utilize sua competência, objetivando propiciar aos surdos
condições necessárias para que esses venham entender, a aprender, a aplicar o que aprendem na
sua vida prática no cotidiano e a saber o que fazer com que entender.
Esse ILS vive constantemente num mar de desafios, com a necessidade de agir na urgência
de modo que o seu cotidiano lhe solicite tomadas de decisão emergenciais baseadas em sua
prática e em sua competência – que aqui definiremos como conhecimento, valores e recursos
disponíveis. Somente o conhecimento da língua de sinais não basta para se interpretar o conteúdo
em diferentes situações. O que é preciso então? É preciso algo mais, algo que parece não ser dado
de forma fácil e objetiva, algo que não se aprende somente com a memorização de grande
quantidade de sinais.
Por isso, pensando em competência na formação do ILS utiliza-se a definição de Perrenoud
(1999) quando diz que precisa agir com competência. Nesse sentido, o autor está definindo
competência como a necessidade de não se perder as coisas da nossa realidade, a necessidade de
agregar o que temos para que haja realizações no cotidiano, ou seja, a competência nesse
contexto está relacionada ao domínio do intérprete, a sua capacidade de mobilizar meios para
enfrentar e vencer uma dificuldade, ver ou analisar com cuidado e atenção seus hábitos, renovar e
criar condutas que favoreçam a realização de algo significativo e a utilização das habilidades
disponíveis.
No entanto, em um referencial de competência utiliza-se de saberes, mobiliza as
capacidades necessárias ao ILS levando-o a reconhecer as competências essenciais para seu
trabalho, bem como identificar situações a serem controladas, problemas a serem resolvidos e
decisões a serem tomadas. Sabe-se que para se fazer uma interpretação nem tem nem podemos
tem listas, modelos de competência, o que temos são referências, a qual deve aprender a
mobilizar para explicitar os saberes, as capacidades, os esquemas de pensamento e orientação
ética necessária. Então deve-se ter claro que no trabalho de formação de ILS deve ficar claro quais
as habilidades mínimas a serem adquiridas para o desempenho de sua função com competência.
3 ASPECTOS METODOLÓGICOS
3.1 A Abordagem teórico-metodológica
A especificidade do nosso objeto de estudo quanto ao campo da pesquisa nos motiva a
adotar diferentes procedimentos de análise, integrando aspectos de caráter exploratório,
descritivo e analítico.
O enfoque exploratório aconteceu durante o desenvolvimento de todo o trabalho, uma vez
que foi necessário consultar e pesquisar o acervo bibliográfico disponível para a definição do
objeto e o que existe de escrito sobre o tema “Formação do intérprete de língua de sinais:
habilidade e competência”, posteriormente, a elaboração do referencial teórico. Dessa maneira,
compreendemos esse momento através do pensamento de Andrade (1999, p.106) quando nos
diz:
A pesquisa exploratória é o primeiro passo para todo trabalho científico. São finalidades
de uma pesquisa exploratória tudo quanto a bibliografia proporcionar a determinação do
tema do trabalho; definir os objetos ou formular as hipóteses de uma pesquisa ou
descobrir um novo enfoque para trabalho que se tem em mente [...].

Em face disso, optamos pela abordagem qualitativa como um fio condutor do processo de
investigação, associado aos recursos quantitativos quando se fizeram necessários. Em se tratando
de um estudo qualitativo, este se caracteriza, fundamentalmente, como descritivo, onde cada
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detalhe ganha significado na busca de compreensão do tema estudado. Conforme escreve Minayo
(1997, p.21):
A pesquisa qualitativa responde a questões particulares, com um nível de realidade que
não pode ser quantificado. Ela trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes o que corresponde a um espaço mais profundo das
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis.

Desse modo, compreendemos que a pesquisa qualitativa propicia ao investigador detectar
a sequência dos acontecimentos no seu contexto, os processos pelos quais as pessoas constroem
suas experiências e o significado que lhes são atribuídos em seus ambientes, sendo isso, as
descrições emanadas dessa conjuntura ricas em dados, possibilitando entender as complexas
relações que compõem o objeto que está em estudo, em seu movimento processual e não final.
3.2 Sujeitos colaboradores da pesquisa
Quanto aos sujeitos participantes da pesquisa, estes se constituem em cinco, atuantes
como Intérprete de Língua de Sinais (ILS) aqui no estado do Rio Grande do Norte. A escolha se deu
pelo fato de serem profissionais que já atuam na área há mais de quatro anos. Desse modo, fez-se
necessário um estudo que investigasse como esses profissionais buscaram sua formação e o que
vem contribuindo para uma formação habilidosa e competente. Abaixo, segue a caracterização
profissional de cada ILS entrevistado.
ILS-A

ILS-B

3° Grau
Licenciada em pedagogia

3° Grau
Licensiada em ciências com
habilização em biologia

Pós em Educação Especial
Deficiência Auditiva

Pós em Educação Cristã, Teologia
com licenciatura em LIBRAS
Curso de Técnica em interpretação
(INTRA/2010)

ILS-C

ILS-D

Formação Acadêmica

2° Grau e graduando em letras –
UFPB

3° Grau – Pedagogia

Tempo de Atuação

06 Anos

08 Anos

-

Pós em Psicopedagogia –
Especialização em Educação
especial

Formação Acadêmica

Cursos de formação

Cursos de Formação

3.3 Procedimentos de coleta e interpretação dos dados
O procedimento utilizado constituiu numa entrevista de natureza semiestruturada
composta por perguntas relacionadas ao objeto em questão. Para Heyl (apud LANKSHEAR;
KNOBEL, 2008, p. 174):

101

III SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE HISTÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL DOS POVOS SURDOS
II SEMINÁRIO SOBRE INTERPRETAÇÃO E DOCÊNCIA DE LIBRAS
Auditório Pitangui – Hotel Arituba Park
06 à 08 de junho de 2013 - Natal/RN

http://insurdo.blogspot.com
ISSN 2317-8833
As entrevistas semiestrururadas encorajam a elaboração de temas importantes que
venham a surgir no curso da entrevista, em vez de ligarem o entrevistador e o
entrevistado a um programa fixo, que pode limitar as oportunidades de enriquecer os
dados verbais e obter esclarecimentos sobre a maneira como os entrevistados “veem” e
entendem o mundo.

Por fim, a partir da coleta dos dados realizada por meio da entrevista, procedemos a
análise das respostas pelos intérpretes, aqui identificados como ILS-A, ILS-B, ILS-C, ILS-D.
4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
4.1 Concepção de intérprete: o que dizem esses profissionais
Apesar das inúmeras críticas que têm sido dirigidas ao trabalho de intérprete de língua de
sinais, pela falta de formação qualificada desse grupo de profissionais, já é perceptível hoje vários
níveis de formação de intérpretes para surdos no mundo, desde o nível secundário ao nível de
mestrado, onde se encontra pessoas especializando-se para tornar-se profissionais mais
qualificados. Essa variação em níveis de qualificação se dá mediante o desenvolvimento sóciocultural da comunidade surda, que com a participação ativa no meio social exige intérpretes com
uma formação qualificada.
Sobre esse fato, Ferreira (1993, p. 274), comenta: “O intérprete é o intermediário”, além de
ser aquele “que está de permeio”, “o mediador”, pode ser também o negociante que exerce suas
atividades colocando-se entre o produtor e o consumidor. Assim sendo, analisaremos a concepção
sobre, qual a função do intérprete para cada um dos ILS pesquisados.
O intérprete da língua de sinais (ILS) mobiliza recursos, conhecimentos e valores de modo a
propiciar e desenvolver suas habilidades cognitivas, afetivas e emocionais pertinentes em
determinadas situações, ultilizando sua competência objetivando propiciar aos surdos condições
para que esses venham entender, aprender o que está sendo discutido em um dado momento de
uma interpretação.
Analisando as respostas do ILS, em questão a relevância desse profissional no processo de
desenvolvimento das pessoas surdas, tivemos as seguintes respostas:
“Pra mim é de grande relevância, pois servimos de mediador comunicativo onde houver
necessidade de mediar uma informação precisa para eles (surdos). (ILS-A)
“Acredito que é de grande relevância, pois somos fundamentais na interação destas
pessoas, servimos também para que tenham êxito na vida acadêmica.” (ILS-B)
(ILS-B) “De servir como mediador de comunicações e de novos conhecimentos no meio
social.” (ILS-C)
“Um mediador, que facilita a troca de conhecimentos entre falantes de linguas
diferentes.” (ILS-D).

No que tange aos depoimentos dos quatro intérpretes, todos reconhecem como sendo
seus trabalhos de grande relevância para a vida das pessoas surdas. Nessa perspectiva, Erwin
Theodor (1986, p.15) anuncia que o intérprete de língua de sinais tem grande relevância para as
pessoas surdas quando torna seu trabalho compreensível, aquilo que antes era ininteligível, e já
por esse fato deve ser concebido como um intérprete por excelência, pois a esse profissional cabe
o papel de intermediário, que resgata significados e os transporta para o outro lado estabelecendo
uma ponte entre as duas línguas.
Quanto ao questionamento das dificuldades enfrentadas na vida Profissional de um
intérprete, foram citadas as seguintes:
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“Entender conceitos e temáticas que não estão familiarizados com a linguagem jurida ou
médica ou quando não se tem fluência em um idioma, como o inglês.” (ILS-A)
“A falta de informação por parte da sociedade a respeito do papel do intérprte.” (ILS-B)
“A dificuldade está mais no reconhecimento e valorização de nossa profissão pela
sociedade.” (ILS-C)
“A interpretação simultânea, que necessita de esforço mental para encontrar de imediato
a informação precisa no momento de atuação.” (ILS-D)

Em análise das respostas dos intérpretes, percebemos que ILS-B e ILS-C apontam como
dificuldades a falta de conhecimento e valorização da profissão por meio da sociedade, já ILS-A
aponta algumas termologias desconhecidas de áreas jurídicas e médicas que dificulta o processo
de interpretação. Por conseguinte, ILS-D considera a interpretação simultânea, que precisa de
esforço mental para acompanhar de imediato a informação que está sendo passada.
Quanto às questões apontadas pelo ILS-A e ILS-D, as leituras realizadas mostram a
complexidade da interpretação simultânea, pois ela requer a compreensão de um texto em
determinada língua para ser produzida de imediato em outra, o intérprete precisa fazer as duas
coisas ao mesmo tempo, isso quer dizer que, além da assimilação do texto a sua reprodução num
novo contexto, ele tem sua capacidade de processamento sobrecarregada pelo esforço a que
submete sua memória de curto prazo, que deve reter a informação do texto original até que este
seja traduzido, e como enfatiza ILS-A, ainda fica mais difícil quando o intérprete se depara com
terminologias que eles próprios desconhecem.
Peres (2002, p. 85) mostra que é através da memória que fica guardada, por curtos
períodos de tempo, a expressão exata do que está sendo processado em um dado momento. Ela
tem capacidade limitada e tende a perder logo o conteúdo literal das mensagens. O que fica e
passa para a memória permanente é o significado das proposições não a sua forma.
No que se refere à área de interesse dos intérpretes, eles demonstram gostar:
“A área da educação, apesar do desafio é prazeroso.” (ILS-A)
“Na educação e saúde.” (ILS-B)”
“Gosto de atuar em quase todas as áreas, principalmente no ramo da educação.” (ILS-C)
“Gosto da área educacional, é minha área de conhecimento mais abrangente.” (ILS-D)

Observamos, nos trechos acima, que os intérpretes entrevistados demonstram um maior
interesse em interpretar na área educacional.
Mediante estudos relatados na história da interpretação é possível perceber que as
mulheres tradutoras intérpretes foram discriminadas por muito tempo, vindo ter acesso a
profissão a partir de 1943, mediante concurso público. (WYLER, 2003, p..45): [ ...] O decreto n°
13.609 de 21 de outubro de 1943, estabelece nomeação de intérprete, mediante concurso
público, e assegurou as mulheres o acesso a profissão na qual hoje elas são maioria.
Diferentemente das mulheres intérpretes de línguas orais, as mulheres intérpretes de
línguas de sinais nunca foram expressamente proibidas de exercerem a atividade; ao contrário,
acredita-se por ser a atividade relacionada ao assistencialismo é a língua de sinais, uma língua
minorizada e minoritária, sempre tem-se percebido de certa forma, a presença de mulheres no
ofício de intérpretes de línguas de sinais, também soma-se a isso o fato de ser a educação a área
de grande predominância de profissionais do sexo feminino, pois também observa-se que
geralmente os intérpretes são ligados a área educacional.
Questionados se a formação do intérprete ser não-escolar dificulta a formação, vejamos o
que disseram:
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“Geralmente os conhecimentos e aprendizados adquiridos da língua de sinais se dão por
meio de contato com a comunidade surda ou cursos específicos, no entanto, a profissão
de ILS sempre é necessário buscar novas informações e capacitações independente da
área que atua.” (ILS-A)
“Depende. Se o intérprete quer se profissionalizar ele deve procurar se aprofundar nos
estudos das línguas envolvidas. E sempre ter contato com a comunidade surda.” (ILS-B)
“Pelo contrário, facilita a formação. A convivência em comunidades surdas amplia o
vocabulário, mas esclareço que a formação do intérprete é dividida para a atuação
profissional.” (ILS-C)
“Não, porque começamos a aprender com eles e cresceremos juntos, eles vão
aprendendo mais, e nós intérpretes precisamos conhecer também novos sinais.” (ILS-D).

Em análise das falas dos entrevistados, todos demonstram que por esta formação não ser
escolar, não dificulta o trabalho, pois aprenderam primeiro colocar a língua em uso com as trocas
comunicativas, que tiveram com a comunidade surda. E depois não conhecendo as sutilezas das
letras com seus usuários, e isso é que contribui para um maior aprendizado da Libras por um
intérprete.
Atualmente a sociedade já reconhece que para acontecer uma inclusão social do surdo e a
efetivação do direito à informação, é imprescindível o reconhecimento do profissional intérprete
de LIBRAS, que é quem propicia a comunicação entre surdos e ouvintes, devendo o mesmo
domínio da BIBRAS e do português; Conhecimentos da implicação da surdez no desenvolvimento
do indivíduo surdo; Conhecimento sobre a comunidade surda e convivência com ela.
Lacerda (2004, p. 42) mostra que:
[...] Aspecto que merece destaque é a questão da formação so intérprete de língua de
sinais, já que se sabe das inúmeras tarefas a ele atribuída sem que ele seja
adequadamente formado para desempenhá-las.

Nessa perspectiva, o autor explicita que o intérprete enfrenta vários problemas em sua
profissão, pois precisa saber os sinais pertinentes as diferentes disciplinas às variações linguísticas.
E ser conhecedor de abrangentes áreas de conhecimento para realizar seu trabalho, além da falta
de profissionais para fazer permuta em eventos prolongados.
Na última questão foi perguntado o que possibilita a um interprete tornar-se habilidoso e
competente. Seguem os depoimentos:
“Conhecer um pouco de tudo que circula em nosso meio social, e ter habito de ler
sempre, e no nosso caso de um intérprete educacional precisa conhecer conteúdo de
todas as disciplinas, participar de cursos, seminários, congressos específicos par ILS,
buscar conhecimentos e se atualizar sempre.” (ILS-A)
“Em primeiro ligar estar em contato com surdos, segundo conhecer bem a língua
portuguesa, terceiro ter uma formação na área que atua.” (ILS-B)
“Estudar sempre as variações linguísticas da língua, ser assíduo e dedicado, gostar do que
faz, ter tempo disponível para estudo, fazer consonancia da teoria à prática e ter uma
vivência diária com a comunidade surda.” (ILS-C)
“Ter sempre contato com a comunidade surda, estudar sempre com eles, objetivando
criar sinais para terminologias novas que surgem, ler muito, aprofundar sempre o estudo
sobre a língua e buscar formação na área de atuação.” (ILS-D).

Analisando as respostas dos intérpretes, percebemos que todos mostram a necessidade de
estar em contato direto com a comunidade surda, e também procurar formação constante para
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poder desenvolver um trabalho de qualidade, também enfatizam a necessidade de qualificação
em sua área de atuação.
As dificuldades do tradutor intérprete são constantes e não há problema de tradução
definitivamente resolvido, pois as palavras se apresentam em contextos diferentes que lhe
alteram o sentido, alterações que são muito sutis e muitas vezes quase imperceptíveis. Assim, o
ofício do tradutor é um comércio ínfimo e constante com a vida, é necessário mesmo estudo e
formação contínua, pois as palavras não possuem sentido isolado, mas sentido que lhe é atribuído
pelo contexto. Assim também se dá com a interpretação da língua de sinais.
Essa necessidade apontada pelos intérpretes de formação, pelo fato de que o intérprete de
língua de sinais tem consciência que precisa estar preparado para realizar uma tradução
compreensível e satisfatória. Os estudos da tradução nos remetem a uma situação contraditória:
quanto mais se sabe sobre o modo como as pessoas se comunicam, mais se conhece os obstáculos
da tradução. Por isso, acreditamos que, quanto mais o tradutor está ciente disto, melhor aprende
a contornar de modo a tentar preservar, na tradução, senão toda, pelo menos o máximo de
fidelidade ao original, ou seja, uma habilidosa e competente interpretação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho fez-nos refletir que os profissionais que trabalham na função de Intérpretes
em Língua de Sinais reconhecem a relevância de sua atuação no processo de conhecimento das
pessoas surdas, como também apontam para necessidade de buscarem uma formação. Nossa
investigação teve a preocupação de compreender o problema a partir da voz dos sujeitos
colaboradores, no caso específico, intérpretes de língua de sinais, atuando há mais de cinco anos
na área profissional. Para tanto, obtivemos respostas significativas, que serviram para análise e
reflexões da formação do interprete de LIBRAS, por acreditarmos ser relevante para compreensão
dos princípios norteadores da base na formação continuada destes profissionais, para que possam
a cada dia desenvolver um trabalho com eficácia.
É notório que a tradução de Libras é bastante complexa, e o interprete precisa conhecer as
minúcias semelhantes da língua de partida com a língua de chegada para poder perceber bem
além do conteúdo, pois não se traduz palavras; nem se pode realizar o texto de partida com um
tema, e sobre o qual se improvisa livremente, a interpretação ocorre a partir de uma mensagem
compreendida pelo leitor tradutor que logo transforma em nova mensagem compreensível ao
leitor de língua de chegada.
Pensamos que a batalha a ser travada para que ocorra uma renovação sempre constante
na formação profissional deve estar relacionada com a preocupação da complexidade do ato de
interpretar a Língua Brasileira de Sinais. Já que existe no Brasil, várias comunidades surdas, que
vivenciam a Língua de sinais de uma forma própria (dialetos), cada intérprete terá um aprendizado
único com a língua de sinais, ou seja, não há uma língua de sinais estabelecida como “culta”, por
não haver escolarização desta língua, ela se dá em situação não formal. A aprendizagem da Libras
pelo intérprete é não escolar, diferente do que ocorre com os intérpretes de outras língua. A
Libras só se aprende no dia-a-dia com os próprios usuários, daí a razão da necessidade de uma
formação específica e contínua.
Acreditamos que as colaborações aqui expostas servirão de incentivo para mudanças
qualitativas dos profissionais intérpretes que tiverem acesso a esse trabalho refletirem da
complexidade da Língua de Sinais e procurar investir na sua formação profissional.
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TRADUÇÃO COMENTADA DO ARTIGO: PEDAGOGIA VISUAL / SINAL NA EDUCAÇÃO DE SURDOS DE ANA
REGINA CAMPELLO
SANDRA MARIA DINIZ OLIVEIRA48
RESUMO:
Este trabalho consiste numa tradução comentada sobre o processo de tradução do artigo Pedagogia Visual / Sinal na
Educação de Surdos, de autoria de Ana Regina Campello. A tradução para Língua de Sinais realizada seguiu uma
análise em que destaco as dificuldades e tomadas de decisões que servirão para repensar com cautela na
complexidade individual de cada trabalho que se vai traduzir. O texto é em língua portuguesa e apresenta um aspecto
relevante, visto ser o português uma língua de modalidade oral-auditiva e distinta da Língua de Sinais, de modalidade
visual-gestual. Na realização da tradução é necessário estar atento a questões específicas como, por exemplo, os
aspectos culturais e linguísticos do texto de partida e do texto de chegada. Como base teórica utilizou-se ideias de
teóricos como Paulo Rónai, Jakobson, Souza Junior, Guerini e outros. Entendemos que a tarefa de traduzir não é uma
tarefa simples e não é sustentada pela ideia apenas de saber duas línguas. O ato de traduzir envolve processos desde
o conhecimento linguístico à competência tradutória, além do envolvimento do intérprete com a cultura do público
alvo. O conhecimento que envolve todo o processo de tradução/interpretação, a escolha linguística e tomada de
decisão são fatores relevantes que ajudam o interprete a estabelecer uma ordem no processo mental, favorecendo
um melhor desempenho durante a atividade de tradução.

Palavras-chave: Tradução. Interpretação. Língua de Sinais. Imagética.
INTRODUÇÃO

O presente trabalho consiste na análise interpretativa de um texto da língua portuguesa
para Língua de Sinais, objetivando o desenvolvimento de técnicas de interpretação a partir das
etapas desenvolvidas envolvendo aspectos metodológicos, comentários sobre a tradução
acompanhados de justificativas embasadas em teorias voltadas à área de tradução e
interpretação.
A tradução nasceu da necessidade de entendimento entre os povos, uma vez que ela tem o
poder de levar alguém além das fronteiras linguísticas e culturais, como nos mostram os fatos
históricos que ultrapassaram séculos. Junior (2008) destaca James S. Holmes como precursor dos
estudos da tradução numa perspectiva acadêmica, a partir daí várias produções surgiram em
todos os níveis, os quais foram ao longo dos anos fortalecendo os estudos da tradução. Nesses
estudos o significado de tradução/interpretação tomou novo sentido, descrevendo o ato de
traduzir/interpretar como uma tarefa que envolve o ato cognitivo-linguístico, a interação
comunicativa, processamento das informações na língua fonte para língua alvo e o desafio de
intermediar a comunicação entre línguas distintas em vários aspectos, inclusive línguas com
modalidades diferentes, como o caso das línguas de sinais e línguas orais.
Sabemos que o ato de traduzir/interpretar requer o envolvimento do intérprete com a
cultura das línguas envolvidas, além do conhecimento linguístico e da competência linguística.
Sendo assim, a tradução não pode ser vista como uma tarefa mecânica, uma vez que envolve
muito mais do que o sistema de signos linguísticos, envolve o contato com o espaço cultural,
conhecimento sobre a identidade e a valorização da alteridade dos povos das línguas envolvidas
no processo tradutório.
De acordo com Jakobson – 1975 a tradução pode ser classificada em três aspectos:
Tradução interlingual, tradução intralingual e tradução intersemiótica, e esses aspectos devem ser
48

Pedagoga. Bacharel em Tradução e Interpretação em Letras Libras (UFSC). Especialista em Educação Inclusiva (FIP). Intérprete de Libras
ASDEF / IFPB. Colaboradora do projeto “Tradução de conteúdos curriculares e produção de material didático em Libras”.
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reconhecidos pelo profissional interprete de Libras, visto que o conhecimento adquirido vai servir
como subsídio para a construção de uma interpretação efetivamente de qualidade. Outro fator
importante sobre os aspectos tradutórios é a neutralidade, discussão que permeia os estudos
tradução, e deve fazer parte do ato interpretativo bem como a invisibilidade, a ética e a fidelidade,
os quais devem funcionar como via de regra para o tradutor interprete de Libras.
A área de tradução da Libras no meio acadêmico tem sido mais intensificada e por isso os
estudos sobre o processo de tradução da Libras e sobre o profissional intérprete tornou-se foco de
alguns estudiosos, isso tudo por causa da comunidade surda que reivindica o direito de ter acesso
às informações em todos o espaços públicos. Neste sentido, os intérpretes de língua de sinais
emergem dentro de um contexto que mobiliza a mudança social, uma vez que esse profissional
passa a fazer parte de um processo de construção social numa perspectiva bilíngue.
DESENVOLVIMENTO
O texto interpretado foi o trabalho da tese de doutorado da autora Ana Regina Campello em
2008, transformado em capítulo publicado no livro Estudos Surdos II, A autora tem vários estudos
voltados à área da Linguística com foco na Sociolingüística defendendo temas como: Língua de
Sinais, Educação dos Surdos, Educação Inclusiva, intérprete de língua de sinais, comunidade surda
e defesa dos Direitos dos Surdos.
O texto inicia com a citação de um surdo que descreve de forma poética o sentimento de
poder se comunicar livremente através da Língua de Sinais. A imagem visual que substitui os sons
e lhe permite sentir emoções como qualquer outra pessoa. A preocupação com movimento das
mãos e com a expressão facial que transmitisse a forma poética do texto de partida foi foco de
uma discussão. Durante a análise nesse contexto importa afirmar que:
No momento da tradução, o tradutor tem de tomar muito cuidado para ler e adaptar a
tradução de maneira a transmitir sutilmente características específicas da cultura, da
sociedade e do momento histórico em que o original foi produzido, para que o leitor do
texto traduzido apreenda essas características e sinta-se satisfeito. Para realizar essa
tarefa, o tradutor tem de deixar as marcas do texto original, ao mesmo tempo em que as
adapta para o texto traduzido, sem, necessariamente, domesticá-las, ou seja, o leitor do
texto traduzido percebe as marcas da sociedade, da cultura, da época e da língua em que
o original foi produzido, mas sente-se confortável, porque percebe esses vestígios em
relação à sua própria sociedade, cultura, época e língua. Segalla. (2010 P. 50)

Logo em seguida a autora Ana Regina enfatiza na linguagem imagética como ferramenta
importante na área de educação. Nesse parágrafo a tradução livre foi estabelecida como a mais
adequada, uma vez que os termos usados pela autora são de fácil compreensão.
O próximo parágrafo do texto descreve alguns diálogos entre alguns professores incluindo
uma professora surda que usa a imagética para orientar os professores sobre uma metodologia
adequada, visando o aprendizado dos surdos. Para interpretação dos diálogos procuramos colocar
os personagens em pontos fixos no espaço a fim de estabelecer a concordância no texto. Outro
fator importante foi o uso do 49role-play, recurso indispensável do desenvolvimento de uma
narrativa.
O uso do espaço adequado foi importante na interpretação, uma vez que ele determina a
concretização de uma boa produção na Libras. Neste caso, o trecho em que a professora surda cita

49

Recurso usado no desenvolvimento de uma narrativa em Língua de Sinais. Consiste no movimento do corpo do sinalizador quando assume a forma
dos interlocutores na narrativa.
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subáreas da pedagogia, optamos por estabelecer cada área em espaços distintos. Orientação de
uma das intérpretes presentes na gravação.
O uso de recursos miméticos foi uma opção para estabelecer a coerência na fala da
professora surda, quando explica sobre o processo de fecundação. Em seguida apresentamos a
imagética da professora para complementar e manter a fidelidade do texto.
As marcações não-manuais foram cuidadosamente observadas pela 50intérprete de apoio,
uma vez que determinam o nível morfológico e estrutura sintática da sentença, além de revelar as
emoções e sentimentos para o interlocutor. PIZZIO, RESENDE E QUADROS (2009) afirmam que: “As
marcações não-manuais também podem ser utilizadas como marcas do discurso, indicando as
trocas entre os interlocutores, o fluxo da conversação.”
Os 51classificadores foram usados como forma de representar os objetos como, por
exemplo, mesa e livros, além da categoria semântica, como por exemplo, o professor andando,
Bianca (personagem do texto) sentada; a fim de estabelecer a concordância e possibilitar as
relações gramaticais abstratas.
O desafio seguinte foi interpretar a explicação da professora surda sobre uma obra de
Platão que usa a metáfora como recurso. Nesse contexto a tomada de decisão pelo acréscimo de
informações foi essencial para compreensão do leitor, uma vez que alguns termos presentes no
texto não fazem parte do contexto linguístico do público alvo. Além de que após citar o trecho, a
professora faz as adaptações para língua de sinais, neste caso não poderíamos tornar o parágrafo
repetitivo, nem fugir da originalidade do texto. Apresentamos aqui um exemplo onde utilizamos
do recurso linguístico com foco na organização espacial feita na tradução:
Texto de partida: “... Quanto a terra em si mesma, pura, encontra-se situada na pura abóbada
celeste...”
Texto de chegada (sinais): “MUNDO ESPAÇO EM CIMA” justificando a escolha lexical referente ao
termo “abóbada celeste” de acordo com significado encontrado no dicionário Aurélio: “Céu”.
Apesar de o texto ser de fácil compreensão apresentamos dificuldade na tradução da
“discussão teórica”, uma vez que apresenta característica de cunho filosófico profundo e a escolha
de equivalentes adequados para a língua alvo nesse contexto é escasso. Portando após discussão
com as duas intérpretes que acompanharam o processo de tradução, optamos por uma tradução
livre, com acréscimos e omissão de informações, além de empréstimos linguísticos dos termos em
português que foram decisões relevantes, a fim de tornar o texto mais accessível possível e
manter sua originalidade. O uso da datilologia para termos como, por exemplo, “estetização”, se
deu objetivando se apropriar do empréstimo linguístico a qual é justificado por QUADRO e SOUZA
( 2008).
Para interpretação dos parágrafos que falam sobre fertilização e a obra de Platão, foram
inserida imagens, objetivando tornar as informações mais claras. As imagens foram recortadas do
texto original e serviu como complemento para garantir a originalidade do texto de partida e levar
o leitor a entender o texto de chegada.
O texto apresenta algumas ideias sobre o significado de “práxis” sendo pontuado pela
autora através de uma ordem alfabética. Pela complexidade do termo foi inevitável a utilização da
datilologia, considerando ser esse um dos problemas na tradução, uma vez que não encontrei um
equivalente adequado para a língua alvo.
Gile (apud QUADROS e SOUZA 2008) considera a explicação uma estratégia que enriquece
a tradução e ocorrem como forma de tornar o texto mais claro. Vasconcelos e Bartholamei (2008),
50

Intérprete que assume a função de observador visando contribuir com o tradutor nas adaptações necessárias a fim de tornar o texto de chegada
eficaz.
51
Configurações de mãos que assumem características físicas do objeto objetivando estabelecer um tipo de concordância.
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citando o mesmo autor apresentam o processo de explicação dividido em categorias tais como:
Informação induzida por questões linguísticas, informação contextualizada e informação pessoal.
Neste tópico fez-se necessário a utilização dessa estratégia com objetivo de contextualizar as
informações respeitando a língua e a cultura surda, em especial a comunidade surda da cidade de
João Pessoa.
O capítulo seguinte foi sobre a história da educação de surdos e da língua de sinais. Sendo
este, um texto que contém informações conhecida por toda a comunidade surda, uma vez que
trata da sua própria historia. Os equivalentes linguísticos foram facilmente apresentados, além dos
sinais criados pela comunidade surda, que ajudou na dinâmica da interpretação. Podemos citar
exemplo de sinais específicos para: Milão, oralidade, INES e outros. Meu conhecimento prévio
sobre o assunto também favoreceu, porém trago em mente a ideia de Venutti que afirma:
Não importa o quanto a tradução seja boa ela nunca será o original. Tradução perde tanto
características linguísticas quanto culturais do texto estrangeiro e acrescentamos outras,
específicas da língua alvo. (Venutti, apud Costa - 2006.- p.46)

Durante todo processo de tradução foram sendo inseridos vocabulários específicos, alguns
pesquisados no glossário do curso de Letras Libras, outros adquiridos em contato com surdos e
intérpretes e outros foram mantidos na língua de origem, visando manter a originalidade do texto.
Para uma melhor atividade interpretativa primeiramente procuramos analisar a declaração
do autor para entender melhor e determinar a mensagem central do texto, princípios básicos que
aprendemos na disciplina, Laboratório de Interpretação I do curso de Letras Libras.
A gravação do texto foi dividida dando pausas nos parágrafos, a fim de facilitar a edição e
usando os cortes para eliminação dos erros.
A referência bibliográfica não foi traduzida, pois em discussão com as intérpretes presentes
na gravação, julgamos ser cansativo para os surdos, além de querer incentivá-los às pesquisas para
aprofundamento de conhecimentos.
As citações longas foram apresentadas com a mesma cor dos tópicos. Optamos por
escolher apenas duas cores de camisa para tradução do texto para não causar excesso de
informação e confusão ao leitor. As citações curtas foram feitas com a mesma cor dos textos
corridos.
ANÁLISE TEXTUAL
O glossário foi criado objetivando uma compreensão por parte do leitor evitando
estranhamento de termos desconhecidos ou pouco usados pela comunidade surda. A elaboração
do glossário partiu da leitura do texto focando a 52língua de chegada, porém levando em
consideração a originalidade do 53texto de partida. Neste caso, foram selecionados alguns termos
que poderiam ser apresentados por sinal já conhecidos e neologismos.

52
53

Língua de um povo que irá consumir a obra.
Texto na língua original.
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Pedagogia Visual – (Sinal pesquisado na comunidade surda)
O uso do empréstimo linguístico sugerido por um surdo teve como objetivo tornar claro o sentido
do termo a comunidade surda em geral.

Linguagem não-verbal ( sinal sugerido por uma surda) – Uma vez que a linguagem não verbal tem
haver da expressividade facial e corporal.

Reprodução – (sinal composto – obtido em conversa com intérprete de Libras) – Uso do
neologismo visando conceituar o termos de forma clara para o surdo.

Embrião – (sinal pesquisado com os interpretes de libras – Uso de neologismo – sinal mimético)
como objetivo de tornar a mensagem de forma clara para o surdo.

Signo – (sinal já conhecido pela tradutora e usado pela comunidade surda acadêmica)

111

III SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE HISTÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL DOS POVOS SURDOS
II SEMINÁRIO SOBRE INTERPRETAÇÃO E DOCÊNCIA DE LIBRAS
Auditório Pitangui – Hotel Arituba Park
06 à 08 de junho de 2013 - Natal/RN

http://insurdo.blogspot.com

ISSN 2317-8833

Fotojornalismo – (sinal pesquisado em contato com interpretes de Libras). (Uso do empréstimo
linguístico para facilitar a compreensão do leitor)

Interdiscipliridade – (Sinal sugerido por interprete de libras) Uso do neologismo para facilitar a
compreensão do leitor.

Disciplinaridade -(sinal pesquisado em conversa com interprete de libras) – Uso do empréstimo
linguístico a fim facilitar a compreensão do surdo.

CONCLUSÃO
O contato com a comunidade surda, público alvo para o qual foi traduzido o texto foi
fundamental para trazer segurança nas escolhas lexicais e tomada de decisão. Esse contato
também favoreceu a indicação de alguns sinais que seriam mais adequados a fim de favorecer
uma melhor compreensão do texto.
Podemos então concluir que o tradutor intérprete de Libras é um eterno pesquisador, o
qual procura aprender a produzir conhecimentos. Todas as diferenças que permeiam as duas
línguas são benéficas para o desenvolvimento das habilidades na arte de traduzir, além de ensinar
o tradutor/interpretes a enfrentar problemas e confrontos entres as duas línguas e ainda estimula
a reflexões como também impulsiona nosso caminhar em busca a pesquisa, tarefa que deve ser
rotina na vida dos profissionais tradutores/intérpretes da Língua de Sinais.
É necessário que as pesquisas e questionamentos sejam algo corriqueiro em nossa
profissão e que todas as experiências tragam contribuições importantes que favoreçam a
comunidade surda.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CAMPELLO, A. R. S. Estudos Surdos II. Cap. 4 – USFSC – Florianópolis 2007.
COSTA, Marcia Virginia Gomes Da. Tradução comentada do conto Lizards In Jamshyd’s Courtyard,
de Willian Faulkner. Florianópolis: Pget Ufsc, 2006. 55p. Disponível em

112

III SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE HISTÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL DOS POVOS SURDOS
II SEMINÁRIO SOBRE INTERPRETAÇÃO E DOCÊNCIA DE LIBRAS
Auditório Pitangui – Hotel Arituba Park
06 à 08 de junho de 2013 - Natal/RN

http://insurdo.blogspot.com

ISSN 2317-8833

http://www.pget.ufsc.br/curso/dissertacoes/Marcia_Virginia_G.da_Costa_-_Dissertacao.pdf.
Acesso em: 15/ 06/12
JUNIOR, Lautenai Antonio Bartholamei, VASCONCELOS, Maria Lúcia. Estudos da Tradução I – UFSC
– 2008.
FEITOSA, Charles. Explicando a filosofia com arte. Rio de Janeiro, Ediouro, 2004.
FERNANDES, L. P; JUNIOR, L.A.B. Estudos da Tradução II – UFSC – Florianópolis 2008.
GUERINI, Andrea. Introdução aos Estudos da Tradução. UFSC – Florianópolis 2008.
HEIDERMANN, Werner. Estudos da Tradução III. – UFSC – Florianópolis 2009.
JAKOBSON, R. (1975) Linguística e Comunicação. Trad. Blikstein e José Paulo Paes. 8. ed. São
Paulo.
JUNIOR, Lautanai Antonio Bartholamei, FERNANDES, Lincoln Paulo. Estudos da Tradução II – UFSC
– Florianópolis 2008
NORD, Christiane. Fatores Externos e Internos presentes no Modelo de Tradução Orientada para
Análise de Textos.1991.
PEREIRA, Maria Cristina Pires. “Interpretação intrelíngüe: as especificidades da
interpretação de língua de sinais” In Cadernos de Tradução XXI, 2008/1, no prelo.
____________. Teoria da Tradução – Língua Portuguesa e Libras: Teorias e Práticas Vol. 4. UFPB,
2011.
PIZZIO, Aline Lemos, REZENDE, Patrícia Luiza Ferreira, QUADROS, Ronice Muller. Língua Brasileira
de Sinais II. UFSC – Florianópolis – 2009
QUADROS, Ronice Muller; PERLIN, Gladis. Estudos Surdos II: Pedagogia Visual/Sinal na Educação
dos Surdos. Cap. IV. Petrópolis: Arara Azul, 2007
QUADROS, Ronice Muller de; SOUZA, Saulo Xavier de. Estudos Surdos III: Aspectos da
tradução/encenação na Língua de Sinais Brasileira para um Ambiente Virtual de Ensino: Praticas
tradutórias do curso de Letras LIbra. Petrópolis: Arara Azul, 2008. 300 p.
RUDNER, Aaron; PEREIRA, M. C. P; PATERNO Uéslei. Laboratória de Tradução I – UFSC –
Florianópolis 2010.
SEGALA, Rimar Ramalho. Tradução Intermodal e Intersemiótica/Interlíngual: Português brasileiro
escrito para Língua Brasileira de Sinais. Florianópolis: UFSC, 2010. 74 p.
STUMPF, Marianne Rossi. Escrita de Sinais I. UFSC – Florianópolis – 2008
THEODOR, E. Tradução: Oficio e Arte. São Paulo 3ª ed. Cultrix
VASCONCELLOS, M. L. B. (orgs). Questões das pesquisas em Língua de Sinais. Petrópolis – RJ: ed.
Arara
Azul.
2008.
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4780171U0
.
acesso em 15/06/12.

113

III SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE HISTÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL DOS POVOS SURDOS
II SEMINÁRIO SOBRE INTERPRETAÇÃO E DOCÊNCIA DE LIBRAS
Auditório Pitangui – Hotel Arituba Park
06 à 08 de junho de 2013 - Natal/RN

http://insurdo.blogspot.com

ISSN 2317-8833

A HISTÓRIA DOS SURDOS GAÚCHOS CONTADA PELAS FOTOGRAFIAS: UM OLHAR SOBRE
POLÍTICA, EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO.
GISELE MACIEL MONTEIRO RANGEL54
MARCO AURÉLIO ROCHA DI FRANCO55
RESUMO:
Este trabalho apresenta uma pesquisa que intencionava registrar a história dos surdos no Rio Grande do Sul. Os
surdos têm pouquíssimos registros de sua história, que são fruto das lutas travadas pelo reconhecimento de sua
língua e cultura. Atualmente a Língua Brasileira de Sinais – Libras é oficializada em nosso País. Mas quais foram os
movimentos e lutas que resultaram nesta oficialização? Qual o papel do Rio Grande do Sul nesta conquista? Um povo
sem história, sem passado é um povo errante. Portanto esta pesquisa focou no resgate histórico dos movimentos
surdos no nosso Estado. Durante muito tempo a história dos surdos ficou restrita às narrativas feitas por ouvintes.
Com o avanço educacional dos surdos, nós próprios nos tornamos pesquisadores da nossa história. Os movimentos
sociais surgidos entre membros do povo surdo, hoje organizados, conseguiram mostrar que existe uma história e que
essa deve ser contada aos outros surdos. Ao perguntar aos alunos surdos do ensino fundamental sobre as lutas que
foram travadas para que hoje eles tenham uma vida menos sofrida que surdos do século passado, não terão como
responder, pois falta a inserção desta história no currículo escolar destas crianças. Mas como inserir no currículo algo
que não foi registrado? Hoje podemos contar com a disciplina de Libras em alguns espaços educacionais onde os
surdos estão inseridos, mas nem todos os professores desta disciplina contam a história de seu próprio povo, ou
então, cada um conta a seu próprio modo. Não há um registro histórico oficial que seja consultado toda vez que seja
necessário ou desejado contar a história do povo surdo no Rio Grande do Sul. Utilizou-se para a pesquisa fotos antigas
encontradas nos acervos de instituições, bem como de alguns surdos e meu próprio acervo particular. A partir de cada
foto foram feitas narrativas sobre o acontecimento no qual esta foto foi registrada. As narrativas nem sempre
pontuaram somente a foto e sim em muitos momentos serviram como apoio para histórias. Mesmo participando
ativamente da comunidade surda muitos fatos eu desconhecia, não sabia de sua importância e de toda a modalização
que cada um representou. Cada foto continha uma conquista, uma reivindicação, um acontecimento da história de
surdos de Porto Alegre, que até agora estavam sem registro e poderiam se perder. Cada pessoa surda que tiver acesso
a este material será compensada por ver preservada parte de nossa história para a gerações futuras. Esta pesquisa é
um resgate do patrimônio cultural do povo surdo, por meio de imagens fotográficas que são registros visuais
compatíveis com a percepção visual mais aguçada das pessoas surdas. A simples visualização das fotos desencadeou
narrativas ricas que hoje estão registradas como a história do Povo Surdo no RS.

Palavras-chave: História. Povo Surdo. Fotografias
INTRODUÇÃO – MINHA HISTÓRIA
Quando eu, Gisele, entrei como aluna sem vínculo numa disciplina de Programa
Pós-Graduação em Educação - PPGEDU, da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul - UFRGS, onde o professor Carlos Bernardo Skliar realiza seminários onde se
discute também o caso dos surdos, eu e outras colegas surdas GladisPerlin e
Marianne Stumpf tivemos a oportunidade de iniciar a fazer pesquisas. Foi uma
experiência interessante, pois fazíamos entrevistas com surdos, filmávamos, e
discutíamos sobre o povo surdo.

Dessa experiência resultou uma pequena pesquisa que se deu com a participação da
maioria dos ativistas surdos sobre o Processo Educativo do surdo, serviu como avaliação do
Seminário no final do semestre. Foi a partir dessa pesquisa que nasceu o meu interesse em ser
pesquisadora. O meu interesse como pesquisadora surda era que pudesse buscar através dos
Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Pelotas –UFPEL/RS, professora de Libras e Geografia no Instituto Federal de Rio
Grande do Sul – Campus Rio Grande – IFRS. Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul – UFRGS/RS
55
Mestrando em Educação Ambiental pela Universidade Federal de Rio Grande, FURG/RS, professor de Libras naUniversidade Federal de Rio
Grande-RS.
54
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movimentos surdos as questões específicas do ser surdo, bem como do povo surdo. Foi quando
pensei em fazer o mestrado. Em 2001 acabei me candidatando a seleção para no mestrado, fui
selecionada na turma de 2002, para ocupar uma vaga no PPGEdu56 da UFRGS.
Ao mesmo tempo, Marco iniciou sua empreitada no Mestrado, buscando pesquisar o
histórico do esporte surdo no Brasil. Aliando nossos interesses em dados históricos surdos de
nosso país, decidimos escrever este artigo.
Constatamos daí a necessidade de resgatar a história do povo surdo, desde sempre
pressentida nos movimentos surdos para buscar mais informações e assim registrá-las. É o que
pretendemos com este artigo.
Escolhemos o tema deste artigo para desenvolver a minha pesquisa porque nós tivemos o
objetivo de investigar aspectos da história surda, focando no estado do Rio Grande do Sul.
Achamos que descobrir e pesquisar os registros da própria história dos surdos é essencial, pois os
surdos não têm esses registros de sua história. Por outro lado sentimos que há limitações: como
resgatar a história dos surdos, do povo surdo se não há registros¿ Como desenvolver a pesquisa?
Como fazer? Resolvemosdesenvolver este artigo para investigar as origens e o desenvolvimento
desta história de surdos já que se trata de um tema especifico do povo surdo e que tem
conseqüências para os ouvintes em geral. Percebemos inclusive que há uma grande falha pela
falta da história do povo surdo, pois um povo sem história sente-se errante.
Foram anos e mais anos que os surdos ficaram sem poder difundir sua história. Somente
com a adoção de novas metodologias de ensino a língua de sinais começou a ser estudada e com o
tempo ser respeitada. Hoje, percebemos que a história dos surdos não difere das histórias dos
grupos de minorias, carregada de sofrimento e preconceito. Os movimentos sociais surgidos entre
membros do povo surdo, hoje organizados, conseguiram mostrar que existe uma história e que
essa deve ser contada aos outros surdos.
Percebemos que a falta de informação é que leva muitas vezes, os surdos a ficaram
margem de sua história.Os movimentos sociais surgidos entre membros do povo surdo, hoje
organizados, conseguiram mostrar que existe uma história e que essa deve ser contada aos outros
surdos. Com o passar do tempo esses movimentos tornaram-se políticas surdas.
Atualmente, nos cursos de LIBRAS conta-se a história de surdos e nas escolas, esta história
entra na disciplina de Língua de Sinais.
Constatamos um fato: infelizmente a maioria das pessoas ouvintes, e também muitos
surdos, nem conhecem a vida, as histórias do povo surdo e seus movimentos no Rio Grande do
Sul. É preciso resgatar estas informações. Certa ocasião, quando visitamos a Sociedade de Surdos
do Rio Grande do Sul (SSRS), olhamos algumas fotos antigas e conseguimos perceber as diferenças
entre épocas: os lugares, objetos, roupas, pessoas, sinais, cores, expressões, enfim, todas as
informações que podemos observar analisando as fotos esses são os registros que pretendo
abordar nessa pesquisa.
Assim, passamos a apresentar como procedemos na coleta de dados.
DESENVOLVIMENTO
A princípio, pensamos em fazer a investigação da história dos surdos em nível nacional ou
pesquisando outros estados. Mas, para delimitar e aprofundar a pesquisa e percebendo a
impossibilidade de realizar tal tarefa em tempo limitado, selecionamos o estado do Rio Grande do
Sul, inserindo os espaços em que fatos importantes aconteceram relacionados ao povo surdo. Por
isso eu pesquisei a cidade de Porto Alegre, pois temos nesse local os aspectos mais marcantes da
56

Programa de Pós-Graduação na Educação na Universidade Federal do Rio do Sul - UFRGS
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história dos surdos, com associações de surdos e outros movimentos que se estendem desde
1921. As lutas de surdos geralmente começam nas capitais; justificando Porto Alegre como pólo
de informações e registros históricos gaúchos.
Na nossa experiência e contato com surdos, tivemos a oportunidade de encontrar com
surda idosa e ela me contou sobre uma linda e emocionante história vivida pelos surdos desde
1921 onde ela e outro surdo são protagonistas principais; inclusive ele, que fundou a Associação
de Surdos, que de inicio funcionou em uma sala emprestada, existente nos fundos da casa do
casal. O homem era um líder entre os surdos, pelo seu jeito acolhedor e fraterno, compartilhava
muitas histórias surdas. E, nessa conversa, ficamos totalmente impressionados com a
possibilidade de realizar a pesquisa utilizando as revelações de antigas fotos surdas, realizando um
agrupamento em categorias dessas fotos, e também filmando as entrevistas para conhecer as
diferentes versões em que diversos surdos olham e contam que aconteceu nessas fotografias.
Esses dados são fundamentais, pois revelam que houve uma trajetória histórica dos surdos.
Também desde a minha entrada em 1996 e 1997, como aluna sem vínculo em disciplinas
do PPGEdu da UFRGS, um desejo que me conduziu desde o início, foi o de investigar aspectos da
história dos surdos, através dos diferentes movimentos surdos existentes no Rio Grande do Sul.
Assim, decidimos, já que o Marco também decidiu pesquisar sobre o Esporte Surdo no
Brasil,buscar a história dos artefatos e dos líderes surdos, como povo, realizando algumas
entrevistas, cujos resultados apresentaremos mais a frente. Em virtude da quantidade imensa de
dados e a limitação deste ser um artigo científico, ressaltamos que neste apresentamos apenas
duas categorias de várias que emergiram. Porém, antes, apresentamosa história do povo surdo
contada por Perlin (1998), que norteou nossa análise.
Perlin (1998) juntamente com um grupo de surdos, realizou filmagens com o objetivo de
resgatar a história da educação dos surdos no Rio Grande do Sul O material não chegou a ser
publicado. Desses guardados, tiramos alguns aspectos para a história do surgimento da língua de
sinais. As filmagens foram feitas com base nos testemunhos dos surdos que nasceram em meados
de 1921 e que residem na capital.
Na pesquisa de Perlin (1998) a história da língua de sinais começa, segundo estes surdos,
no primeiro encontro entre eles se deu na escola da Professora Louise Schmidt57, e a história do
surgimento da língua de sinais no Rio Grande do Sul, inicia com o grupo de alunos surdos dessa
escola, que foi fundada precisamente em 06 de junho de 1927. A professora de surdos, a alemã
Louise, veio ao Brasil e foi ela quem fundou escola de surdos na capital. Essa Escola se chamava
Instituto Ipiranga. Através de propaganda na imprensa local, a professora conseguiu alunos surdos
que, segundo informações dos primeiros alunos, vinham do interior, já que não existiam surdos na
capital. A língua de sinais nasceu no contato entre esses surdos, com poucos e rudimentares
sinais. Eles narram que em sala de aula, eram obrigados a oralizar todo vocabulários. De posse
deste vocabulário oral, aos poucos a professora foi banindo a língua de sinais. Igualmente passou a
aconselhar alunos surdos a não usarem os sinais que tampouco eram permitidos durante os
recreios. Muitos castigos aconteciam caso contrariassem esta norma. Em compensação a esses
castigos os alunos narram que a professora brindava os alunos com boas refeições preparadas por
ela e seu marido, Edgard RudolfSchmidt. Esta escola internato chegou a ter 18 alunos.
Nesta escola havia um surdo não oralizado: Ney Olmedo. Este surdo foi muito importante
para o desenvolvimento a Língua de sinais, pois após de sair da escola de Louise foi estudar no
Instituto Nacional de Educação de surdos – RJ. Depois de concluir o INES voltou para Porto Alegre
e transformou-se em líder da comunidade surda. Como tinha fluência na Língua de sinais
57

Louise era uma adapta do método educação de surdos de Samuel Heinicke também, alemão, fundador dooralismo.

116

III SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE HISTÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL DOS POVOS SURDOS
II SEMINÁRIO SOBRE INTERPRETAÇÃO E DOCÊNCIA DE LIBRAS
Auditório Pitangui – Hotel Arituba Park
06 à 08 de junho de 2013 - Natal/RN

http://insurdo.blogspot.com

ISSN 2317-8833

influenciou estimulou e divulgou uso da Língua de sinais. Ensinado os filhos ouvintes de pais
surdos e surdos também a Língua de sinais. Ney Olmedo encontrou seu ex-colega Francisco que
havia fundado a Associação de Santa Catarina. Influenciado por este estimulou a comunidade
Porto alegrense a fundar uma associação. O primeiro professor surdo gaúcho pertencia à cidade
de Caxias do Sul; seu nome era David. Este professor participava da Associação de surdos de Porto
Alegre e sempre acompanhava as lutas incessantes dos surdos em prol de melhorias na educação
de surdos e na política envolvendo a surdez. Porém, depois retornou a sua terra natal e passou a
repassar toda a sua vivência adquirida em Porto Alegre, nas cidades vizinhas e interiores, inclusive
a consciência política e lutas surdas.
Outros educadores surdos de Santa Maria – RS foram dois irmãosWilson Miranda e
Jeferson Miranda. Os dois foram referência para outros surdos no que diz respeito ao ingresso
numa universidade federal. No caso destes, na década de 80, conseguiram ingressar e se
formarem no curso de Educação Física, época esta onde não havia intérpretes e tudo era mais
complicado para os surdos. Estes irmãos começaram a participar na Associação de Surdos de Porto
Alegre, conseguindo anos depois, criar a Associação de Surdos de Santa Maria. Também, um dos
irmãos, Jeferson Miranda, se tornou vice diretor de uma escola estadual chamada Reginaldo
Coser, para surdos em Santa Maria.
Perlin (1998) continua o relato de sua pesquisa dizendo:
“Inicialmente fundada na Rua Mostardeiro, a escola transferiu-se de prédio por cinco vezes
seguidas. Na Rua Duque de Caxias existiu outra escola de surdos no lugar do atual prédio
que abriga provavelmente a FADERS58. As informações que conseguimos sobre esta escola
datam de meados de 1952. Os surdos que viveram nesta escola denunciam:” a educação
era ruim e também com método oral. Não importava aos professores investir no surdo, nem
se o surdo estava sendo instruído ou não; importava que o surdo falasse algumas palavras,
importava, quem sabe, os interesses econômicos”(Depoimento de A., 52 anos). O local,
como atestam hoje fotos, era bastante precário. Em 1962, esta escola é criada por decreto
do Governo do Estado com o nome de Escola Especial de Surdos. Havia oficinas de
sapataria, marcenaria, encadernação, corte e costura, pintura, desenho e
cerâmica.”(PERLIN, 1998, não paginado)

Observamos, segundo o relato de Perlin (1998) que nesta escola, o grupo usava a língua
dos sinais, mas predominavam as práticas do oralismo dentro da sala de aula.
Outro fato interessante ocorreu no ano de 1956, foi fundado o Instituto Frei Pacífico que
acolhia meninas. Sorte diferente tiveram os meninos indo estudar no Rio em São Paulo, para
poderem completar sua educação. As escolas desse período tinham internato e continuava-se a
objetivar a oralização. A língua de sinais ou estava nos recreios, ou nos quartos de dormir ou nos
banheiros. Perseguida ou não, a língua de sinais era rejeitada pelos ouvintes e desaconselhada
para os surdos.
À tardinha, à saída da escola era naturalmente uma festa para os surdos cujas idades
variavam muito, eles rumavam para a Rua da Praia no centro de Porto Alegre.
De acordo com Perlin (1998) o ponto de encontro na Rua da Praia transformou-se em lugar
de encontro dos surdos da capital, e vinham até lá os ex-alunos da escola da prof. Louise, da
escola Rua Duque de Caxias que por algum período abrigou os estudantes surdos, inclusive as
meninas do Instituto Frei Pacífico. Igualmente se reuniam os surdos que de uma forma ou outra
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Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e Altas Habilidades no Rio Grande do
Sul.
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estiveram no INES59 (Rio de Janeiro), bem como oriundos de países vizinhos que também
frequentaram este ponto.
Havia na capital muito preconceito sobre os surdos eles relatam o desprezo sofrido pelas
ruas da cidade e como aprenderam a esquivar-se deles. O preconceito (usado pelos ouvintes) os
afastava de muitos pontos da cidade, e os surdos tinham de fazer algo para sobreviver, fugindo
para outros lugares, porém o preconceito da Rua da Praia pareceu menos marcante.
Os surdos que inicialmente começaram a sinalizar entre eles, nas escolas, se encontravam
neste na Rua da Praia e foram ampliando os sinais. A língua de sinais usada pelos surdos nessas
ocasiões informais era ainda pouca desenvolvida e naquele ponto de encontro os sinais
rudimentares iam sendo aperfeiçoados. Muitos surdos trabalharam na escolha dos movimentos,
posição da mão e local de sinalização para que cada sinal pudesse ter beleza e posição como a que
hoje tem, manifestando conforme Quadros (1997, p.28): uma estrutura lingüística rica e
complexa, assim como qualquer língua humana.
A Rua da Praia se prestou não só para o aperfeiçoamento e transmissão da língua de sinais,
mas foi também local onde os surdos se encontraram uns com os outros. Encontraram suas
identidades como surdos, através do contato com o diferente ser surdo, com a identidade surda,
com a língua. Foi o local onde os surdos aprenderam a enfrentar o preconceito, a desenvolver a
cultura, a língua, a viver entre eles a sensação de ser povo diferente, bem como o local onde
muitos casais se conheceram, dando início a romances. Salienta-se,nas narrações dos surdos, uma
história de aprendizagem coletiva, não a aprendida nas escolas60, mas a que se difundia entre os
surdos da Rua da Praia com o uso da língua de sinais.
Nota-se que, mesmo que houvesse necessidade de esconder a nova língua, havia um início
coletivo de resistência, de cultura e de língua, iniciadas nas salas de aula na ausência dos
professores, nos recreios, banheiros e quartos de dormir. E essa resistência surda nasce em face
de uma história sofrida onde predominava sempre o regime disciplinar do sujeição ao ouvinte,
Sendo que até hoje encontra-se essa resistência.
Realmente os ouvintes submetiam os surdos a uma obrigação de utilizar a língua oral, a
purificar sua língua de acordo com a oral. Igualmente era utilizado o estereótipo contra a língua
dos sinais como menos-valia, preconceito, rejeição, atitudes desprezíveis.
A língua de sinais, para os surdos era o achado surdo, a resistência, a presença de sujeitos
diferentes. Defendiam-se dos estereótipos, e preconceitos, igualmente ocupados em construir
seus códigos lingüísticos, uma espécie de signo de cultura visual, uma língua que se fortalecia para
a transmissão de conhecimentos de forma acessível.
A língua de sinais da capital também foi enriquecida na presença dos surdos “vendedores
de cartelas”61. Eles eram viajantes que percorriam as cidades e quando iam ou retornavam de
encontros com outros surdos, suas comunidades, associações, festas, lutas, ou ainda famílias de
surdos, geralmente obtinham informações sobre o modo diferente de viver, de organizar suas
casas, os novos códigos e novos sinais para enriquecer o vocabulário. Carregadores ambulantes,
eles tiveram papel de destaque no enriquecimento da língua e contribuíram para sua perfeição e
homogeneidade.
Em 1966, foi criada a Escola Especial Concórdia. A luta iniciada pelos alunos surdos fez com
que fosse a primeira escola do Rio Grande do Sul a abrir perspectivas para o uso da língua dos
sinais na educação dos surdos. Este fato transcorreu entre os anos de 1985, com a pesquisa que
59

Instituto Nacionalde Educação de Surdos.
Quadros (1997, p. 22), atesta que havia uma defasagem escolar impedindo o aluno surdo de competir no mercado do trabalho.
61
Estas cartelas eram santinhos com o alfabeto manual. Esses surdos ambulantes que percorriam as cidades possivelmente surgiram da mesma linha
que os “pedintes de esmola”, cujos objetivos visavam uma forma de Estas cartelas eram santinhos com o alfabeto manual. Esses surdos ambulantes
que percorriam as cidades possivelmente surgiram da mesma linha que “pedintes de esmolas”, cujos objetivos visavam uma forma desustento.
60
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deu status de língua, feita por lingüistas norte-americanos62 e a constatação da importância da
mesma para a educação do surdo. Com a abertura do segundo Grau, na escola Concórdia, os
surdos conseguiram seguir para a faculdade, isso trouxe novas possibilidades para o povo surdo.
Após esta escola, iniciou-se um movimento nas outras escolas para o uso da língua de sinais em
educação.
Isso despertou a consciência dos surdos para a importância da língua de sinais e através da
FENEIS resultou a luta da comunidade surda pela oficialização da língua de sinais no Rio Grande do
Sul. Houve um crescimento significativo no número de intérpretes e de cursos de língua de sinais.
Há igualmente os cursos de formação de instrutores e intérpretes, bem como prossegue a luta
para legalizar estas profissões e implantação das mesmas em todos os campos. O que atualmente
se sobressai é a escrita do SignWriting que tira nossa língua do rol das línguas ágrafas.
Depois deste histórico, partimos para a análise dos dados, onde coletamos narrativas de
surdos gaúchos, que contaram suas histórias.
Como já abordamos, tivemos acesso a diversos surdos líderes do Rio Grande do Sul, que
exerceram um papel importante na história dos surdos gaúchos. A partir de narrativas desses
surdos, dividimos nossa pesquisa em algumas categorias. Abordamos neste artigo duas delas:
Política e Recreação.
Abaixo, alguns trechos de narrativas de surdos, que pertencem a categoria Política:
Trecho 1

Trecho 2

Trecho 3

“(...)Em 1995 ou 1996, quando o professor ouvinte de Concórdia era amigo de vereador, até me
apresentou e acabei de contatar com ele. Também junto com o líder surdo de comunidade surda e
outro colega surdo para batalhar as propostas de legenda. Estávamos na Câmara de Vereadores. O
Vereador observou a nossa discussão. Alguns sugerem depoimentos. O colega surdo trouxe a fita com
legenda, vinda da Europa, que mostrou a legenda e com interprete para o vereador. Ele admirou e
interessou na TV.”
“(...) O vereador foi responsável de passeata e explicou esclarecida a proposta de oficialização de LIBRAS
para o prefeito. Eu estava tirando as fotos que nós participamos. O prefeito prometeuque ajuda a lei e
nós continuamos batalha a falta de regulamentação. Depois de anos, finalmente conseguimos a
oficialização de LIBRAS municipal. Eu não esqueço que o vereador foi prioridade para nós e foi criar
semente a política para surdos e salvou na comunidade surda.”
“Os deslocamentos que a política dos surdos no RS estava provocando não tinham outrocaminho senão
realizar a I Conferencia de Direitos Humanos de Surdos do RS. Naquele tempo as forças políticas que
moviam outros grupos afetavam também a nós surdos exigindo que empunhássemos a publico nossas
exigências em nível cultural. Foi o que fizemos. Trabalhamos com grupos e empossemos no papel nossos
Direitos perante a sociedade.”

Podemos perceber a partir dos trechos acima que ,desde antigamente, as comunidades se
mobilizam para reivindicaram seus direitos e a melhoria da qualidade de vida: estudo, trabalho. A
Política surda mobiliza-se para que tenha a oficialização de sua língua, sendo assim reconhecido
um direito à utilização da Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS, e que os interpretem enfim como
uma comunidade lingüística.A pressão é realizada de diferentes formas: congressos, passeatas,
audiências e divulgação.
Segundo, Bastos (1983 ,p. 91): “A mobilização assume a função de desenvolver uma nova
consciência social (...) a identificação dos interesses corresponde uma nova organização de
expressão dos mesmos a utilização de instrumentos efetivos de pressão e luta”.
Assim, percebemos nas falas dos sujeitos um sentimento de união, uma igualdade de
identidade, uma participação de grupo. A maioria dos participantes da foto transmite um bemestar, um tempo pertencente a eles mesmos. Demonstram orgulho por estarem usando um
62

Entre eles Wiliam Stokoe, defendeu a tese da língua de sinais ser incluída no rol das línguas.
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crachá, um status. Há maior afetividade por parte dos mais jovens. Os mais idosos estão
simplesmente “ posando”. Não há diferenciação de trabalho, são todos iguais.
A luta por legendas, por espaço e visualização do ser surdo mostra que essa luta também é
pela construção de uma identidade não só cultural, mas ao mesmo tempo social. De acordo com
Silva(apud Perlin,1998, p.53)“ A cultural ou social é o conjunto dessas características pelas quais os
grupos sociais se definem como grupos:aquilo que eles são, entretanto éinseparável daquilo que
eles não são, daquelas características que os fazem diferentes de outros grupos.” Enfim, as
identidades surdas estão sempre presentes, evidentes ou não em contato com os ouvintes ou
surdos.
Assim, expomos a segunda categoria, que é o Lazer e a Recreação, refletidas através das
falas das sujeitas abaixo:
Trecho 1

Trecho 2

“O presidente da SSRS resolveu fazer uma excursão para Tramandaí, pois os surdos nunca
passeavam, sempre ficavam em Porto Alegre. Alguns surdos não conheciam a praia. Fomos de ônibus
especial. Quando chegamos foi uma emoção. Nós nunca tínhamos visto areia. Ficamos dois dias. Não
lembro onde dormimos, não gosto de inventar histórias ou mentir.
Alguns comiam xis outros iam comer no restaurante. Pagávamos do próprio bolso. Foi um passeio
agradável. O presidente incentivou que os surdos precisavam conhecer outro “mundo””.
“Depois o meu 1º par conseguiu entrar no grupo Show e eu voltei a dançar com ele por causa do
tamanho e danço com ele até hoje. Fizemos varias apresentações, viajávamos muito.
As pessoas me dizem que sou boba, pois não recebo salário, mas eu gosto de dançar e se não gostar
posso desistir. Mas eu nasci gaúcha e sempre procurei aprender a cultura do CTG.
Eu não gostava de chimarrão e minha família também não gosta, mas experimentei e fiquei
apaixonada.”

Percebo, no trecho 1, que este passeio corresponde a mesma situação da colônia de férias de
Capão, pois tinha como objetivo estimular a construção da autonomia do surdo, bem como fortalecer sua
identidade
De acordo com McLaren (1998,p.190) “ A construção de identidades narrativas de libertação deve
posicionar uma ênfase central no significado de diferença.(...) Nesse sentido há o encorajamento das
pessoas oprimidas a construir histórias que dão formato e direção para a prática da esperança e para a luta
por políticas emancipatórias”.
Já no trecho 2, encontramos um depoimento de uma surda que dançava no Centro de
Tradições Gaúchas (CTG). A dança não é própria da cultura surda, mas é da cultura Gaúcha. Uma
afirmação de ser cidadão surdo e gaúcho. Foi único CTG de surdos.
Embora esse tipo de atividade não seja uma política é um preparatório para o crescimento
do sujeito, pois estimulava a autonomia, independência e autoestima, além de propiciar trocas de
diferentes culturas e descoberta de amizades fortalecendo o surdo.
As viagens propiciavam a descoberta das diferentes línguas de sinais existentes, ou melhor,
do regionalismo da Língua de Sinais. Com isto, houve o enriquecimento da cultura.
As descobertas feitas no diferentes lugares, tais como: diferentes escolas de surdos e
comunidades, conhecimento diversos e até conhecer o presidente do Brasil.
Embora as culturas ouvintes e surdas sejam diferentes, é através dela que a sociedade dá
sentido um grupo.
Assim, concordamos com as palavras de Hall(2003,p;135): “ A cultura é a soma das
descrições disponíveis pelas quais as sociedades dão sentido é refletem as suas experiências
comuns e submete-se a todo um trabalho de reformulação”.
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CONCLUSÃO

Em termos objetivos esta pesquisa é um resgate de nosso patrimônio cultural por meio de
narrativas, que são registroscompatíveis com a percepção visual mais aguçada das pessoas surdas.
As narrativas ricas foram expressões de cada participante daquele momento, uma vontade de se
expressar.
A análise das narrativas não foi inflexível, porque em várias narrativas houve dificuldade
em obter informações precisas.Os depoimentos foram respeitados e deles procurou-se o que
havia em comum e que podia ser analisado. Essa análise recorreu aos Estudos Culturais como
subsídio, pois o contexto cultural em que cada imagem foi feita tem influência na sua apreciação
como texto fotográfico.
Ressaltamos que não abordamos aqui todas as categorias presentes na pesquisa.
Decidimos por focar em apenas duas, para que o trabalho permanecesse suscinto.
O enfoque foi na cultura, na construção identitária dos surdos como grupo. Principalmente
a associação não está limitada em sua atuação, a política surda construída nas associações, por
vontade dos próprios surdos e com o seu gerenciamento, não sofre tanto as pressões da família
ouvinte, da clínica reabilitadora ou de alguma linha religiosa ou política externa ao grupo.
Nas categorias vistas percebemos uma grande lacuna em referências teóricas sobre o
esporte, lazer e recreação de e para surdos. Quem sabe aí não se abrem novas possibilidades de
pesquisa a serem feita por mais surdos, com uma visão, ao mesmo tempo, interna, de participante
e externa, de pesquisador?
E por fim, incentivamos mais pesquisas acerca da história dos surdos gaúchos, já que há
escassez de material específico sobre o assunto. Assim, tais memórias narradas não se perderão
no tempo e se tornarão registros históricos, disponíveis para qualquer surdo interessado
futuramente.
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SISTEMATIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS EM LATINO AMERICA
NÉSTOR RAÚL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ63
RESUMO:
O presente artigo tem como objetivo indagar sobre a formação do tradutor/intérprete na história e sobre sua
consolidação como mediador comunicativo entre o binômio língua de sinais e línguas orais. Reflete sobre as
problemáticas de titulação e reconhecimento do tradutor/intérprete como profissional da interpretação, finalizando
com uma proposta de sistematização da práxis interpretativa. Para sua composição, foram utilizadas pesquisas de
campo a traves de questionários que indagavam sobre a experiência profissional de intérpretes de língua de sinais
distribuídas pelo meio virtual. Resalta-se que se trata de um trabalho científico fundamentado nas premissas de
Moreno (1994), Benitez (1994), Famularo (1995), Peter Newmark (1999), Quadros (2003), Burad (2005), Pereira
(2008)

Palavras-Chaves: FORMAÇÃO DE INTÉRPRETE. LÍNGUA DE SINAIS.
INTRODUÇÃO
Através da comunicação o ser humano consegue construir seu mundo, interpretá-lo e
transformá-lo desde a abstração e significação subjetiva que permitirá prepará-lo para um mundo
linguístico e comunicativo.
Todo individuo social precisa expressar suas ideias, emoções e sentimentos, pois, por meio
dos atos de fala acessa ao conhecimento permitindo tornar esse ser em um agente ativo, crítico e
comunicativo em uma comunidade.
Todo individuo nasce com a faculdade de comunicar, mas a mesma herança genética ou os
diversos fatores sociais fazem com que apresentem distúrbios na produção de sons, tornando-se
indispensável a criação de sistemas alternativos de comunicação e para isso, se faz necessário a
participação massiva de pessoas facilitadoras nas mediações comunicativas entre as minorias
linguísticas.
Nas últimas décadas tem ocorrido um aumento da participação de pessoas surdas em
entornos sociais, o tradutor / intérprete de língua de sinais conseguiu converter-se em um agente
participativo nas interações da comunidade surda, pois é ele o responsável em mediar entre duas
comunidades linguísticas, permitindo o encontro cultural, educativo e social entre pares que
exigem dele uma maior preparação profissional, pois as novas demandas de usuários e de
contextos comunicativos fazem com que a cada dia deva enfrentar novos desafios linguísticos,
pragmáticos, discursivos e metalinguísticos.
Este trabalho indaga sobre a formação do tradutor/intérprete de língua de sinais na
história refletindo sobre os cenários de consolidação e de participação deste individuo, assim
como as principais formas de atuação e de reconhecimento social.
Por ultimo, se cria uma proposta de formação desde uma perspectiva das ajudas
tecnológicas e dos cursos de formação a distância para assim contribuir na preparação idônea de
profissionais da interpretação, minimizando as barreiras de atenção, acesso e participação dos
membros interessados, pois os recursos mediáticos contribuíram na diminuição de custos de
deslocação e ao mesmo tempo, amplia a cobertura e interação entre pares.
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APROXIMAÇÃO DA FORMAÇÃO DO TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS NA
HISTÓRIA.
Historiadores concordam que a tradução é uma prática oriunda nos dias de esplendor da
civilização egípcia, sendo os hieroglíficos as primeiras formas de escrita da civilização que
possuíam sentido e concordância lexical. Acredita-se que a escrita por hieroglíficos começou a ser
usada 3.000 A.C, aproximadamente na mesma época da origem da escrita cuneiforme em
Mesopotâmia.
As primeiras traduções registradas na história foram da Bíblia, traduzidas do hebreu ao
grego a 72 sábios, versão conhecida na história como “Alexandria, versão dos 70 ou Septuaginta”.
No século II d. C traduziu-se do grego ao latim (Antigo e novo Testamento), Vetus Latina.
Nos séculos IX e X em Bagdá muitos trabalhos feitos pelos gregos em áreas da ciência e a
filosofia foram traduzidos ao árabe.
A escola de Toledo realizou várias traduções do árabe ao latim para, posteriormente,
serem traduzidas ao espanhol contribuindo ao desenvolvimento científico e tecnológico na época
do renascimento europeu
Os monastérios, concílios e sinagogas converteram-se no lugar predileto para o encontro
de línguas, já que estes cenários congregavam-se vários cristãos para desenvolverem sua
formação teológica, moral e cristã.
Por consequência do poder Eclesiastes nesta época, e pela necessidade de exploração,
conquista e colonização de novos povos, a tradução escrita como a oral ganhou silenciosamente
um espaço e uma conquista social, pois eram por intermédio de uma pessoa mediadora que se
consolidavam as relações mercantis, diplomáticas e ações militares.
Ainda citado por AP | PORTUGAL (2012), nesse período:
“ (...) Cristóvão Colombo constatou que o seu intérprete de árabe e hebreu de pouco lhe
serviu para comunicar com os índios. Consequentemente, e após essa primeira viagem, ele
decide capturar alguns índios e ensinar-lhes o espanhol para que lhe pudessem ser úteis
como intérpretes na expedição seguinte. O mesmo aconteceu com espanhóis que estiveram
presos pelos índios e que aprenderam a língua e os costumes deles, servindo depois
também de intérpretes.”

É importante salientar que nos antigos monastérios, futuros sacerdotes deviam cumprir
votos de silencio consolidando sistemas de comunicação não verbais que funcionavam para
expressar ideais simples e de pouca complexidade linguística.
Passados os anos e dados os avanços na constituição de sociedade, a população mundial
começou a tomar espaço em contextos políticos, educativos, sociais, religiosos, entre outros,
permitindo o encontro permanente entre nações, culturas e povos linguístico que afiançam e
consolidam novas perspectivas de tradução e interpretação, pois, cada novo cenário tinha suas
peculiaridades e particularidades linguísticas. Igualmente, pelo aumento de participação de países
em encontros internacionais e as intervenções deles, a tecnicidade e o aprimoramento nas
técnicas de tradução e interpretação foram capturando a atenção de pessoas interessadas, que
posteriormente construiriam os estudos da tradução.
Concernente ao tradutor/ intérprete de língua de sinas, existem vários autores que
convergem suas ideais em que este individuo surgiu na historia como um agente voluntario que
era guiado pela vocação de ajuda e de “consideração” pela carência da falta de audição, sendo a
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maioria deles membros familiares. Aos poucos e pelas consequências do Congresso de Milão64 a
educação de surdos foi hegemonizada pelas grandes massas interrompendo a consideração de
pessoas que mediatizaram a comunicação, pois obrigando aos surdos a falar não foi necessário ter
um mediador comunicativo nas intervenções e participações dos surdos.
Segundo Paz (2012), apud Pereira (2008) Afirma que:
“(...). Historicamente não é possível rastrear o exato momento em que os intérpretes
começaram a atuar, mas é plausível imaginar que desde que povos de diferentes línguas
mantiveram contato houve, também, a necessidade de intérpretes. No caso das pessoas
surdas, existem hipóteses de que a interpretação surgiu no meio familiar foi, aos poucos, se
estendendo aos professores de crianças surdas e ao âmbito religioso. Com o passar do
tempo, o fortalecimento dos movimentos sociais e políticos das comunidades surdas e o
reconhecimento legal das línguas de sinais surgiu, finalmente, o ILS profissional.” (Pereira,
2008, p. 138)

Nos últimos anos e graças ao reconhecimento da língua de sinais por decretos e leis, foram
intensificados os movimentos sociais em prol das pessoas surdas, ampliando seu cenário de
participação tais como igrejas, escolas, na política, em eventos socioculturais, requerendo
constantemente a formação de novas pessoas idôneas para trabalhar com a comunidade.
Na tentativa do reconhecimento da língua de sinas, universidades, associações e
federações de surdos nos diversos países têm criado cursos básicos e intermediários de língua,
sendo a maioria das vezes um ensino dirigido ao aprendizado de vocabulário e nos finais dos
módulos o ensino da etimologia da surdez e da cultura surda.
Estudos demostram que nos últimos anos a porcentagem de participantes nos cursos de
formação em língua de sinais tem aumentado, pois a mesma necessidade de comunicar e de
garantir o acesso da informação de todos para todos faz com que muitas empresas, universidades
e colégios realizem jornadas de capacitações de forma gratuita, indicando que a maioria de alunos
novos matriculados nunca tiveram contato prévio com a comunidade, criando falsas expectativas
de concluir estes cursos e obter um título de “Tradutor/ Intérprete” em uma língua mergulhada só
em poucos meses de ensino.
Do mesmo modo, a massiva emancipação da igreja e os novos ideais do fim do mundo leva
a muitas pessoas a mudarem seu pensamento na procura de uma integridade moral e espiritual,
convidando a participar nestes cenários pessoas conhecedoras da língua de sinais que traz como
consequência a participação da comunidade surda e ao mesmo tempo o interesse por novos
adeptos em contribuir na evangelização dos novos membros, produzindo sim a multiplicação de
pessoas que se comunicam em língua de sinais, mas desconhecedores das praticas tradutórias e
interpretativas, pois é importante ressaltar que uma pessoa comunica suas ideias com base no
conhecimento da mesma, quer dizer, constrói seu discurso usando a terminologia que ele mesmo
sabe, logrando comunicar seu interesse, mas não a totalidade dos seus pensamentos. Além disso,
conhecer uma língua e ser usuário da mesma não garante a condição de facilitador linguístico ou
de tradutor/intérprete, já que segundo Padilla Benitez (1994)
“La interpretación es un proceso cognitivo mediante el que un texto hablado o señado, es
recebido em uma lengua de partida, es desverbalizado, - liberado de su soporte linguísticoy reconstruído en la lengua de llegada, em el que la agilidad mental de intérprete adquiere
una importancia fundamental. Se coincide con el autor de afirmar que el interprete necesita
64

O Congresso de Milão realizado em 1888 decidiu pela maioria de votos o Oralismo como sistema prioritário na comunicação e nos processos
educativos das pessoas surdas, evocando qualquer avanço na comunicação não fono-articulatória (Atualmente é reconhecido como língua de sinas,
ou língua gestual no caso de Portugal)
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de aprender a controlar, almacenar, rechazar recuperar y transferir la información recibida
en una lengua de partida mientras transforma el mensaje en una lengua término y controla
el feedback de su propia extensión”

Na visão de Rosana Famularo (1995),
“El intérprete es un mediador en la comunicación entre personas que se expresan mediante
distintos códigos linguísticos, construyendo este acto un foco donde convergen um servicio
– la interpretación, donde existe la ley de la oferta y de la demanda – los usuarios del
mismo- las personas sordas y oyentes – y los proveedores de esse servicio- los intérpretes-.
Así, la interpretación en lengua de señas – cultura sorda/lengua hablada- cultura oyente y
viceversa, es un acto de comunicación atípico, en el que el intérprete se caracteriza por
conocer dos lenguas y dos culturas”

Acrescenta-se a isso a definição de Quadros (2003) que o intérprete é “uma pessoa que
interpreta de uma língua (língua fonte) para outra (língua Alvo) o que foi dito”
Progressivamente as universidades começam seus primeiros avanços no ensino da língua
de sinais incluindo na sua grade curricular disciplinas instrumentais que objetivam satisfazer a
necessidade de comunicar, tendo nos seus conteúdos primeiras aproximações de uma experiência
comunicativa, pois a carga horária muitas vezes é menor em comparação das disciplinas
obrigatórias e a frequência semanal de aulas se reduz a um ou dois dias na semana. Além disso, os
conteúdos programáticos esquecem que o mundo da surdez compreende mais que um olhar
antropológico do surdo, uma visão geral de ser surdo, pois os cursos são centralizados no
aprendizado de sinais e na definição conceitos como: pessoa surda, pessoa deficiente auditiva,
cultura surda ignorando que o surdo também é um ser integro que possui uma vida biológica,
psicológica, sexual, moral, social, ente outros.
Esquece-se também que para ser efetiva a participação e a inclusão de uma pessoa surda
na sociedade do século XXI existe um grupo de envolvidos nesse mundo. Nas discussões ao
interior da academia se reduzem ás configurações de mãos e à produção de algumas ideais do
mundo ouvinte em língua de sinais. Fala-se do intérprete como uma pessoa que facilita a
aproximação entre surdos ouvintes e o salvador de barreiras comunicativas, enquanto conhecedor
de signos e códigos linguísticos viso-espaciais, não levando em consideração que o intérprete além
de ser esse mediador é um ser humano que tem vivências, sentimentos e emoções e que na hora
de prestação dos seus serviços deve ter uma ética profissional, mantendo sempre uma
neutralidade, confidencialidade e uma transparência no encontro de duas realidades e culturas
linguísticas.
Além disso, ignora-se que a formação do tradutor/intérprete além do conhecimento em
língua, precisa desenvolver habilidades cognitivas, psicológicas, pragmáticas, semânticas,
metalinguísticas, assim como operações mentais tais como concentração memória, atenção,
motivação. Questão que será aprofundada no seguinte tópico
Outra problemática observada é a carência de programas específicos que enfatizem no ato
de tradução e interpretação em língua de sinas, já que são quase inexistentes ou usam sempre as
traduções de línguas orais e muitas pessoas conhecem as classes, os tipos, as formas e as facetas
da interpretação no mesmo ato. Várias vezes são implementadas por eles com desconhecimento
da sua existência, pois a mesma sociedade incentiva que a interpretação se reduz à práxis
comunicativa invisibilizando sua tecnicidade e seus métodos.
Tudo isto faz que a formação do sujeito tradutor/intérprete de língua de sinais seja de
caráter instrumental e que responda as necessidades do mercado global, fazendo que a maioria
deles sejam conhecedores da língua de sinas por participar nos cursos ofertados pelas federações,
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associações de surdos ou pelo ministério da educação, ou como foi mencionado anteriormente,
aprenderam a língua de sinais ao interior das igrejas, universidades ou pelo convivo com pessoas
surdas, no caso de familiares ou nas uniões afetivo-sentimentais entre surdo e ouvinte. Já a
profissionalização ou melhoramento do seu labor é produzida pela motivação intrínseca de ajudar
e coadjuvar os processos de participação das pessoas surdas e/ou de ser inserido no mercado
laboral, pois vários deles realizam estudos complementares sobre linguística, cultura surda ou
participam em grupos de pesquisa voltadas a esta temática. Salienta-se que em vários países
latino-americanos os intérpretes de língua de sinais tem concluído só o ensino médio e uma pouca
proporção de intérpretes tenham ensino superior formados em cursos de outras áreas, uma vez
que recentemente cursos de Bacharel em Letras com habilitação em língua de sinais ocorreram
em países como o Brasil (a primeira turma de graduados acontecerá no mês de Julho de 2012) e
no caso da Argentina o curso “Técnico em formação de intérpretes de língua de sinais argentinos,
surdos e hipoacúsicos” criado pela resolução Nº 1017/08. Em países como Colômbia e Venezuela
se está viabilizando a possibilidade de criar cursos de graduação ou pós-graduação de intérprete
de língua de sinais, mas até a presente data não se tem concretizado esta ideia.
Além disso, e pela falta de cursos profissionais, como foi mencionado anteriormente, uma
solução frente à emergência de cobrir a demanda de tradutores/intérpretes os ministérios da
educação em parceria com as federações nacionais de surdos criaram formatos de avaliação ou
proficiências em língua de sinais que se baseiam na observação sistêmica da produção imediata
do intérprete, e como toda prova é feita uma única vez, desconsiderando fatores emocionais,
físicos e psicológicos que possua o sujeito avaliado nesse instante, como os fatores contextuais
que possam afetar direta ou indiretamente o desenvolvimento do sujeito. Além disso, não se leva
em consideração os fatores de nervosismo e intimidação produzida pela continua observância e
em muitos casos pelos meios audiovisuais usados para a prova. (Na maioria destas provas, se
realiza um segmento visual por meio de filmagens que condicionam a real atuação do
tradutor/intérprete).
Em outras circunstâncias, pela carência de reconhecimento social do tradutor/intérprete
como profissional, (embora existam leis que falem sobre a importância do intérprete nos
processos de inclusão socioeducativa) entendido este termo como um sujeito que passa por uma
universidade e destinam quatro o cinco anos da sua vida para formar-se como tal, faz com que
muitos dos envolvidos concebam a prática de tradução e interpretação como uma atividade
alternativa na sua vida, ou como um mecanismo de segurar um emprego com prestações de leis
e/ou carteira assinada.
Embora o intérprete tenha um campo de atuação, ainda falta consolidar as práticas do
mesmo e o reconhecimento social como um ser profissional da tradução/interpretação de línguas
viso-espaciais, pois como foi visto anteriormente, se reduz a uma participação de mão de obra
capaz de diminuir as barreiras de comunicação, mas que deve lutar pela qualidade na prestação
dos seus serviços, trabalhando concomitante da formação idônea tanto na língua de sinais como a
língua oral usada no país de origem, como também o aprimoramento de habilidades cognitivas,
linguísticas, psicológicas e sociais, pois reconhecendo que a interpretação vá além de transmitir
códigos linguísticos se poderá conquistar novos espaços político-sociais.
COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS PELOS TRADUTORES/INTÉRPRETES DE LÍNGUA DE SINAIS
“La interpretación profesional en cualquier lengua, es una disciplina relativamente reciente y
aún no está ampliamente reconocida la idea de que todas las lenguas del mundo
tienen el mismo valor e importancia, de que todos los seres humanos tienen
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derecho a usar su priopio idioma sea nacional o minoritário”
Peter Newmark (1999)

Toda pessoa que trabalha como mediador cultural e linguístico deve incorporar
conhecimentos específicos que lhe permitam melhorar sua prática profissional e suas
competências, pois como o define Viviana Burad (2006) “La interpretacion presenta uma
característica bipolar o bidireccional y es mucho más que saber conversar fluidamente en las dos
lenguas ya que la tarea del intérprete consiste, como sostiene Laura Bertone (1989), en encontrar
la equivalência en la diferencia y en conectar dos mundos separados”
Tomando como referência o trabalho dos intérpretes da Língua Colombiana de sinais e
modelos linguísticos em contextos educativos (2004) documento elaborado pela secretaria de
Educação e a Prefeitura de Bogotá - Colômbia salienta-se que “el intérprete, como vehiculo
comunicativo entre usuarios de lenguas diferentes debe poseer una serie de competencias, que de
acuerdo a autores como Famularo (1995) y Berruto Apud Moreno (1994) se pueden agrupar de la
siguiente manera”

Tabela I. Competências necessárias do Intérprete de língua de Sinais
Fonte: Secretaria de Educación (2004) Bogotá Colombia. Interpretes de la lengua de señas Colombiana LSC y Modelos
linguísticos en contextos educativos.

A formação de Tradutores/Intérpretes deve incluir temas relacionados ao afinamento e
potencialização das competências, habilidades e operações mentais, pois só assim se poderão
constituir sujeitos profissionais íntegros e idôneos capazes de trabalhar com uma comunidade
linguística e cultural diferenciada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Tudo processo de formação deve partir de uma motivação por melhorar suas
potencialidades, pois só poderá ser efetiva quando o sujeito reconhece que tem uma falência que
deve ser aprimorada ou fortalecida, só assim se logrará uma transformação de índole subjetiva
que será refletida no ato social durante sua posta em cena.
Assim como existe uma necessidade de formar tradutores/intérpretes, precisa-se levar em
consideração o uso do serviço de interpretação por parte dos usuários surdos, pois muitos deles
desconhecem o profissionalismo do seu mediador e em varias ocasiões existe uma desintegração
ou desligamento comunicativo tentando medir forças e conhecimentos.
É necessário reconhecer que o Tradutor/Intérprete trabalha para uma sociedade e para
isso toda pessoa que exerça esta profissão deve nortear seu quefazer com decisões éticas e morais
que contribuam na conscientização e na união entre ouvintes e surdos, pois se cada um luta pelos
seus interesses, toda tentativa de melhoramento será em vão.
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PROCESO Y DESARROLLO DEL BILINGUISMO EN COLOMBIA
LUIS EDUARDO PASCAGAZA ORTIZ65
RESUMEN:
El presente artículo retoma cuestiones históricas de la educación del sordo abortando temáticas como el bilingüismo y
la educación bilingüe en el contexto colombiano, retomando autores como Gros, Tovar, Tauli quienes esclarecen
temáticas. El presente artículo tiene como objetivo identificar las contribuciones del bilingüismo en la educación de
personas sordas en Colombia. Su énfasis se centra en la praxis de la educación bilingüe y la participación de la
comunidad sorda en procesos de transformación de modelos educativos direccionadas para personas con limitación
auditiva. Es muy importante compartir con ustedes, las diversas experiencias en Colombia en cuanto a la creación,
divulgación y praxis del bilingüismo, la educación bilingüe, persona bilingüe que se realizo y está realizando
continuamente a través de proyectos e investigaciones en las diferentes instituciones educativas y con la secretaria
de educación. También el como trabajan los interpretes dentro de los diferentes contextos, los modelos lingüísticos y
la lengua de señas colombianas. Con el fin de que conozcan nuestros avances positivos y que lo pongan en práctica
para una mejor calidad de vida académica.

Palabras claves: bilingüismo, pedagogía, persona sorda, docente.
INTRODUCCION
En 1924 No parecen existir pruebas de la presencia de comunidades de Sordos entre los
indígenas antes del inicio de la conquista y colonización europea. Tampoco hay información sobre
el vínculo entre las lenguas de señas existentes en Europa (particularmente en España) durante la
colonia y las personas Sordas que debieron vivir en Colombia durante este período. No se puede
descartar, sin embargo, que hubieran existido algunos sistemas de señas en nuestro país antes del
arribo de los españoles, ni que personas usuarias de lenguas de señas hubieran llegado entre
quienes habitaban las colonias; tampoco se puede descartar que en las ciudades más grandes se
hubieran generado códigos señados restringidos entre los habitantes Sordos que luego habrían
evolucionado hacia lo que es actualmente la LSC.
Las informaciones disponibles sugieren que en el origen de la LSC jugó un papel
determinante la comunidad de niños Sordos que se formó tras la fundación, en 1924, del
internado católico bogotano de Nuestra Señora de La Sabiduría. A pesar de su orientación oralista,
este internado habría constituido un espacio idóneo para que un colectivo de Sordos pudiera
congregarse y desarrollara el germen de una lengua de señas. Según el testimonio de una anciana
de Cali, las propias religiosas conocían una lengua de señas, al parecer la lengua de señas francesa
(LSF), que pudo haber influenciado también este código. Reseña de: OVIEDO, Alejandro (2001).
"Sobre lingüística, lenguas de señas y este libro". En: OVIEDO, Alejandro. Apuntes para una
gramática de la lengua de señas colombiana. Cali: Universidad del Valle, Instituto Nacional para
Sordos - INSOR.
En 1996 y gracias a la ley 324 del 22 de Octubre, se reconoce la LSC como Disposiciones
que garantizan la inclusión del lenguaje de señas para los sordos en los medios de comunicación y
apoyos a la educación, después de dicha ley se comienza el proceso de integración entre personas
sordas y oyentes en las diferentes instituciones educativas donde ya con la presencia en un
interprete en el que se sentaba junto al docente oyente de diferentes aéreas para realizar la dicha
interpretación.

65

Maestrando da Universidad Santo Tomas – Bogotá/Colômbia
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A partir de este año, y gracias a dicha ley, la educación de personas sordas colombianas
comienza a direccionar su praxis centralizando su pedagogía en el fortalecimiento de los procesos
comunicativos tanto al interior de la comunidad sorda, como en la interacción con la sociedad.
Desde que comenzaron a direccionar su pedagogía empezaron a construir más
instituciones educativas en los diferentes departamentos en el que cada uno construía su propia
metodología haciendo énfasis para el aprendizaje continuo. Durante ese periodo de tiempo surge
la vis agrafia donde enseñan la lengua de señas escrita para así poder dominar más a delante el
español escrito, y muchas instituciones más.
Después de ese periodo, el año 2009 el instituto nacional para sordos INSOR surge una
nueva propuesta del bilingüismo, ya que era una institución educativa que atendía solo a la
población sorda, basado en eso realizaba sus praxis, investigaciones, estudios, análisis dentro la
misma institución y fuera de ella comprobando si el bilingüismo se puede realizar a las personas
sordas, al mismo tiempo en varias instituciones que contaba solo con docentes oyentes e
interpretes no se veía a los alumnos sordos un avance en su conocimiento académico debido ala
falta de una buena comunicación de lengua de señas, ya que no se entendía, o que el interprete
manejaba algunas señas diferentes, también muchos jóvenes sordos que ingresaban a la escuela
tenia mucha dificulta en la comunicación con sus compañeros sordos, presentando diversas causas
como: padres oyentes de hijos sordos, padres sordos e hijos sordos que no tenia contacto con la
comunidad, etc. todo eso se vio la necesidad de contratar un modelo lingüístico, por consiguiente
se crea el dicho decreto 366, articulo 5 del año 200966.
Según Federación Nacional de Sordos de Colombia FENASCOL, “El Modelo lingüístico tiene
entre otras funciones, servir de apoyo al Docente de Aula, y a su vez este tiene la responsabilidad
de ofrecer una orientación continua en las situaciones que lo ameriten. La comunicación, la
cooperación y la planeación de un trabajo conjunto y un apoyo mutuo entre estos dos actores son
fundamentales y se constituyen en factores determinantes para el cumplimiento de su labor.
El instituto nacional para sordos INSOR Creo el perfil adecuado para las personas que
quiera desempeñarse como modelo lingüísticos: “deben ser personas sordas competentes de la
LSC que demuestren habilidades comunicativas en su interacción con otras personas de la
comunidad educativa, y que sirvan de manera intencional y no intencional, como modelos para
que los estudiantes sordos adquieran la LSC, reafirmen sus identidades y sentido de pertenencia a
dos grupos de habla diferentes, a la vez que construyen una imagen sana de si mismos.” “las
personas sordas que se involucren en el desarrollo de alguna de las alternativas educativas en las
que la LSC sea la lengua que vehiculice el proceso, deberán ser adultos usuarios competentes de la
LSC, que utilicen esta lengua cotidianamente y que hayan desarrollado procesos de identidad y
pertenecía a un grupo comunitario; deben ser personas que expresen su interés por los procesos
educativos en los que van a participar como modelos lingüísticos; acrediten niveles de educación
formal y que ellos mismos manifiesten deseo y compromiso de superación personal, social y
educativa.
El instituto nacional para sordos INSOR también se crea las Funciones del modelo lingüístico:

66

Decreto 366 de 2009 ART 5o. ATENCIÓN A ESTUDIANTES SORDOS USUARIOS DE LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA (LSC). Para la
prestación del servicio educativo en preescolar y básica primaria a los estudiantes sordos usuarios de LSC se requiere docentes de nivel y de grado
que sean bilingües en el uso de la misma, así como también modelos lingüísticos y culturales. Para los grados de secundaria y media, se requiere,
además de los docentes de área, el docente de castellano como segunda lengua, intérpretes de LSC, modelos lingüísticos y culturales, los apoyos
técnicos, visuales y didácticos pertinentes. El modelo lingüístico y cultural debe ser una persona usuaria nativa de la LSC, que haya culminado por
lo menos la educación básica secundaria.
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1. FUNCIONES LINGUISTICO-COMUNICATIVAS
Las funciones lingüísticas - comunicativas son aquellas que están relacionadas con la adquisición y
aprendizaje de la lengua dentro de procesos comunicativos contextualizados y regulados por los
miembros de una comunidad.
 Promover la adquisición y uso social de la LSC de los estudiantes sordos.
 Enseñar la LSC en ambientes de interacción con los padres y profesores oyentes, en
coherencia con la propuesta educativa.
 Promover en los estudiantes sordos una actitud positiva hacia la lengua de la mayoría el
español.
 Contribuir con sus aportes y experiencias a la comprensión, por parte de los estudiantes
sordos, de las actividades pedagógicas programadas por el docente.
 Planear y desarrollar actividades significativas que contribuyan a la adquisición, uso y
cualificación de la LSC por parte de los estudiantes.
2. FUNCIONES SOCIO – COMUNITARIAS
Las funciones socio - comunitarias hacen referencia a la gestión y participación de los modelos
lingüísticos dentro de la comunidad educativa y con la comunidad externa a la institución,
incluyendo a los grupos y asociaciones de personas sordas.
 Mantener abiertos canales de información permanente entre la comunidad educativa y la
comunidad sorda local y/o nacional.
 Mantenerse informado e informar a los estudiantes sordos sobre todo lo relacionado con
las actividades sociales de la institución educativa en la que se encuentre.
 Servir de apoyo en la labor de orientación a los padres sobre procesos comunicativos con
sus hijos
 Conocer, cumplir, promover y hacer cumplir los reglamentos institucionales (manual de
convivencia; gobierno escolar) de la institución educativa.
Para finalizar los Modelos lingüísticos que son aquellas personas sordas que han terminado su
bachillerato, que son usuarios nativos y fluidos de la LSC en el que ellos trabajan en conjunto con
los docentes oyentes en una misma aula desde básica primaria hasta bachillerato para sordos con
estudiantes oyentes que tiene las diversas funciones y responsabilidades especificas como
modelar la LSC.
Después de un periodo de la creación la lengua de señas, modelos lingüísticos,
contratación de intérpretes, instituciones educativas para sordos, aprobación y divulgación de las
respectivas leyes, se vio muchísimos avances, la comunicación en la lengua de señas de los
estudiantes sordos a sus compañeros, docentes, interpretes es fluida y entendible, miles de sordos
con la necesidad de continuar sus estudios académicos. Todo esta bien hasta ahora, surge la
pregunta ¿los estudiantes sordos por consiguiente aprenderán el español escrito? Esa pregunta
surge debido a que en un principio se enseñaba la lengua castellana escrita como primer idioma a
los niños y jóvenes sordos pero no lograron aprender y la lengua de señas siendo su primera
lengua no era entendible. Por eso tomaron el partido de enseñarle como primera lengua que es la
lengua de señas, con la ayuda de los modelos lingüísticos lograron muy bien el aprendizaje de ello.
Ahora por consiguiente se enseñara el español escrito, de acuerdo a eso surge la palabra
BILINGUISMO, “una situación propia de toda persona sorda al estar en permanente contacto en
su vida cotidiana con dos lenguas, la lengua de señas por ser su primera lengua y el castellano al
ser la lengua que usa la mayoría. Independientemente de que los sordos tengan o no algún grado
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de competencia frente al castellano, esta lengua está presente en su forma escrita y hablada en
una buena proporción de las interacciones que este sostiene en la vida diaria. Estas dos lenguas
son diferentes, no solo por la forma como se producen, sino porque su gramática es
independiente una de la otra. La lengua de señas colombiana se realiza en el espacio, haciendo
uso de las manos, la expresión facial y corporal y siguiendo una organización fonológica,
morfosintáctica, semántica y pragmática que le es propia. El castellano es una lengua auditivovocal, que se realiza a través de los órganos fono articuladores y cuya estructura gramatical ha
sido descrita ampliamente”. (INSOR, Pág. 12. 2006)
Aparte de las instituciones educativas, existen universidades privadas y distritales abrieron
puertas para aquellas personas sordas que desean continuar con sus estudios, muchos estudiantes
sordos que al culminar su bachillerato logran entrar a estudiar su carrera preferida, hoy en día
muchos sordos ya son licenciados, hay una psicóloga y en el que uno de ellos están continuando
sus estudios de posgrados. Licenciados graduados entran en su ámbito laboral ya no se requiere
de interpretes en caso de que el aula es solo para sordos, si es un aula integrada, se requiere un
interprete para que traduzca la lengua de señas al español. Como vemos el cambio de roles y
pedagogías es muy importante ya que posibilita el desarrollo de la educación bilingüe para sordos.
puesto que “ la pedagogía ocupa un lugar fundamental en la Educación Bilingüe Bicultural para
sordos (EBBS) de los sordos, en tanto su praxis permite describir, comprender, problematizar,
interpretar y proyectar el acto educativo en coherencia con los antecedentes y el horizonte
histórico social del individuo, su comunidad y la sociedad” 67
De lo anterior después de varias investigaciones, proyectos, estudios, el instituto nacional
para sordo INSOR se publico varios libros con la aprobación de la secretaria de educación ya que si
vio muchos avances en cuanto a la comunicación en señas y en español de las personas sordas.
El gobierno colombiano y en especial el ministerio de educación reconoce la importancia del
fortalecimiento de las habilidades comunicativas del sujeto sordo, partiendo de la formación
integrada de la primera y segunda lengua (LSC y español lecto-escrito respectivamente) por medio
de estrategias pedagógicas que incentivan la introyeccion, proyección y comprensión de nuevos
conocimientos de la lengua, puesto que GROS JEAN afirma que :
“tener contacto desde una edad temprana con dos lenguas ofrecerá al niño muchos mas recursos que tenerlo
con una sola lengua, cualquiera que sea su futuro y cualquiera que sea el mundo en el que elegirá vivir (en
ocasiones solo uno de ellos): nadie se arrepiente de saber varias lenguas, pero si lo hace de no saber
demasiadas, sobre todo si el propio desarrollo esta en juego. El niño sordo deberá tener el derecho a crecer
bilingüe y es nuestra responsabilidad ayudarle en ello”

En la actualidad y gracias a los diversos resultados de investigaciones centralizadas en la
persona sorda, educación del sordo y bilingüismo, Colombia ha podido realizar diversos aportes y
convenios internacionales con el fin de contribuir en la información y divulgación de estrategias
pedagógicas que afiancen la práctica educativa de países como Ecuador, en ese encuentro
participaron el vicepresidente del Ecuador, quien es una persona en condición de discapacidad
física y está muy interesado en apoyar en sector de la discapacidad; y el vicepresidente de
Colombia, para establecer acuerdos bilaterales donde los gobiernos de Colombia y Ecuador a
través de sus experiencias en buenas prácticas colaborarán conjuntamente para mejorar sus
acciones. los vicepresidentes procedieron a la firma de los acuerdos de cooperación entre ambos
países, por lo que nuestra participación fue sumamente importante. Conversó sobre la necesidad

67

EDUCACION BILINGÜE OARA SORDOS, Etapa Escolar, orientaciones pedagógicas, edición 2006, pag 17
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de fortalecer la formación de intérpretes y la inclusión de servicios de interpretación en la
educación desde el bachillerato hasta la universidad.
El gobierno del Ecuador apoyará esta iniciativa de FENASCOL, INSOR y FENASEC para el
fortalecimiento de la comunidad sorda ecuatoriana. Para acordar y organizar este proceso DE
COOPERACIÓN nos reuniremos con el INSOR. En esta reunión donde también participó el INSOR se
debatió acerca del futuro y los problemas actuales de la educación para personas sordas en
Ecuador y el apoyo que se brindará en este tema. Para todo esto es importante el trabajo
articulado entre FENASCOL y el INSOR, y teniendo en cuenta que existe voluntad de apoyo por
parte del vicepresidente de Ecuador en el proceso.
También en Venezuela y a su vez, por medio del Instituto Nacional del Sordo (INSOR)
mejorar su cobertura frente a la capacitación, evaluación de institutos educativos y laborales que
trabajan con personas con limitación auditiva.
A su vez, y por consecuencia de la interacción entre sordo – oyente se evidencia cambios
significativos en procesos comunicativos y lingüísticos que incentivan la consolidación de grupos
de estudios pioneros en la construcción y resignificación de la lengua de señas, lo cuales, mediante
teorías de planeación lingüística68 y por medio de la reflexión crítica de la creación de nuevas
señas retoman ideas propuestas por LIONEL ANTONIO TOVAR quien propone que a la hora de
crear nuevas señas tenga sus procedimientos correctos, usando el análisis del significado de la
palabra e indagar el porque de su configuración, su orientación, su localización y su movimiento,
aportando a la comprensión e introyección de ese nuevo vocabulario y respetando los parámetros
básicos de la lengua de señas como el señor Alejandro Oviedo Palomares que es lingüista, posee
amplia trayectoria y experiencia en la investigación en la lengua de señas y la cultura sorda.
Es importante tener en cuenta la teoría del instrumentalismo (TAULI, 1968; Haugen, 1971)”
lengua es una herramienta o instrumento que puede ser evaluada, modificada, regulada o
mejorada. En este caso, basta entonces con que los planificadores tengan bien claros cuales son
sus objetivos y con que implementen los mecanismos adecuados para conseguir los resultados
que se proponen”
Los resultados obtenidos por los Sordos que en este momento se encuentran culminado o
ejerciendo su carrera* son la clara evidencia de la gran capacidad que tenemos cuando contamos
con las herramientas comunicativas necesarias para establecer una relación con nuestro entorno
permitiéndonos comprender el mundo en muchos aspectos como lo son el poético, literario,
filosófico y científico entre otros haciendo uso de un vocabulario tanto básico como estructurado
por medio del cual se puede acceder a realizar operaciones que van de lo abstracto a lo concreto o
de lo general a lo particular aportando una calidad de vida mucho más apropiada socialmente
hablando.
Actualmente se sigue continuamente analizando las señas, la creación, la modificación y/o
suprimir.
CONCLUSION
En muy importante resaltar el bilingüismo ya que es una herramienta que ayuda para la
buena interacción con las diferentes comunidades, eliminando barreras de comunicación con las
diferentes personas en el ámbito educativo, social, laboral, cultural , y como base fundamental es
la adquisición de la primera lengua que es la lengua de señas y por consiguiente el español como
segunda lengua para perdiendo que las personas sordas interactúen en ámbitos sociales, políticos,

68

Planeación lingüística y contexto social, lenguaje #25 ,septiembre 1997, pag,8- Lionel Tovar, universidad del valle, colombia
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académicos entre otros generando nuevos conocimientos educativos y social, que afianzan la
participación como ciudadano colombiano.
El bilingüismo do resultado a muchas instituciones educativas, maestros, comunidad,
padres y es a través de todo un proceso en el que se vio necesario de pasar por varias etapas,
varios estudios e investigaciones junto con otros autores de diversos países quienes dieron a
conocer que el bilingüismo. hora surge una nueva problemática que es la creación de señas, se
han encontrado respuestas positivas sin embargo se están realizando continuamente las diversas
investigaciones, análisis, talleres, debates, conferencias, etc. en busca de una mejor calidad de
comunicación de las personas sordas en diferentes ámbitos educativos, social, laboral.
Es importante el bilingüismo en la educación del sordo colombiano porque se vive en un
mundo de mayoría de oyentes donde se ve la necesidad e interactuarse, y no estar dependiéndose
de toda la vida de un interprete cosas muy sencillas como ir a una tienda, gracias al bilingüismo se
puede comunicar con las personas oyentes asi sea en papel y lápiz pero se tiene encuentra la
capacidad de entender y el aprendizaje del español escrito. de lo mas mínimo a lo mas grande e
importante es el ámbito universitario donde se interactuaran con muchas personas oyentes, para
conocer, hacer amigos salir a una fiesta y no estar cargando en el bolsillo el interprete. ser
personas independientes.
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A LEI DE LIBRAS DESMASCARADA NA EDUCAÇÃO DE SURDOS
CLOVIS BATISTA DE SOUZA69
RESUMO:
A educação dos surdos vem sendo consolidada no Brasil através de Leis e Decretos Federais, que ao longo dos anos
vem sendo trilhados por meio das lutas e dos movimentos dos surdos. O presente artigo, cuja pesquisa é de cunho
bibliográfico, por meio de abordagens teórico-metodológico busca-se apresentar os reflexos na educação dos surdos
brasileiros a partir da Lei nº 10.436 de 22 de abril de 2002, momento em que completa 10 anos. O que se pretende é
mostrar a trajetória e as mudanças de paradigmas na educação de surdos, bem como as políticas públicas, os avanços
teórico-metodológicos e metas que se pretende para a efetivação e constituição do sujeito surdo como parte ativa e
integrante na sociedade, cuja maioria da população é ouvinte e consequentemente falantes oral da Língua
Portuguesa. Diante dos fatos apresentados, as considerações apontam a necessidade urgente de ampliar e disseminar
as políticas voltadas ao ensino de Libras em massa, levando para a efetivação de uma educação e escolas bilíngues
para os surdos, evitando assim que a comunidade surda pereça sem a efetiva inclusão e desenvolvimento intelectual,
linguístico, cultural e social.

Palavra-chave: Educação de Surdos, Aspectos Legais, Libras.
INTRODUÇÃO

Este artigo abordará aspectos históricos gerais da educação de surdos, porém o foco estará
sobre as perspectivas teórico-metodológicas, e concepções Legais, dos últimos 10 anos, para a
consolidação de uma educação para surdos pautada em um novo momento, no qual os surdos são
escritores de sua própria história.
O ser humano é capaz de mudar o mundo para melhor, se possível, e de mudar a si mesmo
para melhor, se necessário (FRANKL, 2006, p. 112). Assim, é preciso usar sua liberdade interior,
valorizar o convívio social e desenvolver sua consciência de humanidade. O educando apenas
alcança essa condição, quando é aceito pelos colegas e, principalmente, pelo educador como
pessoa e não apenas como educando. Silva (2006), em uma visão humanista, mostra o sujeito
como um ser de relações, capaz de aprender, mudar e de transformar realidade.
Os movimentos sociais surdos, os aspectos Legais como o reconhecimento da Libras e a sua
regulamentação, as decisões pedagógicas, à formação de professores surdos e ouvintes,
mudanças no currículo escolar, presença de instrutores surdos nas escolas, considerável
valorização da língua de sinais como primeira língua, e a efetivação do cumprimento dos direitos
do surdo ter acesso à comunicação por intermédio do intérprete de língua de sinais
principalmente no âmbito educacional, são mudanças significativas na educação de surdos nas
duas últimas décadas.
Estudos sobre linguagem defendem a comunicação como um dos fatores principais de
integração do ser humano, uma vez que ela se transfigura em participação, convivência e
socialização, responsáveis pela formação da identidade do sujeito. No entanto, em seu oposto,
qualquer tipo de dificuldade em estabelecer contato com seus pares tem trazido historicamente (a
exemplo do indivíduo surdo) diversos problemas que refletem para a efetivação do seu exercício
como cidadão.
Para o surdo, a questão da Libras ser aceita como língua esta fundamentalmente
relacionada à possibilidade de esses sujeitos interagirem socialmente, organizarem suas
Professor na UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo. Licenciado em Letras Libras UFSC, Especialista em
Libras – IST. Membro do GEPEFOP – Grupo de Estudo e Pesquisa na Formação Docente – linha de pesquisa ensino e aprendizagem da Libras,
UNIOESTE – Campus Marechal Cândido Rondon/PR. E-mail: deafboy-18@hotmail.com.
69
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experiências cognitivas e terem acesso à educação de forma mais concreta. Não há limitações
cognitivas ou afetivas inerentes à surdez, tudo dependendo das possibilidades oferecidas pelo
grupo social para seu desenvolvimento, em especial para a consolidação da linguagem. (GÓES,
2002 p. 38).
Para tanto este artigo assim se estrutura, na seção dois será apresentado um breve
histórico de movimentos dos surdos no Brasil e seus avanços sob o foco de novas perspectivas a
partir de bases legais, bem como seus direitos educacionais pautados na escola bilíngue e
educação bilíngue. Na seção seguinte faz-se uma breve apresentação das filosofias e metodologias
da educação dos surdos no Brasil, além de apresentar o ideário pedagógico almejado por eles. Na
seção três o foco está nas políticas públicas a partir da Libras. Por último segue a conclusão.
PERSPECTIVAS DISCURSIVAS AO LONGO DA EDUCAÇÃO DOS SURDOS: ASPECTOS GERAIS
As análises na educação dos surdos, inicialmente, se constituem em discursos com base em
um contexto histórico religioso, assistencialista, com uma política voltada à medicalização da
surdez. Essa forma de organização social era comum, como apontam estudos históricos e registros
sobre a educação da época, principalmente em meados dos séculos XVIII, XIX e XX. Durante um
longo período, a educação de surdos teve como pressuposto à normalização do deficiente
auditivo, esta nomenclatura atribui ao surdo o rótulo da deficiência, da incapacidade e da
inferioridade. A concepção de surdez pautada na deficiência prioriza a língua oral, cuja finalidade é
de assegurar a facilidade de comunicação à sociedade, com isso a língua de sinais não é
considerada meio de comunicação e expressão das pessoas surdas. Em meados do século XVIII
Jean Marc Gaspard Itard escreveu o “Tratado das doenças do ouvido e audição”, o qual relatava
que a única maneira de salvar um surdo seria desenvolvimento da fala, e para isso apostava na
reestruturação da audição.
Itard tentava vários métodos para ensinar os alunos a falar, em alguns casos até chegava a
resultados, porém ele percebia que não faziam de maneira natural, frustrando assim suas
tentativas de transformar o surdo em ouvinte, isso o deixou revoltado e passou a acusar a
língua de sinais usada na escola como principal razão da ausência da fala nos surdos. Sua
tentativa de oralização dos surdos seguiu-se por muito tempo, e após 16 anos de
frustrações rendeu-se ao método de sinais. (ROCHA FILHO e MARTINS, 2012. p.13).

Os pensamentos idealizadores dos seus métodos do ensino eram restritos a língua de
sinais, pois era considerado e valorizado na criança surda apenas o desempenho do ensino em
língua oral. O que se acreditava era que a aquisição de uma linguagem de sinais poderia prejudicar
o desenvolvimento da fala.
Por outro lado, durante pelo menos um século os surdos se organizaram em comunidades
e associações com o principal objetivo de “preservar” e evoluir em sua forma de comunicação,
visto que, em decorrência do Congresso de Milão em 11 de setembro de 1880 foram proibidos de
usar a língua de sinais como meio de comunicação. Nesta época se instalou a filosofia oralista em
vários países. O oralismo trouxe sérias consequências no desenvolvimento intelectual, profissional
e social para os surdos. Essa filosofia, também, restringe-se a língua oral, não considera nenhuma
forma gestual como língua ou comunicação. Neste contexto todos os surdos são obrigados a
constantes exercícios de fala, contudo o resultado em longo prazo não satisfaz a comunicação ou a
aquisição de conhecimentos. Segundo Goldfeld (2002, p. 38) “A história da educação dos surdos
nos mostra que a língua oral não dá conta de todas as necessidades da comunidade surda.”
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Essa proposta oralista, cuja base é a recuperação da pessoa surda é apontada por Quadros
(1997, p. 22) como uma linha filosófica que enfatiza a língua oral em termos terapêuticos, como se
fosse um tratamento, para então recuperar o surdo.
Para Felipe (2007, p. 197) o fato dos surdos se constituírem como minorias linguísticas,
“eles são minorias linguísticas por se organizarem em associações onde o fator principal de
integração é a utilização de uma língua gestual-visual por todos os associados”, está relacionada
com a questão da repressão da condição de ser surdo. De acordo com a autora, nas associações os
surdos podem se comunicar da forma que mais o agrade, ou seja, pela língua de sinais. Nesse
sentido, os surdos dão início ao fortalecimento não apenas da língua de sinais, mas também
passam a buscar por meios de movimentos, no Brasil em meados de 1980, uma educação que
ultrapasse o modelo reducionista da oralização e normalização dos surdos.
Historicamente a escolarização dos surdos sempre esteve marcada por diferentes
concepções de sujeito surdo a depender da representação concebida pela sociedade sobre esses
sujeitos, nos diferentes momentos históricos. De acordo com Lopes (2007, p. 68), “a surdez,
narrada em inúmeros campos discursivos, a partir de diversos olhares, muitas vezes, serve como
temática para se falar desse outro que não somos e do qual nos distanciamos para assumir a nossa
normalidade”.
O que se apresenta nas políticas oficiais e aparece claramente nas propostas educacionais
está intimamente atrelado às representações dos sujeitos surdos narrados ao longo dos anos
como doentes, deficientes e, mais recentemente, como sujeitos de outra língua, no caso do Brasil
a Língua Brasileira de Sinais - Libras.
Ressaltando o que já foi dito anteriormente, por um longo período se fez presente na
educação de surdos o desejo de erradicar a surdez através de práticas corretivas, de reabilitação
da audição e da fala, numa tentativa de normalização para aproximação com o padrão
reconhecido pela sociedade: o sujeito ouvinte.
É importante esclarecer que não se nega a existência do corpo com surdez, entretanto, o
enfoque audiológico que classifica e caracteriza os surdos a partir da perda da audição, tem
trazido sérias consequências para os surdos. De acordo com Schmitt (2008, p.107) “o momento
atual apresenta forte demanda por novos caminhos na educação dos surdos que possam
compreender a surdez na perspectiva dos Estudos Culturais e dos Estudos Surdos”. Para isso é
necessário romper com a concepção biológica que os localizam nos discursos de sujeitos com
deficiência e entender a surdez na perspectiva sócio-antropológica de sujeitos da experiência
visual e que produzem uma cultura própria, mediada pela língua de sinais.
O grande desafio da educação dos surdos brasileiros, desde a década de 1990, está em
consolidar programas de educação que atendam as especificidades destes sujeitos. Isso porque os
surdos brasileiros se fortaleceram enquanto movimentos e usuários da Libras, com esse
fortalecimento surgiram as conquistas legais e com elas as demandas políticas que devem atender
e subsidiar os surdos no aspecto sócio-antropológico.
Nesse contexto, os surdos, impulsionados pelos movimentos sociais de outros grupos
organizados e historicamente marcados pela exclusão, se fortalecem e se aliam a pais e
professores descontentes com os resultados acadêmicos e passam a pressionar os legisladores na
luta pelo reconhecimento da diferença linguística e cultural.
Vale ressaltar que no Brasil, as associações de surdos criadas, a princípio como espaços em
que a língua de sinais era usada para que os surdos pudessem “bater papo” e ter um espaço de
lazer, se tornaram locais da resistência surda, da busca de identidade.
Os avanços e conquistas dos movimentos surdos culminaram no reconhecimento da Libras
como língua oficial da comunidade surda brasileira, no dia 22 de abril de 2002 pela Lei nº 10.436 e
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na sequência a sua regulamentação através do Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, o
que está posto no Decreto passará para a história como um marco na luta pelos direitos de
cidadania dos surdos brasileiros. Em seu Art. 2o o Decreto considera pessoa surda aquela que, por
ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais,
manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras. No que
diz respeito à formação profissional o Decreto delibera a inserção da língua de sinais como
disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do
magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia e como disciplina curricular
optativa nos demais cursos de educação superior e na educação profissional. Prevê também a
formação do professor e do instrutor para ensino da língua de sinais, assim como a formação dos
tradutores e intérpretes de Libras. Entre outras importantes ações trata do ensino do português
como segunda língua para alunos surdos e da organização da educação bilíngue no ensino regular.
Considerando o que dispõe o Decreto, é evidente a relevância da língua de sinais, como a
forma de comunicação capaz de oferecer subsídios para a preservação e/ou desenvolvimento da
comunidade surda. Para Santana (2007, p. 98) “Ela constitui-se na ferramenta que instrumentaliza
o surdo a pensar logicamente para interagir no mundo das idéias, com a argumentação de seu
discurso, fundamentado nos valores do mundo real”. Diante do exposto é fundamental que a Lei e
o Decreto sejam considerados, não apenas como parte de um discurso hegemônico de ações
isoladas.
A DETERMINAÇÃO DOS SURDOS EM CONSOLIDAR A PROPOSTA DE ENSINO SOB UM IDEÁRIO
PEDAGÓGICO
Muitos foram os avanços e retrocessos na educação de surdos. O norte da educação de
surdos no Brasil pós Lei e Decreto ainda esta em construção, no entanto, a educação seja da
criança ou do adulto surdo é um direito adquirido, além de fazer parte da sua condição humana.
Ao longo da história da educação dos surdos, muitas pesquisas e experimentos das diferentes
metodologias e formas adaptadas de ensino para os surdos foram pensadas. Pelo menos, até o
momento, cinco modelos educacionais foram e estão sendo base na educação de surdos, e ainda
presentes em maior ou menor intensidade nas escolas para surdos, os quais são o Oralismo, a
Comunicação Total, o Bilinguismo, a Pedagogia do Surdo e Processo Intercultural.
No caso dos surdos os modelos educacionais que se buscam são diferentes do modelo
proposto, pois estes não vão ao encontro da comunidade surda, visto que o despreparo da
maioria dos profissionais ouvintes que atuam neste processo inclusivo proposto simplifica ou
reduzem os conteúdos transmitidos aos surdos “inclusos”, uma vez que os profissionais não são
formados para atender a essa especificidade, ou seja, dominar a Língua de Sinais, conhecer o
surdo, suas vivências e necessidades, a cultura surda, enfim questões específicas que contribuem
para o seu aprendizado e desenvolvimento.
É fato que alguns modelos educacionais que foram impostos aos surdos ao longo da
história, os dois mais conhecidos e mais desenvolvidos no mundo foram o Oralismo e a
Comunicação Total ou Método Combinado, no Brasil, além desses entre as décadas de 1960 a
1990, também surgiram os métodos Verbo-tonal e Materno Reflexivo.
O primeiro foi a abordagem oralista, este foi um modelo educacional para alguns e uma
filosofia para outros, tendo como proposta a integração dos surdos com os ouvintes por meio do
desenvolvimento da língua oral. Conforme Strobel e Perlin (2008, p. 19) “a modalidade oralista
baseia-se na crença de que é a única forma desejável de comunicação para o sujeito surdo, e a
língua de sinais deve ser evitada a todo custo porque atrapalha o desenvolvimento da oralização”.
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O segundo modelo, aborda a Comunicação Total, nesta os surdos podem utilizar de todas
as formas de comunicação para desenvolver-se linguisticamente (gestos, fala, sinais, leitura labial,
entre outros). O seu principal objetivo era facilitar a interação dos surdos com os ouvintes, com
esse método os sinais passaram a ser aceitos, ainda que por poucos, como suporte da
comunicação oral. Para Strobel e Perlin (2008, p.22) “a Comunicação Total foi desenvolvida em
meados de 1960, após do fracasso de Oralismo puro em muitos sujeitos surdos, começaram a
ponderar em juntar o oralismo com a língua de sinais simultaneamente como uma alternativa de
comunicação”.

De acordo com Denton (apud FREEMAN, CARBIN, BOESE, 1999, p. 171), a definição citada
frequentemente sobre a Comunicação Total é a seguinte:
A Comunicação Total inclui todo o espectro dos modos lingüísticos: gestos criados pelas
crianças, língua de sinais, fala, leitura oro-facial, alfabeto manual, leitura e escrita. A
Comunicação Total incorpora o desenvolvimento de quaisquer restos de audição para a
melhoria das habilidades de fala ou de leitura oro-facial, através de uso constante, por um
longo período de tempo, de aparelhos auditivos individuais e/ou sistemas de alta
fidelidade para amplificação em grupo.

Recentemente outro modelo educacional para surdos tem uma abordagem bilíngue. Esta
assume a língua de sinais como primeira língua dos surdos, sendo sua aprendizagem fundamental
para o contato e aquisição da segunda língua que pertence ao grupo majoritário. Essa prática
propõe o envolvimento de todos indistintamente, enfatiza a importância de uma formação
adequada aos surdos.
A modalidade Bilíngue é uma proposta de ensino usada por escolas que se sugerem
acessar aos sujeitos surdos duas línguas no contexto escolar. 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. Para Goldfeld (2002, p. 38) o
Bilinguismo caracteriza-se da seguinte forma
O Bilinguismo tem como pressuposto básico que o surdo deve ser Bilíngüe, ou seja, deve
adquirir como língua materna a língua de sinais, que é considerada a língua natural dos
surdos e, como Segunda língua , a língua oficial de seu país(...)os autores ligados ao
Bilingüismo percebem o surdo de forma bastante diferente dos autores oralistas e da
Comunicação Total. Para os bilinguistas, o surdo não precisa almejar uma vida semelhante
ao ouvinte, podendo assumir sua surdez.

Para ter êxito, os surdos aspiram por um modelo cultural realmente venturoso, mas para
isso é imprescindível a valorização da língua de sinais como a primeira língua, além de ter suas
opiniões respeitadas, pois os sujeitos ouvintes continuam sempre decidindo por sujeitos surdos.
Para Vilhalva (apud PERLIN, STROBEL (2004, p. 27) “a verdade sublime o Surdo encontra quando
entra para o mundo totalmente visual - espacial da Comunidade Surda interagindo com a Cultura
Surda, Artes Surdas, Identidade Surda, Língua de Sinais dos Surdos Urbanos e dos Índios Surdos,
Pedagogia Surda em toda a sua complexidade e diferenças.
Contudo, nenhum desses modelos educacionais oferecidos aos surdos até hoje, se
mostraram eficaz, pois todos fracassaram ou ainda estão fracassando, devido serem criados pelo
grupo majoritário sem que houvesse prioritariamente a presença ou a aprovação dos surdos na
elaboração, estes sempre foram secundarizados, discutiu-se até hoje o que seria melhor para eles,
sem a presença deles.
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Falar de pontos positivos e negativos, neste contexto, torna-se quase uma missão
impossível ou repetitiva, uma vez que, tanto os surdos quanto os ouvintes já conhecem o desfecho
de tudo isso, que pode ser analisado no grande número de surdos iletrados ou semi-letrados que
passaram anos frequentando os bancos escolares, na evasão escolar, na escassez do mercado de
trabalho sobrando-lhes na maioria das vezes o emprego nas áreas de produção, na falta de
conhecimentos básicos, dentre tantas outras falhas que são evidentes nestes modelos
educacionais.
A educação de surdos, hoje prima pela defesa cultural de uma educação na diferença na
mediação intercultural. Esta modalidade oferece fundamento para a educação dos surdos a partir
de uma visão em outra filosofia. Nesta, para Strobel e Perlin (2008, p. 28) “a educação dá-se no
momento em que o surdo é colocado em contato com sua diferença para que aconteça a
subjetivação e as trocas culturais”.
Atualmente, os surdos almejam um processo de inversão da regulação, isto é, não
admitem mais o ouvinte regular o surdo, pois já é comprovado cientificamente que este sujeito
não é mais o anômalo, portanto não deve ser excluído ou inferiorizado. É neste sentido que surge
o modelo que se segue ao bilinguismo crítico e não tem somente a língua de sinais, como língua
de instrução. Em termos de currículo, como diz Silva (2000, p. 97),
O outro cultural é sempre um problema, pois coloca permanentemente em cheque nossa
própria identidade. A questão da Identidade, da diferença e do outro é um problema
social e ao mesmo tempo é um problema pedagógico e curricular. É um problema social
porque o encontro com o outro, com o estranho, com o diferente, é inevitável.

Nesta perspectiva, a pedagogia e o currículo têm a identidade e a diferença como questões
de política. Atualmente, os movimentos surdos almejam a educação e a escola bilíngue para
surdos, cujo ensino deve ser ministrado em Libras por professores bilíngues.
No entanto, mesmo diante de tantas mudanças e conquistas, a educação de surdos que se
tem vivenciado está pautada ainda no modelo da Comunicação Total, no “vale tudo” para se
comunicar. Percebe-se que uma grande maioria de profissionais e até mesmo de surdos não
abandonaram ou ainda não passaram da Comunicação Total. Nesse processo de transição o que se
percebe é que o modelo bilíngue esta sendo confundido com o modelo da Comunicação Total.
Entende-se por educação bilingue, no caso específico do surdo brasileiro, que este sujeito
deve ter como língua materna ou natural a língua gestual visuoespacial (Libras) e como segunda
língua, a oficial do seu país (Língua Portuguesa). Para que o bilinguismo possa ser implementado, a
criança surda deverá ser posta em contato com a língua gestual através de interlocutores surdos.
Para Goldfeld (2002, p.36), o ambiente linguístico deve ser o mais adequado possível à criança
surda, para facilitar a aquisição da língua de sinais e evitar o atraso da linguagem e todas as suas
consequências, em nível de percepção, generalização, formação de conceitos, atenção e memória.
E acrescenta que provavelmente “a língua de sinais será a língua mais utilizada na construção da
fala interior e exercerá a função planejadora da linguagem, já que esta língua é mais fácil e natural
para o surdo”.
Os surdos entendem que é no espaço escolar que a grande maioria dos alunos surdos terá
oportunidade de encontrar um ambiente linguístico que possibilite a aquisição da sua primeira
língua, a Língua de Sinais. A possibilidade de escolaridade na Língua de Sinais está contemplada no
Decreto nº 5.626/05 que regulamenta o seu uso, essa é uma das justificativas pelo anseio de uma
escola para surdos que seja bilingue. Com isso percebe-se que o bilinguismo descrito é ainda um
anseio, mas não uma realidade dos surdos brasileiros.
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CONSTRUINDO E MODIFICANDO A LÍNGUA DE SINAIS NA EDUCAÇÃO DOS SURDOS.
A modalidade gestual-visual-espacial pela qual a Libras é produzida e percebida
pelos surdos leva, muitas vezes, as pessoas a pensarem que todos os sinais são o ‘desenho’ no ar
do referente que representados iconicamente. É claro que, por decorrência de sua natureza
lingüística, a realização de um sinal pode ser motivada pelas características do dado da realidade a
que se refere, mas isso não é uma regra.
A comunidade surda no Brasil, de maneira geral, tem um grande interesse pela história da
língua de sinais brasileira e pelas transformações que ela tem passado desde o momento em que a
língua de sinais francesa, sua origem, chegou ao Brasil.
Observa-se que a relação entre teoria e prática pedagógica na educação de surdos vem se
constituindo ao longo dos séculos (registros desde o século XVI). Nesse sentido, muitos autores
abordam a história dos surdos: Skliar (1998), Quadros (1997), Fernandes (2007), Strobel (2008),
apresentam desde os primeiro mestres e suas metodologias no ensino dos surdos até os métodos
mais recentes. Nos caminhos percorridos para o ensino dos surdos há muitas divergências teóricometodológica, como se percebe, se estendem até os dias de hoje.
Desde a regulamentação da Libras, ela tornou-se uma disciplina obrigatória em cursos de
graduação relacionados à área da saúde e educação (Fonoaudiologia, Pedagogia e Letras), além do
Ministério da Educação comprometer-se a desenvolver programas específicos para a criação de
cursos de graduação que visem a formação de professores surdos e ouvintes para a educação
infantil e anos iniciais do ensino fundamental, e de Licenciatura em Letras: Libras/Língua
Portuguesa como segunda língua, voltado para a formação de professores para o ensino superior,
médio e para as séries finais do ensino fundamental, de forma a viabilizar às pessoas surdas uma
educação bilíngue. Sobre a questão de ser bilingue, mas sem falar oralmente a professora Maria
Cristina da Cunha Pereira, concedeu uma entrevista esclarecendo à revista NOVA ESCOLA70, na
qual aborda: Por que não se deve forçar a fala numa criança que não escuta?
Sou pesquisadora, portanto falo sempre do ponto de vista de um teórico. Se a criança
surda tem uma limitação na audição, por que é que vou usar exatamente o que ela tem de
dificuldade para que ela adquira linguagem? Por que é que eu vou forçar a audição e a
fala numa pessoa que não escuta? Acredito que as famílias devem deixar seus filhos
surdos terem contato com a língua de sinais. É por meio dessa língua que eles terão
acesso ao conhecimento. Há um mito de que as crianças surdas que aprendem Libras
ficam preguiçosas e não se esforçam para falar. Ter preguiça é uma prerrogativa de quem
pode escolher. Não é por preguiça que os surdos não falam, mas sim porque têm
dificuldade. Assim, ou aprendem a língua de sinais ou não se comunicam. É necessidade e
não preguiça. (NOVA ESCOLA, 2010, s.p.)

Nesse sentido, Quadros aponta que a realidade na vida dos surdos é marcada por
sofrimento que tem como impacto histórico cultural
Passado anos e anos em uma escola treinando a fala com reforço entusiasmado dos
professores, percebeu que tudo que havia aprendido de nada havia contribuído para a sua
integração social. Em consequência de tal decepção, sentindo-se enganada pelos
profissionais, essa pessoa nunca mais quis usar a voz. (QUADROS, 1997. p. 23)

70

Fonte em entrevista: http://revistaescola.abril.com.br/inclusao/educacao-especial/maria-cristina-pereira-fala-aprendizagem-lingua-portuguesacriancas-surdas-612889.shtml
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Sócrates, também considerou que “se os surdos não tiverem a voz, teriam que utilizar o
corpo e braços em significados” (FERNANDES, apud SACKS 2011. p.21). Portanto, hoje se busca
sobre a Libras, a questão: onde veio essa língua? A resposta é simples, ela veio da França com o
educador Ernest Huet em meados de 1850, ele trouxe a língua de sinais francesa para o Brasil. O
lema usado na Revolução Francesa “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” estava no ideário deste
educador que também era surdo. Compreender a conjuntura da época e a atual pode esclarecer a
luta pela identidade em uma época de desigualdade, ao mesmo tempo esse momento poderia ser
a constituição de luta para uma classe social surda ou ainda a realidade da transformação da
comunidade surda, a qual se desenvolveu e tratou sua língua de sinais francesa como
possibilidade de igualdade, liberdade e fraternidade. Sobre isso, (PARTEKA, T; PARTEKA, M. 2012.
p. 35) diz
O espaço que ocupavam os surdos na França em lugares de destaque como nas artes e na
intelectualidade não é conseqüência da Revolução Francesa, mas dos próprios Surdos e
dos monges que passavam a se dedicar aos estudos e romper com barreiras. A hipótese
que se defende é que na medida em que estudos provam a capacidade do estudo, que os
monges se engajam cada dia mais na luta, por ter familiares surdos ou simplesmente por
acreditarem no potencial dos Surdos, e ainda, por os Surdos reivindicarem seu espaço
social a França se tornou o palco de um momento chave na História dos Surdos.

Vale ressaltar que a pessoa surda utiliza a língua de sinais que é dotada de uma gramática
diferente da Língua Portuguesa, portanto quando o surdo precisa escrever em português sua
produção se torna agramatical e desestruturado não alcançando o que almeja o currículo, levando
obstáculo a sua expressividade. Quanto ao ensino de Libras, mesmo esta língua sendo reconhecida
há 10 anos, ainda segue rechaçada e oprimida e desconhecida por grande parte da população
brasileira e até mesmo por alguns surdos. Diante disso, como os surdos vão falar em liberdade de
expressão ou igualdade? Em consequência, os surdos são colocados à parte em todo processo
social, seja educacional, religioso, político, isto é imensamente um entrave no desempenho desse
cidadão. Parece ainda haver grande desinteresse por parte da maioria, com isso o cidadão surdo
brasileiro torna-se ou sente-se perdido, restringindo-se a uma comunicação de ponto de encontro,
o que nem sempre satisfaz o acesso às informações e busca novos conhecimentos cotidianos. Foi
essa persistência que não deixou que “a língua de sinais fosse extinta e continuou a ser
transmitida, de geração em geração, pelo povo surdo com muita força e garra” (STROBEL, 2008.
p.46). O fato é que a criança surda está com dificuldade em adquirir a língua de sinais como sua
primeira língua, o entrave está, principalmente, na importância da participação dos adultos surdos
como modelo como meio de comunicação visual eficaz.
O conceito mais importante que a filosofia bilíngue traz é de que os surdos formam uma
comunidade, com cultura e línguas próprias. A noção de que o surdo deve, a todo custo,
tentar aprender a modalidade oral da língua para poder se aproximar o máximo possível
do padrão de normalidade é rejeitada por esta filosofia. (GOLDFELD, 2002. p.43)

Ao longo dos anos, os sujeitos Surdos incorporaram o papel ouvintista, isto é absorveu de
certa forma por meio da visão e pela circulação e vivência na cultura ouvinte, com o objetivo de
viver normalmente. A consequência disso foi ter surdos solitários, desorientados, incomunicável,
limitados de tal modo que não consegue nem ter acesso a comunicação na comunidade surda,
para esclarecer, discutir, por exemplo, que os surdos têm dificuldades que precisam ser
enfrentadas e a língua de sinais tem uma estrutura rica. “[...] estão despertando e percebendo que
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foram muitos prejudicados com as propostas de ensino desenvolvidos até então e estão
percebendo a valorização da sua língua, isto é, a Libras” (QUADROS. 1997. p.26), a autora Strobel
(Apud LABORRIT, 2009. p.83) também considera extraordinária a língua de sinais
Os sinais podem ser agressivos, diplomáticos, poéticos, filosóficos, matemáticos: tudo
pode ser expresso por meio de sinais, sem perda nenhuma de conteúdo. Para aprender a
falar, um surdo precisa de horas diárias de trabalho árduo, enquanto o conhecimento dos
sinais ocorre de forma espontânea, quase imediata. Os surdos pré-linguais, ou seja, que
nunca ouviram ou perderam a audição muito cedo, não invejam os ouvintes e não se
consideram deficientes. Recuso-me a ser considerada excepcional deficiente. Não sou.
Sou surda. Para mim, a língua de sinais corresponde à minha voz, meus olhos são meus
ouvidos. Sinceramente nada me falta. É a sociedade que me torna excepcional.

Embora, haja uma abordagem da pessoa surda que mostra sua potencialidade,
competência política e linguística, nota-se que ainda prevalece a visão reducionista de que o surdo
é limitado, e o seu fracasso se deve ao uso das línguas de sinais.
A problematização ainda está em adquirir a língua de sinais considerando todos seus
elementos linguísticos. Os ouvintes se destacam por sua produção linguística desde cedo, e os
surdos em que ambiente linguístico vive para que possa se destacar também? É imprescindível
que haja um espaço onde os surdos possam se desenvolver construindo sua identidade surda, sem
que o modelo seja padronizado por ouvintes, um espaço onde o processo de domínio da língua de
sinais constitua naturalmente, dessa maneira poderia existir um língua mútua pela interação entre
os pares. A Língua Portuguesa, como já mencionada, deve ser compreendida e ensinada como
segunda língua. Conforme Quadros (1997, p. 27) “é uma proposta de ensino usada por escolas que
se propõem a tornar acessível à criança duas línguas no contexto escolar”. Em entrevista Maria
Cristina da Cunha Pereira responde
Com que idade uma criança consegue aprender a língua de sinais?
Vou responder com uma pergunta: uma mãe começa a falar com seu filho quando ele tem
que idade? Desde antes de nascer, não é? Então, o ideal seria que, assim que a criança
nascesse e fosse constatado que ela é surda, iniciasse a aquisição da língua de sinais.
Quanto mais cedo, melhor. E, assim como acontece com a Língua Portuguesa em relação
aos ouvintes, a língua de sinais deve ser ensinada como disciplina ao longo de toda a
Educação Básica. Na rede municipal de São Paulo, por exemplo, elaboramos um currículo
para alunos surdos com expectativas de aprendizagem em Libras que vão da Educação
Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental. (NOVA ESCOLA, 2010, s.p.)

A Lei 10.436/02 que oficializa a Libras é clara, conforme o artigo 1º que a reconhece como
meio legal de comunicação e expressão.
Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e expressão,
em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria,
constitui um sistema linguístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de
comunidades de pessoas surdas do Brasil e seguinte artigo 4º apresentam que não
substitui a língua portuguesa. (BRASIL, 2002).

Após 10 anos, o que ocorre é a resistência para uma educação de surdos que atenda de
fato as suas especificidades linguísticas e curricular. Para tanto, a educação ou uma escola bilíngue
parece ser mais viável. A proposta de bilinguismo tem que ocorrer de modo apropriado para os
interlocutores e a situação, lembrando que os surdos se valem em alguns casos da língua de sinais,
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em outros da oral (em uma de suas modalidades) e, em algumas ocasiões, serão as duas línguas
em alternância. De acordo com Goldfeld (2002 p. 45-46):
No Brasil existe (...) a quantidade de pesquisas sobre o bilingüismo e a língua de sinais que
vem sendo realizadas e a utilização do bilingüismo que, na prática, ainda não foi
implantado. (...)
Em relação à educação pública, é muito raro encontrarmos escolas que utilizem a língua
de sinais em sala de aula. O que ocorre em muitos casos é que os alunos conversam entre
si pela língua de sinais, mas as aulas são ministradas em português, por professores
ouvintes que não dominam a Libras. O que praticamente impossibilita a compreensão por
parte dos alunos. Mas a pior realidade é que grande parte dos surdos brasileiros e seus
familiares nem sequer conhecem a língua de sinais e também não dominam a língua oral.

Isto posto, neste contexto de contradição a educação infantil não esta contemplada com a
disciplina de Libras, ou seja, o que o decreto 5.626/05 regulamenta o artigo 14º em inciso
II “ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras e também da Língua
Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos” não está constituído na prática. Assim como
o que se refere a formação bilíngue disposto no artigo 5º deste mesmo Decreto, o qual garante a
“formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos anos iniciais do ensino
fundamental deve ser realizada em curso de Pedagogia ou curso normal superior, em que Libras e
Língua Portuguesa escrita tenham constituído línguas de instrução, viabilizando a formação
bilíngue”. Este último vem vagarosamente e isoladamente sendo praticado.
Para Grosjean (1982) toda criança surda, qualquer que seja o nível da sua perda auditiva,
deve ter o direito de crescer bilíngue. Desse modo, conhecendo e usando a língua de sinais e a
língua oral (na sua modalidade escrita e, quando for possível, na sua modalidade falada) a criança
alcançará um completo desenvolvimento das suas capacidades cognitivas, lingüísticas e sociais,
necessitando a criança surda, através da língua, cumprir uma série de tarefas, tais como:
comunicar-se com seus pais e familiares o mais cedo possível, desenvolver suas capacidades
cognitivas durante a infância, adquirir conhecimento sobre o mundo, comunicar-se integralmente
com o mundo circundante, assim como, pertencer culturalmente aos dois mundos convertendo-se
num membro do grupo surdo e ouvinte. O bilinguismo talvez seja o único modo de satisfazer estas
necessidades, uma vez que o mesmo representa o conhecimento e o uso regular de duas ou mais
línguas. Desse modo, a educação para surdos dever estar sustentada sob a importância da língua
de sinais no currículo desde as séries iniciais, imprimindo a partir daí um novo ciclo. Desse modo, a
sociedade terá indivíduos surdos e ouvintes com conhecimentos em ambas as línguas,
conhecedores de suas culturas, favorecendo assim possibilidades e condições básicas ao sujeito
surdo para o acesso aos conhecimentos, às interações sociais, a manifestação de suas opiniões, o
desenvolvimento do seu pensamento, enfim exercendo seu papel de cidadão.
CONCLUSÃO
Neste artigo procurou-se apresentar a problematização em relação à concepção do sistema
linguístico da Língua Brasileira de Sinais – Libras, bem como seus aspectos Legais. Embora, esta
língua seja reconhecida e oficializada no Brasil, o fato é que ainda segue desconhecida. Esta forma
de expressão da comunidade surda brasileira pode certamente expressar muito mais do que o
concreto, ou seja, as construções abstratas são tão claras em Libras como em português. É,
portanto, uma língua com sua própria riqueza de estrutura gramatical, expressividade e
complexidade.
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Contudo, para compreender a Libras é preciso entender que a surdez se estabelece em
uma diferença linguística, apresenta uma gama de características singulares. Entre essas
singularidades, encontra-se a língua de sinais, que é uma língua visual. Devido ao aspecto visual da
língua de sinais, a educação deveria ser, essencialmente, visual. Entretanto, tanto professores
surdos como ouvintes não costumam desenvolver propostas educativas baseadas na visualidade
da surdez. Professores surdos e ouvintes costumam reproduzir práticas de ensino de língua escrita
pautadas na fonética da língua oral, utilizando ferramentas orais e não visuais. É necessário
instrumentalizar os professores de surdos com estratégias que respeitem a experiência visual dos
seus alunos.
É importante, também, assinalar que as discussões sobre as línguas na educação de surdos
vêm se ampliando, a partir da oficialização da Libras, embora já se passaram 10 anos, tanto a
comunidade surda quanto a comunidade educativa envolvidas na educação dos surdos vêm
desenvolvendo discussões sobre esses temas, procurando definir estratégias de qualificação dos
espaços educacionais. Visualiza-se um aumento significativo de projetos que apontam para a
formação dos professores de surdos.
Pode-se considerar que a meta proposta pelos surdos é ousada, quando levada em
consideração a proposta de escola bilíngue, sob o foco de uma política extremamente inclusiva, os
surdos se opõem não com uma visão segregacionista, mas visando o seu pleno desenvolvimento
linguístico, intelectual, cultural e social. Por outro lado, os caminhos para essa consolidação
parecem estar na contramão, tendo em vista que as políticas para formação de profissionais
bilíngues em diversas áreas do conhecimento ainda não são suficientes, as agências formadoras de
profissionais da educação (instituições de ensino superior, institutos de educação, escolas
normais) não oferecem, ainda, essa formação.
Do ponto de vista pedagógico, há consciência também por parte dos surdos, que nos
Cursos de Libras que atualmente estão sendo realizados em diversas partes do país, falta toda
uma construção de proposta de ensino pautada no processo de aprendizagem do aluno ouvinte.
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SER SUJEITO SURDO
ANA CLAUDIA LONG71
GLADIS PERLIN72
RESUMO:
O momento mais importante para um sujeito surdo é aquele que, ao perceber-se atento a sinais visuais, sente orgulho
de sua diferença. O banquete totêmico, de Freud ou o deslize do sujeito destituído do ouvir para o sujeito “leitor” se
apresenta como ato natural. A acepção deste ato leva a identificação do sujeito surdo. Este artigo tem como objetivo
focalizar o ato de identificação em vista de um operador bem como suas consequências. A pesquisa teórica se
desenvolveu com base em BAUMAN, BHABHA, E DELEUZE, entre outros com incursões interdisciplinares na busca do
termo dominador e tendo como pano de fundo o ambiente acadêmico surdo, bem como os lugares que
frequentamos. Dai surge o surdo como sujeito diferente construtor e consumidor de uma cultura da qual se orgulha
igualmente.

Palavras-chave: Identidade. Diferença. Totêmico. Transgressão.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho enfatiza o constitutivo natural do sujeito surdo que o leva à sua
identificação. Realça o momento em que o ato de diferenciação surge como opção natural.
Levando, com isto, à diferenciação e à identificação do surdo como sujeito “leitor” por natureza. E
esta diferenciação preenche a maior parte das nossas vidas e não pode parar. Ela está em
continua ação. Em uma sociedade como a nossa em que milhões de homens e mulheres buscam a
identidade e o direito de ser nós surdos também buscamos dar sentido e forma às nossas vidas. E
a opção totêmica nos faz movimentar continuamente a vida em busca da felicidade de ser.
Nesta perspectiva, construiu-se questões que nortearam este trabalho:

O que é natural ao sujeito surdo?

As relações estabelecidas entre surdo-surdo interferem no processo de
identificação?

Que diferenciação é esta de o surdo ser sujeito no totêmico, ser leitor por
excelência?

Que consequência traz ao sujeito surdo ao assumir o totêmico?

Há algo de errado em ser surdo?
É conhecida a afirmação que o natural opera como agenciador desenvolvendo e
articulando um conhecimento, uma logica, uma visão do mundo, de busca da felicidade e
podendo inclusive chegar a uma diferenciação denominada, no momento, como totêmica.
As referencias ao natural que tendem ao processo de identificação nem sempre referem à
diferenciação que implica na identificação do sujeito. Isto implica em ambivalências possíveis. No
entanto, no sujeito surdo esta diferenciação natural vai ligar à identificação, á construção de uma
cultura. Dai a importância de se mencionar a identificação inicial, pois a partir da identidade
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surgem as demais politicas que empoderam o sujeito. As associações totêmicas estão ligadas ao
empoderamento o sentimento de identidade e não à ambivalências devido ao natural.
Há autores que enfatizam o momento totêmico como o operador em torno do processo
de identificação. Para isto, primeiramente vamos entender o conceito totêmico estudado por
Freud e defendido por Zygmunth Bauman (2005 p. 296) onde ele toma o argumento em que:
[...] los productos totémicos oferecem um marco general en cuyo interior toda selección futura de
proyectos de vida debe localizar-se, definen la adquisición de habilidades y objetos producidos por
expertos como el veichulo principal de esa selección, e inyectan el processo de selección com la
certeza de la aprobación social. De esa manera la energia individual para la afirmación de si,
mediante um trabajo de “hágalo usted mismo”, está engachada al servicio de la reprodución del
orden social.

Ai temos o totêmico como o operador em torno de uma significação. É fundamental neste
contexto que o operador totêmico constitua as características diferenciadoras dos sujeitos, as
agrupe e as traduza em ordem social de um grupo, em um povo. E ai está o objetivo dominante
deste estudo. Trata-se, pois da influencia do totêmico no agenciamento do surdo. Ele refere à
identificação que o leva a constituir-se como sujeito “leitor”, diferenciado no ser e com fronteiras
demarcadas.
Para tanto uniu-se a argumentação teórica à pesquisa de campo sendo esta realizada a
partir de narrativas surdas em torno da significação. As narrativas73 foram perseguidas pelos
bolsistas do PRAE cedidos para o projeto de pesquisa74 sendo posteriormente debatidas em grupo.
O artigo teve base em afirmações de autores como: Bauman (2005, 2009) Bhabha (1998)
Silva (1997) e Woodward (2000) entre outros, além das narrativas captadas com diferentes
expoentes surdos que, em seus elementos fundamentais, possuem enredo, personagens, tempo,
espaço, narrador, ambos persuasivos a artigo.
DESENVOLVIMENTO
A identificação do surdo é algo essencial para o ser do sujeito e sua inclusão no povo surdo.
É a partir da identificação que surgem as politicas de significação em trono da vida e do povo.
O identificador totêmico, no sujeito surdo, força na concepção de um sujeito diferenciado
do sujeito do ouvir enquanto “auditor”. A significação totêmica aponta para um sujeito “leitor” de
acordo com Silva (1997), nesse contexto os sujeitos surdos, vistos agora como leitores por
excelência, numa nova era de textualidade. Dai a designação de sujeitos do ver. Assim se o surdo
obtiver a designação de sujeito visual, ou sujeito “leitor” ele vai ter uma identidade diferenciada
como sujeito. Os estágios subsequentes em função deste fato vão ser outros. E pode chegar a um
estado avançado como sujeito do ver em decorrência desta opção.
O totêmico está para o sujeito surdo como o aspecto de diferenciação e de identificação,
como um agrupado de signos e significados que levam ao uso da visão como termo operador.
Zigmuth Bauman (2009, p. 22), em: A arte da Vida cita que:
Mostrar “caráter”, e ter uma “identidade” reconhecida assim como descobrir e obter meios de
assegurar a realização destes propósitos inter-relacionados tornam-se preocupações centrais na
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Projeto de pesquisa: Sujeitos totêmicos? Experiência visual ou língua contemporânea.
A catalogação de narrativas foi arquivada em vídeo pelos bolsistas do PRAE, tendo algumas destas traduzidas para o português e arquivadas com
o título de Narrativas totêmicas, 2011 organizado por Perlin. As designações dos sujeitos das narrativas foram citados com as iniciais.
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busca de uma vida feliz. [...] a “identidade” agora compartilha o destino de outros equipamentos da
vida.

É então que o diferenciado para o sujeito entra em cena. No povo surdo o caráter das
diferenciações determinadas por estes signos e significados visuais são responsáveis por agrupar
os surdos, por constituir identificações. E não pode ser diferente devido ao agenciador. Porém o
grupo sempre terá implicações com seu diferente “auditor” uma vez que estas acepções
transgridam a ordem do normal.
Woodward (2000, p. 439), entende estes aspectos transgressores simplesmente
mencionando que eles não são passivos:
Os sistemas simbólicos fornecem novas formas de se dar sentido à experiência das divisões e
desigualdades sociais e aos meios pelos quais alguns grupos são excluídos e estigmatizados.
As identidades são contestadas.

Simplesmente pode-se dizer que signos e significados que fornecem as formas dos sujeitos
se unirem em um povo e diferenciarem-se de sujeitos do ouvir também são contestadas por
sujeitos que se consideram normais. O operador totêmico que força estas diferenciações também
vai forçar desigualdades para os sujeitos surdos. Não obstante surgem as ambivalências.
Bhabha (1998, p.48) comenta estas ambivalências existentes:
O "verdadeiro" é sempre marcado e embasado pela ambivalência do próprio processo de
emergência, pela produtividade de sentidos que constrói contra saberes in media res, no
ato mesma do agonismo, no interior das termos de uma negociação (ao invés de uma
negação) de elementos oposicionais e antagonisticos.

Tendo em vista que as ambivalências são presentes nos dias atuais elas continuam
ofuscando as identidades surdas causando transtornos com relação à negociação da identidade
necessária para os dias atuais a fim de o sujeito poder firmar-se.
As influencias exercidas pelas ambivalências causam sempre transtornos por sua vez
motivados pelo preconceito ou pela tolerância proporcionando as mais variadas vivências e
conflitos entre os sujeitos surdos e sujeitos não surdos. A nossa opção por capturar narrativas e
desta forma dar a entender estas ambivalências reinantes entre as politicas culturais como a
língua de sinais, suas significações e articulações com a força ritual está iniciada aqui. Vejamos a
ambivalência de acordo com uma narrativa capturada:
Com a língua de sinais eu conseguia entender os conceitos que os professores me
passavam, eu conseguia fazer novas interpretações a partir da teoria. E era diferente!
Também meus colegas me inquiriam porque eu estava me utilizando da língua de sinais que
eles julgavam inferior e com isto sem entender influenciavam de forma a impedir o meu
crescimento. (Perlin: A, 2011)

O sujeito surdo que se apossa da identidade totêmica por sinal sempre vai se sentir na
ambivalência. Por sinal também vai se sentir entre a ambivalência o preconceito e a intolerância.
O preconceito ou seja a não aceitação da diferença do outro que também manifesta
comportamentos diferentes segundo Leite (2008) pode ser uma discriminação sem no entanto se
constituir num discurso que visa a sustentar o verdadeiro.
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Já a intolerância descrita por Leite (2008) refere-se a incapacidade do individuo “ouvinte”
acptar dos surdos seus signos e significados simbólicos devido a ser ele, em contraposição, um
continuo “leitor”.
Assim o surdo “leitor”, com este identificador, vai ter um espaço articulado em torno de
significações básicas que o levarão construir uma diferenciação graças à opção totêmica. Porém
sem entrar em contradições, em transgressões que são um processo com suas implicâncias
interativas. Esta opção pelo diferente, apesar de transgressor, também é motivadora de um
mundo diferenciado, dinâmico constituído em torno de uma cultura devido as politicas de
diferenciação que Lopes e Veiga-Neto, (2006, p. 82) conseguem muito bem demonstrar como
marcadores culturais.
[...] além da língua de sinais, da arte, do teatro e da poesia surda, a noção de luta, a
necessidade de viver em grupo e a experiência do olhar são marcadores que nos
permitem falar de identidades surdas fundadas em uma alteridade e uma forma de ser
surdo. Longe de defender uma pretensa essência surda, nosso objetivo é mostrar que a
expressão ser surdo abrange uma experiência de ser, de estar num mundo, que é vivida no
coletivo, mas sentida de maneiras particulares. Embora tenhamos distintas formas de
viver a condição de ser surdo, alguns elementos presentes nas narrativas surdas sobre si
permitem-nos reconhecer, na dispersão dos enunciados, alguns elementos recorrentes
que, ao serem agrupados, conectados e selecionados, nos indicam marcadores comuns
dentro de um grupo cultural especifico.

De certa forma as narrativas respondem as questões iniciais surgidas com a presença
cultural devida ao operador totêmico que projeta as diferenças de forma inesperada e cultural.
Vejamos algumas delas:
Quando aprendi a usar LIBRAS, eu iniciei um melhor contato com as coisas e me senti mais
identificada como surda. Percebi minha capacidade, me desenvolvi e comecei a me sentir
diferente. Eu sentia isto assim antes. E isto me incentivava muito e quando o professor
orientador sinalizava em LIBRAS, eu me sentia incentivada a aprender mais e mais e a me
sentir eu mesma entrando no mundo do conhecimento e tendo minhas teorias próprias.
(Perlin: J, 2011).

O totêmico está mostrando a impossibilidade de todo e qualquer erro do sujeito surdo a vir
a ser sujeito “leitor”. A incitação ou coação a ser leitor por excelência pode ser desconcertante
para o outro “auditor”. Esta coação quebra as regras da normalidade e incita à rebeldia, ao
proibido. No entanto como poderia haver algo errado pelo fato de optar ser “leitor” dado as
intercorrências decorrentes em que o agenciador interfere na criação de uma cultura, ou seja, as
politicas decorrentes da identidade. Uma narrativa atesta a coação para ser surdo.
Mostrar as conquistas dos surdos nas minhas apresentações se tornou um fato para mim.
Iniciei com buscas de material e me sustentava em alguns escritores surdos como Gladis
Perlin, Marianne Stumpf, Karin Strobel, por exemplo. Usava o trabalho destes teóricos
surdos e eles, ouvintes, ficavam assistindo. Apresentava-me assim como uma identidade
surda. Mostrava nossa diferença com a agencia totêmica. Trazia presente o povo surdo.
(Perlin: I, 2011)

Quando na relação surdo ouvinte surge esta constatação de empoderamento diante da
predominancia do sujeito do ouvir surge a constatação de que de alguma maneira ser surdo não é
um fracasso, é antes uma questão de ser. Ser surdo pode ser um espaço para uma vida feliz. A
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predominância do controle, da ameaça e da punição por parte das regras de normalização
continuam, porém a sensação de liberdade lonje do enfrentamento de forças está presente. O
momento do banquete totemico opera em vista do proibido como atesta esta narrativa:
Teve um momento na faculdade em que me animei e conhecei que eu estava mais
acessível, com mais competência, pois aquela era a língua de sinais, a comunicação dos
surdos. Quando eu fazia leitura labial ou copiava de meus colegas eu me sentia deprimida,
eu ajuizava os ouvintes como mais capacitados e com mais conhecimentos. Agora entendo
que estou agindo como surda, agindo no meu jeito de ser! Como surdos podemos ter
acesso aos conhecimentos se não as mesmas coisas, porém em alguns casos podemos
superar a eles! (Perlin: A, 2011)

Paradoxalmente outra narrativa prossegue mostrando a necessária presença do outro
igual, “leitor” para “renascer”, adquirir o “eu, surdo” mais atraente, ao mesmo tempo que acolhe
o auto aperfeiçoamento indentitário e alivia a austeridade doentia. Mariana Hora75 declarou
diante das lutas travadas em conjunto com os companheiros surdos:
Hoje tenho 23 anos de idade, e gostaria de dizer a vocês que os últimos 5 anos foram os
melhores da minha vida, porque conquistei autonomia, coragem e sobretudo descobri a
minha identidade, o meu SER. Descobri que sou um SER SURDO. Antes eu era deficiente,
diferente, especial, excepcional, hoje eu sou simplesmente SURDA, e “grito” bem forte: SOU
SURDA COM MUITO ORGULHO!

Propiciar a nós surdos amizades e companheirismos profundos em nossos cotidianos locais
como povo construtor de uma cultura impulsionados pelo totemico para mostrarmos nosssa
coragem e provarmos nosso valor em que o totemico nos recomenda estilos de vida que também
mudam rapidamente de modo a afastar a ameaça constituida pela embivalencia, estereotipo e
tolerancia. A mão amiga de nossos iguais desviados pelo operador totemico que cria a força ritual
dos artefatos culturais que nos são proprios como a lingua, a pedagogia, a literatura, a historia não
tem preço.
CONCLUSÃO
Nessa abordagem, concluiu-se que encontro entre dois sujeitos “leitores” é sempre um
encontro entre iguais e um encontro entre um sujeito visual e um sujeito a “auditor” é sempre um
encontro desigual. Isto porque o operador totêmico, na sociedade, trabalha as diferenças naturais.
A identidade surda é o simbólico proporcionado pelo operador totêmico que nos faz sujeitos
“leitores” em contradição com os sujeitos “auditores”. Ser surdo é uma responsabilidade
individual. Preenche a possibilidade que todo sujeito “leitor” tem de aceitar uma das limitações
que cabe a cada sujeito, a limitação ao sentido da visão. Ela vai influenciar a forma como
construímos e narramos nossa ação pela visão.
A identidade e a diferença são necessárias aos sujeitos, pois agem como questões de
política, como determinantes do ser.
A coerção a ser livre é exercida por surdos que atuam transgredindo a “norma”. Os
companheirismos profundos entre surdos são cheios possibilidades no jogo interminável de
conexão e desconexão, porém promissores na transvaloração cultural e enfatização do ser surdo.

75

http://marianahora.blogspot.com.br/p/minha-vida.html
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REFLEXÃO SOBRE AVALIAÇÃO ESCOLAR E FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR: CONCEPÇÕES E
DESAFIOS
MARCIA APARECIDA DA SILVA76
MERCIA ANDREZA PEREIRA DA SILVA77
RESUMO:
O presente artigo busca refletir sobre avaliação escolar e flexibilização curricular: concepções e desafios. Refletindo a
cerca da avaliação escolar e de algumas ações que são praticadas no âmbito educacional e que erroneamente são
chamadas de avaliação. Bem como, ressalta a necessidade de analisar a flexibilização curricular como alternativa para
o repensar das práticas avaliativas, na perspectiva de conseguir a maior participação possível dos alunos,
especificamente, com necessidades educacionais especiais, levando-os a alcançar os objetivos propostos através de
um currículo e de uma avaliação adequada ás suas características e necessidades especificas. Para tanto, realizou-se
uma pesquisa bibliográfica destacando as contribuições de autores como HOFMANN (1991), LUCKESI (2004), LEITE
(2009) e LOPES ( 2008 ), entre outros. Bem como, enfatizar que a flexibilização curricular implica buscar caminhos
para que o aluno com necessidades especiais obtenha êxito ao ser incluído no ensino regular e que mudanças
precisam serem efetivadas no currículo escolar, para que a escola se torne inclusiva.

Palavras-chaves: Avaliação. Flexibilização. Currículo.
INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos, o tema avaliação vem sendo discutido, escrito, reescrito, e ainda
apresenta-se como um dos pontos problemáticos na educação a medida em que se distancia o
discurso da prática. Daí a importância das discussões e pesquisas em relação a educação e as
práticas avaliativas.
Para refletirmos sobre avaliação escolar, a princípio, foram elencados alguns pontos que
serviram de norte para o desenvolvimento do presente artigo, tais como: conhecer a concepção
de alguns autores e pesquisadores a cerca da avaliação, de algumas ações do cotidiano escolar,
consideradas avaliações, suas implicações na vida de cada indivíduo e de que maneira a
flexibilização curricular tende a favorecer o processo de ensino aprendizagem de pessoas com
necessidades especiais.
Em se tratando de um tema abrangente o presente artigo visa descrever e refletir sobre
concepções a cerca da avaliação escolar e de praticadas educacionais que erroneamente são
chamadas de avaliação. Assim como, ressalta a flexibilização curricular como favorecedora da
apropriação e construção do conhecimento para todos.
DESENVOLVIMENTO
Para uma compreensão do significado atribuído a avaliação no âmbito educacional, faz-se
necessário, mesmo que sucintamente, uma referência à concepção do termo avaliação na visão de
alguns autores. Uma vez que, a temática avaliação tem sido discutida e analisada por inúmeros
pesquisadores, em virtude da complexidade de tentarmos entender a sua aplicabilidade, seu
76
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poder e contribuição no âmbito educacional, sem associarmos a avaliação aos termos verificação,
mensuração, exclusão e reprovação.
Nesta perspectiva, buscou-se a descrever as concepções a cerca da avaliação e da
flexibilização curricular e suas implicações no processo avaliativo. Partindo do poder hierárquico
da avaliação, percebe-se que os instrumentos utilizados ao longo dos anos como formas
avaliativas tendem a classificar as pessoas que são submetidas ao processo e o resultado acaba
estabelecendo uma posição dentro do grupo, e esses resultados acabam tendo um poder
classificatório no âmbito educacional e social.
Nesse contexto, Sacristán ( 1992, apud, ANDRÈ,1996, p 2) destaca que :
Sair da instituição melhor ou pior “qualificado”, terá inevitavelmente suas consequências.
Uma sociedade hierarquizada e meritocrática reclama a classificação dos indivíduos em
função de sua aproximação à excelência. Quanto maior a aproximação maior o mérito
individual. Naturalmente essa prática não se originou na escola, mas é ali que aplicam os
procedimentos técnicos que a legitimam ocultando os valores a que serve.

Para Hofmann (1991), através de suas pesquisas e investigações voltadas para a avaliação,
ela aponta que:
as avaliações sugerem fortemente que a contradição entre o discurso e a prática de alguns
educadores, e principalmente, a ação classificatória e autoritária, exercida pela maioria,
encontra explicação na concepção de avaliação do educador, reflexo de sua estória de
vida como aluno e professor. E, é necessária a tomada de consciência dessas influências
para que a nossa prática avaliativa não reproduza, inconscientemente, a arbitrariedade e
o autoritarismo que contestamos pelo discurso. Temos de desvelar contradições e
equívocos teóricos dessa prática, construindo um “resignificado” para a avaliação e
desmitificando-a de fantasmas de um passado ainda muito em voga.

De acordo com Leite (2009, apud LUCKESI, 1984, p.12, 9), de instrumento diagnóstico para
o crescimento, a avaliação passa a ser um instrumento que ameaça e disciplina os alunos pelo
medo. Ainda com Leite (op.cit.), a avaliação é um julgamento de valor sobre manifestações
relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão.
No dizer de Leite (2009, apud FREITAS, 2003), a avaliação está relacionada com a escola,
quanto ressalta que:
A lógica da avaliação não é independente da lógica da escola; ao contrário, ela é produto
de uma escola que se separou da vida e das práticas sociais. Como consequência, o
autoritarismo é o elemento necessário para a garantia deste modelo social e, daí, a prática
da avaliação manifestar-se autoritária. Esta concepção da avaliação da aprendizagem
escolar reflete, pois, uma pedagogia que, por sua vez, está a serviço de um modelo
dominante que pode ser identificado como liberal conservador.

Dessa forma, percebe-se que há ideias de práticas de quantificação do comportamento e
da aprendizagem que, de forma errônea são chamadas de avaliação. Assim, faz-se necessário que
se supere a representação punitiva da avaliação e para tanto a aproximação com os estudos e
avanços teóricos práticos acerca deste campo da educação torna-se fundamental. E, por se tratar
de uma temática abrangente, a principio considera-se relevante enfatizar na visão de alguns
autores a concepção a respeito da avaliação, na perspectiva de entendermos e superarmos a
visão que erroneamente tem-se da avaliação.
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Na visão de Chueiri (2008):
A avaliação escolar é um meio e não um fim em si mesma; está delimitada por uma
determinada teoria e por uma determinada prática pedagógica. Ela não ocorre num vazio
conceitual, mas está dimensionada por um modelo teórico de sociedade, de homem, de
educação e, consequentemente, de ensino e de aprendizagem, expresso na teoria e na
prática pedagógica.

Para Luckesi (2004):
Avaliar significa subsidiar a construção dos melhores resultados possíveis dentro de uma
determinada situação, e implica acompanhamento e reorientação permanente da
aprendizagem exigindo um ritual de procedimentos, que inclui desde o estabelecimento
de momentos no tempo, construção, aplicação e contestação dos resultados expressos
nos instrumentos, devolução e reorientação das aprendizagens ainda não efetuadas.

A avaliação é a reflexão transformadora em ação. Ação, essa, que nos impulsiona a novas
reflexões. Reflexão permanente do educador sobre sua realidade, e acompanhamento, passo a
passo, do educando, na sua trajetória de construção do conhecimento
(
HOFFMANN,1991).

Algumas considerações são necessárias quando se trata de avaliar, visto que a prática da
avaliação funciona tanto com o ensino individualizado como com o ensino coletivo. Avaliação não
é sinônimo de ensino individualizado, mas sim de um rigoroso acompanhamento e reorientação
das atividades tendo em vista resultados bem-sucedidos (LUCKESI,2004, P. 2).
Embora o autor reconheça a utilidade e a necessidade dos exames nas situações que
exigem classificação, como os concursos, e naquelas que requerem certificação de
conhecimentos, para ele, a sala de aula é o lugar onde, em termos de avaliação, deveria
predominar o diagnóstico como recurso de acompanhamento e reorientação da
aprendizagem, em vez de predominarem os exames como recursos classificatórios
(CHUEIRI, apud LUCKESI, 2003, p. 47).

A partir dessas concepções pode-se perceber que a avaliação é um momento de
acompanhar e de intervir no ensino e na aprendizagem, e tem um caráter qualitativo
possibilitando a relação educativa entre professor e aluno, bem como acompanhar se
determinados objetivos pedagógicos foram alcançados durante o desenvolvimento das situações
pedagógicas.
A partir de uma vivencia a cerca da avaliação da aprendizagem, Kasai(2000) destaca que:
A avaliação da aprendizagem não é algo apartado dos demais momentos da vida da sala
de aula. Ela ocorre num espaço físico, temporal, relacional, circunstancial e histórico,
sendo atravessado por todas as variáveis imaginárias de qualquer processo humano.
Deve, portanto ser transparente e criteriosa e estar a serviço do estudante, a fim de que
possa ser uma oportunidade de dialogo e uma possibilidade de leitura da realidade
vivenciada por professores com seus estudantes. Para que isso ocorra, cabe a cada
educador fazer suas escolhas diante dos problemas técnicos da avaliação, de sua
utilização social e de suas intenções. Tais escolas serão determinadas pelo lugar em que o
professor coloca-se ao avaliar.
Este lugar pode ser o da pessoa que mensura, da que julga ou da que faz uma possível
leitura da realidade do processo ensino e aprendizagem que se vivencia interpretando-a
para e com seus alunos.
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Certamente, diante do exposto, faz-se necessário repensar o verdadeiro papel da
avaliação. Leite (2009, apud LUCKESI, 1984), com muita propriedade defende que:
A avaliação só será transformadora e democrática na medida em que as aspirações
socializantes da humanidade se traduzam em um modelo pedagógico emancipador e
democrático. Para que surjam novas práticas de avaliação dentro de uma sociedade
conservadora como a nossa, e no contexto de uma pedagogia autoritária ainda presente
em nossas escolas, é necessário que o educador esteja preocupado em redefinir os rumos
de toda a sua prática pedagógica.
O primeiro passo seria um posicionamento claro e explícito sobre o tipo de sociedade e de
cidadão que se pretende formar. Um segundo ponto seria a conversão/conscientização de
cada educador para novos rumos da prática educacional. E, o último aspecto a ser
considerado refere-se ao resgate da avaliação em sua função diagnóstica: mesmo numa
sociedade produtora de exclusão social, é possível rever e alterar os rumos das práticas
tradicionais de avaliação. Para isso, o professor deve estar comprometido com uma escola
inclusiva, que esteja preocupada com o crescimento e o desenvolvimento integral dos
alunos.

Nessa perspectiva, considerar as necessidades dos alunos, as expectativas e anseios
nascidos em contextos diversos, cada vez mais, exige-se a estrutura de respostas curriculares
flexíveis.
Para assegurar e garantir que todos os aprendizes tenham experiências de aprendizagem
ricas, relevantes e adequadas às suas características individuais e diferenciadas, há
necessidade de adaptar a proposta curricular, especialmente quando se tratam de alunos
e alunas que apresentam dificuldades na aprendizagem de forma transitória, ou os que
têm necessidades educacionais especiais (CARVALHO,2007).

Ainda com Carvalho (op.cit.) promovendo as adaptações curriculares buscamos conseguir a
maior participação possível dos alunos com necessidades educacionais especiais, levando-os a
alcançar os objetivos do currículo comum, através de um currículo adequado às suas
características e necessidades especificas.
Em se tratando de flexibilização curricular Lopes ( 2008 ) ressalta que:
O processo de flexibilização/adaptação não pode ser entendido como uma mera
modificação ou acréscimo de atividades complementares na estrutura curricular. Ele exige
que as mudanças na estrutura do currículo e na prática pedagógica estejam em
consonância com os princípios e com as diretrizes do Projeto Político Pedagógico, na
perspectiva de um ensino de qualidade para todos os alunos.
Esse processo de flexibilização, não pode ser entendido como uma mera modificação ou
acréscimo de atividades complementares na estrutura curricular, pois há aprendizagens
imprescindíveis a todos os alunos, das quais não podemos abrir mão. Há saberes que são
essenciais como base para outras aprendizagens e que devem ser mantidas, como
garantia de igualdade de oportunidades de acesso a outras informações, portanto,
fundamentais para a construção do conhecimento.

Dessa forma, nota-se que a flexibilização curricular favorece o processo educacional na
medida em que surge a oportunidade de construir e adaptar os currículos perante a diversidade
dos alunos. Bem como, surge como uma forma de atenuar as desvantagens causadas a muitos
discentes, sem desconsiderar os saberes essenciais á aprendizagem. Bem como implica acessar
caminhos para que o aluno obtenha êxito ao ser incluído no ensino regular, o que inclui rever
estratégias, métodos, recursos, instrumentos avaliativos, sem desconsiderar a existência de um
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referencial curricular que configure um currículo comum, considerando e preservando a
autonomia das diversas instancias.
Para tanto, nota-se a importância do exercício da autonomia tanto das instituições de
ensino como dos professores enquanto condição na busca da promoção da flexibilização
curricular.
Numa avaliação para a autonomia há planejamento, há organização, há direcionalidade
nas ações, mas não há controle e previsibilidade do processo e dos resultados. A
flexibilidade substitui a rigidez, a organização metódica ( o passo a passo ) do ensinar da
lugar á necessidade de aproveitar todas as oportunidades para aprender. ( KASAI,2000 )

Assim, vemos a importância da avaliação como uma forma que possa possibilitar a
construção de processos avaliativos mais condizentes com as necessidades de aprendizagens
significativas e que venham a favorecer uma educação de boa qualidade para todos. Bem como, a
flexibilização do currículo favorece a apropriação e a construção de conhecimentos para todos,
podemos considerar que esta estratégia pedagógica está a serviço da proposta de inclusão
educacional escolar ( CARVALHO,2007).
Assim, promover a flexibilização curricular apresenta-se como uma oportunidade para
valorizar a diversidade presente na sala de aula, contemplando as mudanças e ajustes necessários
para o atendimento aos alunos com necessidades especiais.
CONCLUSÃO
Ao abordar as concepções que permeiam a avaliação no contexto escolar, percebe-se que
elas estão relacionadas as mudanças que vem ocorrendo em relação as concepções de educação
que orientam as práticas pedagógicas desde que a escola foi instituída como espaço de educação
formal ao longo da história. E, pensar em uma educação de qualidade para todos, dentre inúmeras
questões, se faz necessário considerar a avaliação como um dos elementos da educação, e que
deve está a favor da aprendizagem significativa e não punitiva.
E compreender e reconduzir a avaliação numa perspectiva construtivista e libertadora,
exige uma ação consensual nas escolas e universidades no sentido de revisão do significado
político das exigências burocráticas dos sistemas municipais estaduais e federal da educação. (
HOFFMANN, 1999)

As instituições de ensino tem no currículo a oportunidade de provocar transformações no
que vem oprimindo e dificultando suas práticas, e a flexibilização curricular favorece o repensar
da estrutura curricular na perspectiva de atender a todos os alunos considerando as necessidades
especificas.
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O INTÉRPRETE DE LIBRAS: PROFISSIONAL IMPORTANTE NO PROCESSO EDUCACIONAL DO
ALUNO SURDO.
JANEINA DO NASCIMENTO LIMA78
RESUMO:
Este trabalho tem como objetivo fazer um breve estudo sobre o papel do intérprete da LIBRAS mediante o processo
educacional do aluno surdo. Entende-se que o intérprete tem se tornado um grande aliado do professor no que se
refere à inclusão do aluno surdo na escola regular. Sabe-se que os desafios da comunicação entre ouvintes e surdos
são inúmeros, razão esta que tem contribuído para que este profissional, o intérprete, seja considerado o grande
mediador do conhecimento na relação professor/aluno.

Palavras-chave: Papel do interprete da LIBRAS; processo educacional do aluno surdo; relação
intérprete/professor/aluno.
INTRODUÇÃO:
Este estudo busca apresentar o importante papel do intérprete de Língua Brasileira de
Sinais, mediante utilização de procedimentos de inclusão do surdo no processo educacional; é um
profissional da interpretação que se responsabiliza pela comunicação mediando às inter-relações
que envolvem o entendimento entre a língua oral e a LIBRAS; posiciona-se exatamente entre uma
língua e outra, transportando os discursos e trazendo compreensão ao desconhecido. Por isso o
trabalho desenvolvido em sala de aula não depende apenas da didática aplicada, porém, muito
mais, das relações estabelecidas entre professor e intérprete. Neste aspecto esses sujeitos
tornam-se parceiros no processo de ensino-aprendizagem, pois ambos tornam-se mediadores do
conhecimento. Embora o intérprete estabeleça a interação entre professor e aluno, este também
poderá intervir através de supostas alterações metodológicas. Vale ressaltar que essa intervenção
só ocorrera em comum acordo com o professor. Eis aí a importância de o intérprete apresentar
conhecimentos e habilidades para atuar no campo educacional e assim estabelecer uma boa
relação com o professor.
Deseja-se, com este estudo, contribuir para possibilitar reconhecimento do importante
papel desse profissional enquanto instrumento importante na construção do ensinoaprendizagem do aluno surdo. Portanto os autores consultados e as Leis citadas será base
fundamental para o enriquecimento do trabalho realizado.
DESENVOLVIMENTO:
As discussões sobre a inclusão do aluno surdo têm crescido ao longo dos anos e com isso
muitas inquietações têm surgido a respeito de como se dá a educação desse sujeito por meio do
trabalho desenvolvido pelo professor em sala de aula. Sabe-se que desde a implantação da Lei nº
10.436 de 24 de Abril de 2002, momento em que se reconhece a LIBRAS como a língua oficial dos
surdos, esses sujeitos diante desta conquista, terá outros direitos garantidos no que diz respeito
ao processo educacional. Contudo, é importante enfatizar que novos desafios irão surgir, tendo
em vista que o aparato legal garante políticas publicas e mecanismos que favoreçam a sua
inclusão, principalmente no campo educacional.
Entende-se que a partir da legalização da LIBRAS as discussões começam a atender aspectos
importantes que contribuem para efetivação do direito à comunicação. Nesse sentido, com
78
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relação à inclusão escolar, um novo sujeito se tornará importante no processo educacional do
aluno surdo, o interprete: ator de grande relevância em sala de aula, durante todo o percurso
escolar. Em meio ao trabalho do professor, ele será o mediador do conhecimento no que se refere
à relação professor/aluno, fato que favoreceu para que fossem reconhecidos enquanto
profissional.
Sabe-se que o processo de inclusão se dá a passos lentos e que muitas são as
responsabilidades atribuídas aos envolvidos. Não é diferente o que aconteceu com o intérprete da
Língua de Sinais, embora se perceba a necessidade desse sujeito nos diversos campos sociais e
especificamente no espaço educacional para viabilizar a comunicação com o surdo, também eles
tiveram que enfrentar desafios para regularizarem-se como profissionais.
Hoje o intérprete é considerado o profissional importante para o processo de inclusão do
sujeito surdo, razão pela qual torna-se instrumento eficaz no processo de ensino-aprendizagem.
Neste sentido o trabalho desenvolvido pelo intérprete está em parceria com o do professor, pois
julga-se que mediante um trabalho conjunto se possibilita resultados excelentes na aprendizagem
desses sujeitos.
Não devemos esquecer que, embora o intérprete já exercesse um trabalho importante, seu
reconhecimento enquanto profissional só aconteceu a partir das exigências das próprias leis
implantadas, ao garantir o direito do intérprete aos surdos, os mesmos se organizaram e lutaram
em prol da sua regulamentação profissional. Vejamos o que afirma SOUZA:
Em congressos sobre a educação de surdos e Línguas de sinais, no final de década de 80, já
se notava, entre os interpretes de Libras, um alentador e sério movimento de discussão de
suas funções e de seus papéis: a) nos vários e já citados campos de atuação dos
intérpretes; b) em relação à natureza de sua participação frente aos distintos solicitantes
(quer fossem os surdos, as associações e comunidades surdas, empresas, universidade,
etc); c) no que concerne ao estatuto ético- educativo que conferiam, com suas atuações, à
pessoa surda; d) na ênfase na necessidade de formação universitária do intérprete; e)
bem como o da formulação de um código de ética que pudesse estabelecer princípios
norteadores para o próprio balizamento do intérprete por seus pares (154, 2007)

Neste sentido percebe-se que a demanda para a formação de intérprete é instituída a partir
da própria legislação que segundo Souza, ao garantir a inclusão social e educacional de surdos nos
espaços públicos, deve-se garantir também instrumentos que evidenciem essa inclusão garantida
por lei.
A lei de Acessibilidade 10.048 de 08 de novembro de 2000 garante o direito ao surdo do
intérprete de Língua Brasileira de Sinais em eventos de qualquer natureza em todos os serviços da
esfera pública e privada. Razão que favorece o reconhecimento da importância do intérprete
mediante esse processo de inclusão que exige desse profissional responsabilidade e uma
formação contínua que possibilite a convivência amigável e construtiva não só com o sujeito
surdo, mas com todos aqueles que estiverem necessariamente ligados ao processo de inclusão do
surdo.
Segundo Massutti e Santos já é visível a ampliação do espaço que o interprete tem aos
poucos ocupado. A própria lei tem favorecido para a formação desse profissional que atende as
varias esferas sociais. Sabe-se que ao tratar da inclusão do surdo, torna-se necessário criar
medidas que venham a promover esse processo de inclusão. O intérprete neste aspecto
representa a peça chave do processo.
A cada ano tem se tornado mais visíveis como a militância dos movimentos surdos tem
buscado novos rumos para as suas lutas incluindo a questão da tradução e interpretação.
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Questões sobre a formação dos ILS estavam incluídas no projeto de lei encaminhado pela
Federação Nacional de Educação e Integração dos surdos, em 1996, ao Congresso
Nacional. Porém, a lei de Libras 10.436 foi aprovada somente no ano de 2002 e
regulamentada em dezembro de 2005 por meio do decreto 5626. (158, 2005-2010)

As trajetórias de lutas desses profissionais têm se tornado relevantes, no que se refere a
atender as demandas crescentes da participação dos surdos, especificamente nas escolas
regulares. Neste contexto os desafios e os desdobramentos para que sejam quebradas as barreiras
do silêncio entre surdos e ouvintes, resultou no reconhecimento do importante papel das
categorias profissionais no trabalho com a diferença. Portanto, não devemos esquecer que ainda é
visível a difícil tarefa da profissionalização do intérprete e da atividade que este desenvolve
enquanto mediador de relacionamentos sociais entre surdos e ouvintes. Razão pela qual exige
tanto dos ouvintes quanto dos surdos a compreensão de que essa intermediação é um ato que
solicita a responsabilidade de todos os envolvidos.
Percebe-se que devido a necessidade de mão de obra o campo profissional para o intérprete
tem crescido, o seu ingresso no mercado de trabalho depende de sua formação. Visto que o
processo educativo supõe as relações estabelecidas entre os sujeitos, não pode faltar ao
intérprete a interação com a cultura surda. Neste aspecto, considera-se que na medida em que o
intérprete se aproxima dos saberes do sujeito surdo, cria mecanismo facilitador para a
apresentação da cultura ouvinte aos surdos.
No ato interpretativo o intérprete encontra a razão do existir na existência do surdo.
Segundo Souza (2007) o intérprete não é apenas o intérprete, ele é sempre mais que isso. Ele é
parte do acontecimento de ensino-aprendizagem em que é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto.
CONCLUSÃO
A discussão sobre o importante papel do intérprete de libras vem sendo necessária, tendo
em vista a contribuição que esse sujeito tem proporcionado ao processo de inclusão do surdo no
campo educacional, especificamente no trabalho desenvolvido em sala de aula.
Percebe-se que a responsabilidade que o intérprete assume requer do mesmo, dedicação e
compromisso, pois este precisa penetrar na cultura surda, a fim de compreender sua identidade, o
que favorece para facilitar a sua interação com esses sujeitos.
Sabe-se que o êxito do trabalho educacional, não é resultado de uma ação individual, mas de
um trabalho em parceria entre todos que direta e indiretamente estão envolvidos. Portanto, devese reconhecer que ao se tratar do trabalho realizado em sala de aula, direcionado ao aluno surdo,
o intérprete de libras a partir da relação com o professor, tem sido um instrumento importante
para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Este, assim como o professor, torna-se
mediador do conhecimento.
Embora seja recente o engajamento desse sujeito como profissional, deve-se reconhecer
que seu papel em sala de aula se diferencia dos demais campos de atuação do intérprete. Razão
pela qual necessita ampliar a discussão, desenvolvendo estudos que favoreçam ainda mais no
reconhecimento desse profissional como parte importante na relação estabelecida naturalmente
entre professor e aluno surdo.
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LIBRAS COMO UM INSTRUMENTO NORTEADOR NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DO
SUJEITO SURDO
JANIELE ESPINDOLA DE MELO79
RESUMO:
Este artigo trás uma breve discussão sobre a Língua Brasileira de Sinais no processo escolar do sujeito surdo sobre seu
ensino e aprendizagem. Pensando sobre esta temática analisamos história desta iniciação e como se deu-se está
língua visuogestual e toda a sua estrutura, e assim estudemos os benefícios a cerca da educação do surdo como
indivíduo bilíngue. Sabendo-se da importância do surdo ser usuário desta língua gestual compreende-se também da
necessidade de todos saberem e compreenderem está linguagem riquíssima onde dar ao sujeito surdo a voz pelas
suas mãos. A presente pesquisa é pautada em estudos e analises bibliográficas que se proporciona uma reflexão sobre
o ensino e aprendizagem destes sujeitos visuais.

Palavras-chave: Língua Brasileira de Sinais. Bilíngue. Ensino/Aprendizagem.
INTRODUÇÃO
O objetivo central desta discussão é conhecer um pouco mais o que inquieta alguns
educadores, que vem sendo pouco discutido processo de ensino e aprendizagem destes alunos,
uma vez que foca-se muito na inclusão, mas não no seu desenvolvimento educacional enquanto
cidadão.
Sabe-se que o sujeito surdo faz parte de um grupo pequeno que tem identidade e cultura
própria, de uma comunidade visual, que tem uma língua específica para a sua socialização. A
Língua Brasileira de Sinais é uma linguagem visuogestual que possibilita a eles uma autonomia
comunicativa, facilitando assim o processo de ensino desses sujeitos.
A LIBRAS é uma língua gestual que tem em sua estrutura todos os fundamentos
necessários de uma língua complexa, com ela seus usuários podem discutir sobre quais quer tipo
de conhecimento destes assuntos filosóficas, políticos ou cotidianos.
Com isto, torna-se essencial estudamos sobre esta língua e seus benefícios na educação
deste sujeito visual, uma vez, que a lei de n° 7.853 trata de assegurar a todas as pessoas
especialmente as que tem uma deficiência o direito e o acesso a escolarização nas escolas
regulares defendendo também o direito da igualdade para com todos, já que o termo incluir não
se refere-se apenas a crianças com deficiência, mas a todas que sofrem exclusão por ser diferente
entre si. Portanto vem sendo bastante debatido, já que de acordo com a própria lei todas as
pessoas têm e devem exercer o seu papel enquanto cidadão na sociedade em que atua.
E com isso o direito de uma educação qualitativa a qual forneça subsídios de uma
formação critica enquanto cidadão e que com ela, ele possa exercer o seu papel de na sociedade
pela sua língua materna a LIBRAS.
Por fim, deseja-se ao término deste estudo conhecer e compreender melhor todo este
processo educacional, e também contribuir de maneira significativa na qual professores e
estudantes possam prosseguir de forma qualitativa nessa trajetória escolar e social.
INCLUSÃO ESCOLAR: HISTÓRIA E RECONHECIMENTO
Historicamente falando a pessoa com surdez era escolarizada no âmbito de ensino especial
e vista como pessoa com retardo mental, o que as privavam dos direitos civis, políticos, religiosos
79

Interprete de LIBRAS da Escola Municipal Senador José Ronaldo Aragão e Escola Dr. Adilson Bezerra de Souza do município de Santa Cruz do
Capibaribe - PE. Graduada em Pedagogia pelo Centro de Ensino Superior Santa Cruz Ltda – CESAC. Cursando Pós-graduação em LIBRAS:
docência tradução/interpretação e proficiência pela Faculdade de Excelência Educacional do Rio Grande do Norte – FATERN.
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entre outros. Esta atitude teve início data-se desde 1855 com o professor francês Hernest Huet
que era surdo e veio a convite de Dom Pedro II, ao Brasil, para trabalhar com a educação de
surdos no Imperial Instituto de Surdos – Mudos e que hoje é o Instituto Nacional de Educação de
Surdos, até houve tentativas de criação da Libras, mas que não obteve êxito. Depois desta
iniciativa a realidade dos surdos vem se modificando gradativamente, no ano de 1948 com a
famosa “Escola para Todos” que foi uma iniciativa implícita na Declaração Universal dos Direitos
Humanos em que garantia a todas as pessoas o direito à educação.
Em 1994 ocorreu um fato significativo, que foi a Declaração de Salamanca definindo
políticas, princípios e práticas da educação especial. E, nesta mesma linha, a Política Nacional de
Educação especial proporciona o acesso ao ensino regular para todas as crianças com deficiência,
junto às demais crianças, com isso a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), atribui
as redes regulares de ensino o dever de garantir um currículo diferenciado, com métodos,
recursos e organizações para atender as necessidades individuais de seus estudantes.
A Declaração de Salamanca ressalta que a educação de crianças com necessidades
educacionais especiais deve ser tarefa partilhada por pais e profissionais. Para Rosa
Blanco, consultora da Unesco, o conceito de inclusão é “holístico, um modelo
educacional guiado pela certeza de que discriminar seres humanos é filosoficamente
ilegal, e incluir é acreditar que todos têm o direito de participar ativamente da educação
e da sociedade em geral”. Essa nova proposta educacional tem como alicerce:
acessibilidade, projeto político-pedagógico, criação de redes e de parcerias, formação de
professores e atendimento educacional especializado. (BIAGGIO, 2007. p.20).

Todavia foi no ano de 2002 que essas discussões tomaram proporções mais significativas,
pois foi através da resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) que definiu que os
professores deveriam participar de uma formação para atender esta nova realidade educacional,
no qual educador teria que trabalhar diferenciado em sala de aula pela integração de alunos
surdos nas salas regulares.
Na educação de surdos é necessário que professor seja um profissional dinâmico,
compreensivo e aberto para entender que o ensino para alunos tem que ser bem elaborado e
expositivo. Buscando aperfeiçoamento e novos conhecimentos sobre a língua materna do sujeito
surdo.
A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é a língua usada por estes sujeitos visuais e que
passou a ser reconhecida legalmente como comunicação para pessoas surdas através da lei n °
10.436/02 e com a portaria 2.678 que aprovou o ensino da LIBRAS na sala e em todas as
modalidades de educação.
Em 2006 foi aprovado na convenção pela Organização das Nações Unidas (ONU) em que
favorece a inclusão de toda pessoa com deficiência o acesso a educação de qualidade, após dois
anos a Política Nacional de Educação Especial ressalva baseando-se na perspectiva inclusiva, o fim
da segregação que ultrapassou o número de crianças com deficiência matriculadas nas escolas
regulares, superando o número de crianças frequentando escolas especiais.
O Brasil ratificou a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU tornando
essa proposta parte da legislação nacional. Nota-se que depois de dezoito anos de busca para
inclusão do sujeito surdo é que a Constituição prevê a igualdade para todos que fazem parte do
contexto social, mas para isso ocorrer de fato, faz-se necessário investir no acesso a informação
tanto para as crianças quanto para os educadores na perspectiva de compreenderem a
importância do respeito para com todos.
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Percebe-se assim a necessidade de focar essa temática na formação dos docentes para que
possam desenvolver práticas inclusivas em sala de aula, e não só quando se depararem com essa
realidade. Verifica-se ainda que na maioria das vezes os alunos são excluídos do processo
educacional, pelo fato de qualificar ou avaliar os seres humanos de modo uniforme, pois sabe-se
não há nenhum ser humano igual ao outro, nem com as mesmas habilidades, o que nos traz uma
reflexão sobre o já se questionava Cavalcante (2006.p.35) “Isso deveria ser trabalhado desde a
formação inicial. Se a inclusão é garantida por lei, como podem os professores sair da faculdade
sem conhecer o assunto?”
Com base nisto alguns instrutores de LIBRAS, ressaltam a importância dos alunos com
surdez aprenderem sua língua materna desde cedo, proporcionando que todos os demais alunos
reconheçam da diversidade, e desenvolvam o quanta antes as habilidades que são essenciais para
o convívio social.
A Libras é para o surdo representa uma identidade e uma cultura própria de um grupo
mínimo que os faz representantes de suas opiniões oportunizando a eles o direito de se
expressarem perante uma sociedade de uma maneira diferenciada, já que seu grande grupo
expressa-se oralmente eles fazem isso gestualmente através desta linguagem. . “Relaciona-se com
a igualdade e a luta contra a exclusão social de grupos marginalizados em larga escala, seja por
motivos culturais ou outro tipo de contexto social” (PACHECO et al. 2007.p.16)
Na maioria das vezes as pessoas que têm alguma limitação acabam sendo rotuladas como
um empecilho na sociedade ou no caso do surdo, alguém que não domina algumas habilidades
nem conceitos desenvolvidos pelos ouvintes que seria a fala e a escrita, encarando isto como um
preconceito cultural ou até mesmo tachando-os como pessoas incapazes que não sabem fazer
algo que todos tendem a achar normal. Segundo Gurgel (2007.p.51) “Os deficientes geralmente
são encarados como um impedimento à sobrevivência de um povo. O trabalho da equipe
pedagógica é imenso para convencer os pais a permitir o convívio deles com outras pessoas da
comunidade”
Os surdos não precisam dominar a Língua Portuguesa, pois esta língua será para o surdo
igual à língua Inglesa é para nós ouvintes, ou seja, um segundo idioma tornando-se bilíngues80 em
LIBRAS e Português. O surdo será cobrado no seu desenvolvimento educacional através de sua
língua natural e não pelo seu segundo idioma o que também não impedirá de que eles façam o
uso correto da gramática Portuguesa, mesmo porque na estrutura da LIBRAS não se faz uso de
artigos, tempo verbal nem preposições que são imprescindíveis na estrutura da Língua
Portuguesa.
Portanto, toda escola inclusiva tem que oferecer desde inicio da formação educacional
uma educação bilíngue e compreender o processo estrutural destas línguas. Só assim o professor
conseguirá desenvolver o seu trabalho de maneira significativa, este mesmo educador deverá
recorrer a aulas mais visuais, já que, o pensamento e a linguagem de alguns de seus educandos
são conceituais e não deverá ser desconsiderado. Como reafirma QUADRO (2011. p. 35).
Assim, a educação de surdos na perspectiva bilíngue toma forma que transcende as questões
puramente lingüística. Para além da língua de sinais e do português, esta educação situa-se no
contexto de garantia de acesso e permanência na escola. Essa escola esta sendo definida pelos
próprios movimentos surdos: marca fundamental da consolidação de uma educação de surdos em
um país que se entende equivocadamente monolíngue. O confronto se faz necessário para que se
constitua uma educação verdadeira: multilíngue e multicultural.

80

Bilíngues: é usado para se referir ao uso de mais de uma língua.
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A surdez é uma realidade heterogênia no qual cada surdo terá sua particularidade e
também será um sujeito único em seu desenvolvimento, dependendo de suas experiências
socioculturais. E, o desenvolvimento qualitativo de sua educação bilíngue será essencial para seu
exercício enquanto cidadão participativo e autônomo,percebendo-se que muitas coisas e
conhecimentos não dependeram apenas de domínio da oralidade
LIBRAS: A VOZ DO SURDO
O que seria Libras? Libras é a língua materna de uma comunidade que ainda encontra-se a
margem da sociedade por sua comunicação ser visuo-gestual e não oral-auditiva nesta
comunicação faz-se necessário uma série de aspectos que são imprescindíveis para sua
transmissão.
A Libras não é mímicas ou gestos aleatórios é uma língua como todas as outras com
estrutura e gramática própria. O que chamamos de item lexical na Língua Portuguesa na Libras
seria o sinal. Santana (2007.p.82) afirma que: “O gesto aparece aqui como mecanismo
“alternativo” como mediação da fala, mostrando a sua inter-relação com a linguagem e seu
estatuto simbólico”.
Nesse contexto a Libras é uma língua com modalidade diferenciada, mas, nem por este
fator não deixa de estar interligada aos status próprios de quais quer outra língua que são os
seguintes itens linguísticos: o fonológico, o morfológico, o sintáxico, o semântico e o pragmático.
Cada transmissor poderá debater sobre quais quer assunto porque ela dá todas as
possibilidades desta comunicação que vem atrelada aos cinco parâmetros que são: configuração
de mão, ponto de articulação, movimento, expressão facial ou corporal e a orientação, todos os
sinais são feitos através das alterações e combinações estruturadas a partir desse conjunto.
Segundo Santana (2007.p.95) “O alfabeto manual também foi estudado como parte da
semiologia das línguas de sinais. Embora seu formato seja diferente das línguas naturais, ele foi
considerado uma ponte entre a linguagem oral e a língua de sinais”. Quando se deseja soletrar
alguma palavra fazemos isso através da datilologia utilizando o alfabeto manual, faz-se a escrita da
palavra letra por letra, usando mais esse recurso em libras quando nos referimos a nomes de
pessoas ou quando o que desejamos falar não tem sinal especifico da língua oral para a visual. Da
mesma forma que há outras línguas de sinais também há outros modelos de alfabetos manuais81.
Nesta língua o gênero é flexível podendo aparecer ou não na fala, justamente pelas
diversas categorias gramaticais, os adjetivos nesta comunicação se apresentam de maneira
neutra tanto para definir feminino como masculino quanto para classificar singular ou plural,
normalmente eles veem nas frases após os substantivos que os qualificam. Exemplos:
LS – Língua de Sinais LP – Língua Portuguesa
LS - HOMEM LP - homem, masculino, macho.
LS - MULHER LP - mulher, feminina, fêmea.
LS - FILH@ + MULHER LP – filha
LS - FILH@ + HOMEM LP – filho

Se nos referimos aos pronomes pessoais do singular como o eu, tu e ele/ela é feito com a
mesma configuração o que os diferencia é a direcionalidade do sinal, já se usamos o pronome nós
dois seria uma configuração diferente do nós.

81

Modelos de alfabetos manuais no site: http://www.feneis.org.br/page/libras_alfabeto.asp
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Nos pronomes demonstrativos e advérbios de lugar só são diferenciados pelo contexto
frasal, os possessivos só correspondem às pessoas do discurso e não aos objetos como é na Língua
Portuguesa. Com relação aos verbos, são classificados por dois tipos: os verbos sem concordância
(não-direcionais) que não fazem flexão a pessoas nem a números e os verbos com concordância
(direcionais) que fazem flexão a pessoa e ao número.
Exemplo:
PERGUNTAR
(1ª pessoa) PERGUNTAR (2ª pessoa) - Eu pergunto à você.
(2ª pessoa) PERGUNTAR (1ª pessoa) - Você me pergunta.
Nestas classificações especiais de verbos temos também três grupos de verbos que são: os
verbos de deslocamento o qual em apenas um sinal é feita uma serie de informações que é
transmitida pelo movimento e a expressão, o verbo preensão este já faz o uso de classificador
para representar seu complemento e o verbo ter para representar posse e presença na
comunicação.
Estes são todos os fatores marcantes na estrutura da Libras que a faz uma língua viva,
completa e complexa de ser entendida e trabalhada, assim como as demais línguas orais, ela tem
toda estrutura gramatical que as demais tem e o que a diferencia delas é que ao invés dela ser
uma língua oral-auditiva ela é uma língua visuogestual.
PERSPECTIVAS DE EDUCAÇÃO DOS SURDOS
Quando se pensa na educação de surdos faz-se necessário uma reflexão da prática e do
método a ser utilizado, visto que não se pode continuar pensando como nos anos dos jesuítas no
qual a educação era apenas pelo quadro de giz e pela oralidade. É necessário bem mais que isso
para desenvolver o processo de ensino e aprendizagem, sendo necessário que o professor seja
ousado, criativo e dinâmico para que possa relacionar os conteúdos a algo concreto sendo um
referencial para ele e para os demais alunos. Reis (2007.p.91) defende “A idéia de que o mundo é
feito de diversidade tem sido cada vez mais difundida nas escolas brasileiras e a inclusão vem
crescendo, com maior ênfase no Ensino Fundamental.”
Para ajudar neste processo de ensino e aprendizagem os professores de sala regular com
alunos surdos contam com a ajuda dos professores das salas de recursos, que desenvolvem um
papel essencial nesse processo de aquisição, estes profissionais não estão nestas salas para
desenvolver um trabalho de reforço, mas sim para desenvolver um trabalho de facilitador no
intercâmbio em sala de aula com estas duas línguas indispensáveis. “Um dos grandes avanços do
novo texto é que ele não deixa dúvida e, de que o atendimento educacional especializado não
substitui a escolarização regular.” (GURGEL. 2007.p.41).
Se os profissionais que fazem parte deste processo tiverem uma visão mais pautada na
compreensão e nas potencialidades do outro, entenderemos que a surdez é uma característica
peculiar de um individuo o qual tem uma limitação auditiva e não um atraso cognitivo.
O atendimento educacional especializado (AEE) é oferecido a todos os alunos que
apresentam qualquer deficiência, este atendimento é garantido pela lei de nº 6.571 que tem o
objetivo de complementar, ampliar ou auxiliar o processo educacional do professor regente da
sala de aula a fim de proporcionar ao aluno surdo, condições de interação efetiva das aulas no
contra turno o qual terá que esta contemplado no Projeto Político Pedagógico (P.P.P) da escola.
Em contra partida é importante ressaltar também que será comum presenciarmos
situações de interação entre professor/aluno o que não deixa de ser importantíssimo, se o
professor coloca-se no lugar do surdo e o respeita em sua particularidade, mas o que acontece em
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muitas das situações é que nessa interação o educador faça uso apenas da oralidade,
desconsiderando o pouco ou nenhum conhecimento labial por parte do aluno, tornando assim
impossível a comunicação entre ambas as partes desse contexto social.
O acesso à informação é maior hoje e nas bibliotecas e na internet é possível encontrar
material de apoio – a formação constante é sua função. O discurso “não estou
preparado” não cabe mais, já que a lei que garante escola para todos existe há quase 20
anos! (REIS. 2007. p.91).

A deficiência auditiva não costuma apresentar nenhum problema, cognitivo, permitindo
em geral que os educandos acompanhem o ritmo da turma na qual está incluso, é necessário
também que eles estejam em turma que estejam de acordo com a faixa etária de cada um e que a
escola contemple-os no Projeto Político Pedagógico (PPP), proporcionando-o um currículo com
flexibilidade em algumas atividades que no caso dos surdos seria voltado através dos recursos
visuais.
Quando se fala de ensino e aprendizagem entende-se que este processo é uma perspectiva
teórica, que apresenta a forma e a maneira que o professor atua em sala de aula, como vemos os
alunos e como refletimos nossas ações educativas. E o que está inferior a nossa pratica e com isso
temos a tendência de proferirmos um discurso inverso a nossa pratica e essa incoerência acaba
dificultando os objetivos almejados teoricamente.
Entendemos que as palavras no nosso contexto ganham uma variação significativa
conforme sejam inseridas, veem então uma inquietação em relação ao aluno surdo, de como isso
aconteceria, e se seria pelo trabalho lexical uma melhor assimilação a compreensão textual?
Percebe-se que o mais adequado é buscar um meio de trabalhar, esta mesma meta através de
outros mecanismos até que o alunado atinja o esperado de maneira significativa para ele.
E neste contexto inclusivo a aprendizagem da Língua Portuguesa para o sujeito surdo é
nada mais do que formar-lo um individuo bilíngue. Por muito tempo acreditava-se que a
dificuldade do aluno com surdez aprender a língua portuguesa era recorrente a um déficit
cognitivo o que comprova-se que não é verídico, isso após alguns trabalhos realizados por volta de
1941 pelos estudiosos Pintner, Eisenson e Stanton.
De acordo com alguns estudos feito pelas obras de alguns pesquisadores como Quadro,
Santana e Vygotsky o ensino e a aprendizagem para o surdo era subsidiados de acordo com o
método utilizado com eles que era o de palavras soltas sem contextualidade. Como afirma Silva
(2011, p. 47),
É importante ressaltar que recursos tecnológicos, sejam eles de qualquer ordem, não têm o poder
de, sozinhos, modificarem a realidade existente. Vale frisar que é o educador quem implementa
propostas pedagógicas. O seu trabalho, aliado ao de alunos, pais com a colaboração de todos os
participantes interessados em projeto educacional de qualidade, pode trazer mudanças significativas
à realidade educacional brasileira.

Esta metodologia não os possibilitavam de terem um discurso rico em texto se eles
sempre foram avaliados pela escrita gramatical de palavras simples sem perspectiva discursiva
social.
Para que haja ensino e aprendizagem é necessário que o individuo em formação esteja
inserido nos contextos sociais, uma vez que, nossas conquistas vem das relações que partilhamos
com o outro, e assim é o processo educacional que surge da troca de conhecimento de um para
com o outro e com isto desenvolvermos a aprendizagem.
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Somos reflexo do meio o qual estamos inserido, de acordo com o que FERNANDES (et al,
2011, p.21),
Se, na perspectiva de Vygotsky, o ser humano aprende gradualmente do mundo socil cultural um
sistema simbólico fundamental para fazer os recordes da realidade e, assim, organizar e ordenar a
experiência aprendida, a faltado domínio do instrumento linguístico em termos ideais (que permita à
criança não apenas uma comunicação básica, mas o sucesso de usar uma língua como principal
instrumento do pensamento) é inadmissível, sob qualquer alegação. Afinal, linguagem (língua
adquirida)e pensamento mantêm uma relação em níveis dialético, entre os signos e o universo
sociocultural, entre os signos e a mente interpretadora.

Pois, desde criança somos postos a o ensino e a aprendizagem, sendo espelhos das ações
de nossos familiares, o conhecimento das crianças dependem das relações que ela tem com outro
que formando seu repertorio linguístico. E da mesma forma que ocorre com as crianças ouvintes
deveriam ser com as surdas, o que as facilitariam em seus discursos argumentativos se desde cedo
elas tem os mesmos acessos que as crianças ouvintes tem e se seu processo de alfabetização for
qualitativo e de maneira bilíngue os surdos tem o mesmo ritmo cognitivo que os ouvintes tem na
assimilação de sua segunda língua.
A avaliação destes alunos deverá ser de acordo com suas possibilidades, pois como
poderão avaliar o surdo na gramática da Língua Portuguesa se na sua língua natural ela não se faz
tão presente como na sua segunda língua. O professor então terá que avaliar neste processo o seu
desenvolvimento intelectual, social e cognitivo e não apenas certa habilidade, mais sim todo um
progresso alcançado, outro equívoco é pensar que alunos com deficiência atrapalhará a qualidade
e o desenvolvimento do grupo, já que hoje, se sabe que todos aprendem de formas e em tempos
diferentes e que a atenção individualizada do professor para com um aluno, não prejudica os
demais neste processo.
Portanto, os critérios a serem utilizados na avaliação dos alunos surdos será de acordo com
seus próprios avanços e nunca através do desenvolvimento de seus colegas, mesmo sendo eles
surdos também, isso para as avaliações internas82, pois sabe-se que nas avaliações externas83
ainda não tem provas específicas e nem tão pouco monitores que possam realizar a prova com os
alunos surdos porque ainda não se foi oferecidos pelo governantes, uma vez que é assegurado por
lei este direito como o de uma educação igualitária e que ara o surdo o direito ao um tradutor em
LIBRAS para fazer tradução de uma língua para a outra.
Um governo ou uma escola que dizem promover a inclusão e não destinam verbas a
ajudas técnicas, à compra de materiais adequados ou a alterações arquitetônicas para
criar acessibilidade não estão pensando em inclusão. ( GURGEL.. 2007.p.41).

Para uma proposta inclusiva os critérios avaliativos deverão ser correspondentes a sua
língua materna, que tem os mesmos status das demais línguas, uma vez que desenvolve as

82
83

Avaliações internas são todas as provas e atividades quantitativas oferecidas pela instituição escolar.
Avaliações externas são todas as provas feitas pelos órgãos federais e estaduais afim de avaliar o percentual do ensino brasieliro.

169

III SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE HISTÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL DOS POVOS SURDOS
II SEMINÁRIO SOBRE INTERPRETAÇÃO E DOCÊNCIA DE LIBRAS
Auditório Pitangui – Hotel Arituba Park
06 à 08 de junho de 2013 - Natal/RN

http://insurdo.blogspot.com

ISSN 2317-8833

mesmas funções que as línguas orais, também expressa pensamentos complexos, abstratos e
emoções profundas.
Nesse contexto, o professor que tem em sua sala de aula alunos surdos, deverá dispor de
um profissional especializado em LIBRAS, que seria o intérprete, que facilitará a relação do
professor/aluno fazendo um intercâmbio entre as duas línguas facilitando a comunicação.
Diante de tudo que já foi abordado nesta perspectiva compreende-se que educação é todo
um conjunto de vivencias educacionais, que cabe a todos os seus membros uma postura mais
firme de sobre está nova proposta para que assim, posso de fato e de direito temos um ensino
qualitativo para todos os nosso educandos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se, de acordo com todos os estudos realizados, que o tema inclusão é algo ainda
muito complexo e de pouca empatia por parte de muitos. Os profissionais que nele estão inseridos
ainda se tem muito a desenvolver e se aperfeiçoar, pois, em sua formação muitos dele não
tiveram nem o conhecimento de temáticas que os possibilitar-se o trabalho inclusivo. Os
educadores que estão engajados nessa proposta tendem a ser aqueles mesmos profissionais que
veem a educação como algo transformador.
Entretanto, muitos dos profissionais que trabalham nesta área não têm e não buscam um
aperfeiçoamento de sua profissão, deixando a critério dos dirigentes proporcioná-los ou não esta
qualificação.
Sabe-se também que para os professores trabalhem com alunos surdos faz-se necessário
que o mesmo tenha um conhecimento sobre a linguagem do surdo, pois, ela é uma língua que
tem os mesmos seguimentos estruturais das demais línguas mais ela é de caráter visual e que por
isto tem toda uma dinâmica na expositiva.
A LIBRAS é uma língua visuogestual que tem atrelada a ela cinco parâmetros essenciais
para sua compreensão lingüística, e a este parâmetros todas as suas particularidades e com elas
todas as emoções causadas por uma língua visualmente encantadora.
Espera-se que este trabalho sirva de base teórica para contribuir na prática diária dos
educadores, proporcionando um pouco de informação sobre LIBRAS e os fatores ligados a esta
desafiadora temática. Vale ressaltar que a educação não se faz apenas de estudos e teorias e que
os educadores devem sempre refletir se estão aplicando na prática os conhecimentos adquiridos
sobre o tema abordado, usando seus alunos como fonte de conhecimento e de aprimoramento de
conhecimentos obtidos no decorre de sua prática educacional enquanto educador.
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O SURDO NA UNIVERSIDADE: SUA PERMANÊNCIA E AQUISICÃO DO CONHECIMENTO
MERCIA ANDREZA PEREIRA DA SILVA84
MARCIA APARECIDA DA SILVA85
RESUMO:
O presente artigo se propõe a identificar os entraves que dificultam um ensino de qualidade para o sujeito surdo, a
importância da Libras e do intérprete na aquisição do saber no ensino superior, os desafios encontrados pelos
intérpretes para passar um conhecimento de qualidade para o sujeito surdo, garantido sua permanência nesse
universo tão desafiador, como também o despreparo das instituições e dos profissionais de educação que trabalham
diretamente com os surdos.

Palavras-chave: Surdo. Permanência. Língua de sinais. Intérprete.
INTRODUÇÃO
Os estudos têm mostrado um número pequeno de surdos no ensino superior, mas também
apresenta algumas conquistas, pois com a aprovação da lei de nº 10.436/02 foi possível assegurar
ao surdo uma língua que atendesse as suas necessidades, possibilitando um intérprete na sala de
aula, o que facilita o seu processo de aprendizagem. Entretanto, apenas a presença do intérprete
não garante a aquisição do conhecimento, faz-se necessário o comprometimento de todos os que
fazem parte da instituição principalmente dos professores que, certamente deverão buscar
planejar suas aulas pensando nesse sujeito surdo que tem potencialidades, porém precisa de
certas adequações para que possa mostrar todo o seu potencial.
DESENVOLVIMENTO
A presença do surdo no ensino superior apresenta-se como uma conquista e uma realidade
inegável, mas observa-se que ainda é muito tímido esse número, pois se percebe através de
pesquisas que existem inúmeros fatores que influenciam para que essa realidade não tenha os
resultados desejados e assegurados por lei. A começar com o vestibular como um todo, pois este
tem causado inúmeras discussões, funcionando ao longo da história como forma de evidenciar as
desigualdades socioeducacionais, e no caso do surdo esse processo torna-se ainda mais desigual,
mas as bancas especiais têm conseguido diminuir esse caminho excludente, oferecendo apoio
didático-pedagógico necessário para realização das provas. No caso do português escrito, nas
questões discursivas e na prova de redação, há critérios diferenciados de avaliação,
potencializando o conteúdo, em detrimento da forma (estrutura gramatical da língua).
Ao entrar no ensino superior o sujeito surdo irá encontrar uma instituição que está se
preparando política, didático e pedagogicamente para recebê-lo de maneira adequada, com o
intuito de garantir sua permanência, sua inclusão e não mera inserção.
Segundo as Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica:
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.
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Como se percebe fazer com que o sujeito com necessidades educacionais especiais
frequente e permaneça no espaço educacional, seja ele básico ou a nível superior requer
mudanças significativas e uma delas no caso do sujeito surdo é o respeito e valorização de sua
língua a Libras86. Sendo assim, é importante reconhecer que o respeito linguístico e cultural deve
estar acima de uma mera forma de estabelecer comunicação entre surdos e ouvintes,
reconhecendo a necessidade da língua de sinais neste processo, uma vez que a primeira língua
para o surdo é a Libras, uma língua visual, que é produzida por meio do olhar, das expressões
faciais e corporais. A Libras é uma língua completa, com códigos, gramática, léxicos e símbolos que
se renovam.
Segundo a lei de nº 10.436/02 no seu parágrafo Único a LIBRAS é uma forma de
comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura
gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideas e fatos, com estrutura
gramatical própria, oriundos de comunidades de pessoas Surdas do Brasil.
Cruz e Dias( apud 2009, LIMA et al., 2003, p. 46).
[...] composta de movimentos e formatos específicos de mãos, braços, olhos, face, cabeça
e postura corporal, que combinados fornecem as características gramaticais necessárias
para a formação de uma língua [...]. É a única língua que permite à pessoa surda aceder a
todas as características linguísticas.

Ainda segundo Cruz e Dias ( apud 2009, (BRASIL, 2005 ,art.: 2º) a atual legislação também
destaca que o surdo “compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais,
manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras”.
Observa-se assim que o surdo ao utilizar sua língua está representando seu grupo e fazendo parte
da sociedade de maneira plena e sem constrangimento. Não é só a utilização da língua de sinais
nas instituições de ensino superior que irá garantir o sucesso desse aluno, mas um projeto de
educação que considere todo o processo histórico pelo qual passou o sujeito surdo, novas
tecnologias educacionais voltadas para o visual, formação e capacitações continuadas para os
professores que atuam diretamente com esse público, participação dos surdos na gestão dessa
educação, pois poderão auxiliar nas principais necessidades para que haja inclusão de fato.
Ao que se pode perceber a realidade do aluno com surdez no ensino superior não é muito
diferente do ensino fundamental e médio, uma vez que as dificuldades encontradas são
semelhantes, pois o ensino é voltado para o aluno ouvinte, não havendo uma preocupação com o
processo de aprendizagem e a permanência desse aluno surdo, porque não basta permitir que o
aluno frequente uma graduação, mas que sejam oferecidos subsídios que lhe permita assimilar os
conteúdos trabalhados em sala de aula.
Segundo CRUZ e DIAS (2009):
A aprendizagem deve acontecer em contato, em inter-relação, no diálogo. Na interrelação é construído o significado dos conteúdos para a vida dos alunos, ou seja, o
processo de aprendizagem se torna significante na interrelação e os diálogos só
acontecem quando há uma língua compartilhada. Uma escola inclusiva, que pretende
criar condições para um ensino de qualidade para a multiplicidade de todos os seus
alunos, deve garantir o ensino na língua desses alunos.
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Diante do exposto vê-se a importância de reconhecer a Libras como língua e o papel do
intérprete nesse processo de aprendizagem, mas o trabalho desse profissional é recente e a
legitimidade da sua relevância encontrasse em processo de consolidação, uma vez que o
reconhecimento da LIBRAS, que é a primeira língua do surdo como já foi mencionado é recente,
tratando do ano de 2002.
Segundo Lacerda e Polleti, 2009:
“O intérprete de língua de sinais é uma figura pouco conhecida no âmbito acadêmico. Os
estudos existentes no Brasil e no cenário mundial são escassos, tanto no que diz respeito
ao intérprete de maneira ampla quanto a pesquisas que remetam especificamente ao
intérprete educacional.”

É sabido que há progresso no que se refere ao processo de ensino aprendizagem do aluno
com surdez, mediante a presença do intérprete, pois este possibilitará a solução de problemas
relacionados à comunicação frequente na vida dos surdos, como também facilitará a vida do
professor que poderá ministrar suas aulas não necessitando uma preocupação maior em passar as
informações na língua de sinais atuando em sua língua de domínio. Com esse respeito linguístico é
possível evidenciar uma qualidade no que se refere à aquisição de conhecimento como destaca
Lacerda ( 2000),“à medida que a condição linguística especial do surdo é respeitada, aumentam as
chances de ele se desenvolver e construir novos conhecimentos de maneira satisfatória, em
contraponto a uma “inclusão escolar” sem qualquer cuidado especial”
Mas só a presença do intérprete não garante sua permanência no ensino superior, como
afirma Lacerda (2009):
A presença do intérprete em sala de aula e o uso da língua de sinais não garantem que as
condições específicas da surdez sejam contempladas e respeitadas nas atividades
pedagógicas. Se a escola não atentar para a metodologia utilizada e o currículo proposto,
as práticas acadêmicas tornam-se bastante inacessíveis ao aluno surdo, apesar da
presença do intérprete.

Desta feita identifica-se uma dificuldade muito comum no trabalho do intérprete, que é o
conhecimento prévio do conteúdo a ser trabalhado, pois sem esse conhecimento é humanamente
impossível que esse conteúdo seja passado com qualidade suficiente, para que haja uma
compreensão satisfatória por parte do surdo, pois na maioria das vezes o intérprete só repassa
mecanicamente os assuntos que o professor expõe em sala, mostrando que boa parte dos
professores do nível superior não estão preparados para lidar com uma realidade diferente da
que estão acostumados, visto que não preparam suas aulas pensando no sujeito surdo, pois
alguns intérpretes como já foi dito sentem a necessidade de ver com antecedência o assunto a ser
trabalhado pelo professor, já que têm que transmitir da melhor maneira possível para assegurar a
aprendizagem dos alunos com surdez.
Segundo Ana Cristina Guarinello et al ( 2008, apud Rosa 2003),
(...) primeiramente, o intérprete deve inteirar-se do conteúdo a ser interpretado pois, se
o intérprete não domina a língua de sinais ou a língua portuguesa, comprometerá o seu
trabalho de interpretação. Além disso, qualquer interpretação exige também que o
intérprete seja conhecedor do assunto tratado em sala de aula.

Ainda nesta perspectiva Ana Cristina Guarinello et al ( 2008 , apud Famularo 1999),
mostram que:
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a interpretação não é tarefa fácil, uma vez que não envolve meramente um ato mecânico
de substituir palavras de uma língua para outra. O intérprete deve conhecer com
profundidade tanto a língua portuguesa quanto a LIBRAS para que compreenda as
intenções de quem fala, encontrando os termos equivalentes possíveis. Para a autora, a
interpretação é um processo que envolve a necessidade de tomar decisões sintáticas,
semânticas e pragmáticas.

A partir do que foi exposto pode-se observar conquistas, mas também os inúmeros
desafios a serem superados, tanto pelo ouvinte como pelo sujeito surdo.
Vasconcelos et al (2005).
Vivemos o desafio de contextualizar saberes culturais e sociais à diversidade linguística, com
leitura de mundo de uma concepção multicultural. Uma proposta com o desafio de
contextualizar os saberes culturais e sociais à diversidade linguística inerente a dois modos
de ser e estar presentes em sociedade sob o olhar ouvinte e o olhar surdo. Compreendendo
as diferenças nesta diversidade de leitura de mundo em uma concepção multicultural e
bilíngue.

Entretanto, observa-se que o cenário da educação dos surdos necessita de um
comprometimento direcionado para que esse sujeito se sinta parte do universo acadêmico,
compreendendo verdadeiramente os conteúdos trabalhados em sala com qualidade, exercendo
seu papel de cidadão com direitos e deveres.
CONCLUSÃO
A presença do surdo no ensino superior trata-se de uma grande conquista, se
considerarmos o histórico educacional do sujeito surdo, todavia não se pode ignorar o quanto
precisa ser conquistado para que esse sujeito possa receber uma educação de qualidade, em que
lhes ofereçam condições plenas de aprendizagem, não jogando para o surdo a responsabilidade de
compreender sozinho os conteúdos trabalhados em sala, sem nenhuma preocupação e
planejamento para esse sujeito, como também valorizar e respeitar a Libras como primeira Língua
e a Língua Portuguesa como segunda língua, o que lhes possibilitará uma comunicação eficiente e
consequentemente uma aquisição dos saberes necessários para que frequenta uma instituição de
nível superior.
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A SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: UM INSTRUMENTO COMPLEMENTAR DE
APRENDIZAGEM PARA O ALUNO COM SURDEZ
MARIA MARTA OLIVEIRA COELHO87
RESUMO:
O presente artigo apresenta uma breve discussão e análise sobre as propostas de inclusão escolar e o funcionamento
das salas de recursos multifuncionais como auxílio complementar da aprendizagem dos alunos surdos. Para maior
aprofundamento teórico, esta pesquisa procurou levar em consideração os marcos legais e a organização da proposta
de educação inclusiva do Estado, tendo em vista, a importância de se refletir sobre as práticas educativas para que a
inclusão aconteça verdadeiramente no âmbito escolar, pois torna-se necessário perceber qual o papel da sala de
recursos multifuncional para identificarmos se as mesmas estão colaborando com o processo de aprendizagem dos
educandos com surdez contribuindo para a conquista autonomia e identidade dos educandos, e cumprindo com seus
direitos e deveres desenvolvendo sua participação plena no contexto social. A presente pesquisa está pautada em
estudos e análises bibliográficas, e observações assistemáticas em uma escola municipal situada em Santa Cruz do
Capibaribe- PE, na qual os principais sujeitos envolvidos na pesquisa foram os alunos surdos e os pais e a professora
do Atendimento Educacional Especializado. Ao final, foi possível constatar que as salas de recursos multifuncionais
estão contribuindo com o processo de aprendizagem dos educandos e consequentemente com a inclusão dos
mesmos na escola regular de ensino.

Palavras-chave: Inclusão. Sala de Recursos Multifuncionais. Aprendizagem.
INTRODUÇÃO
Pensar em educação é pensar na gama de diversidade existente e nas necessidades que se
enfrenta a cada dia para que os sujeitos envolvidos sintam-se de fato incluídos no processo
educacional, e que o sistema e metodologias possam estar contribuindo significativamente para o
desenvolvimento integral dos educandos, de modo que os mesmos sintam-se sujeitos ativos da
aprendizagem, sendo assim respeitados em suas particularidades.
A proposta de educação inclusiva tem sido analisada e discutida há algum tempo no
contexto educacional brasileiro, e atualmente tem recebido uma atenção especial por parte de
educadores e pesquisadores da área. As salas de recursos multifuncionais surgem com o intuito de
fazer com que a inclusão aconteça plenamente assegurando ao aluno com deficiência
atendimento educacional especializado.
Tem-se como objetivos desse estudo analisar a importância da sala de recursos
multifuncionais como instrumento complementar para os processos de ensino e aprendizagem do
aluno surdo, discutir os aportes legais para o funcionamento das salas de recursos, garantia de
atendimento educacional especializado para alunos com deficiência, bem como, identificar o
papel da sala de recursos para a inclusão de alunos surdos na escola regular, refletindo sobre o
trabalho desenvolvido pelo professor do atendimento especializado na sala de recursos
multifuncionais.
Estudar este tema no cenário educacional é uma forma de divulgar algo que ainda é pouco
conhecido, mas que se torna de tamanha importância para o desenvolvimento de alunos com
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deficiência auditiva, contribuindo assim com reflexões sobre práticas educativas voltadas para a
inclusão de todos.
EDUCAÇÃO DE SURDOS: ASPECTOS HISTÓRICOS E TEÓRICOS
O processo histórico de educação de surdos enfrentou inúmeras transformações ao longo
dos anos, e, entre avanços e retrocessos, acreditamos que por mais que tenham sido mudanças
bruscas, todas possibilitaram discussões teóricas acadêmicas significativas para uma melhoria de
postura em relação ao ensino e aprendizagem do ‘sujeito surdo’88.
Na antiguidade o conceito que se tinha sobre o surdo na maioria das civilizações, com
exceção do Egito e da Pérsia89, seriam seres inferiores, incapazes, que não eram saudáveis,
pessoas castigas ou enfeitiçadas, sendo condenados a morte, “(...) se nascerem defeituosos e
monstruosos, afogamo-los, não devido ao ódio, mas à razão, para distinguirmos as coisas inúteis
das saudáveis.” (Sêneca, Apud Silva, 1986, p.129). Os poucos que sobreviviam, era porque as
famílias os escondiam e em muitos casos os tornavam escravos para realizarem os trabalhos
braçais. Todas as civilizações não acreditavam na possibilidade de educar os surdos, ficando assim
marginalizados dos contextos sociais pela sua condição de pessoa com deficiência.
Aristóteles (384 - 322 a.C.) defendia a ideia que os surdos eram impossibilitados de
raciocinar por não possuírem a linguagem, já que o mesmo acreditava ser o ouvido o órgão mais
importante para a educação. No entanto Sócrates (469 - 399 a.C.) declarou que seria aceitável que
os surdos utilizassem uma comunicação alternativa com as mãos, e Santo Agostinho (354- 430)
declarava que o nascimento de filhos deficientes seria um castigo de Deus para que os pais
pagassem seus pecados, e que os surdos podiam se comunicar através de gestos como forma de
compensar a comunicação.
Na Idade Média, ocorreram muitas transformações no que se refere ao tratamento das
pessoas surdas, inicialmente eram queimados nas fogueiras, e eram tidos como sujeitos estranhos
e despertavam curiosidade entre a sociedade. Ao passar dos anos foram modificando-se os
conceitos, os surdos não eram mais condenados à morte, mas não tinham oportunidade de
exercerem seus direitos, não tinham o mínimo de dignidade, eram impedidos de desempenhar
coisas simples da vida cotidiana como: votar, casar, receber herança, participar das atividades
habituais da igreja católica, pois não tinham como confessar seus pecados, e eram incapazes de
proferir os sacramentos, sendo assim não seriam almas imortais.
Foi nesta época também que se iniciaram estudos pelos monges sobre uma comunicação
através de gestos, mas que era apenas utilizada por eles, “os monges beneditinos, na Itália,
empregavam uma forma de sinais para comunicar entre eles, a fim de não violar o rígido voto de
silêncio” (STROBEL, 2009, s/p).
Na Idade Moderna, que passa a ser um período menos influenciado e dominado pela igreja
católica, iniciando-se a perspectiva da razão, do conhecimento científico e da medicina. Em
relação a deficiência trouxe discussões significativas no que se refere a aquisição da linguagem. O
filósofo e médico Gerolamo Cardano (1501-1576), defendia o conceito de que os surdos eram
capazes de aprender e que era um crime não educá-los. O espanhol Pedro Ponce de León (1520 -
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Entende-se por sujeito surdo o indivíduo que aceita a sua condição enquanto pessoa com deficiência, tem uma identidade formada em relação a
sua condição social e cultural, pertence a comunidade surda, e comungando dos mesmos ideais desta comunidade embora tenha peculiaridades
individuais, e que se fortalecem enquanto grupo pertencente a uma minoria. Ver PERLIN, Gladis Teresinha Taschetto, História de Vida Surda:
Identidades em Questão, 1998, Porto Alegre. http://www.porsinal.pt/index.php?ps=artigos&idt=artc&cat=20&idart=153. Consultado em 28/11/12
15:59 hs.
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Ver
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Karin,
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1584), iniciou a educação de surdos-mudos90, utilizando como metodologia a datilologia91, escrita
e oralização, foi também o fundador da primeira escola para surdos. Mas foi através de CharlesMichel de l'Épée (1712 – 1789) que a língua de sinais passa a ganhar destaque, pois foi a partir
dele que a educação de surdos se deu de forma abrangente passando a ser pública, e mesmo
sendo seu objetivo principal ajudar os surdos adquirirem a linguagem para que possam proferir os
sacramentos e obter a salvação da alma, o mesmo deixou um legado no que se refere aos estudos
das línguas de sinais.
Apenas na Idade Contemporânea que a educação de surdos chega ao Brasil, a partir do ano
de 1855, através de um francês, o professor surdo Eduardo Huet (1822-1882), que veio a pedido
do imperador D. Pedro II, com o intuito de formarem uma escola para surdos no país. Em 1857
fundou-se primeira escola para surdos no Rio de Janeiro, denominada de Imperial Instituto dos
Surdos-Mudos, hoje, Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES.
Embora muitas tenham sido as mudanças de conceitos e posturas em relação aos surdos,
essa história é marcada também por retrocesso, pois o Congresso de Milão em 1880 definiu o
oralismo como o único meio de educar os surdos, sendo assim impedindo-os de se comunicarem
em sua língua natural _ que é a língua de sinais _ durante muito tempo. Os surdos então sofreram
diversos castigos e foram repreendidos para não se comunicar por meio de uma língua visual.
Mas, foi eminente ao longo dos anos que não era todos os surdos que obtinham sucesso com o
método oralista, sendo assim questionado.
A hegemonia do Oralismo se estendeu até 1960. A Língua de Sinais sofre um duro golpe
na medida de que é proibida sua utilização, mas os surdos, como em outros momentos
históricos, continuam a utilizá-la configurando o que chamo de território de resistência:
resistência no sentido de garantir a existência da língua sem deixá-la morrer e todas as
características culturais que dela advém. (SILVA, 2003, p. 39)

Após o rompimento do oralismo a realidade da educação dos sujeitos surdos começa a
mudar, passando pela comunicação total92, e pelo bilinguismo que atualmente é a proposta mais
aceita em relação à educação de surdos por proporcioná-los o acesso à duas línguas, sendo a
língua de sinais e a língua vernácula do país, tendo em vista que considera a língua de sinais como
sua língua materna e a língua oficial do país como uma segunda língua a ser aprendida.
O Decreto nº 5.626/05, que regulamenta a Lei nº 10.436/2002, visando ao acesso à escola
dos alunos surdos, dispõe sobre a inclusão da Libras como disciplina curricular, a formação
e a certificação de professor, instrutor e tradutor/intérprete de Libras, o ensino da Língua
Portuguesa como segunda língua para alunos surdos e a organização da educação bilíngue
no ensino regular. (BRASIL. MEC/SEESP, 2008).

Contudo, devemos hoje nos preocupar com a educação de surdos em igualdade de
condições, para que os mesmos sintam-se realmente sujeitos participativos desse processo, que
não se sintam excluídos do sistema escolar. Um fato que ganha um merecido destaque nesse
processo de educação de surdos, foi à proposta inclusiva oportunizando o acesso das pessoas com
deficiência estudarem em escolas regulares, pois até então existia a segregação, uma vez que

90

Termo utilizado na época para designar os sujeitos surdos, atualmente está totalmente fora de uso nas discussões sobre surdez, mas infelizmente
ainda é usado popularmente pela sociedade.
91
Sistema de representação simbólica das letras do alfabeto utilizando as mãos, também conhecido como alfabeto manual.
92
Metodologia que utiliza a combinação de gestos, leitura labial, fala, escrita, enfim todo e qualquer meio que venha facilitar a comunicação.
Também conhecida como bimodalismo.
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estudavam apenas em escolas/institutos específicos para cada deficiência ou nas ditas escolas
especiais.
A Declaração de Salamanca em 1994 contribuiu de forma significativa para que esse
processo de inclusão fosse efetivado, orientando práticas inclusivas em todos os âmbitos
educacionais e consequentemente na sociedade, o que proporciona um ganho para toda a
humanidade, pois todos nós iremos aprender com a diferença, reforçando as relações de
alteridade e respeito mútuo.
O desenvolvimento de estudos no campo da educação e a defesa dos direitos humanos
vêm modificando os conceitos, as legislações e as práticas pedagógicas e de gestão,
promovendo a reestruturação do ensino regular e especial. A definição das necessidades
educacionais especiais passou a ser amplamente disseminada a partir da Declaração de
Salamanca, que estabelece como princípio que as escolas do ensino regular devem educar
todos os alunos, enfrentando a situação de exclusão escolar das crianças com deficiência,
das que vivem nas ruas ou que trabalham, das superdotadas, em desvantagem social, das
que apresentam diferenças linguísticas, étnicas ou culturais. (BRASIL. MEC/SEESP, 2008
p.15, grifos nossos).

É preciso que reconheçamos a importância da língua de sinais para o sujeito surdo, pois é a
língua natural desses indivíduos, e, é por meio dela que os mesmos descobrem o mundo,
desenvolvem a criatividade, se expressando nas mais diversas formas que a comunicação exige e
podem interagir socialmente, embora ainda na realidade atual essa interação não se concretize de
forma plena, visto que são poucas as pessoas que conhecem e respeitam as línguas de sinais.
A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA REGULAR
Na atualidade muitas são as discussões sobre a inclusão da pessoa com deficiência na
escola regular, porém é necessário refletir sobre esse processo que, mesmo sendo garantido por
lei, causa muitas polêmicas e divisões de opiniões. Acreditamos que incluir não significa apenas o
ingresso de alunos surdos na escola regular, e sim a garantia de que a educação aconteça de
forma plena. Nesse sentido, autores como Glat e Nogueira (2002, p. 26), discutem sobre a inclusão
de alunos com necessidades educacionais especiais na sala regular de ensino. Ambos afirmam
que,
Vale sempre enfatizar que a inclusão de indivíduos com necessidades educacionais
especiais na rede regular de ensino não consiste apenas na sua permanência junto aos
demais alunos, nem na negação dos serviços especializados àqueles que deles necessitem.
Ao contrário, implica uma reorganização do sistema educacional, o que acarreta a revisão
de antigas concepções e paradigmas educacionais na busca de se possibilitar o
desenvolvimento cognitivo, cultural e social desses alunos, respeitando suas diferenças e
atendendo às suas necessidades.

Para que as pessoas com deficiência sejam realmente incluídas dentro da escola e que
sejam garantidos seus direitos de conviver com a sociedade ativamente, conquistando sua
autonomia, faz-se essencial uma organização voltada a realidade dessas pessoas, de modo que
busque atender suas especificidades, não negando consequentemente a realidade que está clara
no cotidiano escolar e que precisa ser enfrentada e respeitada.
As discussões sobre inclusão de pessoas com deficiência no Brasil iniciam-se no século XIX,
e pode-se perceber claramente que embora tenha se passado anos, ainda há muito a se discutir e
fazer para que realmente a inclusão aconteça principalmente no que se refere à reorganização do
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sistema educacional e a conscientização dos indivíduos, visto que as pessoas com deficiência
foram por muito tempo discriminadas pela sociedade e consequentemente excluídas de quaisquer
projeto e políticas sociais, já que segundo estudos de Fonseca (1999), “onde houve tempos em
que estas pessoas eram sacrificadas, pois a sociedade alegava que estas não tinham qualquer tipo
de utilidade para viver em meio ao povo considerado “normal”.
Ao pensar em inclusão da pessoa com deficiência nas escolas é enxergar mecanismos
próprios que promovam o desenvolvimento educacional dos mesmos de forma plena
promovendo sua participação efetiva nos processos de ensino e aprendizagem.
Porém para que aconteçam realmente na prática ações eficazes que levem os educadores
e demais profissionais ligados direto ou indiretamente à escola se faz necessário amplas reflexões
em todos os aspectos do âmbito educacional, Fonseca (1991) explica que
Não podemos “encher” uma escola com crianças deficientes de forma puramente
circunstancial. Os arranjos devem ser compatíveis com as necessidades das crianças não
deficientes, não esquecendo a criação de currículos e métodos pedagógicos adequados,
além de professores qualificados. (p. 81)

Refletindo sobre a citação acima, entendemos que o desenvolvimento de práticas
inclusivas nas escolas requer uma mudança de paradigmas no que se refere à educação escolar de
forma geral. É imprescindível refletir sobre todo o sistema escolar que muitas vezes acaba sendo
excludente.
A constituição de 1988 já assegura “a educação como um direito de todos”, e define como
um dos princípios norteadores no art. 2006, “igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola”. (BRASIL, 2009, p. 58). Contudo, se faz necessário pensarmos nessa educação
igualitária e de qualidade, reconhecendo que apenas o acesso a escola não é suficiente, mas que a
inclusão de todos no processo educacional deve ser compartilhada em igualdade de condições,
respeitando as diferenças e contribuindo para a formação crítica e cidadã.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 dedica um capítulo inteiro a
educação especial no qual sustenta:
“Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação
escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos
portadores de necessidades especiais” (art. 58), e ainda em seu art. 59 orienta como deve
ser a organização do sistema de ensino da educação especial, garantindo que disponham
de “currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para
atender as suas necessidades”. (BRASIL, 2001, capítulo V, p. 43 a 45)

Fica bem claro que a educação especial deve ser oferecida na rede regular de ensino, mas
levando em consideração que tenha uma organização adequada para atender essas pessoas, pois
de nada adianta colocá-los na escola e não dar u suporte necessário para atender suas
necessidades.
Brandão (2003) ressalta que mesmo sendo sucintas as referências legais composta nos
artigos 58, 59 e 60 do capítulo V, se cumpríssemo-los a risca serviríamos de referência
internacional no tocante a educação especial.
Sabe-se que as legislações são essenciais para o bom cumprimento de direitos e deveres
dos cidadãos, porém apenas as leis por si só não são suficientes para que de fato sejam cumpridos,
o que se torna indispensável realmente é a tomada de consciência e o rompimento de
estereótipos discriminatórios em cada indivíduo. Para Rodrigues (apud RAMOS & BORGES, 2003):
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A prática da Inclusão depende muito da conscientização, da sensibilidade, do respeito, do
conhecimento do desenvolvimento dos processos de desenvolvimento, da aceitação e
muito menos da legislação. É um engajamento individual, social e coletivo de superação
de preconceitos. (p.170)

Precisa-se reconhecer o verdadeiro papel de uma sociedade igualitário, onde a diversidade
sirva para somar valores, e não como um meio para segregação e discriminação.
É importante consideramos que a educação brasileira precisa superar a exclusão que
ocorre dentro das escolas e garantir uma educação de qualidade para todos, pois já existem
suportes legais o suficiente para que isso aconteça, contudo faz-se necessário que as pessoas se
conscientizem e promovam práticas que favorecem a inclusão e a aceitação do outro, precisamos
romper com os estereótipos que só gera preconceito e discriminação, reconhecendo que ser
diferente não significa ser anormal.
O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS
Na atualidade muitas são as discussões sobre a inclusão da pessoa com deficiência na
escola regular, porém é necessário refletir sobre esse processo que, mesmo sendo garantido por
lei, causa muitas polêmicas e divisões de opiniões. Acreditamos que incluir não significa apenas o
ingresso de alunos com deficiência na escola regular, e sim a garantia de que a educação aconteça
de forma plena.
Nessa premissa necessitamos pensar em uma proposta de educação inclusiva que possa
atender a todos, e para tal faz-se necessário reconhecer que existem metodologias e estratégias
próprias para cada educando, pois cada ser é único e aprende de maneira diferente, neste caso é
preciso considerar e entender as especificidades dos processos de ensino e aprendizagem do
aluno surdo para que a escola promova o seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e social.
Sabe-se que não devemos apenas inserir os alunos com necessidades educativas especiais
na escola sem fazer uma adaptação do ambiente escolar, do currículo, dos métodos e práticas
pedagógicas, e ainda se faz necessário um atendimento educacional especializado, para
complementar ou suplementar a escolarização, a fim de suprir as necessidades individuais dos
educandos para que de fato eles se sintam incluídos no processo educacional.
Escolas inclusivas precisam reconhecer e responder às necessidades diversificadas de seus
alunos, acomodando os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando
educação de qualidade para todos, mediante currículos apropriados, mudanças
organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com suas comunidades.
(UNESCO, 1994 p. 12)

A tradução para a inclusão escolar, muitas vezes se pauta na oferta e garantia de vagas,
porém acaba fugindo de seu principal objetivo, oportunizar a participação plena de educandos
com deficiência no contexto educacional, sendo assim é necessário uma educação pautada na
aceitação das diferenças e preparada para atender as necessidades educacionais dos educandos
com deficiência.
Para tal cumprimento a LDB garante o “atendimento educacional especializado gratuito
aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino” (art.4º).
O direito ao atendimento educacional especializado (AEE) ao aluno com deficiência é constituído
preferencialmente em salas de recursos multifuncionais, que são salas organizadas com materiais
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didáticos, recursos pedagógicos e suportes tecnológicos que possam facilitar o acesso ao
conhecimento de forma que respeite as limitações se adaptando as deficiências.
O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da
disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as
barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua
aprendizagem.
Parágrafo único. Para fins destas Diretrizes, consideram-se recursos de acessibilidade na
educação aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com
deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a utilização dos materiais didáticos e
pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários e equipamentos, dos sistemas de comunicação
e informação, dos transportes e dos demais serviços. (BRASIL, 2009 RESOLUÇÃO Nº 4, art.
02)

Desta forma, pretende-se facilitar o processo de aprendizagem já oferecido nas classes
inclusivas, sendo que o AEE realizado nas salas de recursos constitui a parte diversificada do
currículo educacional para o aluno com necessidades educacionais especiais, e dentre as
atividades curriculares oferecidas nas salas de recursos destacam-se o ensino da língua brasileira
de sinais (LIBRAS), reconhecendo-a como a língua materna do surdo, porém devendo trabalhar
com a proposta do bilinguismo Libras/português, visto que os alunos surdos estão inseridos em
um contexto social mais amplo, sendo a língua oficial de seu país a Língua Portuguesa, além de
evidenciar o enriquecimento do currículo comum de escolarização e questões de autonomia,
construção de identidade, autoestima e acesso as tecnologias.
No entanto, esse atendimento não pode ser confundido como reforço escolar e/ou mera
reprodução de conteúdos programáticos, pois o AEE deve constituir-se como um conjunto de
mecanismos distintos e que favoreçam os processos de ensino e aprendizagem.
O AEE não substitui as salas comuns, devendo ser oferecido em horário inverso da
escolarização, podendo ser na sala de recursos da própria escola na qual estuda ou em outra
escola pública que disponha de sala de recursos, deve ser organizado um cronograma de horários
para o atendimento dos discentes de acordo com as necessidades educativas especiais, sendo
esse atendimento individual ou em pequenos grupos.
É imprescindível pensar em um ensino diferenciado para os alunos com surdez, sendo que
essa proposta diferenciada jamais deve ser confundida como um ato discriminatório, mas sim
compreender o indivíduo surdo na íntegra, reconhecendo as particularidades e necessidades de
adaptação que a deficiência apresenta. Para Quadros, 1997
[...] 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. (pg. 119)

Entretanto o professor precisa antes de tudo conhecer LIBRAS e entender o surdo em sua
cultura e características próprias de um grupo social, considerando questões de aceitação e
identidade, para assim realizar um trabalho que se aproxime do educando sendo significativo e
proveitoso, trazendo resultados reais e satisfatórios no que se refere a aprendizagem.
Sendo necessário compreender que o surdo se utiliza do visual para apreensão do mundo
ao seu redor, e nessa premissa o professor deve se apropriar de práticas educativas que facilitam

183

III SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE HISTÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL DOS POVOS SURDOS
II SEMINÁRIO SOBRE INTERPRETAÇÃO E DOCÊNCIA DE LIBRAS
Auditório Pitangui – Hotel Arituba Park
06 à 08 de junho de 2013 - Natal/RN

http://insurdo.blogspot.com

ISSN 2317-8833

esse processo, trabalhando com materiais concretos e que sirvam de apoio para a apropriação dos
conteúdos escolares.
Contudo faz-se necessário o investimento em formação continuada e específica para os
profissionais, e um melhor reconhecimento sobre a importância e funcionalidade das salas de
recursos, que devem compreender o seu verdadeiro papel na aprendizagem do aluno com surdez
e contribuir para que o mesmo seja verdadeiramente incluído no processo educacional.
Entendendo que o sentido de uma escola inclusiva ultrapassa o fato de estar matriculado em uma
escola, pois é necessário pensar em uma aprendizagem escolar de forma igualitária e de
qualidade, atendendo as particularidades e necessidades dos educandos, porém tornando-se
imprescindível para um bom desenvolvimento da proposta inclusiva a ruptura de velhos conceitos
e o engajamento de todos para com o processo educacional.
ANALISE DE DADOS
Com base nas discussões supracitadas, percebe-se que a educação na escola inclusiva é um
direito oferecido por lei, e necessita de um atendimento educacional especializado que passa a ser
um instrumento essencial no processo de ensino e aprendizagem do aluno surdo, visto que
oferece possibilidades reais de compreender e apreender o mundo ao seu redor, pois deve ser
diferenciado e utilizar primordialmente a Libras, trazendo a comunicação e consequentemente
acesso a educação, informação e aprendizagem, ajudando-o em seu desenvolvimento pessoal e
escolar.
Nessa premissa nos propomos a realizar uma pesquisa de campo, pautada em observações
assistemáticas e respaldada em pesquisas bibliográficas, para diagnosticar como ocorre esse
processo de aquisição da língua materna com os surdos do município de Santa Cruz do Capibaribe
_ PE. Para tais resultados, delimitamos como campo de pesquisa a Escola Municipal Senador José
Ronaldo Aragão, que oferece a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, consta com 680
(seiscentos e oitenta) alunos, dos quais 21 (vinte e um) são surdos. A referida Escola trabalha com
a proposta inclusiva desde 2005, que na ocasião um grupo de alunos surdos resolveram se
matricular para cursar o supletivo no ensino fundamental do 6º ao 9º ano, a partir de então a
procura de pais para matricularem os filhos surdos só aumentou, tornando-se uma escola de
referência para o município no que se refere a educação inclusiva para surdos.
A principal ação de inclusão desses sujeitos se dá pela divulgação da Libras nas salas de
aulas para todos os alunos, e pelo curso de Libras que é oferecido pela própria escola para os pais,
funcionário e comunidade em geral, com o auxilio de um surdo que desempenha a função de
instrutor de Libras _ funcionário da escola que também auxilia nesse processo de aquisição da
Libras com os alunos surdos, no qual possuem um horário especifico para esse atendimento, da
professora da sala de recursos multifuncionais que desempenha o atendimento educacional
especializada com os surdos e das intérpretes da escola.
Dos alunos observados, três possuem perda auditiva de grau moderado e são oralisados, e
os demais possuem perda auditiva de grau profundo, porém todos utilizam e preferem a Libras
como a sua primeira língua, esse fato fica evidente até com os que são oralisados, pois um deles se
recusa a assistir aula sem a presença de um interprete93. Estes alunos encontram-se em uma faixa

93

A Escola consta com oito professores Intérpretes em Libras, das quais quatro tem sua formação em Pedagogia, duas estão cursando
Especialização em Docência, Tradução e Interpretação em Libras, três delas tem o curso de Intérprete em Libras e uma concluiu o curso
Intermediário em Libras, uma está cursando Pedagogia e tem curso de Interprete em Libras, duas o ensino Médio na modalidade Normal Médio e o
curso de Interprete em Libras, sendo uma interprete para cada turma.
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etária entre cinco e dezenove anos de idade e estão matriculados na educação infantil, segundo
ano do segundo ciclo e primeiro e segundo ano do terceiro ciclo de aprendizagem.
Foi saliente na análise dos resultados que a professora envolvidas na pesquisa, dispõem de
formação específica para o atendimento educacional especializado ao aluno com surdez, a
Resolução nº4 de 2009, orienta que para atuação no atendimento especializado é necessário que
o professor disponha de formação própria para o exercício do magistério e especialização em
educação especial e atua na sala de recursos multifuncionais há três anos, trabalhando
especificamente com alunos surdos. Os dados obtidos mostram que a mesma é interprete de
libras, pedagoga e possui cursos específicos de educação especial e atendimento educacional
especializado, além de ter envolvimento efetivo com a comunidade surda. Quando questionada
sobre o que a levou a trabalhar na sala de recursos, respondeu que por identificar com educação
especial e por terem conhecimento sobre Libras, e que no início não dispunha de muito
conhecimento sobre AEE, mas que procurou se especializar nesta área.
No que refere-se a quantidade de alunos atendidos pelas educadoras percebemos que são
atendidos por sala de recursos 11 alunos, o que mostra claramente que a quantidade de alunos
atendidos está dentro da média prevista pela lei.
Em relação a como se dá o atendimento educacional especializado na sala de recursos
multifuncionais, são dois atendimentos semanais para cada aluno com duas horas de duração, as
atividades são diversificadas para atender as necessidades dando prioridade a realização de
atividades com materiais concretos. São utilizados ainda, os recursos tecnológicos e assistivos
disponíveis na própria sala de recursos trabalhando com o que é significativo para cada aluno
respeitando suas limitações e procurando adequar-se as necessidades que os mesmos
apresentam.
Os planejamentos são realizados de forma a tender as necessidades individuais de cada
aluno e de acordo com algumas informações obtidas através do professor da sala inclusiva.
As dificuldades em realizar o AEE que na maioria das vezes estão a parceria entre o
professor da sala de recursos e o professor da sala regular não ocorre da melhor maneira, pois não
existe um tempo disponível para encontros e discussões sobre os alunos atendidos, as
informações apenas são passadas através de relatórios. Outras dificuldades mencionadas são com
relação a falta de profissionais específicos (fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, etc)
que auxiliem neste processo de desenvolvimento, bem como a ausência de acesso a internet.
Embora a escola incentive e chame a família a participar dos processos educacionais, são
poucos os que verdadeiramente se engajam e participam, estando apenas presentes nas reuniões,
poucos se dedicam a aprender Libras, e embora a maioria dos pais considerem relevante a
frequência do filho ao atendimento educacional especializado, muitos ainda não fazem questão
deste. Consideramos um dos maiores problemas e que deveria ser previsto em lei, é a matrícula
obrigatória no AEE, pois na lei esse atendimento deve ser oferecido obrigatoriamente pelo Estado,
contudo a matricula e frequência dos alunos é opcional.
Vê-se que aqueles alunos que recebem o atendimento e são assíduos possuem um bom
desempenho acadêmico, ou pelo menos se observa avanços significativos, mas aqueles que
infelizmente os pais não dispõem dessa consciência e não os matriculam no AEE, ficam a margem,
muitas vezes têm acesso aos conhecimentos acadêmicos na sala regular, pois em casa os pais não
dispõem de informações e/ou não sabem como explicar por não saberem libras.
Muitas pessoas não valorizam o AEE, por possuir um tempo relativamente mínimo de
atendimento, visto que são duas vezes por semana e duas horas para cada atendimento, contudo
vale ressaltar que durante essas duas horas, trabalha-se e utiliza-se justamente daquilo que o
educando está necessitado, têm um planejamento diferenciado, individualizado e específico para
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aquele aluno, podendo observar se os objetivos estão sendo atingidos e se não estão procurasse
novas metodologias e didáticas adequadas para a obtenção de resultados expressivos.
Considerando os avanços significativos na aprendizagem dos alunos atendidos todas
afirmam que percebem avanços no que se refere aquisição de Libras, a leitura e escrita,
interpretação textual, as operações matemáticas, autoestima, melhor desenvolvimento das
habilidades na sala regular, autonomia, criticidade e consciência de mundo.
Entretanto percebe-se que o município tem contribuído com a política de inclusão e que
embora existam dificuldades nesta implementação, podemos considerar que houveram avanços
significativos no que se refere ao respeito e valorização das diferenças. Ficou evidente que os
profissionais envolvidos realizam um bom trabalho e procuram aprimorar seus conhecimentos,
sendo assim a sala de recursos multifuncionais tem cumprido seu esperado papel em relação a
aprendizagem ao aluno com surdez.
CONCLUSÃO
Com base nas discussões supracitadas percebemos que a sala de recursos multifuncionais
para o atendimento educacional especializado além de ser um direito oferecido por lei, passa a ser
um instrumento essencial no processo de ensino e aprendizagem do aluno com surdez, visto que
oferece a parte diversificada do currículo educacional e que é própria para o surdo, ajudando em
seu desenvolvimento pessoal e escolar.
Seja na família, na sociedade ou na escola, enfim todos devem se preocupar com o
desenvolvimento integral dos sujeitos surdos, respeitando seus valores culturais e sua identidade,
e promovendo a sua inserção plena no contexto social, estando assim promovendo a alteridade, e
propagando a construção de um mundo mais justo e digno.
Contudo, precisamos refletir sobre o histórico de opressão e exclusão que os surdos
passaram e passam em nosso país, pois ainda possuem uma língua pouco conhecida e
apreciada, e muitas vezes ficam a margem da sociedade justamente pelo fato de não serem
compreendidos.
A escola que se preocupa com o desenvolvimento integral do educando respeitando seus
valores culturais e sua identidade, e promovendo a sua inserção plena no contexto social, estará
assim cumprindo com sua função social, e propagando para a construção de um mundo mais justo
e digno.
Precisa-se reconhecer o verdadeiro papel de uma sociedade igualitária, onde a diversidade
sirva para somar valores, e não como um meio para segregação e discriminação. E nesse sentindo
que a proposta de atendimento educacional especializado vem contribuir para que complementar
a aprendizagem dos educandos surdos, para que os mesmos não se sintam a margem do processo
educacional.
É importante consideramos que a educação brasileira precisa superar a exclusão que
ocorre dentro das escolas e garantir uma educação de qualidade para todos, pois já existem
suportes legais o suficiente para que isso aconteça, contudo faz-se necessário que as pessoas se
conscientizem e promovam práticas que favorecem a inclusão e a aceitação do outro, precisamos
romper com os estereótipos que só gera preconceito e discriminação, reconhecendo que ser
diferente não significa ser anormal.
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ADAPTAÇÃO CURRICULAR: INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS NO ENSINO REGULAR
ELTON CANTACINI94
RESUMO:
A adaptação Curricular para alunos surdos deve ser feita de modo a proporcionar os mesmos conteúdos, a mesma
profundidade e os mesmos resultados que os demais alunos sem a deficiência têm acesso no currículo escolar.
Percebe-se que os mesmos alunos que não têm dificuldades cognitivas, passam por um processo de aceleração de
conteúdos quando se realiza a Adaptação Curricular, embasados nos alunos com síndromes e com seu cognitivo não
preservado. Da mesma forma acontece com os alunos surdos, que se não têm uma síndrome associada a sua
deficiência, tem seu cognitivo preservado. O principal objetivo da pesquisa era acerca das vantagens da utilização do
Currículo Adaptado e concluiu-se que realmente essa adaptação curricular é extremamente valiosa e eficaz na
aprendizagem dos alunos surdos.

Palavras Chaves: Currículo, Adaptação, Inclusão, Interdisciplinar.
INTRODUÇÃO
Escrever sobre Adaptações Curriculares sempre foi um sonho, pois a compreensão da
Educação Especial como modalidade que dialoga e compartilha os mesmos princípios e práticas da
educação geral são recentes e exige das famílias, alunos, profissionais da educação e gestores das
políticas públicas um novo olhar sobre o aluno com necessidades educacionais especiais.
Um novo olhar em que valores como compreensão, solidariedade e crença no potencial
humano superem atitudes de preconceito e discriminação em relação às diferenças, um novo
olhar que inspire a educação na e para a diversidade, em que currículos que marginalizam as
diferenças deem espaço à construção de práticas curriculares calcadas no compromisso com a
pluralidade das manifestações humanas presentes nas relações cotidianas da escola,
principalmente no caso do aluno com surdez, que é o objeto de estudo desta monografia.
A gênese desta problemática é a falta de informação que circunda os professores da rede
municipal de ensino, e não só da rede municipal, mas também da rede privada, pois os
professores ficam muitas vezes sem saber o que fazer e isso faz com que os desenhos, e as tarefas
de nível inferior superem as expectativas do processo de adaptação curricular.
A escola que se espera para o século XXI tem o compromisso não apenas com a produção e
a difusão do saber culturalmente construído, mas com a formação do cidadão crítico, participativo
e criativo para fazer face as demandas cada vez mais complexas da sociedade moderna, e isto
significa incluir a todos aqueles que possuem alguma necessidade especial, neste trabalho, vamos
abordar prioritariamente os deficientes auditivos/ surdos.
Questões como a inclusão de alunos com necessidades especiais vêm ganhando espaço no
Brasil desde a década de 90, tentando transformar a escola em um espaço ideal para acolher
todas essas pessoas, pois a inclusão escolar constitui-se de uma proposta politicamente correta
que representa valores simbólicos importantes, condizentes com a igualdade de direitos e de
oportunidades educacionais para todos, em um ambiente educacional favorável, no casos de
surdez, proporcionar escolas bilíngues ou professores bilíngues, isso já seria de grande valia no
trabalho, pois esta proposta surgiu baseada em reivindicações dos próprios surdos pelo direito à
sua língua e das pesquisas linguísticas sobre línguas de sinais.
LEGISLAÇÃO
94
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O reconhecimento da Legislação Brasileira da Educação especializada garantiu aos
portadores de deficiência, sua prioridade em escolas públicas na rede regular de ensino, declarado
no artigo nº 208 da Constituição Federal. (SILVA; VIZIM, 2001).
A educação inclusiva além de ser essencial valoriza a diversidade em todos os contextos
sociais, principalmente na escola, é o que se percebe ao ler que,
A educação inclusiva, a partir do reconhecimento e valorização da diversidade como fator
de enriquecimento do processo educacional, tem provocado mudanças na escola e na
formação docente, propondo uma reestruturação da educação que beneficie todos os
alunos. A organização de uma escola para todos prevê o acesso à escolarização e ao
atendimento às necessidades educacionais especiais. A educação inclusiva é uma
abordagem que procura responder às necessidades de aprendizagem de todas as crianças,
jovens e adultos, com foco específico nas pessoas ou grupo de pessoas que estão
excluídas da efetivação do direito à educação e que estão fora da escola ou enfrentam
barreiras para a participação nos processos de aprendizagem escolar. (DUTRA, 2008, p. 9).

Acredita-se no pleno exercício da cidadania, quando pensamos nas mesmas igualdades de
condições a ser respeitado os seus direitos como pessoa (Lei Federal 7853). - Organização e
funcionamento da educação especial no Estado de São Paulo.
Em 21/11/1966, pelo Decreto nº 47.186, foi criado o Serviço de Educação Especial,
subordinado ao Departamento de Educação, com a atribuição de estabelecer as diretrizes e
normas para as várias áreas de “excepcionalidade” atendidas na rede oficial de ensino. O novo
órgão incorporou o Setor Pedagógico da Seção de Higiene Mental do Serviço de Saúde de Escolar,
o Serviço de Educação de Surdos-Mudos e os programas de educação de deficientes visuais e
físicos, custeados pelo Estado e desenvolvidos por entidades particulares.
Em 1969, o Serviço de Educação Especial, pelo Decreto nº 52.324, de 01/12/1969, foi
incorporado ao Departamento de Ensino Básico, da Coordenadoria do Ensino Básico Normal,
criada pelo Decreto nº 51.319, de 27/01/1969.
O mencionado Serviço foi estruturado e suas funções redefinidas pela Resolução SE nº
08/71, publicada no D.O.E. de 02/02/71. Pela referida resolução secretarial, o Serviço de Educação
Especial ficou constituído de quatro Equipes Técnicas: a de Estudos Pedagógicos, a de Estudos
Psicológicos, a de Promoção e Divulgação e a de Recursos Auxiliares. As atribuições de cada Equipe
Técnica foram fixadas pelo artigo 7º da mencionada Resolução SE nº 08/71. (Secretaria do Estado
de São Paulo, Plano de atendimento à educação especial, 1972)
Em 1976, pelo Decreto nº 7.510, de 29/01/1976, a Secretaria da Educação foi
reestruturada, passando então a Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, órgão técnico
normativo, a incluir dois Serviços de Educação Especial, sendo um subordinado à Divisão de
Currículo e outro à Divisão de Supervisão.
O atendimento educacional aos alunos excepcionais é proporcionado, no Estado de São
Paulo, por serviços estaduais, municipais e particulares. A quase totalidade dos serviços existentes
destina-se ao atendimento de alunos portadores de retardamento mental, deficiência auditiva,
deficiência visual e deficiência físicas não sensoriais, praticamente inexistindo serviços
estruturados para atender alunos que apresentem outros tipos de “excepcionalidade”.
No Estado de São Paulo, atualmente a educação de excepcionais ou educação especial
deve se desenvolver em conformidade com as normas fixadas pelo Conselho Estadual de
Educação, através da Deliberação nº 13/73, com fundamento no artigo 9º da Lei Federal nº 5.692,
de 11 de agosto de 1971.
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A referida Deliberação define os alunos excepcionais como sendo aqueles “que, devido a
condições físicas, mentais, emocionais ou socioculturais, necessitam de processos especiais de
educação para o pleno desenvolvimento de suas potencialidades”. Estabelece, dentre outras
coisas, as condições para a classificação de um aluno como excepcional; as diretrizes para a
elaboração do currículo pleno de educação especial, possibilitando a ordenação do currículo por
níveis de desenvolvimento do aluno, sem correspondência necessária com séries anuais; a
condução da educação especial por professores devidamente habilitados; bem como orientação
para a elaboração dos registros dos estabelecimentos que promovam a educação de excepcionais.
Além das normas gerais fixadas pela Deliberação CEE nº 13/73, há normas e diretrizes
complementares para a organização e funcionamento da educação especial no Estado de São
Paulo. Dentre elas, destacam-se a Deliberação CEE nº 18/78, a Portaria Conjunta CEI-COGSP-CENP,
de 11/12/1978, e a Resolução SE nº 73/78, que regulamentam a instalação e o funcionamento de
recursos educacionais destinados a alunos excepcionais em estabelecimentos estaduais,
municipais e particulares.
A Resolução SE nº 73/78 estabelece os critérios para a instalação e funcionamento de
classes especiais, salas de recursos e ensino itinerante na rede estadual de ensino. A Deliberação
CEE nº 18/78 e a mencionada Portaria Conjunta regulamentam a organização e o funcionamento
de cursos, habilitações e estabelecimentos de ensino municipais e particulares.
Dutra concorda e pontua que,
A organização do sistema educacional orientada nos princípios da educação inclusiva
possibilita quebrar o ciclo de exclusão, desafiar os preconceitos, dar visibilidade às pessoas
com deficiência e oportunidade para que essas construam o seu próprio futuro. Ao
compreender que todas as crianças devem estar com suas famílias e em suas
comunidades, a política de inclusão afirma os direitos humanos e fortalece a participação,
superando os preconceitos que persistem na sociedade. Para eliminar as barreiras
centradas nas atitudes é preciso desfazer a cultura da segregação, desmistificar a ideia de
que a deficiência está associada à incapacidade. As experiências de inclusão demonstram
que no contexto escolar, as crianças aceitam as diferenças e aprendem a não discriminar.
(2008, p. 10).

As condições de igualdade, o acesso e permanência á escola e o atendimento
especializado, está contido também no Estatuto da Criança e do adolescente no 5º artigo, e na
LDB (Lei de Diretrizes de Bases) instituída na resolução 02 desta mesma Lei. (BRASIL, 2001)
Em 1991, a resolução de 45/91 da ONU “sustenta a necessidade de desenvolver políticas
públicas e sociais voltadas para a efetivação dessa equiparação de oportunidades nas escolas, nos
locais de trabalho, nas repartições públicas, nos logradouros públicos, nas edificações, etc.”
(LEONARDO, 2002, p. 152). Como determina o direito á Educação não importando as diferenças,
ela está determinada, em prioridade aos portadores de necessidades especiais.
Enquanto as dificuldades de aprendizagem abstraem uma divergência de especialidades
educacionais que podem estar atreladas ás necessidades de aprendizagem, como déficit de
atenção, dislexia, psicolinguísticos, disfunções, comportamentos, motoras, psicomotoras, etc.
além das diferenças econômicas, sociais e culturais.
Sassaki (1997, p. 40) prossegue afirmando que as pessoas com deficiência são membros da
sociedade e tem o direito de permanecer em suas comunidades locais. Elas devem receber o
apoio que necessitam dentro de estruturas comuns de educação, particularmente para pessoas
com deficiência.
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A SOCIEDADE E O PRECONCEITO – VISÃO FILOSÓFICA
Antes do conhecimento científico, na visão filosófica tinha como princípios, os valores
sociais, éticos e religiosos. As exigências da época tinham como base a beleza física, e o nível do
intelecto pessoal do ser humano, mas, o excepcional, por sua própria natureza vive em outras
dimensões de limitações.
Os critérios de análise tiveram como base os valores sociais e morais de cada ser. Portanto,
era comum diagnosticar o excepciona como resultado de consequências sobrenaturais.
Na opinião de Amiralian (1986 p. 2), entende-se que para ela, a pouca evolução do
deficiente mental, acontecia por falta de estimulo familiar e social. Neste sentido, justifica-se, uma
perda significativa para a vida da criança, por ela não ser estimulada precocemente. Em sua
concepção, quanto maior for o apoio recebido, mais coragem a criança encontrará para superar os
obstáculos.
A necessidade de apoio complementar na escola deve estar presente em diante do aluno
que situa abaixo ou acima do que chamamos de normalidade padrão. Segundo a autora, a inclusão
permite a quem necessita dela, maior confiança e companheirismo.
Percebe-se ainda a existência das tendências históricas dentro das comunidades escolares.
O modelo social se torna significativo no momento em que oferecemos igualdade a todos sem
distinção. Não há dúvidas das dificuldades enfrentadas pelo professor que trabalha com inclusão,
Em sua opinião, as diferenças são bases de sustentação das propostas do ensino e faz parte da
inclusão.
UMA NOVA CONCEPÇÃO
Diante dos fatos, entende-se que em na opinião de Sassaki (1997), August Comte foi um
dos primeiros atores da história da inclusão. Tendo ele compreendido que, com o avanço da
Ciência o homem viesse compreender a verdadeira causa da doença mental.
Naquela época as pessoas se aproximavam do portador de deficiência mental com muito
medo e os ignoravam. Ninguém se baseava no poder da pesquisa científica. As pessoas eram
ligadas ao misticismo, ocultismo e espíritos. Em sua opinião Comte lutou em favor da pesquisa e
propagou o seu apoio á sociedade da época se investir nas Ciências Humanas e Sociais da
Modernização.
Na época a ciência tinha como base, a filosofia das pessoas dentre elas, a qual se colocasse
na melhor posição entre os que se diziam sábios.
A sociedade baseou-se numa doutrina, muito específica dos tempos. Compreende-se que,
as pessoas acreditavam que o excepcional fosse apenas um ser, desprovidos de sentimentos,
tendo pela justificativa de Deus por algum ato cometido pela família, talvez no passado. Não era
agradável que alguém se sensibilizasse com eles, por isso, os ignoravam (SASSAKI, 1997, p. 40).
No século XIX surgiram dois grandes nomes que deram início às novas descobertas
científicas cujos nomes, Froebel e Seguin. Hoje reconhecido mundialmente como “Pai da Ciência”.
A partir daí, o mundo iniciava um novo percurso que abriram as portas para que o universo da
ciência se aprofundasse nas pesquisas científicas.
Com isso o mundo já direcionava para um novo percurso em direção á evolução das
Ciências humanas e sociais da modernização.
Sassaki (1997) afirma que estes dois grandes estudiosos Froebel e Seguin foram um dos
maiores teóricos da história e do avanço da ciência, descobrindo que o doente mental é um ser
passivo da ação educativa, as suas ideias auxiliaram outras pessoas interessadas, a buscarem na
ciência o fortalecimento das pesquisas investigativas e do progresso da medicina. Este grande
avanço da ciência, invadiu–se na área da saúde, hoje ela é utilizada nos aparelhos de raios-X no
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raio laser que é possível realizar cirurgias podendo sem dúvida melhorar a qualidade de vida do
paciente durante e após a operação entre outras utilidades.
CURRÍCULO
De origem latina, currículo significa o caminho da vida, o sentido, a rota de uma pessoa ou
grupo de pessoas. Etimologicamente indica processo, movimento, percurso.
Hamze define currículo como,
Currículo é o ambiente do conhecimento, assim como, o espaço de contestação das
relações sociais e humanas e também o lugar da gestão, da cooperação e participação. O
currículo deve ser entendido como componente central do procedimento da educação
institucionalizada. (2012, p.1).

Ao longo do tempo, o conceito de currículo ganhou novas conotações e concepções. No
fundo, as concepções de currículo estão, pois, relacionada a uma questão de identidade ou de
subjetividade, nas discussões do dia a dia, quando pensamos em currículo, pensamos somente em
conhecimento, o currículo está enfocado naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: nossa
identidade e subjetividade. Talvez possamos dizer que, além de uma questão que se concentram
também as teorias do currículo.
Assim, podemos definir currículo como todas as ações desenvolvidas no ambiente
educacional. Essas ações, ora administrativas, ora pedagógicas, definem, como produto final, as
questões inerentes aos modelos de formação da sociedade e de homem.
Ao percorrer a trajetória curricular, alguns elementos intimamente ligados à dimensão
crítica, podem ser apontados na indicação que a função do currículo escolar é romper com os
antigos modelos, encaminhando-se para a necessidade de um novo enfoque sobre o currículo
escolar, no sentido de desconstruir as estruturas de dominação.
Na visão de Moreira e Silva (2001), “[…] o currículo é considerado um artefato social
cultural. Isso significa que ele é colocado na moldura mais ampla de suas determinações sociais,
de sua história, de sua produção contextual”.
Coll (1987) define currículo como um projeto que preside as atividades educativas
escolares, estabelece suas intenções e proporciona guias de ação adequados e úteis aos
professores que são diretamente responsáveis pela sua execução. Para isso, o currículo
proporciona informações concretas sobre o que ensinar, quando ensinar, como ensinar e o que
ensinar e o que, como e quando avaliar.
Em tempo, é importante ressaltar que, na elaboração e implementação do currículo, há
relações de poder, uma vez que o currículo transmite visões particulares de um modelo de
sociedade e homem, produzindo identidades individuais. O currículo não é um elemento
transcendente e atemporal, já que tem uma história, vinculada às formas específicas e
contingentes de organização da sociedade e da educação.
Dessa forma, o currículo passa a ser entendido como um espaço de implementação de
práticas e políticas culturais, que interfere na produção do imaginário social e do senso comum da
população, a partir dos valores, normas e padrões culturais que veicula. Nesse sentido, o currículo
figura como um espaço de produção e reprodução sociocultural. Ele possibilita à sociedade ou aos
grupos sociais assegurarem que seus membros se apropriem e/ou renovem as experiências sociais
historicamente acumuladas.
Por ser um produto social e cultural, resultante de um processo de tradição seletiva, que
envolve relações de poder entre os segmentos sociais, ao definir e organizar os saberes e os
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conhecimentos que serão utilizados na formação dos sujeitos sociais, o currículo constrói
identidades, visto que está diretamente relacionado à construção dos sujeitos sociais, ao produzir
identidades individuais e coletivas particulares, em consonância com um determinado projeto de
sociedade.
CURRÍCULO INTERDISCIPLINAR
Para a Consultora educacional Elizabet Dias de Sá, as adaptações curriculares propostas
pelo MEC/SEF/SEESP para a educação especial visam promover o desenvolvimento e a
aprendizagem dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, tendo como
referência a elaboração do projeto pedagógico e a implementação de práticas inclusivas no
sistema escolar. Baseiam-se nos seguintes aspectos (SÁ, 2012):






Atitude favorável da escola para diversificar e flexibilizar o processo de ensino-aprendizagem, de
modo a atender às diferenças individuais dos alunos;
Identificação das necessidades educacionais especiais para justificar a priorização de recursos e
meios favoráveis à sua educação;
Adoção de currículos abertos e propostas curriculares diversificadas, em lugar de uma concepção
uniforme e homogeneizadora de currículos;
Flexibilidade quanto à organização e ao funcionamento da escola para atender à demanda
diversificada dos alunos;
Possibilidade de incluir professores especializados, serviços de apoio e outros não convencionais,
para favorecer o processo educacional.

Os parâmetros curriculares propõem uma diferenciação entre adaptações e acesso ao
currículo, cujas proposições se apresentam de forma confusa e reiterativa. Podemos inferir que as
adaptações curriculares são concernentes às alterações de conteúdo, estratégias ou de
metodologia e que o acesso ao currículo refere-se a recursos tais como adaptações do espaço
físico, materiais, mobiliário, equipamentos e sistemas de comunicação alternativos.
A apreciação do currículo escolar destaca que este não constitui elemento neutro, mas sem
transmissor de ideologias, numa sociedade que prima pela desigualdade social, concorre para
fortalecer padrões perpetuadores da mesma. Segundo Moreira e Silva (2001, p. 7-8), o currículo é
concebido numa dimensão social cultural por estar inserido numa:
[…] perspectiva mais ampla de suas determinações sociais, de sua história de sua
produção contextual. O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão
desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder,
o currículo transmite visões sociais particulares e interessadas, o currículo produz
identidades individuais e sociais particulares […].

Eles defendem, ainda, que o currículo tem uma história vinculada a formas específicas e
contingentes de organização da sociedade e da educação. (ibidem)
O Currículo é a diretriz da rotina escolar. Transformar a escola é modificar a visão sobre o
que nela se ensina; é colocar a aprendizagem como eixo de trabalho escolar considerando que a
escola existe para que todos aprendam. Nesse sentido, será necessário garantir um processo de
inclusão, no qual se respeite a questão do tempo enquanto elemento básico para a aquisição de
aprendizagem, lembrando-nos de que cada indivíduo apresenta ritmos próprios na execução de
suas tarefas.
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A escola inclusiva estabelece como meta para a escola, o sucesso de todas as crianças,
independente do nível de desempenho que cada sujeito seja capaz de alcançar. O importante é a
qualidade sobre o desempenho que cada sujeito seja capaz de alcançar. O importante é a
qualidade sobre o que se ensina e um currículo competente que deve ser elaborado a partir de um
diagnóstico, possibilita ao professor conhecer o nível de possibilidades de seus alunos e, assim,
organizar atividades que favoreçam o seu desenvolvimento. Esse, na verdade, é “o grande desafio
a ser enfrentado pelas escolas regulares tradicionais, cujo paradigma é condutista, e baseado na
transmissão de conhecimentos”. (MANTOAN, 2003)
Nesse contexto, currículo interdisciplinar...
É o modo de viabilizar as interações e inter-relações entre as diferentes disciplinas
existentes, consentindo que cada aluno perceba o conhecimento coletivo e construa o seu
de maneira individual. Como vemos, currículo interdisciplinar não é apenas combinar
algumas disciplinas em projetos, mas para que a interdisciplinaridade aconteça é
necessário a colaboração e a parceria entre as disciplinas do currículo para se chegar a um
finalidade única, que é a noção da realidade. (HAMZE, 2012, p.3).

Diante do exposto percebe-se que adequar um currículo não significa a retirada de
conceitos básicos a serem trabalhados pela escola, mas de se buscar estratégias metodológicas
interativas que favoreçam as respostas educacionais dos alunos.
Coll (1987, p. 65) esclarece que,
Um dos mais árduos problemas no processo de elaboração do Projeto Curricular é, sem
dúvida, decidir entre as múltiplas alternativas para da forma concreta aos seus
componentes: como precisar as informações? Vamos nos limitar a formular objetivos ou
incluiremos também conteúdos? Relacionar os objetivos as habilidades cognitivas ou a
comportamentos observáveis? Que grau de concretização dar aos objetivos? Incluir
apenas objetivos finais ou também intermediários? Em que nível detalhar os conteúdos
selecionados? Propor atividades de aprendizagem ou tão-só sugerir critérios para
confecção? Sugerir atividades de avaliação? etc. Para elaborar um projeto curricular, é
preciso responder essas e outras perguntas, e de maneira tal que as respostas sigam na
mesma direção.

Não existe previsão, de acordo com Mantoan (2003), quanto à utilização de métodos e
técnicas de ensino específicas na inclusão, mas “os alunos aprendem até o limite em que
conseguem alcançar”. Não há fórmula mágica pronta para ser seguida. Um trabalho pedagógico
consciente exige a participação de todos na elaboração de um Projeto Político Pedagógico que
norteie, através de metas propostas, a fim de que seja possível se pensar em ações necessárias
para cumprir os objetivos.
Como o nosso objetivo é discorrer acerca do currículo para alunos surdos, segue abaixo
alguns recursos facilitadores para os docentes:
a- Materiais e equipamentos específicos: próteses auditivas, treinadores de fala, tablados
em madeira facilitando a transmissão do som e softwares educativos específicos.
b- Textos escritos acompanhados de outros tipos de linguagem: linguagem gestual,
linguagem de sinais.
c- Sistema alternativo de comunicação de adaptação às possibilidades do aluno: leitura
orofacial, gestos e língua de sinais.
d- Salas-ambientes para treinamento auditivo, de fala e de ritmo.
e- Posicionamento do aluno na sala de tal modo que possa acompanhar os movimentos
faciais do professor e colegas de classe.
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É importante considerar, ainda, nas medidas de adaptações curriculares, uma criteriosa
avaliação dos alunos, considerando sua competência acadêmica, seu contexto escolar é familiar e
a participação da equipe técnica e docente da escola em que o aluno está inserido, inclusive com
profissionais de apoio (fonoaudiólogo, psicólogo, médico e outros).
IGUALDADE NA INDIVIDUALIDADE
O objetivo de qualquer escola é a aprendizagem, é garantir um futuro melhor para as
crianças oferecendo recursos para torná-la capaz de tomar suas próprias decisões.
Considerando os pressupostos de César Coll (1987), percebe-se que é essencial utilizar
diversas fontes para a elaboração do currículo, contudo as psicológicas precisam de uma atenção
maior.
O currículo bem elaborado é extremamente eficaz na aprendizagem dos surdos na escola
regular, Coll (1987, p. 51) pontua que,
Os princípios básicos partilhados ou não contraditórios entre si não são prescrições
educativas em sentido estrito, mas princípios gerais, ideias força, que impregnam todo o
Projeto Curricular e encontram reflexo na maneira de entender a concretização de seus
elementos, nas decisões relativas à sua estrutura formal e nas sugestões relativas ao seu
desenvolvimento e aplicação.

Reconhecendo a necessidade de construir o sujeito, chegamos ao ponto de reflexão que a
avaliação diagnóstica ainda é a melhor sugestão para definir o modelo de trabalho que deve ser
feito com o aluno surdo. A observação do desempenho do aluno se torna indispensável para
facilitar o seu progresso.
As possibilidades de elaboração de um currículo multicultural na educação de surdos/as
precisa ser construída a partir da ideia de diferença, não aquela diferença que constitui
o/a surdo/a a partir de um déficit, de uma perda. Essa concepção somente é capaz de
adaptar os conteúdos curriculares. O que se está discutindo é a ideia de um currículo que
seja capaz de ver a surdez como uma diferença construída historicamente, a partir de uma
determinada cultura, onde se instauram relações de poder e ideologia. (SKLIAR, 2001, p.
166).

Ao planejar as atividades, o professor deve favorecer a socialização interativa dos alunos.
Os recursos pedagógicos precisam ser diversificados sob a sua mediação, e de um jeito respeitoso
e cooperativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O currículo é um campo em que estão presentes as relações entre conhecimento, cultura e
poder na educação. Nas teorias tradicionais, o currículo é concebido como um conjunto de fatos e
conhecimentos escolhidos num rol de saberes acumulados pela sociedade para serem
transmitidos aos alunos.
A adaptação Curricular para alunos surdos deve ser feita de modo a proporcionar os
mesmos conteúdos, a mesma profundidade e os mesmos resultados que os demais alunos sem a
deficiência têm acesso no currículo escolar. Percebe-se que os mesmos alunos que não têm
dificuldades cognitivas, passam por um processo de aceleração de conteúdos quando se realiza a
Adaptação Curricular, embasados nos alunos com síndromes e com seu cognitivo não preservado.
Da mesma forma acontece com os alunos surdos, que se não têm uma síndrome associada a sua
deficiência, tem seu cognitivo preservado.
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Assim, incorporar, no currículo, elementos que facilitem o conhecimento necessário para
entender o mundo e os problemas reais, certamente, capacitaria o aluno para a vida social e,
consequentemente, para chegar a cultura mais elaborada. O currículo, nessa perspectiva crítica
passa a ser considerado enquanto artefato social e cultural, deixando de preocupar-se apenas,
com a organização do conhecimento a ser transmitido aos alunos.
Para tanto é necessário que o currículo atenda às especificidades de cada sujeito e
contemple a dimensão política e social, deve estar focado na realidade cultural, pautada nas
questões subjetivas e objetivas, conferindo, a esse currículo, conteúdos e métodos que atendam a
necessidade de apropriação dos saberes culturalmente válido.
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O PERCURSO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DA PESSOA SURDA NO RN E A REESTRUTURAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO: DIFICULDADES E AVANÇOS
RUTH QUEIROZ DE MEDEIROS95
RESUMO:
A inclusão do educando surdo no ensino regular é um processo permeado de dificuldades, avanços, recuos e de lutas
constantes pela melhoria da qualidade do ensino. Este artigo tem por objetivo apresentar de forma breve, em quatro
fases distintas, a origem e a evolução histórica da educação formal dos educandos surdos, inclusos nas escolas
estaduais do Rio Grande do Norte (RN). O relato é apresentado na perspectiva de um processo contínuo de reflexãoação-reflexão-ação para a construção das práticas educacionais, não apenas no sentido de viabilizar o acesso a escola
para a pessoa surda, mas concomitantemente a sua permanência nesse espaço escolar, de forma digna.
Reconhecemos que a educação das pessoas surdas do RN, no transcorrer do tempo, foi também construída por
diversas ONG’s existentes no nosso Estado, contudo, priorizamos neste artigo apenas as ações efetuadas pela
Secretaria de Estado da Educação e Cultura (SEEC/ RN), por compreendermos que é dever do Estado promover o
acesso dos cidadãos surdos à escola pública e sua permanência nela, pois este é um direito garantido na Constituição
da República Federativa do Brasil, promulgada em cinco de outubro de 1988.

Palavras-chave: Percurso Histórico. Ações. Reflexões. Educação Formal. Práticas Educacionais.
INTRODUÇÃO
Um país, um estado e uma secretaria de educação precisam registrar suas ações, torná-las em
memorial, para que os educadores do presente e do futuro, ao ter acesso às informações, tenham
condições de efetuar, através de um processo contínuo de reflexão, uma análise crítica desse
passado, objetivando dirimir as falhas, a fim de que as novas ações que serão geradas possam
exprimir decisões mais aperfeiçoadas e adequadas ao contexto que está sendo vivenciado. É nessa
intenção, de um processo de reflexão dos feitos da SEEC/SUESP, que este artigo propõe
apresentar um breve resgate histórico da educação das pessoas surdas inclusas nas escolas
estaduais do Rio Grande do Norte e nos atendimentos especializados e as práticas pedagógicas
orientadas e viabilizadas pela SEEC. Para consolidar o referido intento foi necessário realizar uma
pesquisa documental, cujos dados foram colhidos das publicações em Diário Oficial, dos ofícios,
memorandos, folder de eventos, certificados de cursos, pautas pedagógicas, entre outros
documentos. O resgate proposto apresenta a origem e a evolução das ações do referido órgão
estatal, estabelecendo o período dos anos de 1970 ao ano de 2011, e não somente registra como
também analisa os documentos que comprovam o investimento na construção dessa educação
formal. Portanto, o presente artigo apresentado não é apenas a amostra de uma sequência de
fatos, mas um conjunto de informações apresentadas na perspectiva de um processo permanente
de reflexão-ação-reflexão-ação, que caracteriza até os dias atuais a gestão da Subcoordenadoria
de Educação Especial- SUESP, da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do RN-SEEC.
RETROSPECTIVA HISTÓRICA: BREVE RESGATE DA DÉCADA DE 70 AO ANO DE 2011
1ª Fase: da década de 70 à primeira metade da década de 90
Iniciamos este registro afirmando que, em termos de educação formal promovida pelo
poder público estadual, o RN nunca implantou escola especial para alunos surdos. A história da
Pedagoga – UFRN; Mestre em Educação; Técnica da SUESP – Subcoordenadoria de Educação Especial. Professora Formadora de Cursos de
Capacitação na Área de Educação Especial e Inclusiva da SEEC/SUESP/RN. Professora orientadora de monografias. E-mail:
amigaruth@hotmail.com.
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educação formal das pessoas com deficiências, no Estado do RN teve início na década de 70,
quando a SEEC – Secretaria Estadual de Educação e Cultura, implanta em 1971 a Coordenação de
Ensino Especial – CEESP. A partir da criação dessa coordenação passou a existir no RN políticas
direcionadas para a educação das pessoas com deficiências, tais como, leis, resoluções e propostas
pedagógicas.
No que se refere aos alunos com surdez foram implantadas, nas escolas estaduais, as
classes especiais de 1ª à 4ª série do então denominado Ensino de 1º grau. A expressão Classe
Especial foi assim nominada, pois se caracterizava pela presença exclusiva de educandos surdos.
Esta classe estava inserida dentro do espaço físico das escolas de ensino regular, mas os alunos
surdos e ouvintes não compartilhavam do mesmo grupo-sala. Nesse período de implantação das
classes especiais, a filosofia educacional vigente no Brasil era o oralismo e a SEEC do estado do RN
adotou essa prática pedagógica para a educação formal das pessoas surdas.
Ao se reportar às filosofias educacionais para o ensino dos educandos surdos, Goldfeld
(2002, p. 33) explicita qual é o objetivo da filosofia oralista:
O oralismo ou filosofia oralista visa à integração da criança surda na comunidade de
ouvintes, dando-lhe condições de desenvolver a língua oral (no caso do Brasil, o
português). A noção de linguagem, para vários profissionais dessa filosofia, restringe-se à
língua oral, e esta deve ser a única forma de comunicação dos surdos.

Com o surgimento de novos paradigmas, atualmente a filosofia oralista é bastante criticada
e rejeitada por conceber a surdez como uma deficiência, que pode ser superada com a
reabilitação da fala, através da estimulação auditiva, levando dessa forma o cidadão com surdez
ao caminho da normalidade. Porém com a adoção dessa concepção vigente na época, ficava claro
que os esforços governamentais deveriam ser direcionados para a promoção de medidas que
possibilitassem a implementação de ações que proporcionassem o desenvolvimento da expressão
oral. Para os professores de alunos surdos, surgia a necessidade da promoção de cursos de
capacitação da filosofia educacional que seria adotada, ou seja, o oralismo. Para os alunos surdos
surgia uma necessidade, no ambiente escolar, que era a urgência de proporcionar um treinamento
sistematizado para fazer com que eles falassem, mesmo sem ouvir a voz humana.
Para atender a realidade que estava posta, a SEEC/CEESP adotou duas medidas: a)
ofereceu a um grupo de professores da rede estadual, tanto da Capital, quanto dos municípios do
RN, um Curso de Especialização na Metodologia Verbotonal; b) Efetuou a compra dos Aparelhos
SUVAG (Sistema Universal Verbotonal de Audição Guberina), os quais foram montados e
implantados em salas específicas tanto na capital quanto em alguns municípios do interior do
estado.
A relevância desses aparelhos na filosofia oralista está no fato de que estes são essenciais e
indispensáveis para a estimulação dos residuais auditivos das pessoas surdas, e fazem parte
integrante da Metodologia Verbotonal. Portanto, conscientes da importância do material
referendado, o investimento foi efetuado e os professores especializados passaram a aplicar a
Metodologia do Verbotonal com o uso da aparelhagem SUVAG, na educação formal dos alunos
surdos que estudavam nas escolas estaduais.
Mas, afinal, a que se propõe a Metodologia Verbotonal e quais são as suas técnicas?
Quanto a sua criação e as suas finalidades temos:
O Método Verbotonal foi criado na década de 50 pelo iugoslavo Peter Guberina, linguista,
foneticista e professor de línguas estrangeiras. O Método Verbotonal foi concebido para
ensinar crianças surdas a falar, independentemente do grau de surdez. [...] É um método
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de educação da audição e linguagem que a partir da estimulação da motricidade, da
afetividade e de todos os canais sensoriais, inclusive, e, principalmente, o auditivo,
objetiva criar condições para que a expressão oral aconteça através de uma fala o mais
natural possível. (ARPEF).

No que diz respeito às técnicas da Metodologia do Verbotonal e a sua utilização pelo
professor, a ARPEF, apresenta a seguinte informação:
O Método Verbotonal faz uso de técnicas específicas capazes de estimular os diversos
aspectos relacionados ao processo de aquisição de linguagem. Essas técnicas são realizadas
em pequenos grupos de crianças, três vezes por semana, podendo atingir uma carga horária
de 30 horas/mês de estimulação. São elas: Conjunto, Audiovisual, Rítmica Corporal e
Rítmica Musical. No atendimento individual, a criança é estimulada a partir de suas
necessidades específicas. (ARPEF)

Com professores especializados na Metodologia Verbotonal no estado do RN, os
educandos surdos passaram a receber atendimentos profissionais especializados para o
desenvolvimento da fala e da linguagem. Mediante toda a proposta da filosofia oralista e das
medidas adotadas pelo governo estadual, poderíamos inferir que a educação formal das pessoas
surdas estava transcorrendo de forma harmoniosa e tranquila, portanto, deveria se esperar
resultados satisfatórios.
Analisar a situação por esse prisma seria de uma ingenuidade alarmante pois, com o
passar do tempo, as dificuldades foram surgindo, revelando as falhas da implantação e aplicação
da referida filosofia. Entre várias dificuldades, destacamos: a) não existia uma manutenção
sistemática e adequada da aparelhagem SUVAG, pois quando estes aparelhos apresentavam
defeitos ou quebravam os alunos ficam sem atendimento nesta área de estimulação específica. b)
não existiam profissionais habilitados no estado do RN, para consertar os aparelhos e a
necessidade era suprida somente quando um profissional especializado da cidade do Recife/ PE
era contratado para efetuar o conserto do aparelho no nosso estado. Ressaltamos que não era
aconselhável enviá-los para Recife, pois estes aparelhos eram sensíveis e não podiam ser
transportados, considerando que existia o risco de ser inutilizados. c) frequentar as sessões de
terapia da fala era exaustivo para a maioria dos educados surdos, pois a técnica repetitiva dos
fonemas para muitos surdos era enfadonha. Também destacamos o fato de que, apesar de todo
um treinamento da fala, nem todos os alunos surdos conseguiam ser oralizados. d) a rigidez da
aplicabilidade da Metodologia do Verbotonal limitava as ações e a criatividade dos professores e
retirava dos educandos surdos a liberdade de usar a Língua de Sinais.
No que se refere à proibição do uso da Língua de Sinais nessa época da utilização da
filosofia educacional oralista, transparece, em alguns depoimentos dos alunos surdos que
vivenciaram esse período escolar no estado do RN, t a angústia de um ensino que não respeitava
as peculiaridades da condição de uma pessoa com surdez. Exemplificaremos esse dogmatismo
com a transposição de dois relatos: a) “[...] estudar na época do oralismo, foram momentos muito
difíceis na escola, porque eu não podia usar mais as minhas mãos, eu era obrigada a sentar em
cima delas, ou colocar as mãos atrás da carteira, pois só assim elas ficavam paradas e eu poderia
olhar para a boca da professora e repetir aqueles fonemas que eu via na boca dela e tinha que
repetir e repetir, sem entender o que estava acontecendo”. Um outro relato de uma aluna surda,
hoje adulta, mas que também vivenciou a Metodologia Verbotonal nas escolas do RN: b) “Além de
não poder usar as mãos na escola, eu também não podia usar em casa, quando minha irmã ia
ensinar minhas tarefas da escola, eu naturalmente começava a usar as mãos para expressar meus
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gestos, mas ela não permitia e batia nas minhas mãos e me obrigava a segurar as mesmas.
Apanhei bastante nas mãos para não usá-las, pois o que minha família queria, era que eu treinasse
a minha voz e a leitura labial”.
Apesar desses depoimentos serem específicos de educandos surdos do RN, encontramos
relatos semelhantes de pessoas surdas de outros países e estados brasileiros que adotaram o
oralismo como filosofia educacional. Afinal a proibição do uso da língua de sinais tem sua origem
no ano de 1880, quando ocorreu na Itália o Congresso de Milão, uma conferência internacional
com a presença de educadores surdos e educadores ouvintes. As discussões realizadas no referido
Congresso, exaltou a superioridade da educação oralista em detrimento a Língua de sinais e
finalizou com a aprovação de uma resolução que passou a proibir a partir daquele Congresso, o
uso da Língua de Sinais nas escolas. As escolas dos países europeus e dos Estados Unidos seguiram
ordenança da resolução aprovada no citado Congresso. No Brasil não foi diferente, nós também
fomos influenciados e adotamos a mesma postura de proibição da língua de sinais para os
educandos surdos.
Na cidade do RJ (Brasil), está localizado o INES – cuja denominação atual é Instituto
Nacional de Educação de Surdos. O referido instituto é uma escola especial federal para alunos
surdos, cuja fundação ocorreu em 1857. Nos seus tempos primórdios a referida escola utilizava o
treinamento da fala e livremente a língua de sinais como metodologia educacional.
No período de 1951 a 1961 o instituto foi dirigido pela professora Ana Rímoli de Faria
Dória, cuja gestão foi alicerçada pelas concepções influenciadas por paradigmas advindos
principalmente dos Estados Unidos, transformando a dinâmica escolar até então estabelecida. No
que se refere às ações da professora como gestora, Soares (1999, p. 72) contextualiza e afirma:
“[...] foi na sua gestão que o método oral foi oficialmente adotado no Instituto Nacional de SurdosMudos [...] foi dos estados Unidos que veio a maior parte das publicações que serviram de
subsídios para o trabalho da professora Ana Rímoli.”
Como se pode constatar, a adoção da filosofia educacional oralista passou a ser dominante
no mundo, no Brasil, chegando também ao RN no ambiente da educação institucionalizada. Dessa
forma os professores de alunos surdos e os familiares desses alunos, ficaram imobilizados em um
paradigma que reforçava e propagava que a pessoa surda só teria uma comunicação efetiva e de
qualidade com seus semelhantes, se esta comunicação fosse viabilizada pela oralização.
Com o reinado da exaltada filosofia, por mais de duas décadas, os alunos surdos que
adentraram no sistema regular de ensino no RN foram escolarizados com a filosofia educacional
do oralismo. Apesar de estar nos bancos escolares, a prática pedagógica dessa filosofia gerava
bastante insatisfação entre os educandos surdos. Dessa forma alunos, alguns professores e pais,
ao vivenciar os vários entraves advindos dessa prática pedagógica, começaram a questionar sua
eficácia para o processo de desenvolvimento global da pessoa surda.
As dificuldades acima elencadas e outras mais eram postas nas reuniões escolares e nas
reuniões pedagógicas do antigo setor CEESP agora denominado SUESP – Subcoordenadoria de
Educação Especial. A análise dessas dificuldades e os questionamentos postos serviram de
combustível para década de 70 e adentraram nas décadas de 80 e 90. Nos primeiros anos da
década de 90, a equipe técnico-pedagógica da Subcoordenadoria de Educação Especial –
SUESP/SEEC – RN efetua novos estudos voltados para a área de educação especial, focando
também a área da surdez. Foi através desses estudos da fundamentação teórica, subsidiada pelo
contexto nacional e regional, que a SUESP/SEEC passou a proceder ações políticas de reorientação
para as escolas e os professores, com a medida de um novo paradigma.
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2ª Fase: segunda metade da década de 90 ao ano 2002
Com os estudos teórico-metodológicos realizados e as análises constantes das ações
implantadas em andamento no período de 70 a 90, a SUESP decidiu, no final da primeira metade
da década de 90, extinguir as classes especiais de alunos surdos de 1ª à 4ª série e incluí-los em
salas do ensino regular. Inicia-se, então, uma segunda fase na educação do RN, a fase da
convivência de alunos surdos no mesmo espaço da sala de aula com alunos ouvintes.
Essa fase foi nominada pelos técnicos da SUESP como inclusão escolar. É preciso
compreender que todo cidadão tem, pela Constituição Federal, direitos iguais, portanto, a
mudança paradigmática de alunos surdos estudarem no mesmo espaço de sala de aula com os
alunos ouvintes, exterminaria a prática da segregação. Rita Figueiredo ressalta a importância da
escola como lugar de todos na seguinte afirmação:
Transformar a escola significa criar condições para que TODOS os alunos possam atuar
efetivamente nesse espaço educativo, focando as dificuldades do processo de construção
para o ambiente escolar e não para as características particulares dos alunos.
(FIGUEIREDO, 2010, p. 34).

A mudança de paradigma não foi bem acolhida, isto é, a referida inclusão foi rejeitada
pelos educadores, pais dos alunos e, principalmente, pelos alunos surdos que resistiam à inclusão
por variados motivos. As reações eram manifestas como: angústia, insegurança, medo e
colocações que evidenciavam a escassez de informações. O que se constatava na fala das pessoas
contrárias a inclusão, no que se refere aos ouvintes e surdos, era a dificuldade de compreender de
como se daria na prática a convivência de pessoas ouvintes e surdas no mesmo espaço de sala de
aula. Quanto a esse receio expressa Mirlene Damázio e Josimário Ferreira (2010, p. 57): “Negar as
pessoas com surdez a possibilidade de estudar em uma escola comum, na perspectiva inclusiva,
em nome de sua cultura, comunidade e língua, é um grande equívoco teórico educacional.”
Nesse processo contínuo de ação e reflexão, a equipe da SUESP identificou que os
educandos surdos, nessa nova realidade, necessitavam de apoio pedagógico especializado, mais
direcionado para atender as novas demandas. É nesse contexto que são criadas as chamadas Salas
de Recursos, locadas em algumas escolas da capital e do interior do estado. A nova ordem era
orientada da seguinte forma: os alunos surdos em um horário frequentavam a escola e estudavam
com os alunos ouvintes, no contra turno escolar só os alunos surdos frequentavam as salas de
recursos para receber o apoio especializado. Nas salas de recursos, os serviços de apoio ao
educando foram organizados obedecendo uma estrutura distribucional de forma que os alunos
ficaram agrupados de acordo com as séries que frequentavam na escola no ensino regular.
Para orientar melhor esse novo serviço implantado, a SUESP/SEEC elaborou e divulgou
duas cartilhas de orientações para os educadores, sendo elas: Fundamentos da Educação Escolar
para Alunos Surdos (1997) e Apoio Pedagógico ao Aluno Surdo: Sala de Recursos (1997).
Consta-se que nesse período o oralismo já não era mais a filosofia dominante, no mundo e
no Brasil, visto que muitos surdos, principalmente os jovens e adultos, estavam fazendo uso da
língua de sinais, ou seja, da sua língua natural em todos os espaços – dentro e fora da escola – do
território nacional. Com a quebra da supremacia do paradigma do oralismo, muitos teóricos
passaram a pesquisar sobre a língua de sinais das pessoas surdas.
De acordo com Charles Anderson, foi à professora Lucinda Brito que 1982 quem começou,
no Brasil, a realizar os estudos linguísticos sobre a Língua de Sinais. Seus registros afirmam que:
Lucinda Ferreira Brito inicia seus importantes estudos linguísticos sobre a Língua de Sinais
dos índios Urubu-Kaapor da floresta amazônica brasileira, após um mês de convivência
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com os mesmos, documentando em filme sua experiência [...]. No estudo, a Língua de
Sinais dos Urubu-Kaapor se diferenciaria da PSL por constituir um veículo de comunicação
intratribal e não como meio de transação comercial. Lucinda Brito, porém, constatou que
a mesma se tratava de uma legítima Língua de Sinais dos surdos, pelos mesmos, criada.
(ANDERSON, 2010, p. 1).

Ainda no que se refere às pesquisas em Língua de Sinais pela professora Brito, Charles
Anderson, acrescenta a informação sobre a elaboração de um projeto em equipe e as
consequências positivas que surgiram na sociedade, como fruto dessa atividade. O projeto foi
subsidiado pela ANPOC e pelo CNPQ e teve como titulo:
Levantamento linguístico da Língua de Sinais dos Centros Urbanos Brasileiros (LSCB) e sua
aplicação na educação. A partir desta data, diversos estudos linguísticos sobre LIBRAS são
efetuados sobre a orientação da linguista L. Brito, principalmente na UFRJ. A problemática
da surdez passa a ser alvo de estudos para diversas Dissertações de Mestrado..
(ANDERSON, 2010, p. 1).

Como se pode inferir, todo esse movimento internacional e nacional pesquisando a Língua
de Sinais teve como consequência a socialização dos resultados, os quais apontavam a
importância do uso da língua de sinais em todos os ambientes, inclusive e principalmente na
escola, pois esta língua proporcionaria o desenvolvimento geral da pessoa surda.
O olhar diferenciado para as pessoas surdas, agora respeitando a língua natural por elas
usadas, foi configurando uma nova realidade, portanto novas necessidades foram surgindo na
sociedade e nas escolas. No que diz respeito ao RN, ficou bastante evidente a urgência de
providenciar cursos de capacitação em língua de sinais (LS) para os educadores do ensino regular e
para os educadores das salas de recursos, como também cursos de capacitação nas temáticas –
educação especial, educação inclusiva e surdez.
Em consultas aos relatórios administrativos e pedagógicos da SUESP, constata-se que, a
partir da segunda metade da década de 90, em especial a partir de 1995, houve um investimento
máximo na formação do docente, isto é, do professor do quadro permanente do estado. Porém
uma situação era bastante desafiadora para a SEEC/SUESP, os professores da rede estadual
necessitavam de cursos de Língua de Sinais, mas o estado do RN, não tinha disponível no mercado
de trabalho esse profissional habilitado.
Para solucionar essa problemática, a SEEC/SUESP convidou um grupo de adultos surdos
fluentes em Língua de Sinais, sendo a maioria deles, ex-alunos das escolas estaduais e sócios da
ASNAT – Associação de Surdos de Natal, para receberem orientações metodológicas da equipe
pedagógica da SUESP e com estas orientações, aliadas ao conhecimento que eles tinham da língua
de sinais, organizarem cursos de formação em Língua de Sinais para os educadores das escolas
estaduais.
A equipe pedagógica da SUESP acreditava que, promover uma capacitação profissional
permeada de uma reflexão-crítica construtivista, levaria o sujeito educador a ter um olhar
introspectivo enquanto pessoa e profissional. Essa transformação pessoal-conceitual sobre as
possibilidades e potencialidades das pessoas surdas, era necessária para que esses educadores
fossem os colaboradores e concomitantemente os agentes construtores do processo de inclusão.
Fez parte desse investimento profissional, a realização de cursos de formação e atualização
na área de educação especial, com conteúdos generalistas e específicos ligados à temática surdez,
além dos cursos de Língua de Sinais. Nesse investimento para apoiar os professores no processo
de inclusão, também ocorriam as visitas as escolas através da equipe técnico-pedagógica dos
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professores itinerantes as escolas e os encontros periódicos mensais realizados com professores
do ensino regular.
Quanto a essas visitas e encontros exemplificaremos a sua dinâmica: a equipe técnicopedagógica da área da surdez realizava visitas às escolas de alunos surdos quando era, por estas,
solicitada. Por ser um pequeno grupo de apenas três técnicas, e por não ter condições de atender
a todas as solicitações, a equipe convocava os professores de alunos surdos do ensino regular a
comparecer a SEEC para um encontro mensal, cuja pauta era organizada em três momentos. No
primeiro momento, era explanado um conteúdo relacionado à temática surdez; no segundo
momento era oportunizado aos educadores a socialização das situações-problema vivenciados na
escola com a inclusão dos alunos surdos; por fim, no terceiro momento, ocorriam às orientações
pedagógicas e os encaminhamentos, os quais deveriam ser colocados em prática. Essa dinâmica
de trabalho era adotada na perspectiva de aperfeiçoar, cada vez mais, o trabalho em andamento.
3ª Fase: do inicio do ano 2003 e o ano de 2004
No ano de 2002, o processo de inclusão de surdos no ensino regular completava doze anos
e muitas dificuldades de diversas ordens eram vivenciadas nas escolas, na SEEC e nas Salas de
Recursos. Portanto, uma nova realidade estava posta e era necessário que a equipe da SUESP
prosseguisse com o processo de reflexão – postura que lhe era peculiar –, para que as novas
demandas fossem atendidas e os avanços fossem contabilizados.
Nesse tempo, foram realizadas algumas ações provenientes desse processo de reflexão,
desenvolvidas num processo sequencial, sendo elas: 1ª ação: investigação para constatações da
real situação da inclusão; 2ª ação: Rupturas efetuadas e nova organização de serviços e funções;
3ª ação: Reestruturação dos serviços de atendimento para os educandos surdos: Projeto NAAS.
Vejamos, passo a passo, cada uma dessas ações:
1ª AÇÃO - Investigação para constatações da real situação da inclusão
Fazia parte da trajetória da educação dos surdos no RN conquistas e descobertas que
produziram avanços no processo de inclusão, contudo, havia as dúvidas e situações-problema que
dificultavam o processo em todo o Estado.
No que diz respeito às conquistas e aos avanços, destacamos: a) o aumento da demanda
na matrícula de alunos surdos na educação básica; b) a procura dos serviços especializados pelos
alunos surdos, ou seja, a Sala de Recursos; c) um número crescente de educadores interessados
por informações sobre surdez; d) a busca de capacitação em Língua de Sinais pelos educadores da
rede estadual, tanto da capital quanto do interior do RN.
Quanto às situações-problema, destacamos algumas delas por categorias:
1ª Categoria – Estrutura técnico-pedagógica da SEEC
a) recursos humanos insuficiente em número, na equipe técnico-pedagógica da SUESP na área da
surdez, para orientar os serviços existentes; b) os profissionais responsáveis pela Educação
Especial, das Diretorias Regionais de Educação - DIRED’s, no exercício de outras funções,
prejudicando, dessa forma, sua própria atuação.
2ª Categoria - Os atendimentos especializados nas SAPES
a) os professores das Salas de Recursos, agora nominadas como Sala de Apoio Pedagógico
Especializado (SAPES) concentravam o atendimento aos alunos do Ensino Fundamental e Ensino
Médio, mais no auxílio às atividades do ensino regular do que ao processo de aprendizagem
específico para o aluno surdo, contrariando, assim, as orientações da SUESP; b) os atendimento
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nas SAPES para as crianças surdas de quatro a doze anos de idade ainda estava sendo realizado na
perspectiva da filosofia educacional oralista, por falta de profissionais suficientes na equipe central
– SUESP/SEEC para orientar e fiscalizar as ações pedagógicas; c) o número de professores
capacitados em educação especial na área de surdez, nos anos anteriores, tornou-se insuficiente,
pois muitos pediram remoção das escolas, ou se aposentaram; d) as SAPES do interior com um
único professor especializado para atender aos alunos com as mais variadas deficiências em um
mesmo turno.
3ª Categoria – Os alunos e os professores do ensino regular
a) Alunos surdos não alfabetizados, matriculados nas séries finais do Ensino Fundamental; b)
dificuldades na comunicação do professor ouvinte com seu aluno surdo, pelo fato desse professor
ser apenas usuário da Língua Portuguesa e os alunos surdos, principalmente os jovens e adultos,
serem usuários da língua de sinais; c) repetência dos alunos surdos em até cinco anos, em uma
mesma série do Ensino Fundamental e Médio; d) os professores do ensino regular com dificuldade
para realizar as adaptações curriculares; e) a inexistência de instrutores surdos no quadro
funcional do Estado para capacitar os professores ouvintes em Língua de Sinais; f) a ausência de
intérprete de Língua de Sinais na sala de aula, para promover ao aluno surdo a acessibilidade aos
conteúdos curriculares.
Após o levantamento das situações-problema apresentadas, os profissionais técnicoeducadores da SUESP, realizaram uma análise crítico-reflexiva dos impasses bloqueadores da
efetivação da inclusão da pessoa surda no ensino regular, chegando à conclusão de que se fazia
necessário romper com algumas formas de funcionamento dos serviços prestados, a fim de que o
apoio ao aluno surdo e ao seu professor se tornasse mais efetivo, frente às novas necessidades
que tinham emergido ao longo dos anos. Nesse sentido, o paradigma de atendimento foi rompido
e o trabalho-pedagógico para os surdos foi reestruturado.
2ª AÇÃO - Rupturas efetuadas e nova organização de serviços e funções
No primeiro semestre de 2003, a equipe pedagógica da SUESP iniciou o processo de
ruptura em três aspectos básicos, sendo eles – a estrutura organizacional do setor, o serviço de
professor itinerante e o atendimento especializado as criança surdas de 1 a 12 anos. Esse processo
de ruptura foi iniciando pela nova organização dos serviços com suas respectivas funções, seguida
da nova estrutura do serviço de itinerância e a transferência do atendimento as crianças surdas.
1º Aspecto - Quanto à estrutura organizacional do setor SUESP
A nova organização do setor ficou estruturada da seguinte forma: a subcoordenadora gestora do setor, a equipe de apoio administrativo – responsável pelos aspectos burocráticos, um
coordenador pedagógico - articulador entre as equipes e a subcoordenadora, a equipe de
professor itinerante – responsável pela assessoria às escolas e as equipes por área de atuação
específica como: deficiência auditiva/surdez, deficiência visual, deficiência intelectual, e a equipe
do NAHA/S – Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação.
No que se refere às novas funções das equipes por área, ficou assim determinado: as
equipes da capital, alocadas na SEEC/SUESP, ficaram responsáveis por serviços mais técnicos:
como elaboração de projetos, organização e coordenações de cursos de formação, assessoria aos
professores itinerantes da capital e articulação com os coordenadores da educação especial das
DIRED’s do interior do estado do RN.
2º Aspecto - Quanto o serviço de professor itinerante
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Em anos anteriores os membros das equipes pedagógicas das áreas específicas
acumulavam também a função de professores itinerantes e prestavas assessoria às escolas nas
quais os professores e alunos estivessem diretamente ligados à deficiência da sua área de atuação.
Com um número reduzido de profissionais além de suas funções acumuladas, esses atendimentos
eram esporádicos e não sistematizados. Foi devido a essas dificuldades que houve a necessidade
de romper que esse tipo de atendimento e reorganizar o serviço para que houvesse uma
consolidação do processo de inclusão na intenção de contribuir com uma prestação de serviço
com qualidade.
Nessa perspectiva, o serviço de Professor Itinerante foi reestruturado da seguinte forma:
ampliação do quadro quantitativo de profissionais, distribuição dos educadores em três grupos
para assessorar as escolas com alunos com deficiência matriculados nos três turnos de
funcionamento (matutino vespertino e noturno). As visitas às escolas passaram a ocorrer
sistematicamente de forma quinzenal, de segunda à quinta-feira. As sextas-feiras ficaram
destinadas aos estudos de caso, ou formação continuada. Quando surgia alguma demanda mais
específica, o técnico da área era solicitado a esclarecer o assunto em pauta ao professor itinerante
ou a comparecer com o mesmo a escola para dirimir as dúvidas.
3º Aspecto - Quanto ao atendimento especializado as criança surdas de 1ano a 12 anos
A terceira ação de ruptura ocorreu no ano de 2004, quando a SUESP transferiu o
atendimento do Verbotonal das crianças surdas, de um ano até sete anos de idade, do Centro
Estadual de Educação Especial (CEESP) para o Centro SUVAG de Natal – RN (Sistema Universal
Verbotonal Guberina). Os objetivos dessa transferência tinham suas razões: o Centro SUVAG/RN,
era a instituição adequada para dar continuidade ao processo de reabilitação oral; o CEESP deixou
de oferecer atendimento terapêutico, passando a ter a função pedagógica como prioridade.
3ª AÇÃO - Reestruturação dos serviços de atendimento para os educandos surdos: Projeto NAAS
O projeto NAAS (Núcleo de Apoio à Aprendizagem do Surdo) teve como objetivo geral
oferecer condições adequadas para a viabilização do processo de aprendizagem do surdo, desde a
alfabetização de crianças, jovens e adultos até o Ensino Médio. Para que este objetivo fosse
alcançado, foram adotadas medidas de reestruturação do atendimento aos surdos, visando suas
necessidades, e também as do seu professor de apoio pedagógico especializado.
Os procedimentos para implantação do projeto foram: a) seleção e admissão de
professores graduados em Pedagogia, Letras, e com conhecimento e uso da Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS; b) remanejamento de docentes para composição da equipe do NAAS; c)
elaboração e execução de um programa de cursos de capacitação para docentes, intérpretes e
instrutores de LIBRAS, com investimento na formação geral e específica; d) adoção de diretrizes
para a prática pedagógica do professor tais como: investimento na construção das competências
do educando, elaboração de projetos interdisciplinar; e utilização de material concreto e visual,
entre outras orientações; e) encontros semanais as segunda-feira, com momentos de estudos
teóricos, planejamento e oficinas de LIBRAS; f) ambientação do espaço físico com equipamentos e
materiais pedagógicos; e i) composição de uma equipe multidisciplinar para avaliação sistemática
do projeto.
Esta proposta foi implantada, progressivamente, na cidade do Natal e nos municípios de
Parnamirim, Currais Novos, Caicó, Santa Cruz, Apodi, São Gonçalo do Amarante e Mossoró-RN.
Vale salientar que esta implantação ocorreu com muita dificuldade e em algumas cidades nem
todos procedimentos foram concretizados.
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4ª fase: do ano de 2005 até ao ano de 2011
Esta fase foi um marco na educação dos surdos do RN e em especial para aqueles que
residiam em Natal e Mossoró, pois é nesse período que ocorre no RN a implantação de dois
Centros de Atendimento as Pessoas com Surdez. Esse fato é o resultado das ações do
MEC/Secretaria de Educação Especial, que no período de 2001 a 2003, através da Federação
Nacional de Educação e Integração de Surdos – FENEIS executa o Programa Nacional de Apoio à
Educação de Surdos. Este programa tinha três grandes metas, a saber:
1ª Meta - Cursos de Língua de Sinais e Capacitação para Surdos: de novembro/2001 a
julho/ 2003 (a curto prazo); 2ª Meta - Centros de Capacitação de Profissionais da
Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS (a médio prazo); 3ª Meta Modernização das salas de recursos para Surdos (a médio prazo). (FENEIS).

Em 2004, O MEC envia para a SEEC/RN um ofício explicitando o programa e o termo de
Cooperação Técnica para a realização da viabilização e concretização da sua 2ª meta. Após as
autoridades educacionais da SEEC terem assinado o Termo de Cooperação Técnica, a Governadora
em exercício do Estado do RN oficializou a criação do CAS/Natal e do CAS/Mossoró, publicada
através dos seguintes Decretos Estaduais:
DECRETO N.º 18.637, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2005. Art. 1º Fica criado o Centro Estadual
de Capacitação de Educadores e de Atendimento ao Surdo – CAS Professor José Ivo,
situado na Av. Amaro Mesquita, nº 20 – Morro Branco, Natal/RN.
DECRETO Nº 19.131, DE 2 DE JUNHO DE 2006. Art. 1º Fica criado o Centro Estadual de
Capacitação de Educadores e de Atendimento ao Surdo – CAS, situado na Av. Rio Branco –
Bairro Santo Antônio, Mossoró/RN.

Com a criação do CAS na cidade do Natal e na cidade de Mossoró, o Projeto NAAS, que
estava em andamento, foi incorporado à estrutura organizacional e ao funcionamento dos
respectivos CAS. Vale salientar que estas duas instituições não eram interdependentes, mas sim
autônomas, porém parceiras e seguiam as ordens e orientações advindas do MEC/SEEC/RN,
fazendo as adaptações necessárias ao contexto no qual estes órgãos estavam inseridos. Quanto as
SAPES, estas continuavam sob a orientação da SUESP/RN e no interior do estado sob a
responsabilidade das DIRED’s, porém agora contavam também com o apoio do CAS.
Com a presença destas novas instituições governamentais, e sendo elas apoiadas no seu
processo de implantação pelo MEC, a educação para as pessoas surdas, passou por uma nova
reestruturação que produziu muitas ações de práticas pedagógicas que trouxeram avanços
significativos no cenário estadual para as pessoas com surdez, seus professores e familiares.
No que diz respeito à atuação do CAS no cenário do RN, neste artigo nos deteremos e
priorizaremos apenas a expor as ações que foram efetivadas pelo CAS/Natal. A delimitação se
justifica pelo fato de que a pesquisa realizada teve como foco os documentos dessa instituição, os
quais foram também analisados.
AS AÇÕES EFETIVADAS PELO CAS/NATAL NO PERÍODO DE 2005 A 2011
Para ser educador/pesquisador é necessário ter entre as diversas competências e
habilidades a disposição para desejar aprender permanentemente, mas também ter sensibilidade
de perceber os esforços dos colegas que militam na educação, procurando construir uma
educação de qualidade apesar de todos os obstáculos que são enfrentados cotidianamente por
aqueles que trabalham e fazem uso dos serviços e da escola pública.
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Foi pensando no esforço empreendido dos que construíram o CAS/Natal e analisando os
documentos, que inferimos pelo contexto político-pedagógico: democracia, sociedade e escola
democrática, ou escola cidadã, não se constroem com discursos bonitos e vazios, ou com a mera
formalidade do voto. Como se percebe na experiência de vários educadores e gestores
comprometidos com seus semelhantes nesta nação brasileira é a prática educativa responsável
das relações sociais e do saber compartilhado que gera as transformações. Nesse sentido o
pensamento Freinetiano corrobora conosco:
É a prática que transforma a realidade. É da prática que nascem os conhecimentos
autênticos que se constituem em teoria experimental [...]. Assim se passa da realidade
sensível à lógica racional. Assim se edifica, diretamente na vida cotidiana, o conhecimento
científico democrático e eficaz incluso na cultura do povo. ( FREINET, 1979, p. 151)

Sob a ótica das práticas construídas e reconstruídas, transformadoras da realidade, é que
as equipes do CAS, das SAPES e das DIRED’s, visando à melhoria da educação do surdo no RN,
executaram um plano de ação para atender com dignidade aos educandos surdos, com o apoio
dos recursos financeiros da SUESP/SEEC e MEC/FNDE. Estas ações estão categorizadas sete
grupos, nos quais se percebe que elas extrapolam em ações de apenas o apoio direto ao aluno
surdo, mas também procuram apoiar os profissionais dessa área de conhecimento, os familiares e
a sociedade em geral.
APOIO ÀS ESCOLAS INCLUSIVAS
Neste grupo de ações podem se destacar: a) Projeto LIBRAS na Educação Infantil; b) Projeto
CAS na Semana Pedagógica da Escola; c) Orientações a projetos dos educadores do ensino
regular;d) Palestras com oficinas de LIBRAS; (e) Projeto Convivendo com meu amigo surdo; f)
Projeto Aprendendo e ensinando LIBRAS; g) Projeto Instrutor Itinerante na Educação Básica; h)
Projeto Intérprete da LIBRAS no Ensino Médio; i) apoio aos professores itinerantes da SUESP.
CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES OUVINTES
Por capacitação dos docentes ouvintes, entende-se um conjunto de ações que visa a
melhoria da formação em serviço dos professores ouvintes. O objeto dessa ação se estende à
participação do professor em cursos de capacitação e atualização. Alguns cursos realizados: a)
Intérprete LIBRAS/Língua Portuguesa; b) Linguística e ensino de Língua Portuguesa para surdos; c)
Informática Educativa; d) Surdo Cegueira; e) Curso de Português como segunda língua para surdos.
CAPACITAÇÃO E APOIO AOS INSTRUTORES DA LIBRAS
Para atender às necessidade do surdo como instrutor da LIBRAS, operam-se as mesmas
estratégias de formação em serviço do docente ouvinte, visando o melhoria do desempenho do
instrutor e o suprimento de suas necessidades acadêmicas e profissionais. Alguns cursos
realizados: a) Curso para formação de novos instrutores de Libras; b) curso preparatório para a
proficiência em LIBRAS; c) Curso interiorizando Libras.
APOIO PEDAGÓGICO AOS ALUNOS SURDOS COM PROJETOS INTERDISCIPLINARES
Alguns projetos foram elaborados, visando a implementação de ações de caráter
interdisciplinar voltadas para o desenvolvimento das competências do aluno surdo. Entre os
projetos elaborados, e desenvolvidos: a) Projeto “Os artistas da terra pedem passagem”
(CAS/Natal); b) Projeto “Conhecendo e Vivenciando a cidade do [...] Natal e de Parnamirim,”
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(CAS/Natal e SAPES/Parnamirim); c) Projeto “ O Conhecimento, Arte e o Lúdico” (Apenas na
cidade de Parnamirim/RN(18km).
AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO CAS EM EVENTOS CULTURAIS, CÍVICO-RELIGIOSOS E
EDUCACIONAIS
Outros projetos também foram realizados através do CAS, são projetos de cunho cultural,
cívico-religioso e educacional, objetivando inclusão social do surdo em todas as instâncias da
sociedade: a) Projeto Eu também faço parte dessa história; b) Projeto O surdo e a religião: 1º
Encontro de Surdos Evangélicos do Nordeste; 1ª Eucaristia na cidade de Caicó e Santa Cruz. O CAS
também se fez presente em eventos que não fazem parte da sua programação oficial, como, por
exemplo, os JERN’S Infantis.
PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS
No desenvolvimento de suas ações, o CAS se entendeu aos órgãos governamentais e aos
não-governamentais no sentido de atuar numa ação conjunta para o atendimento ao alunado
surdo. Entre essas ações podem-se destacar ações junto:
1) às organizações governamentais: a) ações de assessoria às DIRED’s para o atendimento aos
alunos surdos do interior; b) assessoramento às unidade de apoio especializado da rede estadual
(SAPES) e (CEESP); c) Curso de LIBRAS no Município de Patu/RN; d) eventos educacionais
promovidos pela Secretaria Municipal de Natal/RN; e) Curso de Formação Continuada para
Educadores da EJA, promovidos pela SUEJA/SECD; f) assessoramento técnico-pedagógico e
administrativo ao CAS de Mossoró/RN;
2) a organizações não-governamentais: a) assessoramento pedagógico à Associação de Surdos
de Natal (ASNAT); b) elaboração e encaminhamento de projetos em ação conjunta à ASNAT:
Regulamentação da LIBRAS no RN e Criação de cargos e funções de instrutores e intérprete de
LIBRAS na estrutura funcional do Estado; c) assessoramento pedagógico à ASMO (CAS/Mossoró);
d) articulação junto ao Centro SUVAG/Natal/RN para atendimentos diferenciados e eventos
pedagógicos.
APOIO À FAMÍLIA DO ALUNO SURDO
Além de desenvolver ações de apoio pedagógico ao aluno e de capacitação aos
educadores, o CAS de Natal e Mossoró, também assistem às famílias dos alunos surdos através de
ações e projetos voltados para esse fim, tais como: a) Curso de LIBRAS; b) orientações em
questões legais, familiares e educacionais; c) Projeto Corpo e Movimento (CAS – Natal).
PARA NÃO CONCLUIR
Ao realizarmos essa pesquisa documental constatamos que a educação do surdo no RN
não foi diferente do mundo, nem dos demais estados brasileiros. Ela foi e ainda é sofrível,
permeada de preconceitos, concepções equivocadas, dificuldades para a efetivação das leis já
existentes, entraves burocráticos, capacitação insuficientes de educadores, entre outros
obstáculos.
Além de todas as dificuldades já postas, é relevante destacar que, devido aos paradigmas
em cada momento da sociedade, foi-se acumulando uma dívida histórica das instituições do
ensino superior, no mundo, no Brasil e por tabela no RN, com a formação do educador para a
diversidade e para a educação especial. Assim sendo, por não existir uma política de valorização as
pessoas com deficiência, em especial, por não reconhecer a pessoa surda como um ser humano
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capaz de se comunicar pelo canal viso-espacial, não existia no Brasil, até o ano de 2005, nenhuma
disciplina curricular nos cursos de graduação sobre a Língua de Sinais.
A ausência de disciplinas sobre Libras e educação especial nos cursos de graduação para os
educadores, produziu profissionais despreparados para o atual mercado de trabalho, exigindo das
Secretarias de educação e escolas providências em prol da formação em serviço para o quadro
funcional de educadores.
Pelas ações desenvolvidas pelo CAS/Natal, inferimos que esta instituição se achou tão
responsável pela inclusão social, que desempenhou papéis que não estavam diretamente sob suas
responsabilidades. Acreditamos que essa postura adotada foi o excesso de responsabilidade que
levou o grupo a assumir essa demanda, a fim de suprir as carências de outros setores da
sociedade, corresponsáveis pela inclusão.
Afirmamos que, enquanto todos os seres humanos não compreenderem que cada um deve
fazer a sua parte pelo próximo com deficiência, seja ela de qualquer ordem, a inclusão social e
educacional ainda terá um longo caminho para se efetivar. A sociedade, a família, as instituições
civis, religiosas e educacionais precisam quebrar seus paradigmas ultrapassados e avançar na
direção de acolher as pessoas com deficiência e, independente dos limites que demonstram
possuir, abraçar e acolher cada um deles pelo olhar das possibilidades que não foram
oportunizados a desenvolver.
Compreendemos também, a partir da pesquisa documental, que os educadores da equipe
da SEEC/SUESP se esforçaram, ao longo dos anos, para concretizar o desafio de efetivar a inclusão
dos alunos surdos no sistema regular de ensino. Esse esforço não foi uma construção romântica ou
uma benesse desses profissionais para os educandos surdos, mas ele também teve como
fundamento as pressões sociais decorrentes das lutas das próprias pessoas surdas, de seus pais,
dos educadores, dos especialistas e pesquisadores da área da surdez, que comprovam com suas
pesquisas a importância de favorecer uma educação de qualidade a esses educandos, que têm
potencial para aprender e se desenvolver enquanto seres humanos, bastando suas diferenças,
peculiaridades e língua natural serem respeitadas.
Ainda nos expressando a guisa de conclusão, ressaltamos que não pretendemos concluir as
análises das ações que viabilizam a inclusão do surdo, pois estas ainda estão em processo de
permanente construção na educação institucionalizada e na sociedade. E mais, expressamos, com
convicção, nossa percepção de que aqueles profissionais que atuaram no serviço público estadual
do educando surdo no RN, desde 1970 ao ano 2011, não esperaram tão somente por ações
governamentais para que fosse construída uma nova história na educação dos surdos do RN.
Os educadores desse período histórico, ao seu tempo, fizeram a história acontecer para os
surdos, quebraram paradigmas, ultrapassam e superaram barreiras conceituais, atitudinais e
investiram nas suas vidas e na vida dos seus educandos. A história continua e novas reflexões e
ações são necessárias para aprimorar a inclusão da pessoa surda no contexto social e educacional.
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PROFESSOR(A) SURDO(A) E INTÉRPRETE EDUCACIONAL: UMA REVISÃO EM IDENTIFICAÇÃO OU
MODELO SEGUNDO FABIANA REIS.
JOSÉ FLÁVIO DA PAZ96
RESUMO:
Os resultados desta revisão bibliográfica sustentarão pesquisas nas áreas da tradução/interpretação de LIBRAS e da
educação de surdos tem como base estudos sobre a teorização e prática do ato de traduzir e interpretar, bem como a
inclusão socioeducacional da pessoa surda no mercado funcional e da prestação de serviços educacionais nos espaços
docentes, assistido pela figura do intérprete de língua de sinais ou não. Espera-se, portanto, contribuir para o controle
da evasão, uma vez que, os alunos, sentindo-se valorizados em suas potencialidades, podem e devem ser instigados,
sentindo-se diferentes, mas não deficientes diante dos demais. As diretrizes para este trabalho abrangem desde uma
breve história dos atos de traduzir e de interpretar, da educação inclusiva e da inclusão socioeducacional da pessoa
surda na perspectiva da escola bilíngue. Há ainda, um estudo sistemático dos tipos e métodos de tradução e
interpretação e resultados de estudos que envolvem a docência do professor surdo e a utilização dos classificadores
pelo intérprete e pelo professor surdo e vice-versa. Abordará, finalmente, os aspectos legais da função profissional de
ambos os objetos envolvidos nesta pesquisa, suas conquistas e descasos. Nossas considerações finais dizem respeito
às recomendações quanto ao processo de educação inclusiva na perspectiva bilíngue e a constituição da figura do
Intérprete Educacional, uma vez que a inclusão destes profissionais: Professor Surdo e Intérprete Educacional precisa
ser um fato com caminho sem volta. Uma construção efetiva que há muito era necessária que se construiu aos longos
dos últimos tempos e, em especial, a questão do Intérprete Educacional, sua formação, sua atuação em sala de aula,
seus limites e possibilidades de auxiliar o Professor Surdo de sala de aula regular de alunos ouvintes ou professor
ouvinte envolvido com o processo de aprendizagem de aluno e surdo e, mencionando-se a carreira promissora que
este profissional poderá ter e as atuais concepções legais que sustentam sua atuação.

Palavras-chave: história da interpretação;
formação do professor surdo.

profissionalização do tradutor/intérprete de LS;

HISTÓRIA DA TRADUÇÃO E DA INTERPRETAÇÃO
Os processos de tradução e da interpretação não constituem atos da contemporaneidade
como muitos imaginam.
Pesquisadores nos contam que, embora relacionemo-las aos movimentos pós-guerra, a
qual imaginaria a interpretação simultânea, esta já era praticada desde o Egito Antigo e do
Império Romano quando da utilização nas línguas orais. Isto se constata em documentos datados
de três mil anos antes de Cristo, cuja escrita em “baixo-relevo egípcio no túmulo de um príncipe
que faz referência a um supervisor de intérpretes. (...) Esta atividade estava essencialmente ligada
a Administração Pública.” AP | PORTUGAL (2012).
As atividades praticadas pelos tradutores e intérpretes continuaram inalteradas durante
séculos que antecederam a Idade Média, período que a língua francesa predominava como língua
dos nobres nos negócios e nas relações internacionais. Somente em 1919, após a Conferência de
Paris deixaria de sê-lo, visto que políticos exigiam a implantação do multilinguismo, dada as
aberturas comerciais com países anglo-saxônicos e demais de origem diversas favorecendo a
língua inglesa.
As práticas de tradução e da interpretação aconteciam em mosteiros, concílios e sinagogas,
já que naqueles espaços haviam cristãos advindos de toda parte do mundo para desenvolverem
sua formação teológica. Esta prática favoreceria as relações mercantis, internacionais,

96
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diplomáticas e ações militares que exigiam forças armadas de diferentes países que seguiam em
missão de paz e/ou guerra; reestruturação de países em momentos pós guerra.
Ainda citado por AP | PORTUGAL (2012), nesse período:
“ (...) Cristóvão Colombo constatou que o seu intérprete de árabe e hebreu de pouco lhe
serviu para comunicar com os índios. Consequentemente, e após essa primeira viagem, ele
decide capturar alguns índios e ensinar-lhes o espanhol para que lhe pudessem ser úteis
como intérpretes na expedição seguinte. O mesmo aconteceu com espanhóis que estiveram
presos pelos índios e que aprenderam a língua e os costumes deles, servindo depois
também de intérpretes.”

Tal fato nos remota as primeiras ações que nos levará ao estudo e formação do tradutor e
da tradução – intérprete/interpretação: que o é e como se forma o profissional dessa área, tema
oportuno para outro momento de discussão mais adiante.
É importante salientar que antes desse movimento utilizava-se o gesto e mímica quando a
língua oral era inoperante e a figura do tradutor/intérprete inexistia.
Situações dessa natureza criariam a personagem da tradução e da interpretação, mas sem
nenhum cunho acadêmico, bastava que detivesse a técnica conhecesse a língua podendo migrar
de uma para a outra com pouca dificuldade, sendo ainda esta atividade de caráter voluntário.
Passados anos e dados os avanços mercantis e o surgimento de organismos internacionais
há necessidade de aperfeiçoar as estratégias da tradução e da interpretação, ocasião que surge a
Interpretação Simultânea, cuja proposta implicava na interpretação palavra por palavra o que
implicava numa reprodução fiel dos termos, sem a menor preocupação semântica e/ou
pragmática das ideias, uma vez que nesta metodologia nenhuma reflexão por parte do tradutor
intérprete é permitida, já que toda tradução é automática e em seguida ao pronunciado pelo
expositor.
Na perspectiva de melhorar a ação interpretativa, a Interpretação Consecutiva surge como
alternativa a não funcionabilidade da Interpretação Simultânea, visto que esta teoria traria
algumas implicações de desordem comunicacional junto as Pessoas e as organizações.
Todavia, a Interpretação Consecutiva apresentava outra situação complexa, dessa feita, o
tempo seria o problema, afinal, quando, quanto e como deveria interferir o intérprete nos
discursos dos envolvidos parecia à questão da época e acredita-se que até os dias atuais esta seja
uma excelente reflexão para aqueles que a usam como modelo amortizador nos processos
intercomunicacionais.
Apesar das eternas e profundas discussões, a interpretação Simultânea é definitivamente
aceita como modelo operacional. Isto porque aproxima também as relações interculturais e exige
mais competências e habilidades profissionais do tradutor intérprete, sendo modelo adotado por
respeitados organismos mundial.
Concernente a prática de interpretação de língua de sinais, são praticamente inexistentes
registros que identifiquem as primeiras ações, dadas histórias difusas a este respeito.
Pereira (2008) afirma:
“(...). Historicamente não é possível rastrear o exato momento em que os intérpretes
começaram a atuar, mas é plausível imaginar que desde que povos de diferentes línguas
mantiveram contato houve, também, a necessidade de intérpretes. No caso das pessoas
surdas, existem hipóteses de que a interpretação surgiu no meio familiar foi, aos poucos, se
estendendo aos professores de crianças surdas e ao âmbito religioso. Com o passar do
tempo, o fortalecimento dos movimentos sociais e políticos das comunidades surdas e o
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reconhecimento legal das línguas de sinais surgiu, finalmente, o ILS profissional.” (Pereira,
2008, p. 138)

Isto por si só basta para que se abram campos de discussão e grupos de trabalhos sobre a
História da Interpretação e da Tradução da Língua de Sinais no Brasil e no mundo.
TRADUÇÃO OU INTERPRETAÇÃO
Neste cenário da tradução e da interpretação gera uma inquietação sobre o fazer do
profissional intérprete de língua de sinais. O que este realmente faz? Tradução, interpretação,
ambos?
Em palavras precisas, ainda segundo Pereira (2008, p. 136), assim as distingue:
“(...) tradução é o termo geral que se refere a transformar um texto a partir uma língua
fonte, por meio de vocalização, escrita ou sinalização, em outra língua meta. A
diferenciação é feita, em um nível posterior de especialização, quando se considera a
modalidade da língua para qual está sendo transformado o texto. Se a língua meta estiver
na modalidade escrita trata-se de uma tradução; se estiver na modalidade vocal (também
chamada de oral) ou sinalizada (presenciais ou de interação imediata), o termo utilizado é
interpretação.” Pereira (2008, p. 136).

Nesta mesma perspectiva se encontrou outro conceito que também distingue estas ações:
(...)
Quem é o Intérprete: Pessoa que transmite o que foi dito de uma língua (língua fonte) para
outra (língua alvo).
Quem é o Tradutor: Pessoa que traduz de uma língua para outra. Refere-se ao processo
envolvendo pelo menos uma língua escrita. Assim tradutor é aquele que traduz um texto
escrito de uma língua para a outra (seja ela escrita ou oral).”
(...). FADERS, 2012.

Desse modo, a interpretação é o termo mais adequado quando se refere às línguas de
sinais, salvo quando estes estiverem escritos. Esta ação é executada pelo intérprete de língua de
sinais, que no caso do Brasil podemos denominá-la de LSB ou LIBRAS. Este será responsável por
interpretar a mensagem de uma dada língua para a língua de sinais e vice-versa, sem perder o seu
sentido original.
Ressaltando que a interpretação entre duas línguas é bidirecional, como uma via de mão
dupla, segundo concepções da FADERS(2012) e envolve atos cognitivo-lingüísticos,
socioeducacionais e culturais, como atenção, percepção, memória, raciocínio, juízo, imaginação,
pensamento e linguagem. Intenções comunicativas específicas/línguas diferentes.
É extremamente importante que o interprete esteja envolvido nas interações
comunicativas do grupo a ser interpretado, tanto no âmbito sociocultural, como socioeducacional
e de entretenimento.
Ainda como característica funcional deverá processar informações dadas na língua fonte e
fará escolhas semânticas e sintáticas, a todo o momento, para que seus interesses atinjam a língua
alvo. Mas, sobretudo, atentar e reconhecer que a modalidade e/ou canal de comunicação entre a
língua de sinais e a língua oral são muito diferentes - Oral-Auditivo versus Sinal-Visual.
Em síntese, o intérprete de língua de sinais deverá conhecer e cumprir as exigências do
Código de Ética, onde os itens a seguir são os mais importantes: confiabilidade (sigilo),
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imparcialidade (neutro), discrição (limites na atuação), fidelidade (fiel as informações). (Quadros,
2004, p. 31 – 41).
METODOLOGIAS E CLASSIFICAÇÕES.
As práticas de tradução e de interpretação são as mais variadas e cabe ao profissional
desta área eleger a que mais condiz ao bom desenvolvimento do seu trabalho, reconhecendo suas
habilidades e capacidades intrínsecas.
Entre as metodologias podemos citar:
- Tradução Científica, cujo objetivo é validar legalmente um documento oficial atribuindolhe uma certificação junto a órgãos representativos;
- Tradução Técnica que requer conhecimentos especializados numa determinada área do
conhecimento humano;
- Tradução Simultânea é a mais frequentemente utilizada e apresenta, em dados
momentos uma interpretação não precisa, uma vez que esta é desenvolvida palavra por
palavra e, muitas vezes corre-se o risco de comprometer o contexto real de determinada
expressão interpretada pela perda e/ou omissão de sinais definitivos;
- Tradução Consecutiva é praticada após a compreensão do texto e do contexto pelo
intérprete. No primeiro momento ele entende o que esta sendo posto e só posteriormente
traduz todo o discurso. Nesta técnica são usados sistemas de escrita da informação como
mecanismo de fidelidade, confiabilidade e transparência;
- Interpretação Sussurrada também chamada de chuchotage é realizada ao próximo ao
ouvido e, quando surdocego que apresenta resíduos auditivos ou usa tadoma como
sistema preferencial de acesso a informação e/ou aquele que compreende a comunicação
através da vibração das cordas vocálicas do guia-interprete;
- Interpretação de Liaison conhecida também por Community Interpreting (AP |
PORTUGAL, 2012) ou Acompanhantes ou de Trâmites (Pereira, 2008) é aquela realizada
indiretamente pelo interprete que acompanha uma comitiva estrangeira a outras
comunidades para fechamentos de acordos, tratados e/ou outros que necessite de
interpretação. Atuação nesta área requer do intérprete conhecimentos profundos sobre a
língua oficial daquele grupo social, bem como seus hábitos, costumes e suas culturas;
- Interpretação de Relay
“(...) é outra designação para interpretação indireta, por exemplo, ao invés de efetuar a
tradução diretamente da língua de partida para a língua de chegada, o intérprete pode
trabalhar a partir da tradução simultânea de outro colega. A utilização da interpretação
relay pode-se justificar em conferências onde muitas línguas sejam faladas e nas quais
alguns intérpretes não dominem todas essas línguas, e ainda em casos onde esteja presente
um interlocutor que fale uma língua mais exótica ou rara.” (AP | PORTUGAL, 2012)

Pode-se afirmar que as metodologias são aplicadas a interpretação de língua de sinais,
cabendo relembrar apenas que esta é caracterizada pela condição visual-espacial.
Vale ressaltar que, segundo, o mapeamento apresentado por Williams & Chesterman
(2002) “o 'território da tradução' tem 12 (doze) áreas, que contemplam a área 'Interpretação' –
Área 9 – estabelecida e consolidada no campo disciplinar Estudos da Tradução.”
Observa-se ainda que “interpretação”, enquanto ramo consolidado dos Estudos da
Tradução, é citada em 07 (sete) das 27 (vinte e sete) subáreas: (4) Interpretação para a
Comunidade/ Interpretação de Diálogo/ Interpretação para Serviço Público; (5)Interpretação
Simultânea e de Conferência; (8) Interpretação Legal e Jurídica; (10) História da Tradução e
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Interpretação; (12) Estudos de Interpretação; (18) Interpretação de Línguas Sinalizadas; e (27)
Formação de Tradutor e Intérprete. (Idem, 2002).
O INTÉRPRETE, O RECONHECIMENTO PROFISSIONAL E SEU LOCUS DE ATUAÇÃO.
A profissão de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais foi regulamentada pela
Lei nº 12319, de 01 de setembro de 2010, sendo classificada sob o código 2614 - Filólogos,
tradutores, intérpretes e afins da CBO – Classificação Brasileira de Ocupações de 2006.
Isto favoreceu a atuação deste profissional. Entretanto, não supre particularidades de
determinadas áreas sociais que sofrem pela ausência de intérpretes especializados como no caso
da saúde, do judiciário, da militar e da própria educação.
Tratando-se desde último, em especial, há organismos que criaram a figura do professorintérprete. Ora, ou ele é professor ou é intérprete. Todavia, esta personagem também não resolve
a dificuldade do aluno surdo e da sua família no âmbito da educação.
Nesse sentido, o intérprete educacional existirá e será co-parceiro do professor no
desenvolvimento psicossocial, cognitivo e linguístico da criança surda que, na perspectiva da
educação inclusiva, estará em sala de aula juntamente com alunos ouvintes ou numa escola
bilíngue, onde possam propiciar trocas linguísticas em língua de sinais e língua portuguesa
concomitantemente.
Isto caberá ao sistema organizar, de modo que favoreça a Comunidade Surda, incluindo
aqui todos os que estão envolvidos no processo de inclusão socioeducacional da pessoa surda e
não somente pais, poucos professores e alguns curiosos, mas aqueles que militam historicamente
na causa da surdez.
REFERECIAL TEÓRICO
As concepções teóricas adotadas perpassam essencialmente pelas ideias da Faders (2012);
Pereira (2012) e Quadros (2004), além da sustentação obtida através da análise do texto de REIS,
(2007), cujo tema é “Professores Surdos: identificação ou modelos?”.
Adotar-se-á um sistema de interpretação textual automática com memórias de tradução e
estudo das terminologias empregadas pelas autoras supracitadas, apontado possíveis soluções
dos problemas encontrados e tomada de decisões.
Todavia, utilizar-se-á dos conceitos essências da Teoria Interpretativa da Tradução,
proposta por Danica Seleskovitch e seguida por Marianne Lederer, e a Teoria dos Modelos dos
Esforços na Interpretação, proposta por Daniel Gile, os quais enfatizam a necessidade de
interpretar em vez de meramente traduzir, ou seja: ressaltam a importância da construção própria
do sentido na transposição do discurso oral de um idioma para outro.
Segundo Freire (2012), os fundamentos da Teoria Interpretativa da Tradução ou Teoria do
Sentido, compreende: a) as três etapas no processo de interpretação; b) o conceito de
desverbalização; e c) o princípio da complementaridade cognitiva. Esse modelo teórico teve
origem na análise do processo envolvido na interpretação consecutiva.
Apresentado a definição dos fundamentos da Teoria dos Modelos dos Esforços na
Interpretação, descreve também três fases: a) as três etapas compreendidas no processo de
interpretação; b) os conceitos de capacidade total de processamento (CTP) e capacidade
disponível de processamento (CDP); e c) as ideias que originaram o modelo. Diferentemente da
origem da Teoria Interpretativa da Tradução ou Teoria do Sentido, esse modelo teórico é
originário na análise do processo envolvido na interpretação simultânea.
Assim, ambas as Teorias, através dos seus modelos teóricos complementam-se ao
representar sistematizações consistentes do processo de interpretação, logo, o fato de suas
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origens serem distintas derivam novas perspectiva do debate, ressaltando pontos em que
conceitos e princípios de um modelo podem ser relacionados aos do outro.
BIOGRAFIA DA AUTORA
O texto estudado, cujo tema é PROFESSORES SURDOS; IDENTIFICAÇÃO ou MODELO? é de
autoria da professora Flaviane Reis, graduada em Pedagogia pela Universidade Católica de Goiás,
concluinte da turma de 2004. Mestra em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina
em 2006, exercendo suas atividades na área de educação especial e em libras pela Universidade
Federal de Uberlândia, atuando principalmente nos temas: língua de sinais, educação, surdos,
metodologia e expressão facial e corporal.
No seu texto, publicado em 2007, a preocupação inicial da autora era estabelecer a
distinção entre modelo e identificação na relação do professor surdo e do aluno surdo.
Para esta, os conceitos criados sugerem apenas mais uma palavra imposta pelos ouvintes
sem nenhum resultado concreto nas vidas dos alunos surdos, visto que este novo termo no foi
previamente discutido com a comunidade, pensado o mesmo planejado. Logo enfatiza que seu
objetivo é de fomentar a discussão junto a pesquisadores surdos e ouvintes, questão já acalorada
pelos mesmos.
Apresenta ainda, um olhar antropológico sobre a questão dos modelos sobre as
identidades e sua relação direta com os Estudos Culturais, embora reconheça que o modelo nem
sempre afirma tão conexão; ressaltando a identificação como algo que se efetiva nas relações de
identificação com outro. Para tanto, precisamos entender onde e como as relações de
identificações do professor surdo acontecem revelando e promovendo sua cultura, a Libras e a
alteridade.
Outro fato importante levantado é o de onde e como o aluno surdo se identifica no
processo social com o professor surdo em uma relação de pares. Obviamente prezando sua
singularidade, mas construindo imagens positivas que farão do aluno surdo seres constituídos de
compromissos e responsabilidades sociais. Embora o surdo veja no professor surdo uma imagem
simplista oriunda dos processos socioeconômicos e contextuais, chegando inclusive a invisibilizar
sua função, suas experiências e história de vida.
Por outro lado, atenta para a necessidade do professor surdo se reconhecer nesse
processo, tanto no sentido de formação quanto na prática docente e, desse modo, reconhecer-se
no modelo socialmente estabelecido desse Professional dentro do processo de identificação.
A autora conceituou o termo identidade dentro dos Estudos Culturais como aquele que
poderá modificar os modos de explicar questões diretamente ligadas à cultura, identidade,
diferença, língua de sinais e os surdos em seus movimentos de inserções sociais.
Justifica também a necessidade de se resgatar as discussões sobre a identificação, uma vez
que não se trata de um assunto novo, em especial na Comunidade Surda, sendo inclusive utilizada
para fundamentar sua história. Tendo outra perspectiva conceitual após da inclusão dessa
temática no meio acadêmico, passando a outras expectativas sobre educação de surdos.
Há uma preocupação na manutenção das características do professor surdo e seu perfil
cultural e a não equivalência entre professor surdo e professor ouvinte.
Para sustentar seus argumentos cita Silva (2003) autor que discute aspectos inter e
multiculturais na tentativa de o professor construa sua própria autoidentificação e afirma a partir
dos vínculos trocados com os alunos se estabelecem grandes conquistas dado o potencial
cognitivo do aluno.
Um fato importante para que reflitamos: muitos são os ouvintes que o surdo tem contato
ao nascer, quase nunca há surdo no seu cotidiano infantil, logo, a escola poderá propiciar isto
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através da existência de professores surdos e a usabilidade da língua de sinais na sala de aula, cuja
identificação do aluno surdo será automática e o empoderamento da sua cultura será uma
constante, graças às produções culturais oriundas dessa produção.
Ressalta a distinção entre identidade e modelo embora, aparentemente complexas, mas
essenciais aos Estudos Culturais. Para tal constatação, a autora se basea nos argumentos de Hall
(2000) para atribuir significado à palavra identificação e a Deleuze e Guatari (1977) para o conceito
de modelo.
Nesse sentido conclui que o significado da palavra identificação e diferente de identidade,
visto que este último termo considera a multiplicidade e possibilita diversos olhares sobre uma
mesma questão.
Enquanto modelo cita também Perlin (1998) que afirma a existência de três possíveis
características a serem identificadas no professor surdo: identidade surda, cujos surdos fazem uso
da experiência visual de forma variada. Identifica-se com a representação de surdez como
diferença; híbrida classificando os surdos que nasceram ouvintes e tornaram-se surdos e
flutuantes os surdos que vivem e se manifestam de acordo com a hegemonia dos ouvintes, não
falam em português e nem em língua de sinais e sua identidade é fragmentada resultado das
influências dos surdos e ouvintes, não havendo uma homogeneização nesse perfil que se deseja
estabelecer ou apontar como modelo a ser seguido, visto que a identidade é um processo em
construção, segundo a autora.
Acrescentaria a esta informação, outros dados de Perlin (idem) para mais dois modelos: a
identidade surda de transição, na qual os surdos que conviveram muito tempo com ouvintes e
teve contato tardio com as comunidades surdas e com a língua de sinais e as identidades surdas
incompletas que consideram os surdos que vivem de acordo com a cultura ouvinte e nega a surda
e a língua de sinais, os quais não citados no texto da Reis (2007).
Assim, a ênfase do texto perpassa no reconhecimento da figura do professor surdo e sua
caracterização como sujeito diferente do professor ouvinte, mas dialogando com o outro e
promovendo a transgressão pedagógica, os processos de identificação e as consequências dessa
produção identitária e a produção cultural. Essa ambivalência, ou seja, os aspectos identitarios
constituem o tema central para os Estudos Surdos.
METODOLOGIA ADOTADA NA TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DO TEXTO PARA LIBRAS
O artigo PROFESSORES SURDOS; IDENTIFICAÇÃO ou MODELO? é aplicado a educação e
idealiza a imagem do professor surdo na sala de aula, docente de aluno surdo e ouvinte. Portanto,
apresenta tecnoletos próprios dessa área.
O planejamento e a execução da tradução e da interpretação do texto seguiu os passos
que serão descritos aqui neste capitulo.
A tradução/interpretação para Libras do texto aconteceu em um espaço residencial e
utilizou-se câmera filmadora doméstica Sony com duração de aproximadamente 30 minutos.
O primeiro passo foi compreender o real sentido do texto, inclusive o cunho filosófico e
político que este poderia propiciar aqueles que viessem assistir o vídeo deste trabalho.
Feito isto, buscou-se o melhor local nos ambientes da casa para a filmagem. Encontramos
uma parede branca que favoreceu tal trabalho, no entanto, a iluminação excessiva prejudicara a
qualidade o que nos obrigou a procurar outro espaço.
Encontramo-lo e iniciamos o trabalho; instalamos a filmadora sobre um tripé e, após
ajustes estávamos pronto.
Iniciou-se outro trabalho, a vestimenta adequada para aquela produção. Seria melhor a
utilização do uniforme criado pela turma no início do Curso? Ou deveria me portar como um
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bacharel em Letras/Libras, logo, intérprete profissional? Optou-se pela segunda alternativa e,
usando calça e camisa preta se iniciou o processo de filmagem. Antes mesmo, foi fita demarcação
no piso do ambiente de gravação de modo que não saísse do foco da câmara.
Durante o processo de gravação fui auxiliado por um intérprete de língua de sinais que
apoiou nas dificuldades encontradas, um leitor do texto e um surdo que avaliava, observava a
sinalização e sugeria possíveis modificações e/ou alterações na interpretação.
A interpretação utilizada para o trabalho passou pela compreensão das ideias centrais do
texto, tendo o cuidado de acrescentar informação, quando necessário, para ‘ajustar; compor;
enquadrar; emoldurar’ o significado da mensagem, com o propósito de contextualizar o
significado sugerido no texto de partida, para o leitor de chegada. Adicionada, consciente ou
inconscientemente, para ajudar ao receptor da mensagem a entender que esta parte das
formulações verbais, muitas vezes com o suporte visual. Todavia, tomou-se o cuidado para a
melhoria do texto final sem a “quebra de fidelidade/neutralidade”.
Neste momento, surgiram algumas indagações: até aonde o profissional precisa ser
neutro? Será que em alguns momentos esse pode interver na interpretação? Até que forma a
intervenção é quebra de neutralidade ou fidelidade? a intervenção do tradutor/intérprete, como
consequência de seu contexto histórico-sócio-temporal não é quebra de neutralidade ou
fidelidade; a dificuldade em aceitar a ideia de que mudar uma construção, adicionando ou
apagando palavras durante a tradução não significa quebra de neutralidade ou fidelidade?
A partir de tais discussões fez-se o planejamento da interpretação, um roteiro que
considerasse alguns critérios: foi feito o levantamento das terminologias utilizadas pela autora e
definindo-os como representação padrão; pesquisa dos termos nos dicionários de Libras, e junto à
Comunidade Surda para compreensão deste novo glossário.
Pesquisou-se o sinal da autora e concernente a algumas terminologias foram feitas
combinações de sinais junto a Comunidade Surda para melhor compreender os contextos
discursivos. Também ficou acertado que faria a interpretação de todo o texto, visto que não há
subitem ou subtópicos que possam marcar o texto. Desconsideraríamos a possibilidade da
interpretação por página por acreditar na inviabilidade de sentido para o surdo.
No entanto, inúmeras cortes e recortes tiveram que ser feitos na produção para que essa
tomasse um corpo adequado às exigências do Trabalho de Conclusão do Curso e, constituindo-se
em um ato de revisão da filmagem e editoração do filme, através da ferramenta Movie Maker.
ANÁLISE TEXTUAL
Concernente às terminologias, poderia afirmar que o texto possui uma linguagem simples,
logo, acessível e adequada a todos os tipos de leitores, sejam eles principiantes, intermediários ou
fluentes. Abaixo listamos uma tabela com algumas palavras sentimos dificuldades para a
interpretação e que foram substituídas por equivalentes na língua de sinais.
PORTUGUÊS

EQUIVALENTE EM LIBRAS
Contextualmente se sinalizou:

Acalorado
+
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Alteridade
+
Ambivalência
+
Autoidentificação
+
Equivalência

Flutuante

Híbrido
+
Homogeneização
+
Invisibilizar

Multiplicidade

Pós-moderno
Transgressão

p-o-s-m-o-d-e-r-n-o

Usabilidade

TRADUÇÃO COMENTADA
Após assistir o trabalho algumas considerações foram feitas por parte dos expectadores,
sendo um intérprete profissional e outro surdo, além das considerações do autor do vídeo.
Há, em certos momentos, algumas incoerências espaciais na apresentação. Ora se
interpreta para um quando se deveria está para o outro. A exemplo, a comparação entre ModeloIdentificação são emitidos para a esquerda quando um está para a direita e o outro para a
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esquerda. Logo, existe perda da informação semântica e perda do raciocínio lógico pela expressão
facial e corporal.
Ressalta-se que na maioria da exibição existe coerência sintática, porém com informações
não conclusas o que impede uma compreensão da ideia.
Em síntese, existe uma preocupação em fidelizar o texto original, ainda que com alguns
conceitos errôneos e a interpretação em LIBRAS se afaste da realidade criando uma nova versão
do texto original, mas sem afetar o entendimento do texto escrito escolhido para apresentação.
Finalmente, a postura, a vestimenta e o ambiente de filmagem são aspectos
extremamente favoráveis ao sucesso da produção. Isto contribuirá para a compreensão da pessoa
surda que estude esta área do conhecimento humano.
INTÉRPRETE EDUCACIONAL
A sala de aula que existir aluno surdo e, como proposto nas discussões de Reis (2007) não
possui no seu quadro um professor surdo poderá utilizar o profissional intérprete especializado na
área educacional que, não necessariamente será um professor, uma vez que a função do
intérprete caracteriza-se como uma função técnica. Será este profissional um mediador linguístico
que promoverá a acessibilidade comunicacional e não um docente como em determinados
Estados há a figura do professor-intérprete, na prática ou será professor ou será intérprete.
Assumir tal papel funcional é comprometer a história de luta da Comunidade Surda e dos
Intérpretes da Língua de Sinais.
Nessa perspectiva, imagina-se que o Intérprete Educacional surja a partir de práticas
voluntárias que foram sendo valorizadas pelos surdos enquanto atividade laboral na medida em
que estes foram conquistando o seu exercício de cidadania. A participação de surdos nas
discussões sociais representou, de certo modo, a alavanca para a profissionalização dos tradutores
e intérpretes de língua de sinais.
Assim, a medida que a língua de sinais passou a ser reconhecida enquanto tal, os surdos
passaram a ter garantias de acesso a ela enquanto direito linguístico e, consequentemente, as
instituições se viram obrigadas a garantir acessibilidade comunicacional através do profissional
intérprete de língua de sinais.
Desse modo, o Intérprete Educacional será aquele que atuará diretamente no campo
educacional, seja na educação infantil ou básica, profissionalizante, andragógica ou qualquer outro
nível ou modalidade que este seja requisitado. Ressalta-se que, na atualidade, esta é a área que
mais carece deste profissional, seja no Brasil ou qualquer parte deste Planeta onde a educação de
surdos é uma realidade.
A título de exemplo podemos citar os Estados Unidos que em 1989 estimava-se que 2200
intérpretes de língua de sinais estivessem atuando nos níveis de educação elementar e no ensino
secundário. (...) atualmente, mais de um terço dos graduados nos cursos de formação de
intérpretes estão atuando na área da educação. (Stewart, D.et alli, 1998)
No Brasil, as escolas públicas e particulares tem surdos matriculados em diferentes níveis de
escolarização, seria impossível atender às exigências legais que determinam o acesso e a
permanência do aluno surdo na escola observando-se suas especificidades sem a presença de
Intérprete Educacional de língua de sinais. É urgente a necessidade de investimentos na
especialização do intérprete de língua de sinais da educação.
O Intérprete Especialista deverá ter um perfil para intermediar as relações entre os
professores e os alunos, bem como, entre os colegas surdos e os colegas ouvintes. A função do
Intérprete Educacional em sala de aula não deverá ser confundida com as do professor.
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Frente a estas dificuldades, experiências tem levado à criação de um código de ética
específico para intérpretes de língua de sinais que atuam na educação. Em alguns casos, ao
intérprete de língua de sinais é permitido um feedback do processo de ensino-aprendizagem ao
professor, se esta possibilidade existe poder-se-ia prever que o intérprete assumiria a função da
tutoria mediante a supervisão do professor, o que em outras circunstâncias de interpretação não
seria permitido. Poderia gerar problemas sérios.
Aos intérpretes da língua de sinais da área da educação é recomendado redimencionar os
questionamentos dos alunos ao professor, dessa forma o intérprete caracteriza o seu papel na
intermediação, mesmo quando o papel do professor é alargado. Neste sentido, o professor
também precisa passar pelo processo de aprendizagem de ter no grupo um contexto diferenciado
com a presença de alunos surdos e de intérpretes de língua de sinais. A adequação da estrutura
física da sala de aula, a disposição das pessoas em sala de aula, a adequação da forma de
exposição por parte do professor são exemplos a serem reconsiderados em sala de aula. Isto
porque o Intérprete Educacional interpretará a mensagem de forma precisa e apropriada de uma
língua para permitir que a comunicação aconteça entre pessoas que não usam a mesma língua,
isto é, o profissional intérprete intermedia a interação comunicação.
Interpretar a mensagem de forma adequada exige clareza, destreza e intervenção
sociocultural e política da Comunidade Surda. Conhecimentos profundos da cultura e da
identidade surda. O objetivo da interpretação tem sido centrado neste aspecto. Os treinamentos
de profissionais intérpretes constituem-se de exercícios de tradução-interpretação da oralidade
para sinais e vice–versa e discussão sobre técnicas de processamento de informação. O foco está
no vocabulário e nas frases. Decisões sobre o significado estão baseadas nas palavras.
Logo, o intérprete de língua de sinais é um reprodutor do texto–sinalizado, palavras,
sentenças. Embora inúmeros ouvintes e alguns surdos atribuam à função do intérprete uma
condição secundária.
ATOS DE FALA E A COMPREENSÃO SEMÂNTICA DO DISCURSO.
Pesquisas indicam que no ato interpretativo, as palavras e frases são vistas como unidades
de significado, mas que estas não correspondem ao atendimento do discurso, significado e
interação entre os participantes do ato de fala. As palavras, as frases tomam significados que
podem variar de acordo com diferentes contextos e pessoas que participam do discurso.
Salienta-se também que o ato de fala é um processo dinâmico e sua percepção como
passiva e neutra é uma complexa correlação. Este problema envolve questões éticas. É óbvio que
o intérprete deve resolver impasses éticos (tomar decisões diante de dilemas éticos), mas
naturalmente ele está envolvido no processo.
A visão que enfatiza o discurso entende que as
pessoas usam a linguagem para fazer coisas e sempre acontece com objetivos específicos através
de convenções sociais, linguísticas, interativas e estilos conversacionais que devem ser
considerada.
Dessa forma, a perspectiva da interpretação é de uma atividade interativa dinâmica. As
questões neste sentido são: Como todos os participantes estão elaborando o sentido são: Como
todos os participantes estão elaborando o sentido sobre o que estão falando; O que eles estão
fazendo no ato de falar.
Esta interação é uma atividade em que os participantes determinam a cada minuto o
significado de alguma coisa que é dita e envolve um ato interpretativo baseado na experiência dos
participantes em situações similares bem como o conhecimento gramatical e lexical, isto se aplica
perfeitamente a interpretação e uso da língua de sinais.
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Nesse universo, os intérpretes de língua de sinais estão constantemente exposto CALLOW,
(p. 13, 1974) a alguns tipos de discursos existentes, conforme seguem:
Narrativo – reconta uma série de eventos ordenados mais ou menos de forma cronológica;
Persuasivo – objetiva influenciar a conduta de alguém;
Explicativo – oferece informações requeridas em determinado contexto;
Argumentativa – objetiva provar alguma coisa para a audiência;
Conversacional – envolve a conversação entre duas ou mais pessoas;
Procedural – dá instruções para executar uma atividade ou usar algum objeto.
Assim, o intérprete de língua de sinais cria expectativas em relação aos tipos de discurso
que são apresentados e usa sua compreensão e experiência de mundo para interpretar
determinados contextos ao surdo. Este profissional tem condições de identificar os elementos
possíveis que serão apresentados de acordo com o tipo de discurso preparando-se de antemão e
dispondo de tais elementos de forma mais pronta e imediata durante a sua atuação.
O INTÉRPRETE EDUCACIONAL
A presença do Intérprete Educacional tem sido uma constante na América do sul com
prática geralmente implementada no ensino médio e universitário, quando o aluno surdo já
percorreu a etapa fundamental de ensino em escolas especiais para surdos, e pretende seguir
ampliando seus conhecimentos, já tendo um bom domínio da língua de sinais (FAMULARO, 1999
apud LACERDA, 2002).
No Brasil, com a implantação da política de inclusão, os alunos surdos em escola regular
tem sido inseridos em classes de ouvintes desde o ensino Fundamental. Essas experiências
permitem perceber a dificuldade de acesso comunicacional e à língua portuguesa (L2) enfrentada
pelos alunos surdos, e as dificuldades sentidas pelos professores para a comunicação com essas
crianças. Algumas poucas escolas, atentas a essa problemática, tem permitido ou proposto a
inserção de um interprete de língua de sinais em sala de aula, buscando uma possível solução para
os problemas de incomunicabilidade e de desentendimento que enfrentam cotidianamente.
Todavia, tais experiências são pouco numerosas no Brasil e menores ainda são as reflexões
divulgadas acerca dos limites e do alcance destas práticas nos níveis e modalidades de ensino
como nos casos da educação infantil, educação de jovens e adultos e ensino profissionalizantes.
A Resolução CNE/CEB nº 2 de 11 de setembro de 2000, aponta para a necessidade de
atenção às questões linguísticas das pessoas surdas e deixa sugerida a possibilidade de
participação de intérpretes educacionais de maneira mais frequente.
No Art. 12§ 2º destaca que
“deve ser assegurada, no processo educativo de alunos que apresentam dificuldades de
comunicação e sinalização diferenciadas dos demais educandos, a acessibilidade aos
conteúdos curriculares, mediante a utilização de linguagens e códigos aplicáveis, como o
sistema Braile e a língua de sinais, sem prejuízo do aprendizado da língua portuguesa,
facultando-lhes e às suas famílias a opção pela abordagem pedagógica que julgarem
adequada, ouvidos os profissionais especializados em cada caso” Lacerda, (2002).

Todavia, a inserção desses profissionais precisa ser feita com cuidado e reflexão, uma vez
que a prática inclusiva observada até o momento aponta para a evidência de desconhecimento da
realidade das comunidades surdas, de falta de preparo e de oportunidades para discussões sobre
essas possibilidades.
Por outro lado, essa atuação exige uma demanda de trabalho intensa, dedicação de várias
horas diárias, necessidade de disponibilidade quase que integral para a atividade, já que, muitas
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vezes, o intérprete precisa se preparar e estudar temas, para poder passá-los ao aluno surdo nas
aulas.
Deve-se considerar também, a importância do ato de interpretar, o qual corresponde ao
processo cognitivo pelo qual se trocam mensagens de uma língua a outra, sejam elas orais ou
sinalizadas.
Nesse sentido, a interpretação difere da tradução, já que esta é “um termo técnico que se
refere, exclusivamente, ao processo de trocar mensagens escritas de uma língua para outra.
Durante o breve instante da interpretação, a desverbalização não é um processo mecânico, nem
um tipo de alquimia linguística, que requer somente boa vontade e onde as palavras de uma
língua simplesmente se transformam em palavra de outra. A interpretação é por essência um
processo de tomada de decisões sintáticas, semânticas e pragmáticas, onde frente a uma situação
problema, a solução passa necessariamente pela língua” Famularo, (1999).
Neste sentido, Lacerda (2002), discute bem a posição e o papel do intérprete na sala de
aula, bem como sua interação com os demais profissionais. A escola onde é feito esse tipo de
trabalho, em um primeiro momento, recebe a presença do intérprete como um “remédio” para
todos os problemas da inclusão do aluno surdo. Somente com o passar do tempo, a partir de
reflexões mais apuradas e cuidadosas, as escolas vão percebendo certos problemas presentes e
lacunas que permanecem apesar da possibilidade de comunicação e compreensão mútua, tais
como questões de ajuste curricular e escolhas metodológicas.
Ao mesmo tempo em que a presença do intérprete pode ser comemorada e vista como
uma solução, também, pode causar incômodo. São tensões iniciais muito comuns à sua presença;
por um lado, ele é bem-vindo já que favorece a interlocução entre todos; por outro lado ele
incomoda já que há uma desconfiança acerca de seus reais propósitos e do lugar que ele
efetivamente deve ocupar na sala de aula.
A confiança mútua entre professor e intérprete é indispensável para o bom andamento do
trabalho, mas isso só ocorrerá depois de certa proximidade, negociação de papéis e discussões
que possibilitem refletir sobre essa prática no sentido de torna-la mais clara e adequada para
ambos Lacerda, (idem).
Para além da questão escolar, há o funcionamento específico em sala de aula. No espaço
da classe, o professor tem autonomia e como ele compreende a presença do intérprete influi
muito para as ações que se desenrolam em classe. O intérprete precisa poder negociar conteúdos
com o professor, revelar suas dúvidas, as questões do aprendiz e por vezes mediar a relação com
o aluno, para que o conhecimento que almeja seja construído. O incômodo do professor frente à
presença do intérprete pode leva-lo a ignorar o aluno surdo, atribuindo ao intérprete o sucesso ou
insucesso desse aluno.
Outra possibilidade é a de polarizar com o intérprete desconfiando de sua atuação. Se não
houver cumplicidade e aceitação entre professor e intérprete em sala de aula, essas tensões
podem pôr a perder as possibilidades de aprender da criança surda nesse espaço escolar.
Ao integrar o espaço educacional, o intérprete passa a fazer parte dele. Os outros alunos,
ouvintes, também se remetem a ele, criando questões, relacionando-se como ele como
conjuntamente com o professor, para que essas solicitações não gerem conflitos . O papel do
professor, responsável pela classe e coordenador do processo de ensino-aprendizagem da turma
é claro e deve ser respeitado.
Todavia se o intérprete puder atuar como parceiro do professor, no que diz a respeito à
educação da criança surda, dividindo inquietações e buscando soluções conjuntas, podendo a
partir de seu papel de intérprete de língua de sinais, que é o de auxiliar a criança surda na
aquisição de conhecimentos escolares, além melhorar e rever aspectos da prática pedagógica.
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Ainda citando Lacerda (ibdem) destaca que seria desejável que o intérprete participasse
também do planejamento de estratégias de aula, já que tem um conhecimento significativo sobre
a surdez.
Assim, uma escola inclusiva precisa abrir espaço para a participação do Intérprete
Educacional nas discussões de planejamento e organização das estratégias educacionais, uma vez
que a surdez remete a um modo visual de apreensão do mundo, que quando respeitado ou
favorecido pode possibilitar maiores oportunidades de desenvolvimento à pessoa surda.
A FORMAÇÃO DO INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS
No Brasil, O intérprete de língua de sinais é um profissional com carreira promissora.
Considerando as conquistas no âmbito da profissionalização, ainda muito recentemente, o
contexto sócio-histórico e o momento político atual, projeta-se um futuro brilhante para os
futuros profissionais desta área.
A preocupação acerca de quem o forma foi solucionada muito recentemente, através das
Leis nº 10.436, de 24 de abril de 2002, conhecida também com Lei de Libras que dispõe sobre a
Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências e da Lei nº 12.319, de 1º de setembro
de 2010, que regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais –
LIBRAS, cujo artigo Art. 4o garante que:
“(...) a formação profissional do tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, em
nível médio, deve ser realizada por meio de:
I - cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os credenciou;
II - cursos de extensão universitária; e
III - cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior
e instituições credenciadas por Secretarias de Educação.
Parágrafo único. A formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada por
organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que o
certificado seja convalidado por uma das instituições referidas no inciso III”.

Todavia, a formação do profissional Intérprete de LIBRAS aconteceu até o momento
através de cursos de capacitação sendo ministrados em diferentes pontos do Brasil. Tais cursos
funcionam como cursos de validação, pois são voltados para aqueles profissionais intérpretes
empíricos, ou seja, os intérpretes de língua de sinais que atuam sistematicamente sem nenhum
tipo de formação formal acadêmica.
Além destes cursos, eram propostos cursos sequenciais, ou seja, cursos de formação em
nível superior com duração de dois a dois anos e meio. Esses cursos preveem a formação de
intérpretes oferecendo disciplinas que contemplam as competências e habilidades em relação às
línguas envolvidas, as competências e habilidades técnicas e o domínio de conhecimentos
específicos em relação à tradução e interpretação.
Há ainda, os Exames de proficiências em LIBRAS para formação do instrutor e do interprete
de LIBRAS que, segundo Felipe (2012) o ProLibras é um exame de proficiência que certifica,
anualmente, docentes, e tradutores e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais - Libras.
O ProLibras foi criado pelo Ministério da Educação - MEC do Brasil para cumprir a Lei
10.436/2002 e o Decreto 5626/2005. O MEC nomeou uma comissão, formada por professores de
universidades (UnB, UFRJ, UFSC, UPE), representantes de várias secretarias desse ministério
(SEESP, SESU, SETEC, SEED), da FENEIS e do INES que tiveram a responsabilidade de elaborar o
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edital e os manuais do aplicador e do participante; escolher os conteúdos programáticos e
elaborar as provas.
Esse exame é diferente dos outros exames de proficiência porque o participante aprovado
receberá um certificado profissional. É como um certificado de Notório Saber por essa pessoa que
já ser um profissional que atua na área, mas que não tem a formação acadêmica. A diferença
entre professor e instrutor de Libras estará na titulação: por já ser graduado ou ter apenas o
Ensino Médio respectivamente. Tanto ouvintes como Surdos poderão fazer qualquer um dos
exames até 22 de dezembro de 2015.
O ProLibras é executado pelas Instituições de Ensino Superior (IES) e deverá ser aceito
pelas IES como título que comprova a competência no uso, no ensino e interpretação de Libras.
Feneis (2012).
Concernente à formação universitária existem, segundo o MEC (2012) apenas 07 (sete) IES
promovendo cursos de graduação em LIBRAS, sendo uma dessas com formação em bacharelado e
as demais licenciaturas, destas últimas 02 (duas) promovem a respectiva formação na modalidade
a distância - EaD, que por sua característica consegue constituir polos presenciais em 16 Estados
brasileiros.
As pioneiras desse processo, a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC (bacharelado
e licenciatura / presencial e EaD); Universidade Federal de Goiás – UFG (licenciatura / presencial);
Centro Universitário Newton Paiva (licenciatura / presencial); Universidade Federal da Paraíba –
UFPB (licenciatura / EaD); Universidade Estadual do Piauí – UESPI (licenciatura / presencial);
FACVEST (licenciatura / presencial) e a Faculdade de Campina Grande do Sul – FACSUL
(licenciatura / presencial).
Recentemente foram autorizadas pelo MEC a Faculdade Eficaz (licenciatura / presencial) e
a Universidade de Brasília – UnB (licenciatura / presencial).
No âmbito da Educação Técnico-Profissionalizante, o Ministério da Educação, através da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), constituiu Cursos de Formação Inicial e
Continuada do Eixo Tecnológico: Apoio Educacional, o Curso Libras Básico, com carga horária de
160 horas objetivando capacitar profissionais na língua Brasileira de Sinais, oportunizando o
preparo de técnicas para a melhoria do atendimento da demanda e cumprimento das exigências
legais, em beneficio às pessoas surdas e com deficiência auditiva. SETEC, (2011)
No último dia 06 de junho de 2012 foi aprovada a Resolução nº 04 do CNE com a inserção
no Cadastro Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, os Curso Técnico em Tradução e
Interpretação de Libras e do Curso Técnico em Produção de Materiais Didáticos Bilíngue em
Libras/Língua Portuguesa cada um com carga horária mínima de 1200 horas. SETEC, (2012)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na Educação de Surdo, os personagens cumprem seus papéis, sejam eles Professores
Surdos ou Intérprete Educacionais, ambos serão altamente requisitado e necessários para que a
efetiva participação do surdo aconteça, ora na sala de aula ora nos movimentos sociais, o
momento pede cooperação e participação.
Não basta vestir a camisa da inclusão ou do bilinguismo se não percebemos o ser humano
que está por trás de todo esse movimento contemporâneo. É preciso muito mais que isto. É
preciso conhecer, se informar, defender e reconhecer que precisamos um do outro para nos
fazermos gente. Pessoas dotadas de responsabilidades e o que distingue surdos de ouvintes é a
sua impossibilidade de ouvir, mas possível de ver, sentir e se emocionar.
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O Professor Surdo pode ser este sujeito. O Interprete Educacional pode mediar este
processo. Fazer vibrar o aluno surdo com suas conquistas, empoderando-o de dados, informação,
saberes e conhecimentos que melhorarão sua forma de ver e participar do mundo.
A escola, a sociedade em geral não está preparada para perceber essas diferenças, mas
cabe a cada indivíduo trabalhar nesta perspectiva: construir e edificar bases sólidas que sustentem
toda esta discussão atual em prol de dias melhores em um futuro a ser construído.
Certamente se assim fizermos colaboraremos na construção de uma sociedade mais justa,
humana e democrática. Um País mais digno para se viver e se sentir partícipe desse processo
reconhecendo que as barreiras servem para nos desafiar e, obviamente cabe a nós próprios a
tarefa de derrubá-las a cada nova situação que nos indigne e nos provoque senso de injustiça
social.
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