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RESUMO 
 
 

SILVA, Flavia Oliveira Teófilo da. Institucionalização da educação de surdos no 
Brasil: por trás da escrita, o silêncio. 2014. 161 f. Dissertação (Mestrado em 
Estudos de Linguagem) – Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 2014. 
 
Esta pesquisa propõe a avaliação dos enunciados presentes em um documento 
oficial do Ministério da Educação (MEC) sobre o trabalho do professor de 
português de Educação Básica que atua diretamente com a comunidade surda, 
intitulado Ensino de Língua Portuguesa para surdos: caminhos para a prática 
pedagógica (BRASIL, 2004b). Nossa proposta busca contribuir para o 
conhecimento de questões referentes à educação de surdos presentes em 
documentos oficiais, a partir de uma análise linguística e histórica de discursos 
que prescrevem a atividade docente, buscando observar se propõem uma 
uniformização de seu trabalho através de injunções de fazer ou de uma espécie 
de treinamento. Além disso, pretendemos refletir sobre o caráter prescritivo do 
documento com relação ao trabalho do professor, a partir das discussões sobre 
linguagem e trabalho, reconhecer as marcas discursivas que validem esse 
caráter, identificar as diversas vozes que circulam no documento e verificar de 
que forma os enunciados desse material tematizam o ensino de português como 
segunda língua para alunos surdos. O marco teórico em que nos baseamos 
abarca a abordagem ergológica da atividade (SCHWARTZ, 2000; 2002; 
SCHWARTZ; DURRIVE, 2010), os fundamentos da Análise do Discurso sob uma 
perspectiva enunciativa (MAINGUENEAU, 1997; 1998; 2005; 2008) e a 
concepção dialógica da linguagem (BAKHTIN, 2003; VOLOSHINOV, 2009). 
Nosso corpus de investigação constitui-se de um recorte dos textos 
metodológicos e didáticos do volume 2 do documento do MEC para o ensino de 
língua portuguesa como segunda língua para a comunidade surda. Selecionamos 
trechos da revisão teórica presentes no material, bem como isolamos seções fixas 
dentro das quais se explicitam as propostas de atividades escolares a alunos 
surdos, cujas marcas discursivas se dirigem ao professor, explícita ou 
implicitamente. A análise indica não somente a natureza prescritiva dos 
enunciados do material voltados para a padronização da atividade docente, como 
também aponta prescrições direcionadas aos alunos com surdez, pautadas nas 
concepções de aprendizagem de línguas que emanam do documento. Os 
resultados mostram, ainda, que, na tentativa de aproximar-se de seus 
coenunciadores, os enunciados presentes no interior desse todo escrito apagam 
suas subjetividades, silenciando suas vozes enquanto verdadeiros protagonistas 
desse universo de ensino. 

 
 
Palavras-chave: Linguagem e trabalho. Análise do Discurso. Educação de 
surdos. Língua portuguesa.  



 

 
 
 

RESUMEN 
 
 

SILVA, Flavia Oliveira Teófilo da. Institucionalização da educação de surdos no 
Brasil: por trás da escrita, o silêncio. 2014. 161 f. Dissertação (Mestrado em 
Estudos de Linguagem) – Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 2014. 
 
Esta investigación propone el análisis de los enunciados del documento oficial del 
Ministério da Educação (MEC) sobre el trabajo del profesor de portugués de 
Educación Básica que actúa directamente con la comunidad sorda, nombrado 
Ensino de Língua Portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica 
(BRASIL, 2004b). Nuestra propuesta tiene el objetivo de contribuir para el 
conocimiento de cuestiones respecto a la educación de sordos en documentos 
oficiales, a partir de un análisis lingüístico e histórico de discursos que prescriben 
la actividad docente, observando si proponen la estandarización del trabajo a 
través de imposiciones o de un tipo de entrenamiento. Además, pretendemos 
reflexionar sobre la naturaleza prescriptiva del documento respecto al trabajo del 
profesor, a partir de discusiones sobre lenguaje y trabajo, reconocer las marcas 
discursivas que validen este carácter, identificar las diversas voces que circulan 
en el documento y verificar de qué manera los enunciados del material tratan la 
temática de la enseñanza de portugués como segunda lengua para alumnos 
sordos. El aporte teórico en el que nos basamos abarca el abordaje ergológico de 
la actividad (SCHWARTZ, 2000; 2002; SCHWARTZ; DURRIVE, 2010), los 
fundamentos del Análisis de Discurso bajo la perspectiva enunciativa 
(MAINGUENEAU, 1997; 1998; 2005; 2008) y la concepción dialógica de lenguaje 
(BAKHTIN, 2003; VOLOSHINOV, 2009). Nuestro corpus de investigación se 
constituye de un fragmento de textos metodológicos y didácticos del volumen 2 
del documento de MEC para la enseñanza de lengua portuguesa como segunda 
lengua a la comunidad sorda. Elegimos partes de la revisión teórica del material y 
aislamos apartados fijos en los que se exponen las propuestas de actividades 
escolares a alumnos sordos, cuyas marcas discursivas se dirigen al profesor, de 
modo explícito o implícito. El análisis señala no solo la naturaleza prescriptiva de 
los enunciados del material vueltos a la estandarización de la actividad docente, 
sino que también apunta prescripciones dirigidas a los alumnos sordos, basadas 
en las concepciones de aprendizaje de lenguas extraídas del documento. Los 
resultados enseñan, aún, que, en el intento de acercarse a los coenunciadores, 
los enunciados borran sus subjetividades, callando las voces de los verdaderos 
protagonistas de ese universo de enseñanza. 

 
 
Palabras clave: Lenguaje y trabajo. Análisis del Discurso. Educación de sordos. 
Lengua portuguesa.  
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INTRODUÇÃO: INÍCIO DA TRAJETÓRIA 

 

 

 A temática desta pesquisa envolve a educação de surdos: uma das 

propostas de ensino que, atualmente, está dentro da noção de escola inclusiva. 

Com base na criação de algumas leis1 a favor desse movimento de inclusão, os 

órgãos educacionais propuseram adaptações curriculares em nome da integração 

social de alunos com necessidades especiais – entre eles o alunado não ouvinte. 

Diante dos fracassos de uma trajetória histórica educacional marcada pela 

instrução oral do surdo, a ideia é alocar esse aluno em sala de aula junto aos 

ouvintes, mas a partir do acesso a uma educação bilíngue – Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) e língua portuguesa integradas no espaço escolar – como forma 

de lhe garantir igualdade de condições de aprendizagem. 

Entretanto, ao veicularem textos oficiais sobre a educação de surdos no 

Brasil – através de uma proposta de escola-modelo –, os órgãos educacionais 

deixaram de considerar o contexto escolar em que esses alunos são inseridos e 

as práticas pedagógicas fomentadas nesse ambiente frente a tal diversidade. Em 

outras palavras, constatamos que a instauração dessa política educacional 

corrobora, apenas no plano das abstrações, uma educação igual para os surdos, 

já que sua realidade é bem diferente. 

Refletindo no decorrer de minha trajetória acadêmica sobre como os alunos 

surdos vêm sendo integrados à educação regular e sobre como se dá a formação 

dos professores que lidam diretamente com o ensino voltado a essa comunidade, 

passei a me questionar sobre a veiculação de documentos oficiais que pudessem 
                                                           
1 São algumas delas: Lei nº 10.436/02 (cf. Anexo A), que reconhece a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) como a língua oficial dos surdos; Decreto nº 5.626/05 (cf. Anexo B), que garante aos 
surdos o acesso à educação por meio desse idioma; Lei nº 12.319/10 (cf. Anexo C), que discorre 
sobre a formação profissional do tradutor e intérprete de língua de sinais; e Decreto nº 7.611/11 
(cf. Anexo D), que, além de reiterar os princípios expostos em Decretos anteriores, dispõe sobre a 
educação especial e o Atendimento Educacional Especializado (AEE).  
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ancorar ou mediar o trabalho docente com os surdos – que, nem sempre, têm 

como língua primeira a Libras. Em função disso, comecei a interessar-me pelo 

assunto. 

De fato, a motivação para a realização desta pesquisa surgiu de meu 

interesse pessoal pela educação especial, despertado pelo curso de uma 

disciplina ao longo da graduação de Letras (Português/Espanhol) da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – denominada Educação inclusiva – que foi 

oferecida pela Faculdade de Educação da mesma instituição. 

Os trabalhos desenvolvidos na área, as leituras sobre o tema realizadas 

em aula e a experiência da professora que ministrava a disciplina e de outros 

alunos – professores de portadores de necessidades especiais – me induziram a 

obter mais informações sobre essa temática.  

Já conhecendo o trabalho de outros pesquisadores, surgiu a oportunidade 

de cursar uma disciplina de estágio pelo Instituto de Letras da UERJ (obrigatória 

para os alunos do curso) que abordava o mesmo assunto – agora, mais 

especificamente, tratando dos surdos: Planejando materiais no ensino de 

Português como L2 para a comunidade surda. Nesse momento, deparei-me com 

uma série de textos que mencionavam a questão, o que aguçou mais minha 

curiosidade em conhecer os discursos que circulavam na academia sobre a 

educação de surdos.  

A maioria das investigações apresentadas nessa disciplina tinha como 

fundamento as experiências pessoais dos pesquisadores – sejam profissionais 

que atuavam diretamente com alunos não ouvintes ou profissionais surdos que 

sentiam a necessidade de realizar algum trabalho em que pudessem “ter voz” 

para discutir sobre as implicações da educação inclusiva sob seu ponto de vista. 

No entanto, o texto que mais me chamou a atenção, presente na ementa 

da disciplina, foi o documento elaborado pelo Ministério da Educação (MEC) de 

orientação ao profissional docente que atua na Educação Básica, ministrando a 

língua portuguesa para essa comunidade.  

Eu e meu grupo fomos incumbidos de realizar um trabalho sobre parte do 

documento que apresentava as propostas didáticas (propostas-modelo) a serem 

aplicadas junto a esses alunos – sugestões essas que, então, me pareceram 

elaboradas fora de um contexto, sem considerar a realidade dos alunos tampouco 

a dos professores. Surpreendeu-me, em especial, o fato de que se trata de um 
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documento oficial com a finalidade de orientar o professor. Pensando em todas 

essas questões e nos discursos que circulam nesse documento, resolvi investigá-

-lo.  

Sendo assim, esta pesquisa visa analisar o volume 2 do documento do 

MEC para o ensino de língua portuguesa como segunda língua (L2) para a 

comunidade surda, intitulado Ensino de língua portuguesa para surdos: caminhos 

para a prática pedagógica (BRASIL, 2004b)2. Busca-se, portanto, examinar um 

documento oficial que rege o trabalho do professor, cuja orientação está voltada 

ao corpo docente que atua na Educação Básica.  

A teoria presente nesse documento toma como base os pressupostos de 

uma aprendizagem significativa para o aluno surdo: aquela que contempla a 

realidade do aprendiz, na qual o professor deve considerar as características 

específicas de uma cultura própria – a cultura da comunidade surda –, além de 

enfatizar que esse aluno também deve ser inserido na cultura nacional (BRASIL, 

2004b). 

Segundo a teoria proposta no documento do MEC e em suas cartas de 

apresentação, cabe ao profissional docente fomentar essas referências culturais, 

afirmando e identificando o aluno surdo como um cidadão brasileiro dentro da 

sociedade. Em outras palavras, é preciso situá-lo no contexto da língua dos 

ouvintes – o português – por meio da leitura de mundo através da Libras, para 

que, posteriormente, esse aluno possa desenvolver seus conhecimentos na 

língua-alvo. Todas essas propostas de ensino são apresentadas no documento e 

projetadas na elaboração de exercícios orientados e direcionados ao corpo 

docente que atuará junto aos alunos surdos. 

Diante de uma avaliação prévia do material, as questões que se 

configuraram como problemas de pesquisa foram: como se manifestam 

discursivamente os enunciados que tematizam o ensino de português como 

segunda língua para alunos surdos? Esses enunciados que circundam o referido 

material buscam antecipar o trabalho do professor, como uma maneira de 

regularizar/padronizar sua atuação em sala de aula? 

O ensino de português como segunda língua para os surdos vem sendo 

discutido há algum tempo. Muitas pesquisas já foram realizadas abordando essa 

                                                           
2 Este material encontra-se no CD anexo ao volume desta pesquisa. 
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questão (BROCHADO, 2003; LOUREIRO, 2004; SILVA, 2004; FAVORITO, 2006; 

SILVEIRA, 2007; BIZIO, 2008; SABANAI, 2008; SILVA, 2008; BEGROW, 2009; 

SANTOS, 2009; DIAS JÚNIOR, 2010; FURLAN, 2011; ZAJAC, 2011). Entretanto, 

pouco se desenvolveu sobre o assunto no âmbito dos documentos oficiais 

voltados à educação desses alunos, até porque tais materiais começaram a surgir 

em razão da recente regulamentação brasileira do ensino baseado na Libras. No 

quadro de um levantamento prévio de teses e dissertações sobre o tema, poucas 

foram as investigações encontradas (ALBRES, 2005; MACHADO, 2009; PERSE, 

2011) – especialmente, considerando o marco teórico dos estudos sobre o 

trabalho. 

Disso resulta a relevância desta pesquisa, que visa contribuir para o 

conhecimento de questões referentes à educação de surdos presentes em 

documentos oficiais, a partir de uma análise linguística e histórica de discursos 

que prescrevem a atividade docente, buscando observar se propõem uma 

uniformização de seu trabalho através de injunções de fazer ou de uma espécie 

de treinamento – como observou Freitas (2010) em sua pesquisa sobre cursos 

livres. 

Em outras palavras, com essa investigação, pretende-se compreender a 

complexidade de uma proposta metodológica de ensino e de instrumentalização 

do trabalho do professor, por meio de uma reflexão sob o viés da análise do 

trabalho e da relação intrínseca que mantém com a linguagem. 

 Para sustentar essa reflexão, apoiamo-nos na teoria da Análise do 

Discurso de base enunciativa (MAINGUENEAU, 1997; 1998; 2005; 2008), nos 

estudos dialógicos da linguagem (BAKHTIN, 2003; VOLOSHINOV, 2009) e na 

relação entre linguagem e trabalho, com ênfase nas concepções da Ergologia 

(SCHWARTZ, 2000; 2002; SCHWARTZ; DURRIVE, 2010). 

 Dessa forma, esta investigação foi organizada em quatro capítulos. O 

primeiro traz um breve histórico da situação educacional brasileira dos surdos, a 

partir do levantamento de políticas públicas que contemplam – ou, ao menos, 

tentam abarcar – as necessidades especiais desses alunos. Além disso, 

discorremos, mais especificamente, sobre o ensino de língua portuguesa como 

segunda língua para o referido alunado, na tentativa de abordar a importância da 

Libras nesse processo de aprendizagem e do modelo bilíngue de educação. Por 

fim, discutiremos sobre a formação do professor de surdos. 
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 Já o segundo capítulo expõe os caminhos e princípios teóricos seguidos 

para tentar responder às perguntas de pesquisa – princípios esses que nos 

levaram a certas conclusões e contribuíram para a análise realizada.  

 O terceiro capítulo relata o percurso metodológico da investigação: como 

se constituiu o objeto de estudo, quais os critérios de delimitação do corpus e que 

procedimentos teórico-metodológicos foram utilizados para a realização da 

pesquisa. 

 Por fim, o quarto e último capítulo apresenta, detalhadamente, a proposta 

de análise das seções selecionadas do documento objeto de estudo. Através de 

categorias específicas e ancoradas no embasamento teórico escolhido, refletimos 

sobre os enunciados presentes no material, retomando uma série de 

pressupostos ora discutidos. 



 

 

 

 

 

 

1. UM OLHAR SOBRE A EDUCAÇÃO DE SURDOS 

 

 

Neste capítulo, vamos debater sobre os temas que envolvem a educação 

de surdos brasileira, desde sua concepção ao longo da história até a abordagem 

política e legislativa em torno desse universo de ensino.  

Para completar essa discussão inicial, destacamos os aspectos em que se 

baseiam as propostas educativas bilíngues destinadas à comunidade surda e, 

brevemente, quais são as lacunas por trás da formação do professor de 

Educação Básica que, em algum momento de sua carreira, possivelmente terá de 

lidar com o aluno surdo em classes de ensino regular. 

Todas essas questões vão de encontro aos discursos presentes no 

documento objeto de estudo desta pesquisa, cujo objetivo é apoiar a prática 

docente de profissionais que ministram a língua portuguesa a aprendizes com 

surdez. 

 

 

1.1 Educação de surdos no Brasil 

 

Discutir sobre a educação de surdos no Brasil implica discorrer sobre o 

debate que envolve a educação inclusiva – política que vem sendo implementada 

no país desde a década de 1990, quando houve mudanças significativas na 

educação brasileira. Seu objetivo é oferecer a democratização no espaço escolar 

como uma forma de permitir a todos o acesso ao ensino de qualidade, incluindo o 

aluno com necessidades especiais educacionais na escola regular. Em outras 

palavras, essa proposta visa ao trato da diversidade no ambiente de sala de aula, 

à defesa dos direitos humanos, à aproximação entre alunos com e sem 

necessidades educacionais especiais, enfim, a uma série de pressupostos que 
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subjazem às políticas educacionais brasileiras desenvolvidas em prol desse grupo 

específico, dentro do qual se enquadra o aluno surdo. 

Mas, antes de nos atermos a esse projeto de inclusão, precisamos 

entender como a comunidade surda foi caracterizada pela sociedade no decorrer 

da história para classificar-se como parte integrante desse conjunto de sujeitos 

marcados pela diferença.  

Desde os tempos mais remotos, a surdez sempre foi definida pelo estigma 

da medicina: tratava-se de uma doença que acometia determinados sujeitos com 

algum tipo de deformidade no organismo, fato que os distinguia dos demais por 

uma espécie de anormalidade. Durante muitos séculos, eles foram julgados 

incapazes porque não podiam expressar seus conhecimentos por meio da 

linguagem. Por isso, eram excluídos do convívio social, proibidos de frequentar as 

escolas e privados de seu direito à educação e à cidadania (PINTO, 2007; 

LOURENÇO; BARANI, 2011). 

Contudo, com a chegada da Era Cristã, baseando-se na crença de que a 

“deficiência” nada mais era do que a manifestação divina para alertar o povo 

sobre seus pecados, a sociedade passou a “aceitar” os surdos e a ver neles uma 

oportunidade de salvar suas almas: toda vez que os ajudasse, poderia se livrar de 

seus pensamentos pecaminosos e, consequentemente, alcançar o perdão de 

Deus (LOURENÇO; BARANI, 2011).  

Somente em meados do século XIX, a forte influência de estudos médicos 

sobre a “deficiência” e a linguagem tornou evidente a necessidade de adaptar 

esses indivíduos ao meio social através do desenvolvimento da fala (PINTO, 

2007). Se os surdos possuíam certa dificuldade de socialização por motivos 

clínico-biológicos, nada mais justo e benéfico do que educá-los e emoldurá-los à 

cultura dominante, mediante o trabalho de reabilitação de sua audição. Essa era a 

visão difundida na época. 

Através dessas manifestações sociais – apoiadas no sistema de formação 

discursiva do campo da medicina –, observamos a produção de discursos sobre 

uma realidade pré-concebida quanto aos surdos, com base nas relações de poder 

que se instauravam na sociedade. Esses discursos passaram a ganhar certo valor 

de “verdade”, sendo entremeados ora por contradições, ora por apagamentos, o 

que ratifica a heterogeneidade inerente a todo discurso (FOUCAULT, 2007).  
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Já partindo da premissa de que tais sujeitos precisavam interagir com o 

mundo que os rodeava, com a ajuda do governo, criou-se, oficialmente, em 1857, 

na cidade do Rio de Janeiro, a primeira instituição brasileira destinada às pessoas 

consideradas “deficientes auditivas”3: o Instituto Imperial para Surdos-Mudos –

herança europeia do Instituto Nacional de Surdos-Mudos de Paris, fundado em 

1760 –, uma escola própria para sua educação, que propunha instruí-los a se 

comunicar com os ouvintes e convertê-los, sob o auxílio da “caridade” religiosa, a 

certo grau de normalidade perante a sociedade (PINTO, 2007). Mais tarde, já no 

século XX, essa entidade educacional ficou conhecida como o atual Instituto 

Nacional de Educação de Surdos (INES)4. 

No interior dessa escola para surdos, os alunos eram disciplinados através 

de uma língua de sinais criada a partir do alfabeto manual de origem francesa, 

que, posteriormente, consagrou-se como a Libras, não sem antes ser alvo de 

discussões quanto a seu método de ensino.  

Afinal, em função dessas concepções de surdez construídas ao longo da 

história, a integração dos surdos à escola regular estava associada ao 

desenvolvimento do oralismo – pressuposto para que essa comunidade 

estabelecesse a interação com o outro (nesse caso, os ouvintes). Como resultado 

do Congresso de Milão (1880) acerca das discussões sobre o ensino de surdos, 

essa metodologia pedagógica foi destinada como a mais adequada a sua 

educação. Seu objetivo principal era oralizar o aluno, ou seja, treiná-lo para o 

aprendizado da fala. Podemos associar essa tentativa de adestramento dos 

surdos a uma das formas de poder disciplinar que, a partir dos séculos XVII e 

XVIII, passaram a constituir práticas sociais para assegurar a ordem e a 

submissão dos indivíduos aos governantes da época (FOUCAULT, 1979).   

A referida prática se baseava na já mencionada representação da surdez, 

calcada em uma visão clínica da diferença linguística surda enquanto caso 

patológico, passível de tratamento com vistas à “normalidade”. Conforme 

                                                           
3 Definição estereotipada e pejorativa dos surdos, de origem ouvinte, que os classifica por seu 
grau de surdez em detrimento de seus valores culturais, próprios de uma comunidade linguística 
específica (STROBEL, 2008). 
 
4 De acordo com a história do INES, em seu “percurso de quase dois séculos, o Instituto 
respondeu [por inúmeras] denominações” até chegar à atual, determinada em 1957 (INSTITUTO, 
2013). 
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apontam as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(2001 apud DIAS, 2008, p. 19): 

 

[...] durante muito tempo, não apenas no Brasil, mas em todo o 
mundo, o “diferente” foi colocado à margem da educação. O aluno 
deficiente era atendido em separado ou então excluído do 
processo educativo, com base em padrões de normalidade. 

 

 Portanto, de acordo com essa abordagem educacional, a língua de sinais 

dificultaria o processo de oralização. Logo, seu uso era proibido ou, ainda, não 

incentivado em espaços escolares (FAVORITO, 2006; DORZIAT, 2011; 

LOURENÇO; BARANI, 2011). 

Esse paradigma orientou, durante muito tempo, até meados da década de 

1970, as práticas pedagógicas direcionadas a tal grupo com necessidades 

especiais educacionais, reprimindo o uso da língua de sinais. No lugar da ênfase 

à escolarização formal, ratificava-se o treinamento da expressão pela palavra.  

O fato é que muitos criticaram o oralismo – educadores, surdos e seus 

familiares etc. –, mas, embora essa abordagem de ensino parecesse desfavorável 

à comunidade surda, outras possibilidades foram surgindo ainda muito 

influenciadas por esta até chegarmos à filosofia da Comunicação Total (CT), que 

“exig[ia] a incorporação [à educação] de modos apropriados de comunicação – 

auditiva, manual e oral –, a fim de assegurar uma efetiva [interação] com pessoas 

surdas” (ALBRES, 2005, p. 29). Logo convertida ao status de método, de acordo 

com Albres (2005), a aplicação da CT causou grande confusão no universo 

educacional direcionado às pessoas com surdez por não oferecer um padrão em 

que os surdos pudessem se ancorar para manter a interação entre si e com o 

mundo.  

Não obstante, a ideia de aproximar o surdo da linguagem oral e da CT 

perpassava os argumentos presentes em documentos oficiais voltados para 

legitimar a aprendizagem desses alunos (BRASIL, 1979a). Entretanto, tornou-se 

visível sua dificuldade em estabelecer integração social com os ouvintes, dada a 

circunstância de que a referida comunidade sempre foi marcada por uma 

diferença linguística e cultural, o que resultou no fracasso quanto ao domínio da 

oralidade. 
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Tais consequências abriram espaço, na década de 1980, para o 

surgimento de movimentos em favor de novos caminhos para a escolarização e 

socialização do surdo, bem como para a oficialização e legalização da Libras 

como língua própria desse grupo de indivíduos. Durante esse período de luta, foi 

fundada, em 1987, também na cidade do Rio de Janeiro, a Federação Nacional 

de Educação e Integração de Surdos (FENEIS)5. 

Mas, somente na década de 1990, após encontros internacionais, os 

direitos das pessoas com necessidades educacionais foram firmados. Entre eles, 

destacamos alguns: a Conferência Mundial de Educação para Todos (Jomtiem, 

1990), a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais 

(Salamanca, 1994) e a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência 

(Guatemala, 1999). 

No primeiro encontro, elaborou-se a Declaração sobre Educação para 

Todos, documento que: 

 

[...] reafirma a importância da educação básica como fundamento 
do desenvolvimento humano e da educação continuada e [que] 
propõe centrar os esforços na aprendizagem, universalizar o 
acesso à educação e promover a equidade [...], [enfatizando a] 
diversidade de necessidades de aprendizagem [das] pessoas 
portadoras de deficiências [...], [entre elas, os surdos]. (LAPLANE, 
2011, p. 29) 

 

No segundo encontro, por sua vez, elaborou-se a Declaração de 

Salamanca, na qual se: 

 

[...] destaca a responsabilidade dos sistemas educativos na 
provisão de educação adequada às características individuais, 
[aos] interesses e [às] necessidades de cada criança, e o papel da 
escola comum com orientação integradora como meio de 
combater atitudes discriminatórias, de criar comunidades 
acolhedoras, construir uma sociedade integradora e dar educação 
para todos [...]. (LAPLANE, 2011, p. 29) 

 

                                                           
5 Inicialmente conhecida, em 1977, como Federação Nacional de Educação e Integração dos 
Deficientes Auditivos (FENEIDA), a FENEIS passou por um processo de reestruturação até 
adquirir essa nomenclatura em 1987. Como entidade sem fins lucrativos, seu objetivo principal é 
defender os direitos da comunidade surda brasileira, através da divulgação da língua oficial dos 
surdos: a Libras (FEDERAÇÃO, 2013). 
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No caso específico da surdez, recomenda-se a “educação em escolas ou 

classes especiais que atendam à especificidade dessa população” (LAPLANE, 

2011, p. 29). 

Por fim, o último encontro – aprovado pela Presidência do Brasil por meio 

do Decreto nº 198/01 (BRASIL, 2001a) e promulgado pelo Decreto nº 3.956/01 

(BRASIL, 2001b) – enfatizou a importância da política de inclusão em termos de 

diminuição de fronteiras entre aqueles que possuíam algum tipo de “deficiência” e 

aqueles que dispensavam Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

(GARCIA, 2010). Desse contexto resultou o movimento de inclusão, empregado 

no Brasil desde 1993. 

De acordo com Oliveira (2011, p. 32), essa política: 

 

Pressupõe que a inclusão escolar só é possível por meio de 
mudanças estruturais na escola, que viabilizem às pessoas com 
necessidades especiais as mesmas condições de oportunidades a 
que outras têm acesso, a convivência com a diversidade cultural e 
as diferenças individuais. O eixo de referência pedagógica é a 
aprendizagem em interação com o ambiente diverso e complexo, 
focalizada nas potencialidades dos indivíduos. 

 

Além disso, no bojo de suas ações, preveem-se o “atendimento 

especializado, a formação continuada de professores e um número reduzido de 

alunos por sala para que não prejudique sua aprendizagem” (OLIVEIRA, 2011, p. 

36). Em outras palavras, tanto a entidade escolar quanto o corpo docente têm de 

estar preparados para receber esses alunos. 

No entanto, inúmeros estudos (QUADROS, 1997; 2000; SKLIAR, 1997; 

1998; BAPTISTA; CAIADO; JESUS, 2010; LODI; LACERDA, 2010; CARVALHO, 

2011; JESUS et. al., 2011; LODI; HARRISON; CAMPOS, 2011; FERNANDES, 

2012; LODI; MÉLO; FERNANDES, 2012; LODI et. al., 2013) mostraram – e ainda 

vêm mostrando – que esse projeto está longe de ser alcançado, pois ora se 

observa uma grande evasão escolar por parte do alunado, pela falha no processo 

de aprendizagem, ora se ratifica a exclusão ou discriminação dos educandos, 

inseridos em um espaço onde o conhecimento da maioria considerada “normal” é 

valorizado em detrimento de suas necessidades e particularidades. 

Ainda assim, como simplesmente uma forma de acompanhar as 

adaptações curriculares que vinham surgindo no decorrer dos anos e 
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fundamentados na educação inclusiva, os órgãos educacionais passaram a incluir 

em seus documentos estratégias para lidar com a educação chamada “especial”6 

– como se o significado da política de inclusão estivesse, única e exclusivamente, 

pautado no aperfeiçoamento desses materiais, e não na busca de meios efetivos 

de atender as necessidades de aprendizagem desses alunos (DIAS, 2008). 

No caso do alunado não ouvinte, o favorecimento da língua de sinais 

passou a ser assegurado no processo de ensino e aprendizagem, dada sua 

regulamentação. 

 

 

1.2 Políticas públicas de ensino 

  

Os estudos linguísticos da década de 1990 sobre a importância da língua 

de sinais se constituíram como o marco das discussões acerca da educação de 

surdos no Brasil e influenciaram o movimento nacional de luta em prol da 

legalização da Libras como língua de cultura da comunidade surda. Foi 

justamente nesse período que o país passou a adotar a política da educação 

inclusiva: uma forma de os órgãos públicos atenderem a solicitações de 

implantação de processos escolares que considerassem a diversidade de todos 

os alunos com necessidades educacionais especiais e, no caso da surdez, a 

diferença linguística desses indivíduos. 

 Conforme menção anterior, seu preceito principal fundamenta-se na ideia 

de que todos devem frequentar o ensino regular: alunos com ou sem 

necessidades especiais. Afinal, independente das peculiaridades ou diferenças de 

cada um, qualquer sujeito tem direito à educação. Já dizia a Constituição Federal 

(BRASIL, 1988): 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

                                                           
6 De acordo com o Artigo 3º da Resolução CNE/CEB nº 2/01, como modalidade da educação 
escolar, a educação especial consiste no “[...] processo educacional definido por uma proposta 
pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados 
institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os 
serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o 
desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais 
especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica”. (BRASIL, 2001c, p. 1) 
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preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.  
 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 
 
I. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
[...] 
 
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de: [...] 
 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; [...] 

 

Alicerçada nos dispositivos da Carta Magna e em documentos emitidos em 

favor da especificidade desse grupo de alunos, a proposta dessa política 

educacional é assegurar-lhes seus direitos humanos e suas liberdades 

fundamentais, conferindo igualdade de valor a todos eles (CARVALHO, 2011). 

Em síntese, trata-se de universalizar a Educação Básica a partir de uma espécie 

de reforma, em que o foco estratégico gira em torno dos debates acerca do 

respeito à diferença. 

Atualmente, as políticas brasileiras de ensino estão voltadas para promover 

a inclusão de alunos com necessidades especiais educacionais na escola regular. 

Entre as esferas públicas responsáveis por oferecer programas inclusivos, estão 

as secretarias estaduais e municipais, o MEC – órgão responsável pela 

divulgação do documento objeto de estudo desta pesquisa –, o Conselho 

Nacional de Educação (CNE), dentre outros. Tais programas visam dar conta de 

uma série de pressupostos legislativos que versam sobre a educação, como é o 

caso da Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) –, em cujo texto se observam referências às supracitadas 

proposições quanto: 

 

a) ao ensino baseado na igualdade (Artigo 3º, Inciso I);  

b) à garantia de AEE aos alunos com deficiência (Artigo 4º, Inciso III);  

c) à oferta de currículos e de métodos educacionais que estejam em 

conformidade com suas necessidades, bem como de acesso comum 

ao ensino regular (Artigo 59, Incisos I e V);  
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d) à adoção prioritária de medidas públicas de atendimento especial a 

esse grupo de indivíduos (Artigo 60, Parágrafo único). 

 

Após a promulgação dessa lei, determinou-se o papel das escolas 

brasileiras: atender, adequadamente, a todos os alunos, independente de sua 

etnia, de sua cultura, enfim, de sua diversidade – como se essa fosse uma tarefa 

simples de se cumprir. 

Já em 1998, o MEC elaborou o documento Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Adaptações Curriculares – Estratégias para a Educação de Alunos 

com Necessidades Educacionais Especiais (BRASIL, 1998), visando permitir a 

esse jovens o acesso aos conhecimentos através da adequação dos currículos 

escolares a suas especificidades. No interior deste, encontram-se alusões aos 

estudantes com “deficiência auditiva”, à “linguagem gestual” ou “língua de sinais”, 

mas também a uma metodologia de ensino ainda fadada ao oralismo, em que a 

criança surda é conduzida à aprendizagem por meio da “leitura orofacial” e de 

“treinamentos de fala” (BRASIL, 1998, p. 46) – atitudes típicas de uma 

pseudopolítica de inclusão que apenas valoriza a cultura ouvinte. 

Tais concepções relativas à educação inclusiva foram reiteradas pela 

Resolução CNE/CEB nº 02/01 (BRASIL, 2001c), que instituiu as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, nas quais se 

apresentam as seguintes deliberações: 

 

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Nacionais para a 
educação de alunos que apresentem necessidades educacionais 
especiais, na Educação Básica, em todas as suas etapas e 
modalidades.  
 
Parágrafo único. O atendimento escolar desses alunos terá início 
na educação infantil, nas creches e pré-escolas, assegurando-lhes 
os serviços de educação especial sempre que se evidencie, 
mediante avaliação e interação com a família e a comunidade, a 
necessidade de atendimento educacional especializado.  
 
Art. 2º Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, 
cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos 
educandos com necessidades educacionais especiais, 
assegurando as condições necessárias para uma educação de 
qualidade para todos.  
 
Art. 3º [...] 
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Parágrafo único. Os sistemas de ensino devem constituir e fazer 
funcionar um setor responsável pela educação especial, dotado 
de recursos humanos, materiais e financeiros que viabilizem e 
dêem sustentação ao processo de construção da educação 
inclusiva. [...] (BRASIL, 2001c, p. 1) 
 

A partir da análise desses dispositivos, presumimos, então, que toda 

escola, como instituição de ensino fundamentada nos parâmetros legislativos, 

deve dispor de recursos que a auxilie a garantir a educação de que tratam as leis 

– o que é uma utopia, considerando a realidade escolar atual. 

No que tange especificamente à educação de surdos, a referida Resolução 

prevê a garantia de acesso aos conteúdos através da língua de sinais – sem 

enfatizar como isso seria possível –, embora esta ainda não tivesse sido 

regulamentada pela legislação, conforme assinala o trecho descrito a seguir: 

 

Art. 12. [...] 
 

§ 2º 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 Braille 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. [...] (BRASIL, 2001c, p. 3-4) 

 

 Seguindo, ainda, o princípio descrito em seu Artigo 8º, para dar conta 

desse acesso, as escolas da rede regular devem dispor de professores 

capacitados7 e especializados8 para o atendimento às particularidades desses 

alunos. De acordo com o Artigo 21, esse documento passa a ser obrigatório a 

partir de 2002 – ano em que a Libras foi reconhecida oficialmente como a língua 

                                                           
7 De acordo com o Artigo 18, § 1º, da Resolução CNE/CEB nº 02/01: “São considerados 
professores capacitados para atuar em classes comuns com alunos que apresentam 
necessidades educacionais especiais aqueles que comprovem que, em sua formação, de nível 
médio ou superior, foram incluídos conteúdos sobre educação especial adequados ao 
desenvolvimento de competências e valores [...]”. (BRASIL, 2001c, p. 5) 
 
8 De acordo com o Artigo 18, § 2º, da Resolução CNE/CEB nº 02/01: “São considerados 
professores especializados em educação especial aqueles que desenvolveram competências para 
identificar as necessidades educacionais especiais para definir, implementar, liderar e apoiar a 
implementação de estratégias de flexibilização, adaptação curricular, procedimentos didáticos 
pedagógicos e práticas alternativas, adequados ao atendimento das mesmas, bem como trabalhar 
em equipe, assistindo o professor de classe comum nas práticas que são necessárias para 
promover a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais”. (BRASIL, 2001c, p. 5) 
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da comunidade surda no Brasil, através do Artigo 1º, caput, da Lei nº 10.436 

(BRASIL, 2002a)9. 

Todas essas iniciativas em prol dos alunos com necessidades especiais 

educacionais trouxeram à tona, mais uma vez, a discussão curricular em torno da 

educação de surdos e de sua inserção no ensino regular. Com a legalização da 

Libras como língua primeira dessa comunidade, a legislação passou a determinar 

que o processo de ensino e aprendizagem de tais alunos deveria pautar-se, 

necessariamente, na língua de sinais, o que significa que esta teria de mediar sua 

educação formal, sem “substituir a modalidade escrita da língua portuguesa”, 

conforme destaca o Artigo 4º, Parágrafo único, da mesma lei (BRASIL, 2002a)10. 

A partir desse momento, os programas que já vinham sendo desenvolvidos 

para atender às particularidades de alguns alunos se voltaram às minúcias de 

cada necessidade especial. No caso dos surdos, por exemplo, inúmeros 

documentos foram elaborados como forma de aderir à lei, apoiando o professor 

que teria de lidar com crianças com surdez em classes regulares – entre eles o 

objeto deste estudo (BRASIL, 2004b) –, bem como de enfatizar a importância da 

então língua oficial desse grupo. 

Posteriormente, em 2005, a Lei nº 10.436/02 (BRASIL, 2002a) foi 

regulamentada pelo Decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005), que incluiu a Libras no 

currículo de formação dos professores como disciplina a ser ofertada nas 

licenciaturas e como língua fundamental no acesso à educação bilíngue pelos 

alunos surdos da Educação Básica – aquela que tem como propósito o ensino de 

língua portuguesa como segunda língua (Artigo 3º, caput e § 1º; Artigos 9º, 10 e 

13; Capítulo IV)11. Ainda nesse Decreto, aponta-se a importância da formação do 

instrutor12 e do intérprete de Libras13 para o auxílio na educação de surdos 

(Capítulo V)14. 

                                                           
9 Cf. Anexo A. 
 
10 Cf. Anexo A. 
 
11 Cf. Anexo B. 
 
12 “Instrutor de Libras é um surdo adulto, fluente em língua de sinais, cuja função é ensinar a 
Libras aos professores ouvintes, pais e demais pessoas ouvintes interessadas, e promover o 
trabalho de aquisição e desenvolvimento da Libras junto às crianças e jovens surdos nas escolas” 
(HARRISON; SOUZA-E-SILVA, 2009, p. 129). 
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Nos últimos anos, outras leis foram criadas para fortalecer as anteriores, 

como é o caso do Decreto nº 6.949/09 (BRASIL, 2009), que valida a execução, no 

Brasil, dos preceitos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, assinada em Nova Iorque, em 2007. Desse texto, destacamos o 

Artigo 21, no qual se reconhece e se promove o uso da língua de sinais em 

termos de liberdade de expressão e como forma de acesso à informação por 

parte dos surdos, bem como o Artigo 24, em que se garante a educação desses 

alunos através da Libras e se exige do poder público medidas cabíveis que 

promovam a capacitação de professores para o ensino da língua de sinais.  

Já em 2010, a profissão de tradutor e intérprete de Libras é regulamentada 

pela Lei nº 12.319/10 (BRASIL, 2010)15, que, no Artigo 6º, Incisos I e II, aponta 

algumas de suas atribuições – as mais interessantes para fins de análise desta 

pesquisa16: 

Art. 6º [...] 
 
I - efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, 
surdos e surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da 
Libras para a língua oral e vice-versa;  
 
II - interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua 
Portuguesa, as atividades didático-pedagógicas e culturais 
desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis fundamental, 
médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos 
curriculares; [...] (BRASIL, 2010) 

 

Embora estejamos apresentando dispositivos de uma lei cuja data de 

criação é posterior ao ano de publicação do documento alvo desta investigação 

(BRASIL, 2004b), não podemos deixar de ratificar que o intérprete de língua de 

sinais já constituía, em certa medida, desde a década de 1980, o universo 

educacional de surdos. No entanto, visto que esta língua ainda não havia sido 

oficializada como tal, “sua aprendizagem se dava no convívio com a comunidade 

surda” (PERSE, 2011, p. 71). Com a homologação da Lei nº 10.436/02 (BRASIL, 

                                                                                                                                                                                
13 “O intérprete de Libras é uma pessoa ouvinte, fluente em língua de sinais e na língua oral 
majoritária de cada país, que participa como mediadora nos diversos espaços de interação entre 
pessoas surdas e ouvintes” (HARRISON; SOUZA-E-SILVA, 2009, p. 128). 
 
14 Cf. Anexo B. 
 
15 Cf. Anexo C.  
 
16 Para maiores esclarecimentos, é necessária a leitura do capítulo 4 de análise desta dissertação. 
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2002a), seu trabalho passou a ganhar importância, mas somente oito anos 

depois, a profissão de tradutor e intérprete de Libras foi, de fato, respaldada pela 

lei. 

Por fim, no ano de 2011, mais uma vez, reiterou-se o programa de 

educação inclusiva e o fomento ao AEE por meio do Decreto nº 7.611 (BRASIL, 

2011b), que prevê, no que tange à surdez, a distribuição de uma série de 

recursos educacionais nas escolas para auxiliar a educação de surdos, incluindo 

materiais didáticos em Libras (Artigo 5º, § 4º)17.  

Como foi possível observar, de alguma forma, as políticas públicas 

passaram a valorizar a importância da língua de sinais no processo de 

aprendizagem surda, mas sem deixar de lado a promessa de ensino de língua 

portuguesa em sua modalidade escrita, tal qual se descreve no Capítulo IV do 

Decreto nº 5.626/05 (BRASIL, 2005)18. Partindo desse princípio, evidenciou-se 

uma discussão muito polêmica no âmbito escolar que contempla alunos surdos: 

as propostas do modelo bilíngue de educação. 

 

 

1.3 Modelo bilíngue de educação 

 

De acordo com o modelo bilíngue de educação, integram-se, 

continuamente, no ambiente de sala de aula, as línguas que constituem os 

saberes dos surdos: Libras e português – em sua modalidade escrita –, sob uma 

perspectiva distinta do ensino voltado aos ouvintes. Isso significa que, nesse 

contexto, as funções exercidas por ambas as línguas não são as mesmas (SILVA, 

2012).  

Afinal, diferentemente da língua portuguesa, oral-auditiva, a Libras é de 

modalidade espaço-visual, uma vez que o principal canal de interação com o 

mundo de que dispõem os surdos é a visão. Como pontua Silva (2008), eles são 

“pessoas visuais” porque percebem o universo a seu redor através dos olhos. 

Esse modo diferente de ser e de existir na sociedade exige um modo distinto de 

se expressar, de conhecer o mundo, de participar das artes, do conhecimento 

                                                           
17 Cf. Anexo D. 
 
18 Cf. Anexo B. 
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acadêmico-científico. Ademais, “a diferença na modalidade da língua e do acesso 

a ela implica diferença na forma de aquisição dessa língua” (QUADROS, 2012, p. 

30). 

Assim sendo, pensar a Libras sob a perspectiva dessa proposta de 

educação significa reconhecer seu lugar como língua de cultura, que expressa 

marcas próprias e implica questões identitárias bem como aspectos político- 

-sociais. Trata-se, portanto, de admitir sua legitimidade como meio de se alcançar 

as informações e os conteúdos da educação e da vida. Nesse caso, a língua 

portuguesa seria a forma de se ter acesso à leitura e à escrita do que nela é 

produzido, considerando a influência que toda primeira língua – no tocante à 

língua de sinais, quando adquirida o mais cedo possível, através da educação 

formal – exerce no aprendizado de L2 (QUADROS, 1997).  

Entretanto, é preciso reiterar que a Libras não é o português em forma de 

sinais, mas sim outra língua, com gramática, semântica e regras próprias – que, 

como todas as demais, diversifica-se de acordo com hábitos, contextos sociais, 

culturais e regionais, possibilitando a interação do surdo com os que o cercam e a 

construção das relações simbólicas fundamentais ao desenvolvimento pleno de 

seu pensamento. Nas palavras de Karnopp e Pereira (2011, p. 35): 

 

A língua de sinais preenche as mesmas funções que a linguagem 
falada tem para os ouvintes. Como ocorre com as crianças 
ouvintes, espera-se que a língua de sinais seja adquirida na 
interação com usuários fluentes da mesma, os quais envolvendo 
as crianças surdas em práticas discursivas e interpretando os 
enunciados produzidos por elas, insiram-nas no funcionamento 
dessa língua [...].  
 
Adquirida a língua de sinais, ela terá papel fundamental na 
aquisição da leitura e da escrita. É ela que vai possibilitar, em um 
primeiro momento, a constituição de conhecimento de mundo, 
tornando possível aos alunos surdos entenderem o significado do 
que leem, deixando de ser meros decodificadores da escrita. Por 
sua vez, a língua escrita, por ser totalmente acessível à visão, é 
considerada fonte necessária a partir da qual o surdo possa 
construir suas habilidades de língua. 

 

Dentro dessa perspectiva, encara-se a Libras como a língua mediadora da 

comunidade surda no acesso aos diversos saberes, como um meio de aquisição 

do conhecimento pelos surdos, e não simplesmente como um suporte que tem a 

língua portuguesa como fim (STUMPF, 2009). 
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Partindo dessa premissa, no modelo bilíngue de educação, a língua de 

sinais assume caráter incontestável como língua de instrução do surdo. Por isso, 

o acesso precoce a ela é fundamental para a aquisição da linguagem, para a 

retomada de sua história e, consequentemente, para a interação social, ou seja, 

para o estabelecimento de suas relações com o mundo. Não é à toa que autores 

como Quadros (1997; 2000) e Skliar (1997; 1998) referem-se ao desenvolvimento 

do sujeito surdo, em termos culturais, de cidadania e educacionais, seja dentro ou 

fora do espaço escolar, a partir da Libras – marca característica e representante 

de sua comunidade linguística e cultural. Não se trata de criar um mundo à parte, 

mas de uma forma de respeitar as diferenças e a particularidade linguística dos 

surdos (QUADROS, 1997; 2000; SKLIAR, 1997; 1998). 

Os próprios dispositivos da legislação que regem a educação de surdos 

afirmam que todo o processo de ensino dirigido ao referido estudante deve 

pautar-se em uma pedagogia diferenciada e ocorrer sob a influência do 

instrumento de excelência que estaria a serviço do profissional docente 

adequadamente capacitado e conhecedor da cultura surda: a língua de sinais 

(STUMPF, 2009). Dessa forma, de acordo com o Artigo 22, Incisos I e II, do 

Decreto nº 5.626/05 (BRASIL, 2005)19, os surdos poderiam ter acesso a escolas 

específicas ou seriam inseridos em classes especiais dentro de escolas regulares, 

sem que isso causasse prejuízo a sua formação. 

O grande debate que gira em torno da educação bilíngue atualmente é 

pensá-la sob o ponto de vista da cultura ouvinte dentro de um país, como o Brasil, 

ainda considerado por muitos monolíngue, e não multilíngue – característica 

comprovada por diversas línguas que se manifestam em território brasileiro, 

originadas de famílias de imigrantes, de comunidades indígenas e de surdos. 

Disso resulta a dificuldade de se estabelecer uma definição fechada de 

bilinguismo. De acordo com Quadros (2012, p. 27): 

 

Assim como nos Estados Unidos, no Brasil, as políticas 
linguísticas têm a tendência de “subtrair” as línguas, ao invés de 
utilizar uma política linguística “aditiva” [...]. Em outros termos, a 
ideia equivocada é de que uma língua leva ao não uso da outra e, 
nesse caso, “subtrai”. Assim, [...] não é trazido para dentro do 
espaço escolar a multiplicidade linguística brasileira. Pelo 
contrário, o ensino da língua portuguesa é quase exclusivo, uma 

                                                           
19 Cf. Anexo B. 
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vez que representa a língua “oficial” do país. As políticas públicas 
de educação são de “assimilação” não só linguística, mas cultural 
também. Se o aluno não consegue assimilar um currículo em 
português organizado de uma determinada forma, ele é visto 
como não capaz. Esse ainda é o modelo de escola inclusiva que 
temos em nosso país.   

 

 Identificamos, aqui, um contraponto entre o que seria, de fato, a educação 

inclusiva e as concepções de bilinguismo dela decorrentes. Conforme aponta a 

autora, vários aspectos precisam ser repensados para caracterizar a situação 

bilíngue dos surdos brasileiros, a começar pelo fato de que muitos deles 

desconhecem a Libras ou adquirem-na de forma tardia e, portanto, não a têm 

como língua primeira (L1). Outrossim, pesa a determinação – quase imposição – 

por parte das políticas públicas da aprendizagem de português em classes 

regulares, no mesmo espaço destinado aos ouvintes.  

 No lugar de assumir um contexto bilíngue favorável à educação de surdos, 

no qual seja possível manter a interação surdo-surdo, com vistas à formação da 

identidade desses jovens alunos, busca-se incluí-los em uma realidade de ensino 

pautada na “deficiência”, em que a língua de sinais é mero suporte/instrumento de 

acesso à outra que lhe é superior: o português. Justamente por isso, muitos 

surdos acabam rejeitando o aprendizado da língua portuguesa por avaliá-lo como 

uma ameaça à aquisição de sua língua de cultura.  

Conforme assinala Dorziat (2011), inserir os surdos na escola regular não 

lhes garante uma educação voltada para suas necessidades. Afinal, sua 

aprendizagem fica limitada à conduta comum adotada pelas instituições de ensino 

em seu cotidiano, como se esses alunos pudessem ser tratados como ouvintes. 

Em um movimento contraditório, por um lado, há a necessidade de classificar as 

diferenças e, por outro, de apagá-las. Sendo assim, Lopes afirma (1997 apud 

DORZIAT, 2011, p. 59): 

 

A retórica de aceitação dos outros não tem conseguido promover 
movimentos pedagógicos em que as formas de trabalho escolar 
se debrucem sobre o aluno real, por meio de uma ação dialógica. 
Pelo contrário, os currículos escolares estão permeados pela idéia 
de um aluno único, abstrato, mesmo quando tratam de pluralidade 
cultural, porque se considera que culturas de diferentes grupos 
sociais são regidas pela mesma lógica, pelos mesmos critérios de 
verdade e legitimidade e que, portanto, em última instância, 
partem de uma raiz comum e a ela se dirigem.  
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No caso do aluno surdo, ignora-se o desconhecimento de grande parte 

desse grupo quanto à língua de sinais e também da modalidade escrita da língua 

portuguesa. Nesse sentido, a atual política de inclusão mais parece caracterizar 

práticas excludentes no âmbito escolar do que promover a tão sonhada 

perspectiva bilíngue de que trata o Decreto nº 5.626/05 (BRASIL, 2005). 

Pensar em bilinguismo na educação de surdos é, pois, uma tarefa que 

ultrapassa os limites da junção de modalidades linguísticas distintas no mesmo 

espaço escolar e que alcança os limiares de um contexto mais amplo. Por um 

lado, os educadores advogam por novos caminhos, nos quais possam se ancorar 

para lidar com muitas questões que lhes escapam dentro do referido universo de 

ensino. Por outro, os integrantes dessa comunidade rogam por novas práticas 

educacionais ou, até mesmo, pela valorização das escolas bilíngues, solicitando 

ao poder público que os “ouça” para identificar sua real necessidade. 

Prova dessa luta vem de um grupo de Doutores surdos brasileiros, das 

áreas de Educação e Linguística, que, no ano de 2012, escreveram uma carta 

aberta20 ao antigo Ministro da Educação, Aloízio Mercadante, reivindicando os 

direitos de escolha quanto à educação que melhor atenda a suas especificidades. 

No tocante à questão, eles fortalecem a importância do ensino viabilizado em 

escolas verdadeiramente bilíngues em discordância da ilusória política de 

inclusão na escola regular, a qual, segundo o documento em pauta, em nada 

contribui para a formação dos surdos. 

Com base em dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que apresentam o número de 

alunos surdos matriculados no sistema educacional do Brasil, de 2004 a 2008, 

tais representantes da comunidade surda constataram o seguinte: 

 

[...] a atual condução da política de inclusão escolar das pessoas 
com deficiência, por ter como centro o fechamento de classes e 
escolas específicas, ao invés de priorizar a transformação das 
escolas ditas regulares, em vista de sua adaptação às 
necessidades dos alunos, na prática, tem significado para os 
alunos surdos e com deficiência auditiva uma real exclusão do 
sistema escolar como um todo. [...] 
 

                                                           
20 Cf. Anexo E. 
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[...] quando são negados os direitos linguísticos de crianças e 
jovens surdos, retirando-lhes classes e escolas que se constituem 
condição de aquisição e desenvolvimento de sua língua, também 
lhes são retirados, tão simplesmente, o acesso ao sistema de 
educação geral. (CAMPELLO et. al., 2012) 

 

 Em outras palavras, reitera-se que, embora permita o convívio de 

estudantes marcados pela diferença ou não, o sistema de educação inclusiva 

proposto atualmente dificulta – ou, nos termos da referida carta, “não garante” – o 

processo de aprendizagem de pessoas com surdez, além de segregar esses 

alunos nos espaços escolares. Primeiro, porque as “aulas não são ministradas em 

[Libras]”; depois, porque “a segunda língua é ensinada na escola em uma 

modalidade da qual [os surdos] não [têm] acesso pleno” (CAMPELLO et. al., 

2012), ou seja, como primeira língua. 

 A propósito, ao longo da carta, rejeita-se a mudança de atitude por parte do 

poder público em termos de propostas educativas destinadas aos surdos, as 

quais, inicialmente, preocupavam-se com suas necessidades, mas acabaram 

enaltecendo a aprendizagem da língua dominante: 

 

[...] a secretaria do Ministério da Educação, [...] que deu passos 
consideráveis e importantíssimos para os avanços da política 
educacional para os surdos na primeira década do segundo 
milênio, nos últimos anos, vem alterando seu discurso sob a 
defesa de uma política ‘inclusiva plena’, com a aplicação de outros 
conceitos à política de educação bilíngue para os surdos, 
alicerçada em uma posição linguística que leva ao 
enfraquecimento da língua de sinais e à desigualdade de 
oportunidades para os alunos surdos. (CAMPELLO et. al., 2012) 

 

Contrários a esse movimento que apenas fortalece a cultura ouvinte, tais 

sujeitos justificam a permanência das escolas bilíngues – específicas para surdos 

– no âmbito educacional brasileiro, como forma de se ter acesso à Libras 

enquanto língua primeira (L1) e de se aprender o português em sua modalidade 

escrita (L2).  Afinal, para os surdos, são essas escolas que: 

 

[...] respeitam [sua] especificidade linguístico-cultural [...], e sua 
viabilidade representa a garantia [e o] direito a uma educação 
bilíngue específica, a qual permite o convívio entre seus pares 
(em ambientes linguisticamente adequados).  
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Essa ação é verdadeiramente inclusiva, pois garante não somente 
o convívio social, mas o acesso pleno ao conhecimento e às 
condições idênticas para que, no futuro, essas crianças e jovens 
surdos possam ser incluídos efetivamente na sociedade. 
(CAMPELLO et. al., 2012) 

  

Observamos, aqui, um discurso politizado de um grupo que possui 

identidade própria e que anseia pelo respeito a sua cultura, à possibilidade de 

intervir em um sistema educacional cujos resultados os atingem diretamente. 

Como representantes de um conjunto maior de indivíduos formadores de 

determinada comunidade linguística, eles lutam por suas causas e desejam ser 

“ouvidos”: “Vossa Senhoria, que acaba de chegar ao Ministério, precisa nos 

escutar, precisa tomar conhecimento de nossos anseios, de nossas 

necessidades, de nossos argumentos” (CAMPELLO et. al., 2012. Grifo nosso). 

Essa solicitação só enfatiza a ideia de que, ao implementar políticas ou 

programas que visam ao trato da diversidade dessas pessoas com necessidades 

especiais educacionais, o poder público não considera os contextos em que 

essas proposições são instauradas e os sujeitos de que deles fazem parte.  

No cerne dessa reflexão, ganha força uma discussão maior em torno da 

formação de professores que lidam com essa comunidade nos espaços 

escolares. Será que esse quadro de profissionais se sente apto a ministrar aulas 

para tão específico grupo de alunos, em especial considerando-os dentro da rede 

de ensino regular? Que aspectos devem fazer parte dessa formação docente? 

Todos aqueles contemplados pela legislação vêm sendo cumpridos? 

Estudos e pesquisas realizadas na área da surdez (DIAS JÚNIOR, 2010; 

SILVA, 2010; FURLAN, 2011; SILVA, 2011) comprovam que grande parte dos 

professores de alunos surdos sente dificuldade para desenvolver propostas que 

congreguem atividades para ambos os grupos coexistentes no cotidiano de sala 

de aula, seja por falta de formação adequada, seja por desconhecimento das 

particularidades do aluno. Dessa forma, como os valores de seu trabalho não são 

atribuídos por eles, mas por aqueles que estão alheios a seu universo de atuação, 

esses docentes acabam recorrendo a meios distintos para lidar com o processo 

de ensino e aprendizagem desses estudantes (DIAS, 2008). 

No que tange ao ensino de português, especificamente, a aprendizagem 

está fadada às concepções de leitura e de escrita que fundamentam as práticas 

pedagógicas escolares – fruto de visões estruturalistas da linguagem, que 



37 

 

dispensam a valorização de seus contextos de uso para enfatizar o ensino 

sistemático da língua. Aliado a isso está o fato de que muitos jovens inseridos na 

rede regular ignoram a Libras e a língua portuguesa, conforme já mencionado. 

Diante dessa situação, o professor, também não especializado na área, acaba 

privilegiando uma formação voltada para a cultura ouvinte – o que causa a 

segregação mencionada na Carta Aberta ao Ministro da Educação (CAMPELLO 

et. al., 2012).  

Verificamos, então, que todas as manifestações políticas e legislativas 

voltadas para os alunos com necessidades educacionais especiais tentam, de 

alguma forma, abarcar a questão da diferença e do respeito à diversidade, mas se 

amparam somente na promoção da inclusão social, deixando de lado fatores 

importantes, como a atual organização escolar na qual a Educação Básica ocorre. 

Inquieta-nos saber como, em termos de políticas públicas, de adaptações 

curriculares e de promoção de movimentos pedagógicos específicos, essas 

propostas vêm sendo implementadas – em especial, aquelas referentes à 

educação de surdos. Longe de investigar o espaço de sala de aula e de nos 

debruçarmos no trabalho real que ocorre nesse universo de ensino, vamos nos 

ater aos enunciados oriundos de um dos programas desenvolvidos pelo MEC com 

base nessa temática: o Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos, de 

onde se originou o material que pretendemos analisar. Apresentamos, a priori, o 

viés teórico no qual a pesquisa se fundamentou. 



 

 

 

 

 

 

2. O DESPERTAR DE ESTUDOS TEÓRICOS 

 

Esta pesquisa se enquadra no âmbito dos estudos dialógicos da linguagem 

(BAKHTIN, 2003; VOLOSHINOV, 2009) e da Análise do Discurso de base 

enunciativa (MAINGUENEAU, 1997; 1998; 2005; 2008) para desenvolver um 

estudo sobre o documento oficial do MEC que rege a atividade do professor que 

atua diretamente com a comunidade surda, chamado Ensino de Língua 

Portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica (BRASIL, 2004b). 

Diante da concepção de que a linguagem subjaz a toda situação de 

trabalho, cabem aqui os pressupostos de uma análise baseada na perspectiva 

discursiva, cuja ênfase está na dimensão dialógica da linguagem. Por sua vez, é 

oportuna a abordagem teórica a respeito das discussões acerca do elo entre 

linguagem e trabalho, dentro da qual estão as noções de Ergonomia e Ergologia 

(SCHWARTZ, 2000; 2002; SCHWARTZ; DURRIVE, 2010). Dessa forma, 

discorreremos, brevemente, neste capítulo, sobre cada teoria, de modo a 

identificar os princípios norteadores da pesquisa. 

 

 

2.1 Meandros das perspectivas discursivas: o dialogismo bakhtiniano e a 

Análise do Discurso de base enunciativa 

 

As recentes correntes dos estudos da linguagem vêm contribuindo, 

significativamente, para examinar a dinâmica das enunciações. Entre tais 

correntes, pode-se destacar a Análise do Discurso (AD) de base enunciativa 

(MAINGUENEAU, 1997; 1998; 2005; 2008) e suas influências que, nesta 

pesquisa, manifestam papel de suma importância.   

O material disponibilizado pelo MEC a professores de alunos surdos 

engloba um conjunto de enunciados do qual parte deles se constituiu como 
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corpus de análise desta investigação21. Logo, se os tratamos como práticas que 

provêm da formação de saberes, de influências advindas de fatos político-sociais 

e das relações de poder instauradas na sociedade (FOUCAULT, 1973), 

preocupamo-nos em refletir sobre sua imbricação nesse meio.  

Por outro lado, é justamente o universo de vozes discursivas – ou seja, as 

práticas sociais em embate no interior desses enunciados – que nos interessa 

para identificar sua pretensão enquanto modelo orientador do ensino.  

Pautando-nos nessa concepção, torna-se necessário destacar as noções 

pertinentes a este trabalho sustentadas pelo viés teórico supracitado – aquele que 

aponta para uma perspectiva discursiva da linguagem como um modo de 

produção social, interativo, de cujas manifestações ideológicas participam sujeitos 

inscritos em determinados contextos. Nos enunciados construídos por eles, 

engendram-se efeitos de sentido que circulam pelo mundo, em um processo 

articulado no plano do discurso, e que podem ser compreendidos a partir da 

historicidade do texto bem como da comunidade que os mantém. Por isso 

mesmo, tais enunciados, como discursos que são, “não deve[m] ser pensado[s] 

somente como um conjunto de textos, mas como uma prática discursiva” 

(MAINGUENEAU, 2005, p. 22), um dos lugares de manifestação do dialogismo. 

Nesse quadro de noções teóricas postuladas pela AD, interpretar a 

materialidade linguística significa posicionar-se frente à linguagem em uso e a sua 

significação ao longo da história, no sentido de que a constituição do universo 

discursivo se dá em função da relação social, histórica e ideológica entre os 

discursos ou formações discursivas – conceito inicialmente definido por Foucault 

(2007, p. 136) como o “[...] conjunto de regras anônimas, históricas, sempre 

determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para 

uma área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições da função 

enunciativa”. Posteriormente, essa noção foi redimensionada, dentro da 

perspectiva da AD, para o que Maingueneau (1997) denomina prática discursiva – 

concepção sobre a qual nos debruçaremos nesta pesquisa: aquela que integra a 

formação discursiva e a comunidade linguística que a sustenta em um quadro 

específico de enunciabilidade. 

                                                           
21 Sobre a constituição do objeto de estudo e a delimitação do corpus da pesquisa, faz-se 
necessária a leitura do capítulo metodológico desta dissertação.   
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Sendo assim, quando nos propomos a refletir sobre a linguagem, importa- 

-nos mais avaliar como os sentidos são produzidos no interior dessas formações 

discursivas e quais são as marcas de alteridade nelas instauradas – marcas da 

presença, explícita ou implícita, do “outro” no discurso, possibilitadas pela 

remissão ao contexto – do que analisar, somente, sua superfície linguística. 

Afinal, de acordo com o princípio dialógico da linguagem, todo discurso é 

atravessado por discursos diversificados, constituídos histórica e socialmente – 

sejam esses passados, atuais ou presumidos. Essa teoria enfatiza o caráter 

heterogêneo da linguagem: base fundamental para a análise proposta nesta 

dissertação. 

Com base nesses princípios, desenvolveremos a análise dos enunciados 

sobre a educação de surdos manifestos no material já mencionado – um estudo 

que ultrapassa os limites de sua estrutura, sem preocupar-se, unicamente, com 

suas funções ou circunstâncias. Seguindo esse panorama teórico, haverá, na 

verdade, a busca por uma apreciação conjunta, ou seja, uma maneira de observar 

o espaço e a situação de enunciação sem desvinculá-los. 

Para além desse viés específico da AD, Bakhtin (2003, p. 261) já definia o 

enunciado como o “ato de enunciar, de exprimir, transmitir pensamentos, 

sentimentos etc. em palavras”. Em outros termos, qualquer ato concreto de 

produção oral ou escrita que reproduza esses papéis e que reflita o emprego da 

língua com finalidades específicas pode-se considerar como enunciado. Para os 

fins desta pesquisa, seguiremos a perspectiva bakhtiniana, sempre valorizando a 

enunciação como o espaço da interação social, de troca entre o mesmo e o outro 

do discurso. 

De acordo com essa visão, qualquer atividade enunciativa está associada a 

um gênero de discurso, ou seja, a “[...] dispositivos de comunicação que só 

podem aparecer quando certas condições sócio-históricas estão presentes” 

(MAINGUENEAU, 2005, p. 59). Trata-se de categorias variáveis do discurso, que 

se modificam de acordo com o uso que a sociedade faz delas. Portanto, o meio 

utilizado – escrito, oral, visual etc. –, o modo de difusão e o lugar social onde se 

insere essa atividade não são desligados da forma como o texto se apresenta. Se 

a proposta de análise da pesquisa toma como objeto de estudo um documento 

oficial de orientação docente, refletiremos sobre ele, enquanto gênero, 

considerando seus contextos históricos de produção e circulação. 
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Ampliando tais considerações, poder-se-ia dizer que o próprio espaço de 

enunciação, não sendo um mero quadro exterior ao discurso, presume a 

existência de um grupo específico, ideológica e socialmente identificável. Isso 

significa que circunstâncias extraverbais não atuam do exterior como uma força 

mecânica, mas “entram” no enunciado como um constituinte necessário à 

produção de sentidos (MAINGUENEAU, 2005). 

Em outras palavras, uma comunidade produz um texto ao passo que este 

também a produz. Assim, a instituição discursiva apresenta dois aspectos: um 

que diz respeito ao social e outro, à linguagem. Há, portanto, uma simetria interior 

entre o funcionamento dos grupos e seus discursos (FOUCAULT, 1979). 

No processo de uma formação discursiva, em que as relações entre 

enunciações ocorrem de forma natural, subentendem-se sempre os outros do 

discurso, constituídos dentro de um quadro sócio-histórico de produção 

discursiva. Por isso, a AD estuda as formações discursivas e suas vinculações a 

lugares não só sociais e ideológicos como também históricos, verificando as 

relações de concorrência, concordância, complementaridade e as condições de 

ocorrências de tais formações (MAINGUENEAU, 2005).  

Diante dessas ponderações, justifica-se o fato de que a AD trata os 

enunciados por meio do gênero – ou seja, das formas de discursos sustentadas 

por determinada comunidade linguística – e por meio das atividades que os 

mantêm. As especificidades de cada um estão interligadas dentro de um espaço 

em que se coadunam distintos atos humanos e usos da língua por parte do 

sujeito, até porque: 

 

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que 
sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua. Não 
é de surpreender que o caráter e os modos dessa utilização sejam 
tão variados como as próprias esferas da atividade humana, o que 
não contradiz a unidade nacional de uma língua. A utilização da 
língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 
concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra 
esfera da atividade humana. (BAKHTIN, 2003, p. 279) 

 

Logo, pensar a análise de enunciados com base nos gêneros discursivos 

implica levar em consideração seu caráter heterogêneo – resposta para sua 

infinitude decorrente das inesgotáveis mudanças que sofrem, a todo instante, os 
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campos da atividade humana –, além de suas condições de produção e 

circulação. 

Essa natureza heterogênea do discurso pressupõe tratar as enunciações 

não apenas como reprodução de discursos outros, mas como reformulações que 

dão novos sentidos às práticas sociais – fato que confirma a seguinte reflexão: 

cada enunciação é nova na medida em que é produzida como uma resposta 

sempre singular ao já-dito do discurso. A cada interpretação, o enunciado ganha 

determinado caráter semântico. Disso resulta a multiplicidade de sentidos inerente 

a toda atividade enunciativa. 

Pensando as produções escritas e orais como enunciados concretos, 

também devemos considerar sua natureza dialógica, ou seja, o caráter interativo 

atribuído a toda manifestação linguística. Afinal, de acordo com Maingueneau 

(2005, p. 54), não há dissociação entre produção discursiva e contexto, dada a 

circunstância de que “não existe discurso senão contextualizado”. 

Os ensinamentos bakhtinianos já disseminavam esse ponto de vista – ainda 

que não relativamente ao plano do discurso –, quando da definição dos aspectos 

do texto: 

 

O texto só vive em contato com outro texto (contexto). Somente 
em seu ponto de contato é que surge a luz que aclara para trás e 
para frente, fazendo que o texto participe de um diálogo. 
Salientamos que se trata do contato dialógico entre os textos 
(entre os enunciados), e não do contato mecânico “opositivo”, 
possível apenas dentro das fronteiras de um texto (e não entre 
textos e contextos), entre os elementos abstratos desse texto 
(entre os signos dentro do texto), e que é indispensável somente 
para uma primeira etapa da compreensão (compreensão da 
significação e não do sentido). (BAKHTIN, 2003, p. 404-405) 

 

Quando associadas ao âmbito discursivo – e não apenas à superfície textual 

–, dentro do qual se articulam processos ideológicos e fenômenos linguísticos, 

tais reflexões nos levam a concluir que as atribuições semânticas a um 

texto/enunciado se dão em função de sua relação com outros discursos 

historicamente constituídos, que emergem nos enunciados produzidos pelo 

sujeito – partícipe fundamental à produção de sentidos. 

É essa relação que justifica o caráter dialógico da linguagem: fenômeno em 

que nos baseamos para desenvolver esta investigação e sobre o qual nos 
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deteremos a partir de agora. Nosso intuito não é pormenorizar a teoria, apenas 

apresentá-la brevemente, associando-a ao viés teórico discursivo-enunciativo. 

 O princípio do dialogismo – suscitado, inicialmente, pelos estudos do 

Círculo de Bakhtin – baseia-se na concepção de que a linguagem se constitui por 

uma abordagem interacional pautada no primado da alteridade, dos sujeitos 

inscritos nos discursos. 

O compartilhamento discursivo manifesto, na enunciação, entre o mesmo e 

seu outro ressalta o caráter inconclusivo da teoria, que aponta não para uma 

posição individualista da língua, mas para os inúmeros efeitos de sentido 

decorrentes dessa relação. Isso ocorre porque tudo aquilo que é proferido 

discursivamente possui ligação – direta ou indireta – com enunciados anteriores, 

já avaliados socialmente (MAINGUENEAU, 2005).  

De acordo com Bakhtin (2003, p. 319), “[...] o objeto do discurso de um 

locutor, seja ele qual for, não é objeto do discurso pela primeira vez neste 

enunciado, e este locutor não é o primeiro a falar dele”. Justamente por esse 

motivo, o sujeito não profere nenhum discurso original tampouco exerce qualquer 

autoridade sobre ele, uma vez que “[...] o objeto, por assim dizer, já foi falado, 

controvertido, esclarecido e julgado de diversas maneiras, é o lugar onde se 

cruzam, se encontram e se separam diferentes pontos de vista, visões de mundo, 

tendências” (BAKHTIN, 2003, p. 319). Em outras palavras, vê-se o discurso não 

como uma formulação autônoma e primeira, mas como o espaço de troca 

constante entre o mesmo e seu outro, mantendo, assim, a indissociabilidade entre 

a configuração semântica discursiva e seu exterior. 

De fato, a fala do sujeito situa-se em relação à do outro em um processo 

dinâmico que envolve inúmeras vozes enunciativas, decorrentes de discursos já 

constituídos histórica e socialmente. E é exatamente a partir do movimento 

dialógico entre enunciados que se revelam outros ditos, já-ditos ou não ditos da 

linguagem, o que traz à tona, no plano do discurso, tais posições sociais ou vozes 

discursivas sobre as quais o sujeito não possui domínio, constituindo-se, tão 

somente, nessa relação dinâmica de alteridade através das interações verbais, 

isto é, por meio da linguagem. 

De acordo com os pressupostos da AD, só conseguimos observar a 

presença – nem sempre expressa de forma precisa – desses posicionamentos, 

desse outro no discurso, quando consideramos a carga ideológica que lhe é 
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inerente. Imersas em um espaço de tensão, as referidas vozes, opiniões, visões 

de mundo travam um embate infindável entre si, seja por assumir certos valores, 

seja por refutar outros, vislumbrando a concepção de linguagem a que nos 

referimos desde o início deste estudo. 

Por isso, como pesquisadora que se baseia nesse viés teórico, fundamento 

a análise desta investigação na avaliação de tal disputa evidenciada no plano do 

discurso, identificando as marcas explícitas trazidas por ele que nos remetem a 

outros tantos implícitos alheios à materialidade da língua.  

No que concerne a esse aspecto, é importante reconhecer a semântica de 

tais construções discursivas: aquela que traduz, sob determinado ponto de vista, 

uma orientação enunciativa nunca definitiva ou permanente, mas provisória, 

sempre interpelada pelo sujeito. Na tentativa de compreender o funcionamento do 

discurso, a partir da avaliação dos efeitos de sentido que dele decorrem, 

retomamos esse entrecruzamento de vozes discursivas, o qual nos permite 

perceber o caráter polifônico intrínseco aos processos de enunciação (BAKHTIN, 

2003). Como resultado, constitui-se o sentido de um enunciado, revestido de 

historicidade, multifacetado, sustentado pela articulação entre o verbal e o 

extraverbal – texto e contexto, respectivamente – e pela ilusão subjetiva criada 

pelo sujeito (ROCHA, 2006).  

Portanto, conforme aponta Maingueneau (2005), a suposta estabilidade 

dos sentidos é fruto de um efeito ilusório plantado pela ideologia. A partir de 

então, fica explícita a ideia de que a semantização do enunciado é altamente 

dependente da circunstância ideológica que o envolve, de modo que seu caráter 

móvel é justificado por estar associado aos sujeitos e às classes sociais 

diferenciadas que o utilizam. Devido ao aspecto temporal dessa mobilidade e à 

dinamicidade das relações das forças históricas, os sentidos constroem-se, 

destroem-se e reconstroem-se no espaço de enunciação. 

Sendo assim, se os discursos se fundam nessa relação interacional de 

troca, não se pode interpretar o enunciado fora de um contexto, mesmo porque 

um sentido só existe em função de outros, esquematizando um jogo interno de 

relações. Dessa concepção, enfatiza-se a ideia de que a linguagem é sempre 

uma resposta polêmica ou mesmo uma associação que “fala”/“dialoga” com seu 

exterior. Por isso: 
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[...] a idéia do diálogo, enquanto estrutura enunciativa e enquanto 
forma dialógica constitutiva da existência das atividades da 
linguagem, atravessa o campo de visão e desdobra as 
possibilidades do ver, incluindo incessantemente a história e a 
memória na cena de produção de sentidos e de seus efeitos. 
(BRAIT, 2002, p. 42) 

 

Apoiada por circunstâncias históricas, a referida memória que se suscita, a 

todo instante, no espaço de enunciação e que nele se faz presente – seja de 

forma explícita ou não – atravessa o universo discursivo, constituindo o 

interdiscurso. Dito de outra forma, a produção de sentidos decorrente das 

atividades de linguagem advém de outros já cristalizados, mas reativados, 

reorganizados e reelaborados em função da cena de enunciação em que se 

empregam os discursos.  

Enfim, essa retomada, cujo valor está pautado em um arsenal histórico-

memorialístico, determina as práticas discursivas do sujeito. Tal consideração nos 

permite compreender o caráter heterogêneo da linguagem fundamentador da 

construção da identidade do discurso e propiciador da multiplicidade semântica 

atribuída à enunciação. 

Diante dessa menção e refletindo sobre a dependência presente na relação 

interdiscursiva, percebemos a articulação existente entre a linguagem e o meio 

social em que se instaura: ao mesmo tempo em que o discurso é produzido, vai-

se legitimando o lugar ao qual se deve incluir. Em função disso, nossa análise de 

enunciados basear-se-á no caráter dialógico e polifônico do discurso, que 

corrobora toda a discussão em questão. 

 

 

2.2 Linguagem e trabalho: concepção ergológica da atividade humana 

 

Para nos debruçarmos sobre as discussões que envolvem os estudos do 

trabalho e suas articulações com a dimensão das práticas linguageiras, é 

importante destacar o papel da Ergonomia e da Ergologia nesse contexto, bem 

como sua influência enquanto estudos do trabalho no entendimento das questões 

em torno dessa relação própria a todo campo da atividade humana. 

Da junção dos termos gregos ergon (trabalho) e nomos (leis ou regras), a 

disciplina Ergonomia desenvolveu-se, mais precisamente, em 1949, no período 
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posterior à Segunda Guerra Mundial, para dar conta dos conflitos entre os 

homens e as máquinas. A situação de guerra exigia do indivíduo a execução de 

tarefas complexas em equipamentos novos que implicavam rápida 

operacionalização. O fato de o homem não corresponder a essa expectativa 

indicou a necessidade de incluir, em seus estudos, a abordagem ergonômica da 

atividade de trabalho (VIDAL, 2000).  

  De início, o interesse da Ergonomia era estudar a capacidade de 

produção dos trabalhadores nas fábricas que estavam a serviço da guerra, em 

termos de criação de artefatos bélicos – como bombas e munições, por exemplo. 

Posteriormente, já na década de 1950, o propósito da disciplina voltou-se para a 

indústria, na tentativa de refletir sobre e atenuar os problemas relativos ao 

trabalho humano. Essa proposta estendeu-se até os anos 1960 e 1980, 

ampliando as discussões para o interior dos sistemas laborais, dentro dos quais 

se enfatizava a análise das ferramentas, do ambiente bem como da organização 

do trabalho (VIDAL, 2000).    

Duas principais correntes se destacaram nesse contexto: a Ergonomia 

Clássica ou Anglo-Saxônica e a Ergonomia situada ou Ergonomia da Atividade. A 

primeira baseava-se na metodologia experimental para melhorar as condições de 

trabalho do homem em relação à máquina, adaptando-a ao sujeito trabalhador 

(MONTMOLLIN, 1995 apud FREITAS, 2010). A segunda, por sua vez, de origem 

francesa, centralizava-se na atividade humana em situação real de trabalho, com 

vistas a sua transformação, a sua melhoria. De acordo com essa perspectiva, a 

preocupação se inverte: todos os esforços são direcionados para a adaptação do 

trabalho ao sujeito (SOUZA-E-SILVA, 2004).  

Entre os preceitos fundamentais dessa última abordagem, que estuda o 

homem em ação laboral, está a diferenciação entre os conceitos de trabalho 

prescrito ou tarefa – regras que devem ser reproduzidas na situação de trabalho – 

e trabalho real ou atividade – atuação efetiva do trabalhador em função do que lhe 

foi prescrito. A partir dessa distinção, observou-se, na análise do trabalho, um 

distanciamento entre ambas as instâncias: de um lado, estão todos os 

procedimentos que definem a realização da tarefa; de outro, as posturas e 

condutas assumidas pelos sujeitos no momento mesmo da concretização de suas 

atividades. 
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Em outras palavras, para os ergonomistas, havia uma diferença marcante 

entre tarefa e atividade que afastava ambas as concepções, embora fossem 

constitutivas da situação de trabalho. No âmago de suas ideias, o trabalho 

realizado implica questões que ultrapassam a simples execução de normas, que 

impossibilitam a padronização total do trabalho imposta por determinações 

externas ao trabalhador. Afinal, toda atividade humana é caracterizada pela 

imprevisibilidade, o que impede sua antecipação prospectiva (SCHWARTZ, 

2002). Cada profissional a regula apropriando-se dessas regras de forma singular, 

a partir da escolha de estratégias capazes de adequá-las a sua realidade de 

trabalho.  

Com base na disseminação de tal visão ergonômica do trabalho, o filósofo 

francês Yves Schwartz propôs, entre as décadas de 1970 e 1980, a perspectiva 

ergológica da atividade, que estuda as dimensões do trabalho humano e explica a 

complexidade das situações de trabalho. Essa perspectiva nasceu da 

preocupação em analisar a singularidade do trabalho sob um prisma diferente, 

valendo-se, principalmente, da reformulação dos pressupostos da Ergonomia 

situada (SCHWARTZ, 2000). Nas palavras do filósofo: 

 

Penso que uma das bases do que nós podemos chamar de 
perspectiva ergológica [...] é a constatação de que somos sempre 
apanhados pela retaguarda, no que tange à atividade humana. 
Ela está sempre em um dado meio, em negociação de normas. 
Trata-se de normas anteriores à própria atividade: a atividade 
negocia essas normas em função daquilo que são as suas 
próprias. Qualquer que seja a situação, há sempre uma 
negociação que se instaura. E cada ser humano – e 
principalmente cada ser humano no trabalho – tenta mais ou 
menos (e sua tentativa nem sempre é bem sucedida) recompor, 
em parte, o meio de trabalho em função do que ele é, do que ele 
desejaria que fosse o universo que o circunda. (SCHWARTZ; 
DURRIVE, 2010, p. 31) 

 

Assim sendo, a Ergologia reflete sobre os debates de normas – normas 

antecedentes e renormalizações –, a partir de sua implicação em situações de 

trabalho. Trata-se de um debate presente em toda e qualquer atividade humana 

entre procedimentos que devem gerir e orientar o cotidiano das ações do homem, 

revestido pela confluência entre sua experiência, seus valores e saberes 

(SCHWARTZ, 2000). 
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Entendidas como um arcabouço que engloba das microprescrições para 

uma dada atividade até elementos mais amplos, como os econômicos e políticos, 

as normas antecedentes são prévias à atividade de trabalho. Todavia, são 

incapazes de antecipá-la totalmente: disso resulta seu caráter parcial. Como 

consequência, essas normas são renormalizadas durante a realização da 

atividade por parte do trabalhador, que acaba por criar seu próprio modelo de 

atuação, fazendo uso de seu corpo-si (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010), ou seja, 

dos saberes oriundos de seu corpo e de sua mente como elementos inseparáveis, 

com base em seus valores, suas crenças e experiências, que singularizam esse 

modelo. Por isso, Schwartz (2002) concebe a atividade como a matriz de histórias 

e de normas antecedentes que são sempre renormalizadas, tendo em vista o fato 

de haver, nos acordos de trabalho, “brechas”, questões que escapam ao sujeito, 

motivo pelo qual os trabalhadores são obrigados a criar estratégias e a fazer 

escolhas adequadas a seu ambiente de trabalho, a fim de possibilitar a sequência 

de sua produção laboral. 

Suas contribuições foram significativas para se pensar os estudos recentes 

sobre as práticas linguageiras em situação de trabalho e de suma importância 

para o desenvolvimento desta investigação, até porque compartilhamos da ideia 

de que a linguagem também figura como atividade, na medida em que é “talhada 

tanto a partir de normas e valores do ambiente quanto da singularidade das 

situações de enunciação” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 165). É através de 

seu uso que o sujeito se engaja em determinada atividade de trabalho, agindo 

sobre esta, sobre si mesmo e sobre o outro – como é o caso dos professores. 

Não obstante, é preciso ressaltar que existe uma distância entre o dizer e o 

fazer, afinal, não se pode expressar em palavras todos os saberes relativos ao 

trabalho. Por isso, a linguagem não representa a única forma de transmissão de 

conhecimentos, mas, aliada a suas condições de produção, aos valores e às 

experiências do sujeito, à historicidade em torno da realização da atividade, 

constitui-se como representante desta, corroborando a concepção de que “não 

existe atividade sem linguagem” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 181).  

Pensando nessa relação entre linguagem e trabalho, Schwartz e Durrive 

(2010) deslocam, em sua abordagem ergológica da atividade, o discurso do 

trabalho de sua esfera individual para uma coletiva, na qual a linguagem 

desempenha papel interessante. Ambas as instâncias estão intrinsecamente 
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relacionadas, dada a circunstância de que uma não existe sem a outra, e as duas 

são constitutivas do ser humano. Se não há atividade que não utilize a linguagem, 

esta, por sua vez, não existe senão ancorada em alguma esfera da atividade 

humana. 

O dialogismo de Bakhtin enfatiza essa ideia ao conceber a linguagem como 

constituinte de qualquer atividade, integrando a vida por meio de enunciados que 

a perpetuam. Compreender esses enunciados dialógicos significa enfatizar a 

indissociabilidade entre linguagem e trabalho.  

Sob essa perspectiva, ressalta-se o discurso como uma prática social que 

contempla discursos outros, histórica e socialmente constituídos, conforme já 

mencionado. Disso resulta o fato de que os sentidos de um enunciado não são 

fixos, mas seguem o caráter móvel inerente às formações discursivas.  

Com frequência, esses sentidos nos escapam, obrigando-nos a retomar 

uma memória discursiva, por vezes, “adormecida” em nosso arsenal de 

conhecimentos (FOUCAULT, 1979). Por isso, quando alguém afirma algo, pode 

também estar tomando uma atitude responsiva, retomando um já-dito, seja para 

reafirmá-lo, complementá-lo ou, simplesmente, negá-lo. Existe, na verdade, um 

entrecruzamento de vozes e forças sociais nessa retomada. Em outras palavras, 

a linguagem é sustentada por essa memória discursiva, por discursos 

convencionais que corroboram as enunciações. 

Os estudos que tomam por base essa reflexão – em especial, esta 

pesquisa – tentam resgatar essa historicidade, recuperar essa memória, enquanto 

prática discursiva, fundamentando-se em toda uma rede de produções de 

discursos simultâneos ou anteriores, a partir dos quais “resultam diferentes efeitos 

de sentido que irrompem em um dado momento, se (re)definem ou se apagam” 

(ROCHA; DAHER; SANT’ANNA, 2002, p. 80). 

No tocante a essa constatação, conseguimos encontrar um ponto de 

encontro entre o dialogismo da linguagem e a Ergologia, na medida em que as 

normas antecedentes são organizadas no discurso e estão inscritas nele, seja de 

forma explícita ou implícita. E só podemos refletir ou discutir sobre o sentido de 

tais normas se considerarmos sua constituição ideológica e o quadro de suas 

condições históricas de desenvolvimento. 

Por se constituírem dentro da natureza discursiva, carregando consigo 

marcas identitárias e sociais, as normas devem ser analisadas sob a perspectiva 



50 

 

do interdiscurso, ou seja, no interior do espaço de trocas e conflitos de valores 

entre formações discursivas, do qual também faz parte o trabalho. 

Dessa forma, considerando nosso objeto de estudo, o que nos cabe nesta 

pesquisa diz respeito às normas antecedentes, que também abarcam as 

prescrições, ou seja, as construções históricas que envolvem desde elementos 

específicos da prescrição até os mais abrangentes, como saberes compartilhados 

e conhecimentos difundidos (FREITAS, 2010). 

 Algumas prescrições, denominadas ascendentes (DANIELLOU, 2002 apud 

FREITAS, 2010), surgem no próprio ambiente de trabalho, seja como exigência 

de superiores hierárquicos, seja como parte de uma coletividade própria da 

situação em questão. Outras, denominadas descendentes (BOUTET, 1992 apud 

FREITAS 2010), como é o caso de nosso objeto de estudo, aparecem, 

geralmente, sob a forma escrita em documentos, regulamentos ou regimes de 

trabalho.  

 Nosso foco, como já mencionado, será sob essa última modalidade, 

quando discutiremos todas as questões que envolvem os enunciados e os 

elementos prescritivo-discursivos presentes no documento (e não o trabalho vivo 

do professor). Entende-se que os prescritos integram as normas antecedentes, 

embora estas vão para além da prescrição e de seu caráter impositivo e exterior 

ao trabalhador.  

Justificamos nossa escolha por investigar tais discursos sobre o trabalho – 

e não em situação de trabalho – sob o viés da AD de base enunciativa, em que se 

pressupõe certo distanciamento da real atividade do trabalhador, mas, por outro 

lado, uma aproximação junto a esse sujeito – no caso, o professor de surdos –, 

reafirmando as linhas de força que se engendram por trás dele, como a 

diversidade de formações discursivas produzidas sobre seu trabalho e as 

influências que exercem sobre sua realização (ROCHA; DAHER; SANT’ANNA, 

2002). 

Portanto, pretendemos analisar os enunciados do documento do MEC para 

observar se buscam antecipar o trabalho do professor, como uma maneira de 

regularizar/padronizar sua atuação em sala de aula. Adiante, apresentamos o 

percurso metodológico seguido para desenvolver essa análise. 



 

 

 

 

 

 

3. O TRILHAR DE UM CAMINHO 

 

 

 Este capítulo tem como objetivo apresentar o percurso metodológico da 

pesquisa, identificando, primeiramente, os aspectos que a enquadram dentro dos 

estudos da linguagem e, em seguida, os procedimentos utilizados para a análise 

do material, além dos critérios que o constituíram como objeto de estudo. 

 Considerando o marco teórico da Análise do Discurso de base enunciativa 

(MAINGUENEAU, 1997; 1998; 2005; 2008), do dialogismo da linguagem 

(BAKHTIN, 2003; VOLOSHINOV, 2009) e dos estudos sobre o trabalho 

(SCHWARTZ, 2000; 2002; SCHWARTZ; DURRIVE, 2010), é importante ressaltar 

que a investigação se atém a uma reflexão do material como escrito prescritivo, 

isentando-se de analisar o trabalho vivo do professor, mas apenas a 

discursividade materializada nos enunciados presentes no documento e sua 

relação com o que lhe é exterior. 

 

 

3.1 Situando a investigação no campo dos estudos linguísticos 

 

O documento do MEC para o ensino de português como L2 a surdos e alvo 

de nossa proposta de análise – Ensino de Língua Portuguesa para surdos: 

caminhos para a prática pedagógica (BRASIL, 2004b) – é um escrito designado à 

atividade docente que, a partir da linguagem, constitui uma série de sentidos que 

circulam nos ambientes de atuação do professor. Ao mesmo tempo, esse material 

projeta um ideal didático-metodológico que dialoga com outros documentos 

oficiais cujo objetivo é reger o trabalho desse profissional. 
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Desenvolvida em parceria com a antiga Secretaria de Educação Especial – 

SEESP22 –, essa publicação faz parte de um dos programas do governo 

responsáveis pela implementação de políticas públicas voltadas para a educação 

especial. Trata-se do Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos: uma 

ação concretizada pelo grupo de pesquisa da FENEIS, a fim de promover a 

capacitação de recursos humanos para a educação desses alunos mediante 

conhecimentos teóricos e práticos.  

Como parte de projetos e de ações em prol da educação de surdos no 

Brasil, esse material tem como propósito “apoiar e incentivar a qualificação 

profissional de professores que com eles [alunos surdos] atuam” (BRASIL, 2004a; 

2004b, p. 6). Dessa forma, de acordo com o documento, os docentes passarão a 

dispor das seguintes “vantagens” – utópicas, por sinal: 

 

Pela primeira vez, os professores terão acesso a materiais que 
tratam do ensino da Língua Portuguesa a usuários de LIBRAS.  
 
Trata-se de um trabalho inédito, muito bem fundamentado e com 
possibilidades de viabilizar oficinas, laboratórios de produção de 
material por parte dos professores, relacionando, de fato, teoria e 
prática. 
 
Estamos certos de que a formação adequada de professores 
contribuirá para a melhoria do atendimento e do respeito à 
diferença linguística e sociocultural dos alunos surdos de nosso 
país. (BRASIL, 2004a; 2004b, p. 6) 

 

Desse escopo explícito e evidente situado na apresentação do material, 

depreende-se uma tentativa de instituir planos de trabalho para direcionar a 

atividade do professor em sala de aula e o processo de desenvolvimento cognitivo 

do aluno surdo, conforme aponta o trecho a seguir: 

 

Concebido como material instrucional para a capacitação de 
professores de língua portuguesa da Educação Básica no 
atendimento às pessoas com surdez, o livro Ensino de Língua 
Portuguesa para Surdos: Caminhos para a Prática Pedagógica 

                                                           
22 Secretaria reestruturada pelo Decreto nº 7.480/11 (BRASIL, 2011a) – revogado pelo Decreto nº 
7.690/12 (BRASIL, 2012). Por determinação do MEC e com a posse da presidente Dilma Roussef, 
em 2011, esse órgão passou a ser incorporado pela Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade (SECADI), cujas ações estão direcionadas a “políticas educacionais 
nas áreas de alfabetização e educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação em 
direitos humanos, educação especial, do campo, escolar indígena, quilombola e educação para as 
relações étnico-raciais”. (PORTAL, 2013) 
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parte do pressuposto de que a modalidade vísuo-espacial é o 
canal perceptual adequado à aquisição e utilização da linguagem 
pelas pessoas surdas, tendo implicações cruciais para seu 
desenvolvimento cognitivo, sua afirmação social e realização 
pessoal, do que decorre ainda o entendimento de que, na adoção 
do bilingüismo, a língua portuguesa é segunda língua para o 
surdo. (BRASIL, 2004a; 2004b, p. 8. Grifo nosso). 

 

Portanto, parte-se do pressuposto de que, por meio da utilização ou 

consulta ao material, o professor que lida diretamente com alunos surdos terá a 

oportunidade de implementar no ambiente escolar atividades sugestionadas que 

atendam às especificidades do processo de ensino e aprendizagem em questão. 

Em outras palavras, o docente poderá oferecer a esse aluno um ensino de 

qualidade – voltado a suas condições diferenciadas de vida –, pautando-se em 

uma “formação adequada” a essa realidade. 

Essas conjecturas implícitas ao longo do documento ajudaram a constituir 

as indagações da pesquisa – já mencionadas na Introdução, mas que logo serão 

retomadas –, diante das quais surgiu a necessidade de investigar tais enunciados 

e de identificar até que ponto essa discursividade antecipa a atividade docente, 

implementando modelos e procedimentos normativos destinados a ela. 

Sendo assim, tomamos como fundamento sua natureza linguística e sua 

relação com a atividade do professor, considerando seu contexto de produção, as 

questões históricas e sociais nele implicadas e o diálogo que mantém com outros 

documentos oficiais – outros discursos sobre a educação de surdos no Brasil. 

Em outros termos, a pesquisa enquadra-se no campo dos estudos 

discursivos por tentar retomar o contexto sócio-histórico subjacente a uma 

produção textual, a partir dos sentidos resultantes da confluência estabelecida 

entre ela e uma rede de discursos que lhe são anteriores.  

Baseamo-nos, primeiramente, nos estudos dialógicos da linguagem 

(BAKHTIN, 2003; VOLOSHINOV, 2009), considerando a valorização da língua em 

seus contextos de uso e os efeitos de sentido que dela emanam, devido à 

natureza social inerente a toda situação de enunciação. Partimos da seguinte 

concepção: 

 

A enunciação, compreendida como uma réplica do diálogo social, 
é a unidade de base da língua, trata-se de discurso interior 
(diálogo consigo mesmo) ou exterior. Ela é de natureza social, 
portanto ideológica. Ela não existe fora de um contexto social, já 
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que cada locutor tem um “horizonte social”. Há sempre um 
interlocutor, ao menos potencial. O locutor pensa e exprime para 
um auditório social bem definido. (BAKHTIN, 2006, p. 17) 

 

Isso significa que todo enunciado – como os que serão analisados aqui – é 

marcado por um posicionamento ideológico, dado seu aspecto social, mas ele 

não é original ou individual, e sim constituído em função de um projeto discursivo 

de um sujeito inscrito em um contexto sócio-histórico. 

Além disso, é importante enfatizar que estamos lidando com enunciados 

norteadores de uma esfera da atividade humana: a atividade docente. Sob essa 

perspectiva, analisamos o documento por seu aspecto orientador do ensino e sua 

classificação como elemento-base para a atuação do professor em sala de aula, 

pois ele foi “concebido como material instrucional para a capacitação de 

professores de língua portuguesa da Educação Básica no atendimento às 

pessoas com surdez [...]” (BRASIL, 2004a; 2004b, p. 8). 

Em seguida, partindo da concepção de que toda situação de trabalho 

pressupõe a linguagem, examinamos o material sob a perspectiva ergológica da 

atividade humana, que estuda a complexidade das situações de trabalho, 

considerando a diferença entre trabalho prescrito e trabalho real. 

Com base na análise proposta pela Ergonomia da Atividade, a Ergologia 

vai inserir novos elementos a essa diferenciação, partindo do debate entre as 

normas antecedentes e as renormalizações – conceitos denominados primeiro e 

segundo registros, respectivamente. O primeiro engloba elementos diversos, tais 

como “manuais, programas, organogramas e procedimentos”, e o segundo 

“constitui a organização viva do trabalho, a apropriação transformadora desse 

registro, do codificável” (SCHWARTZ, 1997 apud SOUZA-E-SILVA, 2002, p. 64). 

Como já assinalado, nosso objeto de análise não será o trabalho vivo do 

professor. Por isso, buscamos nos ater a uma reflexão do material como escrito 

prescritivo – fato que o inclui no primeiro registro de normas antecedentes: uma 

espécie de preceito que busca antecipar a atividade desse professor, tentando 

enquadrá-la dentro de modelos previamente estabelecidos de atuação. 

Sabemos, contudo, que a efetivação dessa atividade é algo imprevisível e 

variável, já que cada atuação docente é única. Afinal: 
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Como o trabalho não é apenas a execução das normas, mas uma 
apreensão e modificação do que foi prescrito, cada trabalhador 
regula a sua atividade de forma a lidar com as variações nas suas 
condições. Essas variações são as situações imprevistas, 
imponderáveis e que podem se situar tanto no âmbito das 
condições de produção quanto do trabalhador. (FREITAS, 2010, 
p. 72)  

 

Nosso intuito não é tratar a prescrição como algo errôneo, até porque a 

julgamos necessária a qualquer situação de trabalho, quando considerada um 

guia para toda atividade – e não uma imposição –, que se pode modificar ou 

adaptar em função das condições às quais os trabalhadores estão submetidos.  

Através do exame do documento que é objeto desta pesquisa e de sua 

relação com a diversidade de discursos outros sobre o trabalho do referido 

professor, este estudo possibilitará a recuperação de uma série de textos 

compreendidos em uma situação sócio-histórico-discursiva que a legitima. Em 

outras palavras, os sentidos que dele podemos extrair estão inevitavelmente 

relacionados aos discursos pedagógicos constituídos ao longo da história sobre a 

educação de surdos vigente no Brasil. Nossa proposta de análise se 

desenvolverá com base nesses pressupostos. 

 

 

3.2 Constituição do objeto de estudo e parâmetros de análise 

 

 A justificativa para a escolha do tema de pesquisa já foi abordada com 

detalhes na Introdução deste estudo: intrigada com uma lacuna da Graduação 

sobre a educação de surdos, cuja origem veio do resultado – para mim, apenas 

parcial – de um trabalho baseado no material objeto de análise desta dissertação, 

resolvi aprofundar-me no assunto. 

Para minuciar como se deu a constituição desse objeto, cabe ressaltar, 

primeiramente, por que motivo esta investigação se concentra no volume 2 – e 

não no volume 1 – do documento do MEC. 

Ambas as publicações são consideradas como instrucionais para a 

capacitação de professores e datam do mesmo ano – basta observar que a 

apresentação e o prefácio dos dois volumes são compostos pelo mesmo 

conteúdo (BRASIL, 2004a; 2004b). Entretanto, sua subdivisão decorre de uma 
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diferença puramente estrutural: enquanto o primeiro volume é bem teórico, o 

segundo está voltado para o que o documento denomina como “oficina temática” 

de ensino. Nos termos próprios: 

 

Nossa proposta de reflexão é formulada em duas partes: a 
primeira compreende três unidades e aborda a situação linguística 
e cultural do surdo, considerando a aquisição da linguagem em 
uma perspectiva biológica e psicossocial, situando o ensino de 
português como segunda língua para os surdos no âmbito de 
políticas de idioma e da legislação vigente da educação nacional; 
e propondo a aplicação dessas concepções na definição de 
abordagens, métodos e técnicas a serem adotados no ensino de 
português (escrito) para surdos, em face das necessidades 
colocadas pelas características de sua produção escrita. 
 
A segunda parte consiste de oficinas temáticas de projetos 
educacionais voltados para o ensino de língua portuguesa para 
surdos, em que se exemplificam algumas etapas dessa 
elaboração, em particular a revisão teórica do tema, a coleta de 
materiais ilustrativos dos temas examinados (situações reais de 
fala, imagens, desenhos e outros) e a aplicação de fundamentos 
teóricos e metodológicos, na formulação de atividades didático- 
-pedagógicas e no desenvolvimento de tecnologias educacionais. 
Partindo da simulação de situações de ensino-aprendizagem 
orientadas para alunos com nível intermediário de português, os 
projetos abordam questões de gramática e de leitura e produção 
de textos. (BRASIL, 2004a; 2004b, p. 8-9) 

 

Em outras palavras, o volume 1 aborda a situação linguística do surdo e 

tem como objetivo situar o ensino de português em sua modalidade escrita como 

L2 para esses alunos. Por isso, trata da definição das abordagens e técnicas que 

devem ser utilizadas durante esse processo de ensino. 

Já o volume 2 apresenta as oficinas e os projetos de educação voltados 

para o ensino de língua portuguesa para os surdos, mas não apenas com uma 

revisão teórica sobre o assunto como também com a elaboração de atividades 

didático-pedagógicas que lancem mão da abordagem apresentada inicialmente. 

Tais atividades, ausentes no volume 1, são fundamentais para a análise aqui 

proposta, pois representam modelos a serem seguidos pelos docentes, e nos 

interessam para identificar as diversas vozes que estão em embate no 

documento. Isso implica retomar as vozes que circulam no primeiro volume. 

Afinal, elas são novamente levantadas no segundo, a partir da proposta 

pedagógica em forma de oficinas. Por isso, a importância da relação entre ambas 

as publicações, ainda que o foco da pesquisa esteja na última. 
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Antes de dar início à análise propriamente dita do conteúdo didático 

direcionado a professores de alunos surdos, é importante destacar os elementos 

que o antecedem e aqueles em que se baseiam sua estrutura e organização, a 

começar pela equipe técnica23 que o desenvolveu. Afinal, se o material propõe 

orientar esses docentes no processo de ensino de português como segunda 

língua – que se supõe diferenciado – a pessoas com surdez, espera-se, 

minimamente, como integrantes de seu grupo organizador sujeitos atuantes na 

área, cuja experiência esteja focada na aprendizagem da modalidade escrita da 

língua portuguesa por parte do referido alunado.  

Essa equipe foi então dividida entre quatro autoras, dois consultores surdos 

de Libras e três assistentes de pesquisa, entre eles o ilustrador do documento. 

Entre as autoras do conteúdo – a maioria com Doutorado em Linguística –, a 

primeira, Heloísa Maria Moreira Lima Salles, atua com os temas Libras, aquisição 

de português como L2 e bilinguismo dos surdos, e sua formação na área se deu 

através de curso de extensão universitária. A segunda, por sua vez, Enilde 

Faulstich, possui formação complementar em Letras-Libras e criou o curso de 

Licenciatura em Português do Brasil como Segunda Língua (PBSL)24. Já a 

terceira, Orlem Lúcia Carvalho, não possui formação específica na área, mas 

realiza pesquisas a respeito do ensino de português como segunda língua. Por 

fim, a última, Ana Adelina Lopo Ramos, possui formação em letramento da língua 

portuguesa brasileira como L2.  

Quanto aos consultores surdos, ambos são professores de Libras: Gláucia 

Rosa de Souza atua na FENEIS – entidade já referenciada anteriormente – e 

Isaías Leão Machado Félix, na Associação de Pais e Amigos dos Deficientes 

Auditivos (APADA)25. Este último também é o ilustrador do material ora analisado.  

Com relação às assistentes de pesquisa, duas mestrandas em Linguística 

– Adriana Chan Viana e Sandra Patrícia de Faria do Nascimento – e uma 

                                                           
23 As informações a respeito da formação dessa equipe foram obtidas através de pesquisa de 
currículo na Plataforma Lattes e referem-se ao ano de publicação do documento (2004). 
 
24 Curso de formação de professores oferecido pela Universidade de Brasília (UnB) para o ensino 
de português do Brasil a falantes e usuários de outras línguas que não somente os surdos – tais 
como as comunidades indígenas, as estrangeiras residentes no País etc.  
 
25 Entidade sem fins lucrativos que visa atender crianças e jovens com necessidades educacionais 
especiais de audição, oferecendo acompanhamento psicossocial, psicopedagógico e 
fonoaudiológico, capacitação profissional e inclusão das pessoas com surdez no mercado de 
trabalho, além de cursos de Libras para os surdos e sua família.  
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Especialista em Língua Portuguesa – Rosana Cipriano Jacinto da Silva –, não foi 

possível encontrar informações adicionais relativas à experiência profissional das 

primeira e segunda integrantes. A terceira é formada e proficiente em Libras, com 

ênfase no ensino de português como L2 a surdos, e possui experiência na 

Educação Básica e Superior de alunos com surdez. Como é possível observar, 

todos esses componentes da equipe técnica que organizaram o conteúdo do 

documento em questão possuem algum tipo de experiência com a língua 

portuguesa e com a Libras, mas, de acordo com seus currículos na Plataforma 

Lattes, nem todos atuaram, efetivamente,  no processo de ensino e aprendizagem 

do português como segunda língua a pessoas com surdez. Como os que têm 

experiência na área, identificamos as doutoras Heloísa Maria Moreira Lima Salles 

e Enilde Faulstich, os professores Gláucia Rosa de Souza e Isaías Leão Machado 

Félix, e a especialista Rosana Cipriano Jacinto da Silva. Isso nos leva a supor que 

esses profissionais representam não apenas as vozes de professores de alunos 

surdos, de sujeitos pesquisadores do assunto e de pessoas surdas com 

proficiência em Libras e em português, mas as de um grupo que serve a uma 

instância pública cujo poder é bem maior diante de todos eles – apontamento 

analítico sobre o qual nos deteremos quando da reflexão dos textos das cartas de 

apresentação do material. 

Quando confrontamos essas vozes e a escrita do documento com os 

discursos que circulam na academia e na sociedade sobre a educação de surdos, 

a partir da visão do pesquisador, estamos produzindo conhecimento sobre o 

trabalho através de um processo dialógico, em que as reflexões do sujeito da 

pesquisa (o analista) sobre o documento em questão resultam neste gênero 

acadêmico-científico do qual faz parte a presente dissertação. É justamente o 

posicionamento do analista frente à seleção do corpus de pesquisa, à escolha dos 

critérios de avaliação dos enunciados presentes no material e a sua associação a 

determinado quadro teórico que enfatiza esse processo de construção e 

transforma o pesquisador em sujeito de sua própria pesquisa (ROCHA; 

RODRIGUES, 2010). 

Em função da extensão do documento objeto de estudo, fizemos um 

recorte para definirmos o corpus da pesquisa, levando em consideração nosso 

objetivo geral: contribuir para o conhecimento de questões referentes à educação 

de surdos presentes em documentos oficiais, a partir de uma análise linguística e 
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histórica de discursos que prescrevem a atividade docente, sob o viés teórico já 

exposto.  

Portanto, através de uma análise prévia e parcial, selecionamos/isolamos 

algumas seções fixas26 que aparecem no decorrer do material, porque as marcas 

discursivas nelas presentes se dirigem explicitamente ao professor, o que nos faz 

refletir sobre como o documento orienta a atividade docente. Nelas, buscamos 

identificar os seguintes aspectos linguísticos nos enunciados: 

 

a) marcas de prescrição (FREITAS, 2010) e de modalidade do discurso 

(NEVES, 2006; KOCH, 1993; 2002; 2009) que nos remetessem à atividade 

do professor; 

b) marcas de pessoa (BENVENISTE, 2005) que delimitassem  possíveis 

enunciadores e coenunciadores ao longo do documento; 

c) vozes discursivas (MAINGUENEAU, 2008) que circundam o material. 

 

Além disso, tentamos associar a concepção de língua suscitada nas cartas 

de apresentação do documento àquela subjacente à elaboração das atividades, 

para fins de verificação da adequabilidade entre proposta teórica e sua respectiva 

aplicação.     

Todas essas categorias linguísticas nos auxiliaram na observação das 

imagens discursivas construídas ao longo do documento, cuja procedência 

verificaremos no capítulo seguinte. 

                                                           
26 Essas seções serão expostas e analisadas no quarto capítulo desta investigação.  



 

 

 

 

 

 

 

 

4. OS SENTIDOS NAS ENTRELINHAS DE UM “MANUAL” 

 

 

Neste capítulo, analisaremos o documento objeto de estudo da pesquisa – 

Ensino de Língua Portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica 

(BRASIL, 2004b) – com ênfase na delimitação do corpus exposta anteriormente, a 

fim de refletirmos sobre os enunciados presentes no material sob a perspectiva 

teórica já descrita. 

Essa análise será feita na tentativa de responder às perguntas desta 

investigação que se constituíram em função de uma avaliação prévia do 

documento, já mencionada no capítulo precedente: como se manifestam 

discursivamente os enunciados que tematizam o ensino de português como 

segunda língua para alunos surdos? O referido conjunto de textos escritos se 

ancora na linguagem apenas para padronizar a atividade docente, antecipando as 

ações do professor em sala de aula? 

Conforme apontamos na descrição metodológica da pesquisa, o enfoque 

será dado às pistas linguísticas evidentes e aos sentidos, explícitos ou implícitos, 

que emanam das propostas de atividades expostas após cada unidade do 

documento. No entanto, outros indícios foram percebidos nas demais partes que 

compõem o material – tais como sua carta de apresentação, o prefácio e trechos 

da revisão teórica –, o que contribuiu para as considerações analíticas em 

questão.  

Por fim, demonstraremos a relação semântica existente entre os textos da 

publicação completa do MEC – dividida em dois volumes. Como a análise está 

voltada para o volume 2, cabe retomar as vozes aludidas no primeiro e apontar 

como são recuperadas no segundo. 
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Para fins de estruturação sequencial da análise aqui proposta, seguiremos 

a ordem de apresentação que aparece no sumário do documento. Dessa forma, 

analisaremos, primeiramente, as cartas de apresentação e, em seguida, as 

unidades denominadas Temas de teoria do texto e Temas de teoria gramatical, 

dentro das quais se encontram as sugestões de atividades escolares nas 

seguintes seções: 

 

Tabela 1: Descrição das seções alvo de análise 

Seções Descrição 

Texto e contexto 

Entendendo o texto como uma “prática social” e 
considerando suas condições de produção, esta 
seção traz, em cada uma de suas aparições, um 
texto-base para as atividades propostas na sequência 
do conteúdo. 

Agora é a sua vez 

Esta seção é composta pelas atividades-modelo 
relacionadas ao texto apresentado anteriormente. 
Geralmente, seus enunciados são transcritos em 
Libras e subdivididos em etapas.  

Vamos dar uma olhada! 

Em meio aos exercícios propostos, esta seção 
compreende uma série de exemplos – alguns 
entremeados por breves questões –, como uma 
espécie de prévia ou posterior explicação das 
atividades.  

Comentário ao professor 

Esta subseção aparece no decorrer da descrição dos 
procedimentos a serem realizados quando da 
aplicação das oficinas temáticas em sala de aula. 
Trata-se de uma “conversa” direta com o professor 
exibida dentro das seções anteriores, exceto da 
primeira. 
 
Diferente das outras seções, aqui, o texto é mais 
dialogal e há predominância do presente do 
indicativo, cujo caráter é sugestionador, e do 
imperativo, de natureza ordenatória. Seu objetivo é 
chamar a atenção do leitor para fins de adesão ao 
prescrito. 

 

Para finalizar, refletiremos sobre o projeto de aplicação da teoria exposta 

nas unidades, avaliando os enunciados da última parte do material, chamada 

Oficina geral. 
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4.1 Cartas de apresentação 

 

 Ambos os volumes da publicação disponibilizada pelo MEC expõem as 

mesmas cartas de apresentação: um breve texto de entrada – já citado no 

capítulo metodológico desta pesquisa – e o prefácio – uma descrição mais 

detalhada a respeito do conteúdo do material. Trata-se de gêneros dialogais 

típicos, cujo objetivo é persuadir e convencer o leitor a seguir com a leitura da 

obra – nesse caso, um material oficial, respaldado pela lei e destinado a 

professores de língua portuguesa para surdos. Nesse caso, predomina o modo de 

organização descritivo e verbos impessoais.  

Já no início da primeira carta, o documento se apresenta como parte do 

Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos. Como mencionamos 

anteriormente, trata-se de um projeto de capacitação de professores oferecido 

pelo poder público, cujo intuito é lhes permitir o “acesso a materiais que tratam do 

ensino da Língua Portuguesa a usuários de LIBRAS” (BRASIL, 2004a; 2004b, p. 

6). A ideia é propor, através de um todo escrito, soluções pedagógicas que 

possam ser implementadas em sala de aula, “relacionando, de fato, teoria e 

prática” (BRASIL, 2004a; 2004b, p. 6). Em outras palavras, já nessa apresentação 

primeira, fica clara a intenção do material: baseando-se em um aporte teórico 

suficientemente capaz de sustentar a “formação adequada de professores”, os 

docentes poderão aplicar no ambiente escolar tudo o que aprenderam em termos 

de conceitos sobre as especificidades do referido ensino.  

Da mesma forma, a segunda carta de apresentação – o prefácio – dá 

continuidade à explicação da intencionalidade do documento, apontando-o como 

“material instrucional”, já que seu propósito é auxiliar/instruir o docente na 

atividade de ensino da modalidade escrita da língua portuguesa – em seus 

aspectos gramaticais, de leitura e de produção textual – a alunos surdos “com 

nível intermediário de português”, a partir da “simulação de situações de ensino- 

-aprendizagem” (BRASIL, 2004a; 2004b, p. 8-9). 

Particularmente, o volume 2 o fará mediante a exposição de “oficinas 

temáticas” de projetos voltados para o ensino supracitado, nas quais haverá a 

descrição das etapas de elaboração de cada uma dessas espécies de 

“laboratórios” de exercício prático – seja a partir da “revisão teórica do tema e da 

coleta de materiais ilustrativos dos temas examinados (situações reais de fala, 
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imagens, desenhos e outros)”, seja por meio da “aplicação de fundamentos 

teóricos e metodológicos, na formulação de atividades didático-pedagógicas e no 

desenvolvimento de tecnologias educacionais” (BRASIL, 2004a; 2004b, p. 9).   

Em primeiro lugar, há uma linha muito tênue entre a aquisição de 

conhecimentos teóricos e sua aplicação prática. Não se pode esperar que todo o 

aprendizado que advém de estudos científicos seja simplesmente transposto para 

o dia a dia de sala de aula, ignorando a necessidade de adaptação ao cotidiano 

escolar, as relações instauradas nesse espaço e os saberes de que partilham 

alunos e professores, como se a atividade de ensino representasse apenas a 

transferência daquilo que se aprende em um curso de formação acadêmica para 

a labuta diária docente. Não defendemos, contudo, uma postura imediatista que 

enfatiza o distanciamento entre teoria e prática no universo de sala de aula, e sim 

ratificamos que, no processo de ensino e aprendizagem, há, na verdade, uma 

relação de revezamento constante – sempre parcial e fragmentado – entre tais 

saberes, onde um complementa o outro, e não prevalece sobre ele (FOUCAULT, 

2007).  

Conforme aponta Delamotte-Legrand (2002), a transposição de 

conhecimentos científicos a uma espécie de didática implica a reformulação 

desses discursos em espaços de troca intermediados pela linguagem, em que se 

valorizam não somente os saberes fornecidos pela ciência mas também aqueles 

advindos da experiência profissional, dos valores do trabalhador e de suas 

expectativas com relação ao trabalho. Sobre o assunto, a autora afirma: 

 

[...] os “saberes científicos” não são os únicos saberes de 
referência para os “saberes ensinados”. Existem “saberes 
especializados” de todas as naturezas e “saberes sociais” ligados 
às práticas sociais enquanto tais, que não pertencem 
necessariamente aos saberes elaborados por uma dada 
comunidade científica. (DELAMOTTE-LEGRAND, 2002, p. 130) 

 

Se a atividade do professor, por si só, é uma prática social de referência, 

seus saberes experienciais também podem – e devem – ser reconhecidos como 

objetos de ensino e, consequentemente, complementar sua atividade.  

Em segundo lugar – e justamente pelo até então exposto –, a atividade 

docente (e de qualquer trabalhador) não é algo que se pode prever, antecipar e 

padronizar através de representações da realidade (“simulações”) ou de 
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instruções escritas, sem considerar as condições de concretização dessa 

atividade, as especificidades do grupo de alunos com surdez e a formação do 

professor que lida com esse corpo discente. Afinal, cada profissional de educação 

vai se apropriar de seus conhecimentos e transformá-los em objetos de ensino e 

aprendizagem de acordo com sua “competência linguageira”, com sua 

capacidade de manter viva a relação didática, na qual se articulam diversos 

saberes em um espaço de trocas enunciativas. Por isso, como objeto de 

aprendizagem, a atividade do professor: 

 

[...] não pode ser definid[a], a priori, fora da situação mesma de 
intervenção didática, fora das transformações operadas por cada 
um dos atores em procedimentos de co-construção, como 
também de autoconstrução dos conhecimentos. (DELAMOTTE-
LEGRAND, 2002, p. 133) 

 

O próprio documento parece partilhar dessa reflexão quando se nega 

enquanto “curso de língua portuguesa para surdos”: 

 

Não se trata, portanto, de um curso de língua portuguesa para 
surdos com conteúdo e progressão fixos. Assumindo-se que os 
projetos educacionais devem estar voltados para o 
desenvolvimento de competências e habilidades no educando, 
entendemos as sugestões e propostas formuladas neste livro 
como temas para reflexão, a serem adaptadas, recriadas e 
mesmo descartadas, em face das especificidades de cada 
situação de ensino-aprendizagem, das exigências de 
contextualização e da abordagem interdisciplinar do 
conhecimento, requisitos para a aprendizagem significativa. 
(BRASIL, 2004a; 2004b, p. 9) 

 

Mas, contradizendo todos os aspectos linguísticos e semânticos 

depreendidos até o momento – além dos demais que serão expostos no decorrer 

desta análise –, observamos, aqui, uma negação polêmica, conceito proposto 

pela teoria polifônica da enunciação de Ducrot (1987). De acordo com o autor, 

não há correspondência entre enunciados afirmativos e negativos. Todo 

enunciado designado pela negação presume duas visões: uma positiva e outra 

negativa – representadas, respectivamente, pelos enunciadores E1 e E2. O locutor 

(L) que assume o posicionamento negativo recusa, necessariamente, o ponto de 

vista de E1 e concorda com E2, em uma relação de oposição. O caráter polêmico 

da negação deriva justamente dessa atitude antagônica. 
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No caso do trecho destacado, ao se negar como “curso de língua 

portuguesa para surdos”, o documento pressupõe que há textos classificados 

dessa forma ou que há quem afirme que um texto como este é um manual para 

ensino de português para surdos. Essa negação polêmica traz à tona uma série 

de enunciados que, reunidos em escritos direcionados à orientação da atividade 

docente, constituem a voz do poder público que ecoa pelas entrelinhas desses 

materiais: aquela cuja preocupação está supostamente voltada para a 

qualificação e para a formação acadêmica do profissional, para a produção de 

conhecimento, enfim, para a educação de uma forma geral, mas que 

desconsidera as condições de trabalho do professor, seus contextos de atuação, 

ou seja, sua própria percepção a respeito da atividade que realiza. 

As marcas linguísticas que ratificam essa autoridade maior apresentam-se 

na forma da primeira pessoa do plural em trechos como: 

 

É uma tentativa de reunir informações colhidas em diversas 
fontes, que generosamente se desvendaram para nós, sob a 
forma de trocas de experiências, discussões, leituras, 
experimentos [...].  
 
Nosso desejo é que essa reflexão se amplie, abrindo caminhos 
para o intercâmbio de ideias, contribuindo para sensibilizar a 
sociedade em relação às necessidades educacionais do surdo 
[...].  
 
Animadas por esses sentimentos idealistas, tão presentes na 
atitude dos educadores, apresentamos nossa contribuição, 
singela, se consideramos que se inscreve em um cenário de 
esforços de pessoas que acumulam vasta experiência no assunto 
e que tivemos a oportunidade e a alegria de conhecer [...]. 
(BRASIL, 2004a; 2004b, p. 8-10. Grifo nosso.) 

 

Como forma de representar os sujeitos organizadores do material, tratados 

como “pessoas que há pouco tempo voltaram o olhar para os surdos, em face de 

um chamado profissional” (BRASIL, 2004a; 2004b, p. 8), na figura de “professoras 

universitárias, responsáveis pela formação e capacitação dos educadores que 

vão integrar as comunidades acadêmicas [do] país” (BRASIL, 2004a; 2004b, p. 

10), essas marcas delimitam, do ponto de vista enunciativo, as condições para a 

caracterização de um enunciador institucional, cujo intuito é aproximar-se do 

coenunciador-professor, a fim de firmar com ele uma identificação e de buscar 

sua adesão a esse todo escrito. 
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O documento ainda informa que, através desse “apoio” à atividade 

docente, será possível: 

 

[...] contribui[r] para sensibilizar a sociedade em relação às 
necessidades educacionais do surdo, o que supõe respeitar sua 
situação (multi)cultural, promover o estudo científico de sua 
problemática, propor projetos e ações educacionais, desenvolver 
tecnologias que venham atender suas necessidades especiais, 
em uma perspectiva de divulgação do conhecimento e 
disponibilização democrática dos resultados alcançados. (BRASIL, 
2004a; 2004b, p. 9) 

 

Tais ações se refletem nesse “material instrucional” em forma de regras e 

procedimentos que devem ser seguidos para a execução do trabalho do 

professor. Assumindo essa classificação enquanto gênero discursivo, o 

documento passa, então, a ser analisado como uma espécie de “manual 

escolar”27 – aquele que propõe a aplicação de teorias linguísticas em exercícios 

de língua –, a partir de determinadas características composicionais, de estilo de 

linguagem próprio e das finalidades a que se propõe, além do diálogo mantido 

com outros de natureza semelhante. 

  

4.2 Temas de teoria do texto 

 

Como sequência do primeiro volume da publicação do Programa Nacional 

de Apoio à Educação dos Surdos, o segundo é organizado em duas unidades 

maiores – Temas de teoria do texto e Temas de teoria gramatical – que 

contemplam, por sua vez, espécies de subunidades, após o término das quais se 

encontram as oficinas temáticas com propostas de atividades didático- 

-pedagógicas a alunos com surdez. Por fim, há a sugestão de aplicações da 

teoria através de uma Oficina geral.  

Para iniciarmos a análise dessas atividades, tomaremos como ponto de 

partida a estrutura do sumário do volume 2 por unidade. Comecemos por aquela 
                                                           
27 Ainda que o consideremos um “manual”, por seus aspectos linguísticos e semânticos, em 
nenhum momento ao longo do documento, foi identificada qualquer manifestação explícita de que 
este deva circular como material didático pelas instituições de ensino básico de português em 
classes específicas ou em determinado período escolar. Apenas há a informação de que o 
conteúdo é destinado a professores que ministram a língua portuguesa na Educação Básica a 
alunos com surdez – como apoio a sua atuação. Inclusive, como esta investigação não se baseia 
no trabalho vivo do professor, não se pôde sequer constatar se, de fato, tais docentes conhecem 
esse material – o que seria interessante para fins de análise.  
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denominada Temas de teoria do texto, cujo planejamento se elaborou com base 

nos seguintes tópicos:  

 

Figura 1: Temas de teoria do texto – Sumário 

 

 

 

 

 

Ao longo dessa primeira parte, o documento em questão retoma a teoria 

apresentada no volume 1 como base para as propostas de exercícios 

subsequentes. Sendo assim, inicialmente, discorre-se sobre a importância da 

leitura e da produção textual no ensino de L2, sustentando-se nos pressupostos 
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da Educação Básica suscitados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

que tratam o texto como “instrumento fundamental para a aquisição de novos 

conhecimentos” bem como para a “consolidação da escrita” (BRASIL, 2004b, p. 

24). O documento do MEC reconhece que os PCNs não abarcam especificidades 

do ensino de língua portuguesa como segunda língua, mas assume a 

possibilidade de associar tais orientações ao referido universo de ensino, afinal, 

os surdos estão imersos na cultura linguística ouvinte.  

Portanto, em se tratando do aluno surdo, a aprendizagem da escrita em 

português vai depender diretamente da forma como se desenvolverá tal processo, 

o que, segundo o documento, deve-se pautar na contextualização, conforme 

aponta o trecho a seguir: 

 

Figura 2: Temas de teoria do texto – Considerações iniciais (p. 18) 
 

 
 

 

Dito de outra forma, os alunos obterão resultados positivos em termos de 

aprendizagem escrita de português caso sejam expostos a textos que simbolizem 

situações reais de seu dia a dia, ou seja, a padrões de linguagem comuns ao 

cotidiano ouvinte dentro do qual estão inseridos. A ideia subjacente a essa 

afirmação aponta para a aquisição natural da linguagem associada a estímulos 

externos, conforme assinalam os pressupostos teóricos aludidos no primeiro 

volume desta publicação: 

 

No desenvolvimento de habilidades cognitivas, o período crítico se 
manifesta quando existe interação entre estímulos externos e 
estruturas não-configuradas das células cerebrais inatas. [...] 
 
Os efeitos do período crítico são frequentemente observados na 
aquisição de segunda língua. A eles se associam as complexas 
condições em que se dá a aquisição, além de fatores 
idiossincráticos. A aquisição de uma língua oral como segunda 
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língua pela pessoa surda é, portanto, natural, mas tem 
características especiais, dadas as especificidades das condições 
de aquisição. (BRASIL, 2004a, p. 73. Grifo do autor.) 

 

Partindo da premissa de que os surdos possuem a Libras como língua 

primeira, supõe-se a internalização gradativa do português, em sua modalidade 

escrita, como resultado de um processo de articulação entre conhecimentos 

prévios originados de uma Gramática Universal e aqueles apreendidos na 

tentativa de aquisição da segunda língua para, por fim, chegar à gramática-alvo – 

no caso, a gramática da língua portuguesa. 

Como figura fundamental nesse processo, de acordo com o documento do 

MEC, o professor deve ser capaz de provocar tais estímulos, de modo que o 

aluno possa se valer de suas competências inatas e desenvolver cada vez mais 

tais habilidades cognitivas, desde que esteja imerso em um ambiente escolar no 

qual a Libras se constitua como sua língua de instrução. 

Assim sendo, observamos a relação dialógica que ambos os volumes 

mantêm entre si e com outros textos de base estruturalista e gerativista, tendo em 

vista que a discursividade destes é rememorada nas entrelinhas daqueles. Além 

disso, vozes de outros documentos de orientação educacional aparecem ao longo 

do material – como é o caso dos PCNs – como uma forma de desqualificá-lo 

enquanto autoridade máxima no assunto. Os trechos a seguir comprovam o 

exposto: 

 

Figura 3: Temas de teoria do texto – Gêneros textuais no ensino do português (p. 38) 
 

 

 

 
 

[...] 
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O enunciador se ampara na veracidade desses discursos para legitimar 

seu conteúdo e conferir credibilidade a ele – seja através de citações diretas ou 

do discurso relatado.  

Disto resulta sua natureza interdiscursiva (MAINGUENEAU, 2008): por se 

relacionar com outros discursos que circulam pela sociedade sobre a educação 

de surdos e sobre o papel do professor junto a ela, esse todo escrito engendra 

uma série de efeitos de sentido no espaço mesmo da enunciação, dirigindo-se a 

esse coenunciador – o docente – para falar sobre seu trabalho na tentativa de 

chamar sua atenção. 

Seguindo, ainda, as orientações baseadas na leitura para o ensino de 

português como L2 aos surdos, um dos objetivos que o documento se propõe a 

cumprir nessa primeira unidade é o seguinte: 

 

Figura 4: Temas de teoria do texto – Relação entre leitura em português L2 e LIBRAS (p. 20-21) 
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Nesse momento, diversas unidades lexicais dotadas de sentido 

(MAINGUENEAU, 2008) nos chamaram a atenção, a começar pela associação 

entre língua materna e língua primeira (L1), que teriam o mesmo significado, 

marcando o posicionamento do enunciador quanto à crença a respeito da 

formação linguística dos surdos. No caso dos surdos nascidos no Brasil – a 

maioria filha de pais ouvintes –, a língua dominante ou primeira língua é, de fato, 

a Libras, quando aprendida de maneira formal, em uma escola que oferece 

formação nesse idioma. Por isso, não se pode afirmar que sua língua materna 

seja essa, até porque os indivíduos com surdez, nem sempre, adquirem-na 

precocemente. Antes disso, eles podem partilhar de uma espécie de sinalização 

ou gestualização própria em seu seio familiar – como acontece com filhos de pais 

surdos não formados em Libras que dispõem de uma língua única criada para fins 

de comunicação com outros indivíduos da mesma comunidade. Geralmente, 

quando esses sujeitos são expostos à língua de sinais, não a distinguem, de 

imediato, da língua portuguesa, e a entendem como uma “representação gestual 

da língua falada”, desvalorizando o status de língua atribuído à Libras por não 

fazer parte da cultura ouvinte (LODI; HARRISON; CAMPOS, 2012, p. 13). 

Conforme observamos, o documento enfatiza a importância da Libras no 

processo de aprendizagem de português L2 – até para retomar exigências 

previstas em lei –, mas, durante essa retomada teórica, já aponta para uma visão 

idealista de ensino, segundo a qual os alunos surdos, matriculados no ensino 

regular, teriam a Libras L1. Vai-se construindo, portanto, uma imagem discursiva 

de aluno fluente em língua de sinais. 

Da mesma forma, se o professor é quem conduzirá o aluno surdo à língua 

portuguesa por meio daquele idioma, supõe-se que ele tenha conhecimento 

específico para tal ou divida o espaço de sala com algum instrutor ou intérprete de 

Libras que o auxilie a ministrar a aula a esse grupo com necessidades 

educacionais especiais. Logo, identificamos, no interior desses discursos, a 

produção de um perfil docente igualmente especialista na língua de sinais. 
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No primeiro volume do material, as referências a essa terceira figura no 

ambiente escolar aparecem somente quando há menção às determinações da lei 

em favor das garantias individuais dos surdos e de seu direito ao pleno exercício 

da cidadania, a partir da oficialização da Libras como língua própria de sua cultura 

(BRASIL, 2004a).  

No segundo volume, por sua vez, sequer são usadas as palavras 

“intérprete”, “instrutor” ou vocábulos semelhantes, o que nos leva a concluir que, 

na ausência destes, cabe ao docente a responsabilidade de dar suporte ao aluno 

surdo na realização de atividades junto aos ouvintes. Essa percepção vai de 

encontro ao estabelecido no Artigo 14, Parágrafo 2º, do Decreto nº 5.626/05 

(BRASIL, 2005)28, que diferencia ambas as funções.  

Um dos trechos que comprovam o exposto até então assinala: “É 

responsabilidade do professor desenvolver maneiras de garantir a aprendizagem 

de algumas infinitas possibilidades de (re)estruturação do texto, garantindo um 

direito inalienável do surdo: o acesso a elas” (BRASIL, 2004b, p. 36). Isso só seria 

possível se esse professor fosse bilíngue, fluente em Libras – assim como os 

alunos. Aqui, mais uma vez, identificamos a construção da imagem discursiva do 

docente especialista na área que se vai delineando no decorrer do documento.  

Quanto à formação de professores, o volume 1 apenas ratifica os 

fundamentos da legislação vigente: 

 

A formação de professores deverá desenvolver-se em ambiente 
acadêmico e institucional especializado, promovendo-se a 
investigação dos problemas dessa modalidade de educação, 
buscando-se oferecer soluções teoricamente fundamentadas e 
socialmente contextualizadas. Devem ser utilizados métodos e 
técnicas que contemplem códigos e linguagens apropriados às 
situações específicas de aprendizagem, incluindo-se, no caso de 
surdez, a capacitação em língua portuguesa e em língua de 
sinais. (BRASIL, 2004a, p. 60. Grifo do autor.) 

 

No entanto, nada se menciona quanto à formação do aluno. Dessa forma, 

cabe questionar: quem garante a capacitação desse profissional? Esse 

documento, outros cursos de extensão, a formação acadêmica universitária – 

                                                           
28 “O professor da educação básica, bilíngüe, aprovado em exame de proficiência em tradução e 
interpretação de Libras – Língua Portuguesa, pode exercer a função de tradutor e intérprete de 
Libras – Língua Portuguesa, cuja função é distinta da função de professor docente”. (BRASIL, 
2005. Grifo nosso.) 
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como indica o primeiro volume? E quem assegura a formação dos alunos na 

língua de sinais? As instituições de Ensino Fundamental, as políticas 

educacionais? As respostas a essas perguntas não se encontram no decorrer 

desse conteúdo tampouco podem ser obtidas facilmente.  

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, determinadas pela Resolução CNE/CP nº 1/02 

(BRASIL, 2002b), a organização curricular de toda Instituição de Ensino Superior 

deve promover uma formação docente que vise ao trato da diversidade e das 

especificidades de alunos com necessidades educacionais especiais – como os 

surdos, por exemplo. Todavia, conforme aponta Perse (2011) em sua pesquisa 

sobre as ementas de universidades que atendem às exigências legislativas 

quanto à educação de surdos nas grades curriculares, a disciplina de português 

como L2 ainda não é obrigatória no meio acadêmico. Logo, alcançar essa 

formação não é tão simples quanto parece.  

Veremos, a seguir, então, de que forma tais parâmetros teóricos presentes 

no primeiro volume e reavivados no segundo como caminhos para a prática 

pedagógica junto a alunos surdos são desenvolvidos nas propostas de atividades 

escolares. Cabe reforçar que, em função da extensão do material, fizemos um 

recorte para constituir o corpus da pesquisa, escolhendo os exercícios que mais 

nos chamaram a atenção por sua caracterização prescritiva. Logo, vamos analisar 

apenas dois exercícios por unidade, embora existam outros. 

Nesta primeira, não há menção à seção de exercícios/exemplificação 

intitulada Vamos dar uma olhada!. Portanto, só abordaremos aqueles presentes 

nas demais seções e subseções descritas anteriormente: Texto e contexto, Agora 

é a sua vez e Comentário ao professor. 

 

4.2.1 Exercício I 

 

Após explicações sobre produção escrita, gêneros e tipologias textuais, o 

material sugere a realização de atividades com base em um texto escrito 

precedida da interpretação de imagens, o que configura uma etapa de pré-leitura. 

Vejamos: 
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Figura 5: Temas de teoria do texto – Exercício I – Introdução (p. 46-47) 

 

 
 

De imediato, o próprio documento já assinala a maneira pela qual o 

professor poderá aplicar junto aos alunos surdos essas atividades: através da 

adoção de uma série de “procedimentos comentados” – que resultou na subseção 

Comentário ao professor –, a partir dos quais o material supõe que o docente 

saberá como agir frente ao ensino de português escrito.  

Cada um desses exercícios é dividido em etapas, pois, segundo o material, 

essa é a melhor forma de guiar a leitura produtiva do aluno surdo. Por isso, o 

educador é figura fundamental nesse processo. Nas palavras do documento:  

 

Figura 6: Temas de teoria do texto – Procedimentos sugeridos (p. 21) 
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Essas etapas são demarcadas com destaques em negrito, o que enfatiza 

seu cunho prescritivo (FREITAS, 2010): um indicativo de que o trabalho docente 

pode ser tratado como uma espécie de “ritual”, cujas regras devem ser cumpridas 

religiosamente conforme o previsto em cada passo da sequência exibida. A 

primeira etapa é apresentada da seguinte forma: 

 

Figura 7: Temas de teoria do texto – Exercício I – Primeira etapa (p. 47-48) 
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Neste trecho, identificamos, na subseção direcionada ao professor, a 

primeira marca de prescrição em modalidade deôntica (NEVES, 2006; KOCH, 

1993; 2002; 2009) – “[...] é recomendável que [...]” –, onde o educador é 

conduzido a realizar o exercício na língua de sinais. Embora seja de natureza 

sugestionadora, de certa forma, essa marca discursiva indica o desenvolvimento 

da atividade escolar no referido idioma, haja vista a caracterização anterior quanto 

à língua de instrução do surdo e a transcrição, em discurso direto, do que precisa 

ser dito em Libras: se o exercício não for mediado por ela, o aluno não o 

entenderá.  

Em outras palavras, o professor é obrigado a fazer uso desta para transpor 

a atividade à suposta “realidade” do surdo, de onde se subentende o domínio do 

idioma por parte do docente para fins de transposição de uma língua à outra, bem 

como por parte do aluno para o entendimento do conteúdo proposicional e, 

finalmente, para a concretização do exercício (que se supõe ainda não escrito). 

Essa constatação reforça os perfis de docente e discente construídos ao longo do 

material – trata-se de especialistas em Libras, no caso dos professores, e de 

formados nessa língua, com “nível intermediário de português”, no caso dos 

alunos.  

Por sua vez, os enunciados dos itens 1, 2, 3 e 4 direcionados aos 

educandos aparecem, predominantemente, sob a forma de um “você” que os 

representa – “Estabeleça a relação entre as figuras [...]”; “Teça comentários 

sobre os portadores de necessidades especiais [...]”; “[...] tente uma primeira 

leitura [...]” – e são predeterminados, ou seja, estão prontos para serem 

reproduzidos em sala de aula, tal como observamos muitas propostas de 

atividades em livros didáticos (FREITAS, 2010): basta o professor se valer da 

língua de sinais. Por isso, todos eles são traduzidos para Libras.  
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Sendo assim, o documento constrói a imagem de um docente sem 

autonomia para decidir como conduzirá questões sobre o texto não verbal no 

espaço de sala e incapaz de desempenhar suas funções sem um roteiro de aula. 

Portanto, há uma simplificação da atividade do educador: o material a reduz ao 

trabalho prescrito, às instruções descendentes relativas à realização de sua 

tarefa, enfim, ao que dele se espera diante dessa situação, desvalorizando a 

complexidade da atuação do sujeito e de suas atitudes frente à gestão da 

atividade (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010). 

No que tange ao item 4, em específico, há uma confusão quanto ao 

direcionamento aos coenunciadores: não fica claro se todo o respectivo 

enunciado dirige-se apenas ao aluno – como em “[...] tente uma primeira leitura 

(decodificação dos signos) do texto a seguir”. Em parte, este parece reportar-se, 

também, ao docente, quando se usa o imperativo em “[...] siga os procedimentos 

apresentados mais adiante para a realização de uma leitura mais detalhada”. Se é 

o profissional de educação o responsável por essa condução leitora, pela 

concretização das etapas subsequentes, podemos inferir que esse enunciado se 

dirige igualmente a ele, seguindo a modalidade deôntica do discurso (NEVES, 

2006; KOCH, 1993; 2002; 2009), impregnada de sentido de obrigatoriedade, e 

não de recomendação. Além disso, observamos, pela informação entre 

parênteses, o rompimento e, ao mesmo tempo, uma aproximação às diversas 

concepções de leitura aludidas na teoria:  

 

Figura 8: Temas de teoria do texto – Conceito de leitura (p. 19-20) 
 

 
 

[...] 
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No caso do item descrito anteriormente, ler é, pois, sinônimo de decodificar 

os signos da língua, o que vai de encontro a algumas visões presentes na teoria 

transcritas na figura 8 – como, por exemplo, a de que “a leitura é um processo de 

interpretação que um sujeito faz do seu universo sócio-histórico-cultural” ou a de 

que “a leitura de mundo precede a leitura da palavra”. 

Embora, nesta primeira etapa, haja alguma tentativa de vincular o ensino 

da língua portuguesa ao conhecimento de mundo dos alunos e a suas 

necessidades educacionais especiais – como demonstra a abordagem dos temas 

tratados no item 3, quando da menção ao “direito constitucional” dos surdos –, 

não se pode pressupor que eles saberão responder a todas as perguntas em 

Libras ou, ainda, que estão familiarizados com o assunto antes mesmo de 

discutirem sobre o tema com o professor ou os colegas de turma. Essa parece ser 

apenas uma forma de enfatizar que os exercícios congregam, em certa medida, 

assuntos do universo da comunidade surda, mas, na verdade, presume-se uma 

série de conhecimentos não garantidos, o que é normal em livros e materiais 

didáticos.  

Não podemos deixar de ressaltar que o exercício é mediado por uma 

leitura prévia de imagens a partir do uso da Libras, sugerindo a adesão aos 

pressupostos legislativos e ao enfoque dado à educação de surdos por 

documentos referenciadores do ensino, por intermédio de sua língua oficial, de 

caráter espaço-visual. Entretanto, na sequência desta análise, observaremos que 

a língua de sinais é mero instrumento de apoio à condução da aprendizagem do 

português escrito, à “decodificação dos signos” dos textos, tal como aponta o já 

referido item 4. 
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As etapas seguintes referentes a este exercício comprovam toda a reflexão 

anterior. Comecemos apresentando o texto-base para as questões que se 

seguem, presente na seção Texto e contexto:  

 

Figura 9: Temas de teoria do texto – Exercício I – Texto-base (p. 48-49) 
 

 

 
 

 

 
 



80 

 

 

 
 

 

De certa forma, essa primeira aparição textual contradiz a afirmação 

anterior quanto à condução da leitura junto aos surdos, que deveria partir, 

segundo o próprio material, de “[...] textos mais simples aos mais complexos, 

simplificando-se apenas no início, para evitar o reducionismo” (BRASIL, 2004b, p. 

45). Ademais, desconsidera-se o pressuposto de que muitos alunos com tal 

necessidade educacional especial são matriculados em classes regulares, 

assegurando-se o respeito à política da educação inclusiva, sem sequer dispor de 

qualquer conhecimento mínimo de português ou de Libras para, ao menos, 

compreender o texto com o auxílio do educador, cuja formação específica seja 

capaz de apoiar, de fato, essa aprendizagem. 

A partir desse momento, firmamos os perfis de professor e de aluno que o 

documento sustenta em seu quadro de enunciabilidade, aqueles sobre os quais já 

discutimos e que serão mais bem delineados adiante. 

 Vejamos como se constitui a sequência da atividade didático-pedagógica, 

proposta na seção Agora é a sua vez, para exercitar a leitura do texto 

apresentado anteriormente. Ao que tudo indica, mais uma vez assumindo 

características próprias dos livros didáticos, trata-se de enunciados a serem 

administrados pelo educador durante a aula: 

 

Figura 10: Temas de teoria do texto – Exercício I – Segunda etapa (p. 50-51) 
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Como é possível observar, novamente, todos os comandos das questões 

são previamente estabelecidos e destinados ao educando. Nesse caso, a 

interpelação do coenunciador-aluno manifesta-se através do uso do infinitivo, sem 

marcas de pessoa, em todos os itens: 1 – “Estabelecer, de alguma forma, a 

relação entre [...]”; 2 – “Identificar o título e o subtítulo [...]”; 3 – “Reconhecer e 

sublinhar as palavras-chave [...]”; e 4 – “Sublinhar palavras desconhecidas: 

atentar para o contexto ou consultar o dicionário”. Esse recurso linguístico 

confere certo distanciamento entre enunciador (também não identificado 

explicitamente) e coenunciador-aluno, como uma maneira de suprimir a “voz” 

deste último. 
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Embora se dirijam ao aluno, inferimos, conforme já exposto, que tais 

enunciados devem ser reproduzidos pelo professor no espaço de sala de aula – 

manifestação típica de um discurso didático de orientação docente. Nesta seção, 

por sinal, as recomendações ao educador ganham diversos matizes pautados nas 

modalidades do discurso (NEVES, 2006; KOCH, 1993; 2002; 2009). No item 1, 

por exemplo, há marcas de natureza epistêmica, quando se indica, na subseção 

Comentário ao professor, a crença do enunciador quanto à possibilidade de 

resposta dos alunos em: “É provável que muitas conjecturas sejam apresentadas 

pelos alunos”. Há, portanto, um “engajamento do locutor com relação a seu 

enunciado” (KOCH, 2009, p. 136), determinando certo grau de certeza quanto aos 

fatos nele declarados para fins de adesão do leitor ao prescrito.  

Por conseguinte, observamos, também, uma expressão de valor injuntivo 

que nos remete à modalidade deôntica (NEVES, 2006; KOCH, 1993; 2002; 2009) 

e a seu aspecto imperativo – “[...] cabe ao professor a tarefa de aproveitar as 

informações [...]” –, a partir da qual podemos extrair as seguintes prescrições: “[...] 

[aproveite] as informações relacionadas ao texto que está sendo introduzido, 

[conduza] adequadamente a leitura para o que está sendo tratado”.  

Por fim, é interessante notar como o referido fragmento sintetiza sua 

“orientação” por meio da conclusão proposicional de eixo alético (NEVES, 2006; 

KOCH, 1993; 2002; 2009), revestido de verdade: “Esse procedimento possibilita o 

trabalho com inferências”. Trata-se de uma explicação da instrução, conforme 

sinaliza Freitas (2010) em sua pesquisa sobre cursos livres de espanhol. 

Igualmente, aqui, para atrair a atenção do coenunciador-professor bem como sua 

aceitabilidade à prescrição, o documento aponta as consequências positivas da 

implementação adequada desta etapa do exercício.  

Já no item 2, para evitar a caracterização prescritiva desses enunciados, 

oculta-se o teor de injunção através do uso da forma verbal no infinitivo – “[...] 

testar se o subtítulo [...] esclarece a idéia de que [...]” –, mas podemos, 

simplesmente, atribuir a esta o sentido ordenador, afinal, todas as fases de 

emprego da questão estão ali estabelecidas para o docente instaurar em aula 

seguidas de seu resultado de sucesso: “Com este procedimento, o professor leva 

o aluno a compreender [...]”. Semelhante a outros momentos, aqui, o enunciador 

dirige-se a seus coenunciadores através da marca de não pessoa “ele” 

(BENVENISTE, 2005), a fim de apagar suas “vozes” frente ao ensino. 
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Apesar de não haver instrução ao educador, no item 3, identificamos, no 

próprio enunciado supostamente orientado apenas para o aluno, o 

direcionamento implícito àquele sujeito, simbolizado pelas respostas prontas 

presentes no exercício – até porque pareceria ilógico solicitar algo ao educando e, 

no espaço mesmo dessa solicitação, indicar-lhe a resolução da questão. Logo, o 

enunciado deste item estaria dirigido a ambos os coenunciadores – professor e 

aluno –, ainda que de maneira não explícita. 

Finalmente, no item 4, as recomendações possuem valor opinativo – “[...] 

sugere-se que [...] o professor apresente figuras [...]” – bem como optativo – 

“Trabalhar, se for do interesse [...]” –, contudo, produzem efeito diverso, 

remetendo-nos à obrigatoriedade. Se o vocabulário e os temas a serem 

trabalhados juntos aos alunos estão bem definidos, o professor não precisa 

exercer sua autonomia em termos de condução do processo de ensino e 

aprendizagem dos surdos tampouco pensar em estratégias para promover a 

“leitura produtiva” do texto, mas simplesmente aplicar tais regras verbalizadas 

nesse todo escrito, o que reduz a riqueza inerente a toda atividade humana – 

como a atividade docente, por exemplo (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010). 

Além de toda essa reflexão, verificamos que, apenas no item 1, a Libras é 

usada para transcrever as perguntas a serem direcionadas ao corpo discente. A 

partir dessa observação, emergem várias interpretações.  

A primeira implica afirmar que, neste momento do exercício, o professor só 

precisa se valer da língua de sinais no primeiro fragmento, mediado pela troca 

informal com o aluno. Os demais itens teriam como resultado movimentos 

diversos – como o ato de “sublinhar palavras”, por exemplo. Logo, não 

precisariam ser transcritos: os alunos leriam os enunciados, os compreenderiam e 

exercitariam o solicitado, sem o auxílio docente.  

A segunda consiste em supor que o professor precisa de um modelo de 

transcrição de uma língua à outra para ativar seus conhecimentos prévios quanto 

à Libras, que estariam “adormecidos” por algum motivo. Prova disso é a nota ao 

pé da página, que indica ao profissional de educação o significado de um sinal do 

idioma, como se ele precisasse dessa explicação para entender o registro gráfico 

da língua. Conforme aponta Freitas (2010, p. 231) em sua pesquisa sobre cursos 

livres de espanhol, “dialogicamente, uma explicação só precisa ser dada, na 

maioria dos casos, quando se pressupõe que o coenunciador não detém aquele 
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saber”. Aqui, esses esclarecimentos colocam em discussão a natureza discursiva 

do coenunciador-docente com o qual dialoga o documento. O material fornece um 

padrão – cabe ao educador segui-lo.  

Enfim, podemos atribuir inúmeras possibilidades de sentido a essa 

transcrição isolada. O fato é que nem todas as atividades propostas no 

documento são associadas à Libras, apenas algumas delas. Essa associação, por 

sua vez, dá-se de modo que a língua de sinais seja tratada como código de 

tradução e ferramenta de suporte técnico a serviço do professor em 

favorecimento da língua-alvo: o português (FERREIRO, 1995 apud LODI; MÉLO; 

FERNANDES, 2012). Em outras palavras, toda a leitura é realizada sob o ponto 

de vista da cultura ouvinte, contradizendo a proposta de respeito à situação 

“(multi)cultural” do surdo suscitada nas cartas de apresentação do material. Nesse 

caso, silenciam-se as possíveis releituras dessa comunidade com relação ao 

tema exposto. 

Vejamos, agora, brevemente, como se constitui a terceira etapa deste 

exercício, ainda na seção Agora é a sua vez: 

 

Figura 11: Temas de teoria do texto – Exercício I – Terceira etapa (p. 51-53) 
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Neste trecho, não há direcionamento explícito ao coenunciador-professor, 

mas julgamos ser ele o responsável por impelir os alunos surdos a responderem 

as perguntas a respeito do texto transcritas para a língua de sinais – o que, 

inclusive, corrobora toda a reflexão anterior quanto à concepção de língua 

enquanto código de tradução, em que a Libras figura como língua instrumental a 

serviço do português. É como se este fosse imposto aos educandos e alvo da 

sinalização, enquanto aquela, somente artificializada.    

 Por outro lado, o coenunciador-aluno, nesse caso, é encoberto, uma vez 

mais, pelo uso do infinitivo em todos os tópicos desta etapa do exercício, que, por 

sinal, é marcado por ações de codificação e decodificação de significados da 

língua portuguesa. Essa proposta vai de encontro aos pressupostos teóricos 

aludidos no primeiro volume desta publicação do MEC, que ratifica a visão 

interacionista da linguagem como a mais apropriada para o ensino de português 

escrito a surdos (BRASIL, 2004a).  

 Para finalizar este primeiro exercício, vejamos como se organizou sua 

quarta etapa, presente na mesma seção: 

 

Figura 12: Temas de teoria do texto – Exercício I – Quarta etapa (p. 53-54) 
 

 
 



87 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 Partindo-se da premissa de que o aluno já testou o suficiente seus 

conhecimentos nas etapas anteriores, os enunciados destinados a ele, nos 

primeiro e quarto itens, induzem-no a praticar a escrita – tarefa, agora, indicada 

de forma explícita por meio do infinitivo: I – “elaborar uma frase que resuma a 

idéia geral do texto”; IV – “indicar que elementos textuais justificam a resposta 

dada”. A partir da análise desses enunciados, podemos depreender que os alunos 

surdos devem possuir conhecimentos mínimos de língua portuguesa para realizar 

tais questões. Nesses trechos, não há recomendação direta ao educador.  

 Em contrapartida, nas segunda e terceira partes, as instruções ao 

professor possuem natureza permissiva e imperativa, respectivamente, próprias 

da modalidade deôntica (NEVES, 2006; KOCH, 1993; 2002; 2009): “[...] esse 

aspecto pode ser testado a partir da escolha entre alternativas apresentadas 

pelo professor [...]”; “Levantar [levante] outras questões sobre a natureza do 

gênero [...]”. 
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 Esta etapa é desmembrada em um conjunto de itens para assinalar ao 

professor que aspectos da língua serão trabalhados, ordenadamente, em cada 

um deles com relação ao texto: I – Assunto; II – Objetivo; III – Gênero; IV – Tipo. 

Estamos diante de prescrições descendentes articuladas em série: primeiro, 

indica-se ao trabalhador a sequência do exercício, dividido em etapas. Depois, 

como cada sequência deve ser desenvolvida e, por fim, os aspectos a serem 

administrados, de forma organizada, dentro desse passo a passo. 

O documento considera, portanto, o profissional de educação como um 

reprodutor de padrões, e não como construtor de sua atividade, aquele que 

singulariza seu trabalho a cada debate de valores, a cada experiência adquirida, a 

cada renormalização do prescrito, depositando nela todo um histórico de vida. 

Essa característica própria a toda e qualquer atividade humana é apagada pelas 

referidas prescrições.  

 

4.2.2 Exercício II 

 

 Esta segunda atividade didático-pedagógica é mais curta e propõe, 

exclusivamente, a produção escrita por parte do aluno surdo. Vejamos sua base 

introdutória: 

 

Figura 13: Temas de teoria do texto – Exercício II – Introdução (p. 54) 

 
 

Se, anteriormente, identificamos que o ato de ler é sinônimo de 

reconhecimento de palavras, neste trecho, já de imediato, torna-se notória a ideia 

de que escrever consiste em uma habilidade adquirida por meio de treino 

constante – “[...] treinar o aluno na expressão escrita [...]” –, desconsiderando a 

relação dialógica dos sujeitos leitores com os textos, promulgada pelo próprio 

volume teórico: 

 

Como as teorias interacionistas concentram-se nos padrões de 
ação e de negociação encontrados em trocas conversacionais, o 
conteúdo do ensino pode ser especificado e organizado em 
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termos de padrões de trocas e interações, ou pode permanecer 
sem especificações, a ser modelado pelas inclinações dos 
aprendizes como agentes construtores da interação. (BRASIL, 
2004a, p. 103. Grifo nosso.) 

 

Veremos, a seguir, que essa atitude de construção por parte do aluno não 

integra a formulação do exercício. Pelo contrário, a atividade escolar apenas 

retoma uma série de discursos sobre a aprendizagem de L2 pelos surdos, cujo 

foco baseia-se na reprodução e reestruturação de textos até chegar ao perfeito 

adestramento dessa comunidade linguística.  

 Apesar de se tratar de um novo exercício, também segmentado em etapas, 

o texto para consulta que se enquadraria na seção Texto e contexto permanece o 

mesmo. Como já o expusemos anteriormente, não é necessário retomá-lo.  

 O início da seção Agora é a sua vez é marcado por um resumo breve da 

temática do texto “Eles são os olhos”, presente no enunciado dirigido aos alunos. 

Na sequência, o enunciador fornece informações ao professor quanto à 

implementação da questão:  

 

Figura 14: Temas de teoria do texto – Exercício II – Quatro etapas (p. 54-56) 
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Nesse caso, curiosamente, tanto educando quanto educador aparecem sob 

a forma de um “você” explícito quando se usa o imperativo no comando do 

exercício – “Escreva um parágrafo sobre [...]” – e nas instruções fragmentadas, 

novamente, em etapas: 

 

1ª) “Peça aos alunos que elabore[m] frases [...]”; 

2ª) “Apresente frases do texto desordenadas [...] e peça aos alunos que 

juntem (liguem) as frases [...]. Apresente uma lista de ‘palavras’ [...]. 

Trabalhe com um excerto do texto [...]”; 

3ª) “Após a correção de [corrija] todos os textos produzidos, selecione um 

deles [...]. Reproduza o texto no quadro de giz [...] e [...] faça a correção, 

mostrando as inadequações [...]”; 

4ª) “Solicite aos alunos cujos textos apresentem problemas que refaçam 

seu parágrafo. [...] Revise todos os textos refeitos, elogiando o esforço de 

cada um”.    
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 O professor é ordenado, por marcas de modalidade deôntica imperativas 

(NEVES, 2006; KOCH, 1993; 2002; 2009), a realizar seu trabalho de uma maneira 

condicionada, inclusive com indicações de movimentos físicos e de verbalização, 

como sugerem a terceira e a quarta etapas, respectivamente – “Reproduza o 

texto no quadro de giz [...]”; “[...] elogiando o esforço de cada um”. Aqui, fica clara 

a aproximação dos discursos de mecanização da atividade docente e sua 

associação aos modelos industriais de trabalho, em que as ações do trabalhador 

eram determinadas e manipuladas por seus superiores. O professor é orientado 

não somente a dirigir-se ao quadro no momento em que ministra sua aula, como 

também a enaltecer o aluno após a realização da atividade.  

A produção textual do aluno, por sua vez, está restrita às informações 

presentes nessas fases. Suas respostas devem levar em conta as observações 

previstas no primeiro passo bem como a lista de palavras apresentada no 

segundo, e não a interação ou a construção autônoma de sentidos, fato que 

pouco contribui para sua formação enquanto leitor e produtor de textos.   

 Concluindo a análise deste exercício, constatamos que tais enunciados 

reforçam discursos sobre a escrita estigmatizada de surdos, cujos “textos 

apresent[a]m problemas”, manifestam “inadequações” ou, ainda, são 

“desconcertantes” (BRASIL, 2004a, p. 132) se comparados à escrita culta da 

língua portuguesa. Disso resultaria a necessidade de inúmeras correções e ações 

de reescritura para fins de alcance do domínio efetivo da língua-alvo (KARNOPP, 

2012). Ainda que ambos os volumes desta publicação destaquem os equívocos 

de português cometidos pelos surdos em suas produções textuais como marcas 

de sua comunidade linguística e cultural (BRASIL, 2004a), no referido quadro de 

enunciabilidade, identificamos manifestações explícitas que comprovam tal 

estigma, como as já apontadas. 

 

4.2.3 Considerações parciais 

 

Como pudemos perceber, em cada um desses exercícios propostos nesta 

primeira unidade do documento do MEC, foram identificadas, de imediato, 

palavras-chave desse conjunto textual – como, por exemplo, “tarefa”, 

“procedimento” e “etapa” – que nos remeteram ao trabalho do professor como 

uma atividade mecânica, como se os docentes devessem seguir um passo a 
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passo para desenvolver os exercícios em sala de aula para alunos surdos. O 

valor semântico dessas unidades lexicais é o mesmo, e sua escolha marca a 

posição do enunciador nesse campo discursivo específico (MAINGUENEAU, 

2008). 

Ademais, observamos a ausência de marcas de pessoa e o uso de termos 

no infinitivo para apagar a subjetividade desse profissional bem como dos alunos, 

e apontar a natureza sugestiva do exercício, enfatizando a recusa a seu 

verdadeiro caráter de injunção (FREITAS, 2010). Contrariando esse empenho em 

camuflar as prescrições através dos recursos linguísticos supracitados, o próprio 

material se condena ao utilizar, em diversos momentos, formas verbais 

explicitamente prescritivas que aparecem no modo imperativo, cuja inferência nos 

direciona à ideia de “ordem”, “regra” de atuação. 

Cabe destacar, também, que, muitas vezes, tais marcas discursivas são 

imprecisas, deixando-nos confusos quanto ao diálogo que mantêm com os 

possíveis coenunciadores do material: o professor ou o aluno surdo. Não 

sabemos, ao certo, a quem se dirigem determinados enunciados. 

Com relação às imagens discursivas aqui delineadas, enfatizamos dois 

perfis bem claros: o de professores especialistas em Libras, mas que necessitam 

de esclarecimentos quanto à função cognitiva dos exercícios em termos de 

retorno satisfatório para a plena aquisição de português como L2; e o de alunos 

surdos igualmente fluentes na língua de sinais, que a possuem como L1, cujas 

bases lhe permitem adquirir a língua portuguesa, em sua modalidade escrita, 

mais facilmente, dado seu mediano conhecimento do idioma. 

Sendo assim, enquadramos esses discursos dentro do conceito de 

prescrições, aquelas que se apropriam da linguagem, de modo exaustivo, para 

manipular um leitor presumido no espaço mesmo da enunciação, como se 

pudessem, por natureza, circunscrever toda a dimensão única de sua atividade de 

trabalho, intervindo sobre sua ação antecipadamente.  
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4.3 Temas de teoria gramatical 

 

 Vejamos, agora, pela estrutura do sumário deste documento, como se 

organizou o planejamento  da segunda unidade, intitulada Temas de teoria 

gramatical: 

 

Figura 15: Temas de teoria gramatical – Sumário 
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Assim como na anterior, no decorrer desta parte, o segundo volume do 

material disponibilizado pelo MEC traz toda uma discussão teórica de temas 

voltados para a gramática do português que antecede as propostas de atividades. 

Mas, enquanto a primeira unidade dialoga, a todo instante, com textos diversos, 

com o discurso do outro, para legitimar seu conteúdo, esta apresenta raríssimas 

citações. Isso nos leva a concluir que o respectivo texto é de natureza, quase 

exclusivamente, autônoma, o que revela seu caráter de autoridade quanto aos 

temas expostos. Seus enunciados enquadram-se, então, dentro do eixo de 

modalidade alética (NEVES, 2006; KOCH, 1993; 2002; 2009), dado seu 

revestimento de verdade. 

Ao longo das duas primeiras subunidades – denominadas Léxico e 

vocabulário e Léxico e variação –, o conteúdo é basicamente autossuficiente, ou 

seja, através da metalinguagem, apresentam-se ao leitor todas as explicações 

supostamente necessárias quanto ao ensino da língua portuguesa escrita a 

surdos, embora, curiosamente, neste momento inicial, a Libras não seja 

mencionada. Sendo assim, abordam-se os conceitos de “lexema” e “vocábulo”, as 
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noções de “coesão” e “referência” e aspectos da variação linguística do 

português.  

Aliadas a essas, as subunidades seguintes formam um conjunto de 

estudos teóricos sobre o já aludido idioma, mas, agora, com poucas referências à 

língua de sinais. No que tange à aquisição de L2 pela comunidade surda, propõe-

-se a aprendizagem sob o ponto de vista da análise contrastiva entre as línguas, 

com base em uma possível gramática da Libras, de onde se supõe o registro 

escrito do idioma. O volume 1 também faz referência a esse sistema denominado 

signwriting ou língua escrita de sinais: 

 

Acredita-se que o signwriting é uma forma de agregar as 
tecnologias educacionais empregadas no ensino de surdos, além 
de tornar perenes e sólidas suas idéias, confirmando, reforçando e 
ampliando a 'marca surda' de pertinência no mundo e, quem sabe, 
por meio dela, a História Surda se construa e se sustente sobre a 
'voz' da maioria surda, definindo-se e estabelecendo, enfim, a 
Cultura Surda pelo próprio surdo, por ideal, por opção, por 
convicção, por SER SURDO. (BRASIL, 2004a, p. 49) 

 

Caberia questionar se os sujeitos que lidam com esse ensino bem como os 

alunos conhecem tal registro – o que permitiria a estes contribuir com sua própria 

formação – e se aqueles são capazes de entendê-lo para ministrar suas aulas sob 

a perspectiva bilíngue.  

Vejamos como essa proposta contrastiva é apresentada: 

 

Figura 16: Temas de teoria gramatical – Variação translinguística na expressão da posse (p. 143) 
 

 
[...] 
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Essa afirmação reforça a concepção inatista e modular da linguagem 

suscitada no primeiro volume desta publicação (BRASIL, 2004a) e em outros 

documentos que fazem parte dessa literatura oficial, como a Proposta curricular 

para deficientes auditivos, que baseia a aquisição de linguagem pela criança 

surda em “princípios da gramática gerativa transformacional” (BRASIL, 1979b, p. 

17), de acordo com os quais o aluno teria capacidade natural para internalizar 

padrões linguísticos, desde que fosse exposto a eles. Ressalta-se, ainda, o ano 

de publicação deste último documento citado: nesta época, a Libras ainda não 

havia sido oficializada como língua própria dos surdos e, mesmo assim, podemos 

associar a concepção de aprendizagem presente em ambos os materiais sem 

precisarmos nos remeter ao idioma, que parece figurar somente como recurso 

pedagógico para o ensino da escrita.  

No cerne da questão, fica, portanto, clara a concepção de ensino 

tradicional, voltado para o sistema da língua portuguesa, para seus aspectos 

gramaticais, lexicais e morfossintáticos. Na verdade, parece haver uma tentativa 

de encontrar correspondência entre ambas as línguas, dada a subordinação dos 

sinais à estrutura do português (KARNOPP, 2012, p. 170). Os trechos a seguir, 

presentes nas subunidades nomeadas Estrutura do sintagma nominal: português 

e LIBRAS e Semântica e sintaxe das preposições, respectivamente, comprovam o 

exposto: 

 

Figura 17: Temas de teoria gramatical – Estrutura interna do sintagma nominal em LIBRAS (p. 124) 

 
 

 

Figura 18: Temas de teoria gramatical – Sinais com equivalências compostas em português (p. 172) 
 

 
[...] 
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Aqui, podemos atribuir essa estreita analogia aos fundamentos teóricos 

presentes no primeiro volume, manifestos da seguinte forma: 

 

A tarefa de adquirir uma língua impõe o domínio dos elementos do 
léxico, os quais trazem consigo informações sintáticas, 
semânticas e fonológicas, bem como das possíveis combinações 
entre eles, o que resulta no conhecimento da boa ou má-formação 
(sintática, fonológica e semântica) de seqüências. Esses dois tipos 
de conhecimentos representam o conhecimento mental do 
sistema de regras (ou gramática) da língua. (BRASIL, 2004a, p. 
123) 

 

Em outras palavras, para que alcance certo “nível satisfatório” de 

conhecimento de português escrito, o aluno surdo precisa memorizar um “sistema 

de regras” da língua portuguesa, de modo que possa combinar seus elementos, 

adequadamente, em sequências frasais completas e dotadas de sentido. A partir 

desse breve exame, observamos a descaracterização da Libras em favor do 

português, como se este fosse superior àquela, como se o surdo precisasse 

adaptar-se à cultura ouvinte. Dessa forma, implicitamente, incorporam-se, nesse 

quadro de enunciabilidade, vozes em embate que ora valorizam a língua oficial do 

surdo, ora a diminuem em virtude da finalidade do ensino que se enfatiza, cujas 

bases nos remetem a representações ouvintistas29 do conceito de surdez e – por 

que não? – à política do oralismo.  

Longe do intuito de pormenorizar tal conceitualização, cabe, ainda que de 

forma breve, refletir sobre o propósito desse exaustivo esclarecimento quanto à 

gramática lusófona.  

A princípio, o próprio documento se classifica como “material instrucional”, 

conforme apontamos no início deste capítulo, e indica seu público-alvo: docentes 

de português da Educação Básica que ministram a referida disciplina a alunos 

surdos. A partir de seu caráter capacitador e de sua estrutura organizacional, 

esse todo escrito produz um perfil de professor não especialista em português, 

que precisa ser “realimentado” em termos de saberes teóricos, a fim de atualizar- 

                                                           
29 “[...] práticas discursivas e dispositivos pedagógicos colonialistas, em que o ser/poder/conhecer 
dos ouvintes constituem uma norma, não sempre visível, por meio da qual tudo é mediado e 
julgado. O ‘ouvintismo’, entre outros mecanismos, traduz uma pedagogia delimitada, em meio a 
outros fatores, pela onipresença da língua oficial, pela regulamentação e burocratização da língua 
de sinais, pela separação entre a escola e a comunidade surda, pela subutilização dos adultos 
surdos no contexto pedagógico e pelo amordaçamento da cultura surda na escola”. (SKLIAR; 
LUNARDI, 2000, p. 13) 
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-se e de tornar-se apto a seguir as instruções ora ditadas a ele (BAALBAKI; 

CIDRINI; RODRIGUES, 2009). 

Em contrapartida, tendo em vista a superioridade de explicações da 

gramática portuguesa em detrimento da ínfima associação à Libras, inferimos que 

esse docente não especialista em português é, porém, conhecedor da língua de 

sinais, até porque, se não o fosse, não poderia mediar diversos exercícios a partir 

desse idioma.  

Em se tratando especificamente da atividade docente, já nesse aporte 

teórico, identificamos algumas orientações de caráter prescritivo: 

 

Figura 19: Temas de teoria gramatical – Concordância no sintagma nominal (p. 122) 
 

 
 

 

Figura 20: Temas de teoria gramatical – Tempo e aspecto em LIBRAS (p. 188) 
 

 
 

 

 Antes mesmo da exposição das oficinas temáticas com projetos de 

atividades escolares, uma vez mais, utiliza-se a expressão de traço sugestionador 

“[...] é recomendável considerar [...]” e uma oração que se enquadra dentro do 

eixo de modalidade deôntica (NEVES, 2006; KOCH, 1993; 2002; 2009) – “[...] 

será necessário que o professor conheça [...]” – para aconselhar o docente a 

valer-se de determinados saberes em prol do sucesso da aprendizagem – 

garantia de êxito, aliás, antecipada pelo discurso. No primeiro caso, o fato de a 

recomendação depender do conhecimento que se espera do profissional a 

configura como dever, desvalorizando sua adjetivação primeira. O segundo caso, 

de valor imperativo, dispensa comentários: trata-se de uma ordem clara, embora 
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a referência ao educador seja feita, novamente, através da marca de não pessoa 

“ele” (BENVENISTE, 2005). 

 O primeiro trecho, por sinal, destaca a imagem discursiva de aluno surdo 

construída ao longo do material em questão e sobre a qual tanto nos referimos: a 

de que todo discente pertencente à comunidade surda que esteja matriculado ora 

no ensino regular junto a ouvintes, ora em classes especiais, é falante de Libras, 

ou seja, foi formado na língua de sinais, sua língua de cultura. A tentativa de 

valorizar, a todo instante, esse caráter oficial garantido por lei ao idioma faz parte 

das estratégias discursivas do enunciador para manter a convergência entre o 

conteúdo e o que rege a legislação. Nesse contexto, percebemos que todas 

essas formações discursivas estabelecem, de certa forma, posições políticas e 

ideológicas quanto ao ensino em questão, quanto à formação de professores bem 

como quanto à formação dos alunos, presumindo uma realidade que está longe 

de ser alcançada. 

 Vejamos, a seguir, como as referidas estratégias se fazem presentes nas 

propostas de atividades escolares.    

 

4.3.1 Exercício I 

 

 Para começar, diferente dos exercícios analisados na primeira unidade, 

aqui, não há prévias em relação aos textos, com instruções explícitas ao 

professor, mas isso não nos impediu de atentar para todos os enunciados das 

questões sob uma perspectiva discursivo-enunciativa, afinal, suas entrelinhas nos 

forneceram inúmeros implícitos que nos permitiram avaliar os efeitos de sentido 

desses processos de enunciação. 

 Para seguir um viés teórico pautado em discursos que valorizam a 

diversidade textual na educação escolar, o documento apresenta, então, gêneros 

textuais diferentes. Para este momento, o texto-base da seção Texto e contexto é 

um diálogo: 

 

 

 

 

 



100 

 

Figura 21: Temas de teoria gramatical – Exercício I – Texto-base (p. 124-125) 

 

 

 

 

De imediato, percebemos que se trata de um texto artificial, criado 

unicamente para fins didáticos. Não há, por sua vez, indicação explícita do 

direcionamento relativo ao enunciado “O diálogo deve ser dramatizado em 

LIBRAS”. Logo, podemos inferir que se trata de uma instrução ao educador, de 

eixo deôntico (NEVES, 2006; KOCH, 1993; 2002; 2009), cujo intuito é o 

entendimento do texto por parte do educando, ou mesmo de uma determinação 

dirigida aos alunos, na tentativa de manter a interação aluno-aluno em sala de 

aula – o que, de acordo com o primeiro volume, é “requisito fundamental para o 

domínio de L2” (BRASIL, 2004a, p. 107). Independente do coenunciador a quem 

se destine essa ordem, qualquer que seja este precisa dispor de conhecimentos 

avançados na língua de sinais. Assim sendo, constituem-se, nesse espaço de 

enunciação, coenunciadores-modelo (MAINGUENEAU, 2005) e desconsideram- 

-se aqueles que não possuem o referido domínio.  

 Por outro lado, essa associação do ensino à dramatização recupera 

discursos outros sobre a importância desse recurso na aprendizagem da escrita 
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pelos surdos: “[...] a dramatização será um recurso de grande valor para o 

deficiente auditivo no desenvolvimento da habilidade de se expressar por escrito, 

pois, para ele, é muito importante a concretização dos fatos que facilitam a 

compreensão” (BRASIL, 1979c, p. 40). No entanto, reduz-se a Libras a mero 

instrumento de tradução, na medida em que esta necessita de pareamento com a 

língua portuguesa, constituindo uma espécie de “português-sinalizado”, alvo de 

discussões já em documentos precedentes, como aquele intitulado Educação de 

surdos (BRASIL, 1997). Fica, aqui, evidente, então, a necessidade de 

correspondência entre ambos os idiomas e o rechaço à aproximação dialógica 

dos sujeitos surdos com o texto, a partir dos saberes construídos na e pela língua 

de sinais.  

 O uso da imagem ilustrativa de um cigarro, por sua vez – elemento 

complementar ao texto –, corrobora a ideia a partir da qual a comunidade surda 

aprende, com mais facilidade, através de experiências visuais, relacionando 

figuras à linguagem. Nesse caso, espera-se, que o aluno internalize a semântica 

textual por meio dessa combinação visoespacial entre texto e imagem, mas isso 

só seria possível em um espaço de sala ideal, pautado em uma aprendizagem 

sob a perspectiva bilíngue e mediado pela interação entre alunos e professores 

formados em Libras, o que não é o caso de todas as instituições que acolhem 

alunos surdos – especialmente no ensino regular, onde a maioria dos educandos 

ouvintes lida com o português como língua materna.  

 Na sequência, vamos avaliar como as demais seções apresentam os 

projetos de oficinas didáticas relativas a esse texto. 

 Vejamos como se organizou, primeiramente, a seção Vamos dar uma 

olhada!, elaborada a partir de exemplos: 

 

Figura 22: Temas de teoria gramatical – Exercício I – Questões-exemplo (p. 125-127) 
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Neste trecho, os exercícios do item 1 – letras “a”, “b”, “c”, “d” e “e” – 

baseiam-se em preenchimento de lacunas: basta o aluno (aludido através de um 

“você”: “Consulte o texto e complete as lacunas”) copiar trechos do diálogo 

anterior. Adiante, aparece uma série de perguntas seguidas de respostas prontas 

referentes a explicações teóricas sobre a gramática do português, as quais devem 

ser reproduzidas em sala de aula pelo professor, solidificando a imagem 

discursiva de um educador que necessita de amparo no momento da transmissão 

do conteúdo.  

    O mesmo ocorre com os exercícios subsequentes – aqueles elencados 

em tópicos. Os enunciados instrucionais posteriores a eles convertem-se em 

clichês usados pelo docente após o retorno dos alunos, na medida em que 

resultam na retenção de construções sintáticas comuns na língua portuguesa. 

 Já o item 2, isento de exercícios, apresenta um exemplo 

descontextualizado, utilizado somente para fins de interiorização de elementos 

gramaticais pelo aluno surdo. Novamente, recuperam-se, nas entrelinhas dessa 

produção enunciativa, discursos outros sobre a educação de surdos, de onde se 

subentende a interseção entre textos de mesma natureza, como o seguinte 

trecho: “À medida que a criança for adquirindo e usando esses elementos [da 

língua portuguesa] em combinações sintáticas, novos elementos vão sendo 

inseridos dentro das mesmas categorias gramaticais” (BRASIL, 1979a, p. 23-24). 

Além disso, aqui, não há nenhuma menção à Libras. Em outras palavras, a 

ênfase à gramática do português se sobrepõe às articulações com a língua de 

sinais, fazendo-nos pressupor uma imposição ao aluno surdo: como “bem 

escrever” a língua portuguesa. A resposta de sucesso está na exposição a 

estruturas já dadas e recorrentes na língua. Por isso, o educando é induzido mais 

à repetição do que à produção. 
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Nesse contexto, o professor também é um reprodutor de ações, embora os 

enunciados não apresentem marcas de prescrição evidentes relativas a ele. Seu 

valor injuntivo aparece sob a forma de roteiro: cada exercício ou exemplo deve 

seguir uma ordem específica de exposição acrescida de teoria explicativa. Assim, 

a formação e capacitação docente a que se referiram as cartas de apresentação 

do material consistem em meramente suprir o sujeito trabalhador de técnicas e de 

procedimentos reguladores de sua atividade de trabalho. 

 Após a exemplificação, propõem-se os exercícios para os alunos na seção 

intitulada Agora é a sua vez. Vejamos de que forma eles foram elaborados: 

 

Figura 23: Temas de teoria gramatical – Exercício I – Questões aplicáveis (p. 127) 

 

 
 

Nesta seção, os enunciados direcionados ao educando retomam, uma vez 

mais, a concepção de que o aluno surdo internaliza conteúdos da modalidade 

escrita da língua portuguesa mediante exercícios de cópia. Se observarmos, 

atentamente, os elementos linguísticos presentes nas letras “a”, “b” e “c”, 

perceberemos que a resposta está ali pronta para ser reproduzida mediante a 

imitação.  
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O mesmo acontece em muitos exercícios propostos no documento de uma 

forma geral: os comandos das perguntas produzem grande parte das estruturas 

sequenciais que contêm as informações a serem utilizadas para o 

desenvolvimento das respostas por parte dos alunos. Isso ocorre de tal maneira 

que, em muitos casos, a pergunta pode ser respondida não tanto pelo fato de o 

aluno surdo ter compreendido seu sentido, mas sim por haver compreendido sua 

estrutura. A margem de manobra para formular as respostas de forma mais 

pessoal é mínima, já que, precisamente, busca-se a transferência de modelos, ou 

seja, o trabalho com a estrutura sintática do português. 

 Nesse sentido, como segunda língua, a língua portuguesa é considerada 

um conjunto de regras abstratas e de estruturas ordenadas, de forma hierárquica, 

nos diferentes níveis de descrição linguística, ortográfico e morfossintático 

principalmente. A necessidade da contextualização não se entende como algo 

imprescindível nessas atividades – tal como pressupõe a teoria –, não forma parte 

implícita da mensagem. A compreensão leitora, por sua vez, proposta em teoria é 

sinônimo de localização de informações nos textos, tarefa solicitada dentro de 

uma bateria de exercícios de substituição e de padrões de repetição e 

automatização de estruturas.  

 Enfim, o processo de ensino e aprendizagem, à luz dessa abordagem, é 

entendido como a apropriação da literalidade, uma transmutação em bruto. Nesse 

caso, muitas atividades propostas utilizam os textos unicamente como pretextos 

para o ensino da língua portuguesa. 

 

4.3.2 Exercício II 

 

 Este exercício também não possui prévia introdutória. Como será possível 

observar, há apenas um único diálogo direto com o profissional docente em uma 

das seções, mas, igualmente à proposta anterior, exibem-se enunciados prontos 

para serem reproduzidos em aula. 

 Vejamos o texto-base para a realização das próximas atividades, que se 

encontra na seção Texto e contexto. Em função de sua extensão, resolvemos 

recortá-lo e apresentar apenas partes dele, até porque, perceberemos que não 

seria necessária a leitura completa para a concretização dos exercícios. 
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Figura 24: Temas de teoria gramatical – Exercício II – Texto-base (p. 188-191) 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

[...] 
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Cabe apenas ressaltar o uso repetido de imagens para ilustrar o conteúdo 

textual como uma maneira de recuperar a importância da experiência visual na 

educação de surdos. 

 Agora, apresentamos as propostas de exercícios referentes ao texto 

supracitado, começando pela seção Agora é a sua vez: 

 

Figura 25: Temas de teoria gramatical – Exercício II – Questões aplicáveis (p. 192-193) 
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Aqui, os enunciados dos itens 1, 2 e 3 dirigidos, explicitamente, ao 

coenunciador-aluno – “Leia os três primeiros [...]”; “[...] organize os verbos [...]” – 

não exigem dele a interpretação textual tampouco a mobilização de seu 

conhecimento de mundo para o entendimento dos sentidos do texto, mas se atêm 

às formas linguísticas como condição necessária e suficiente para a compreensão 

dos aspectos do léxico e do semântico da língua portuguesa. A resolução das 

questões se dará, então, por simples localização no texto. Essa proposta, assim 

como as demais, sequer apresenta objetivos. Longe de propiciar condições de 

leitura e escrita a alunos surdos, tais atividades demandam apenas a codificação 

e decodificação de signos linguísticos. Nesse caso, o professor seria o 

centralizador do conhecimento e o aluno, apenas um sujeito que executa tudo o 

que lhe é imposto. 

O que nos inquieta é imaginar: como é possível esperar que o aluno surdo, 

sem conhecimento mínimo de português, inserido em classe regular e rodeado de 

colegas ouvintes, cuja língua materna seja tal idioma, construa conhecimentos por 

meio de um exercício tipicamente voltado para a cultura dominante? Não há 

interlocução entre o que se idealiza em teoria e o que, de fato, muitos estudos 

informam quanto à verdadeira prática.  

A tentativa de resgatar o respeito a tal comunidade por meio de uma 

política de inclusão acaba transformando-se em uma espécie de pseudoaceitação 

da diferença, na qual se sustenta a ênfase a uma língua de maior valor, 

hierarquicamente superior. Prevalece, portanto, um discurso que manipula a real 

situação escolar desses educandos em favor de um único interesse: valorizar a 

cultura dominante em detrimento da cultura surda. 

O que dizer, ainda, da caracterização atribuída à atividade do professor no 

que tange a essas questões? Em virtude de sua definição antecipada e de sua 

apresentação sequencial, esse sujeito não precisaria lidar com os imprevistos de 
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sua situação de trabalho, afinal, em uma realidade idealizada, eles não existiriam. 

Ser professor consistiria, então, em cumprir a tarefa de reproduzir nos espaços de 

sala de aula esses enunciados na espera de resultados satisfatórios deles 

advindos, o que significa afirmar que a dimensão de reelaboração do trabalho não 

faz parte de seu cotidiano.  

 Para finalizar a análise deste último exercício, vejamos a constituição da 

seção Vamos dar uma olhada!: 

 

 

Figura 26: Temas de teoria gramatical – Exercício II – Exemplos (p. 193-194) 
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Observamos, aqui, a construção enunciativa dos itens 1, 2 e 3 em forma de 

esclarecimento ao docente sobre as regras do português, como se o educador 

não as conhecesse e precisasse de auxílio na condução da exemplificação junto 

a alunos surdos, conforme apontamos anteriormente. Tal qual a organização das 

seções anteriores, a Libras sequer é mencionada. 

 Neste trecho, o enunciado direcionado ao profissional de educação, na 

subseção Comentário ao professor, através da marca de não pessoa “ele” 

(BENVENISTE, 2005) – recurso em que se baseiam, também, as referências ao 

educando –, traz matizes de modalidade deôntica (NEVES, 2006; KOCH, 1993; 

2002; 2009), quando da indicação de possibilidade/permissão: “Os aprendizes 

podem fazer [...]”. Mais uma vez, identificamos uma promessa de sucesso que 
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não pode ser garantida: “As formas irregulares são aprendidas à medida que vão 

surgindo”. 

 Dessa forma, o documento antecipa toda a atuação docente, amparando- 

-se em uma conceitualização que, através da linguagem, daria conta de toda a 

complexidade que enreda tal atividade de trabalho. Não podemos deixar de 

considerar que “a linguagem desempenha um grande papel na atividade”, mas 

esta supera “o que as palavras podem dizer sobre ela” (SCHWARTZ; DURRIVE, 

2010, p. 139). Isso significa que os conceitos são necessários ao 

desenvolvimento de qualquer ação, porém, não devem ser tomados, unicamente, 

por seu caráter regulador e simplificado. Até porque cada sujeito se apropria deles 

de determinada forma, sempre peculiar, refabricando-os em situação real de 

trabalho.  

  

4.3.3 Considerações parciais 

 

De acordo com este material, o comportamento teórico que fundamenta 

uma metodologia determina a forma como esta se concretizará na prática. Tudo 

isso é observável através da análise de seus objetivos de aprendizagem, da 

avaliação do desenho de determinada tipologia de exercícios, do favorecimento e 

do desenvolvimento de estratégias de aprendizagem etc. Dessa forma, os 

recortes na demarcação e conceitualização teórica da língua portuguesa e da 

língua de sinais, expostos nas explicações que antecedem as propostas de 

atividades, afetaram, diretamente, a maneira de conceber a destreza escrita.  

Nesse caso, os resultados da análise desta segunda unidade nos 

mostraram que a língua pode ser definida como uma soma de estruturas 

oracionais. Sendo assim, em termos de didática da segunda língua, a aplicação 

da repetição mecânica e recursiva da estrutura preservada, para a generalização 

da forma e a consolidação de hábitos linguísticos, denomina a maneira como se 

planeja a aprendizagem sintática e vocabular.  

As atividades apoiam-se na sistematização do saber sobre a língua 

portuguesa e priorizam o ensino da gramática, utilizando os sinais somente como 

apoio ao tão sonhado letramento do surdo – conceito estereotipado, cujas bases 

o reduzem ao treinamento constante e gradual do aluno nas palavras 

necessárias, enfim, ao domínio da escrita, conforme rege a língua padrão, sem o 
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qual a comunidade surda não poderia se desenvolver completamente. Essas 

conjecturas retomam discursos que enfatizam a superioridade da cultura ouvinte 

e, consequentemente, a desvalorização social da Libras enquanto língua em uso, 

ignorando a diversidade de linguagens em circulação. 

A tomada de consciência da dimensão estrutural da linguagem vê-se 

restrita ao âmbito oracional. O material em questão apresenta-se, portanto, sob a 

forma de “protocolo”, como uma única maneira de dizer. Trata-se de um trabalho 

que faz com que a via de aprendizagem seja, exclusivamente, a da memorização 

em apropriação literal.  

Ao retratar a aprendizagem de L2 por surdos dessa forma, o material só 

confirma a concepção de que, em primeiro lugar, os alunos com surdez inseridos 

no ensino regular conhecem – ao menos, parcialmente – a língua de sinais e o 

português.  

Em segundo lugar, o professor, por sua vez, também é conhecedor da 

Libras, mas está limitado a realizar sua atividade conforme o que lhe é 

estabelecido, sem se valer de seu corpo-si – “entidade enigmática” característica 

de toda e qualquer atividade humana: aquela que representa os usos que o 

sujeito faz de si, de sua história, de seus valores, de elementos que escapam à 

definição em palavras, na realização de seu trabalho (SCHWARTZ; DURRIVE, 

2010). 

Formando, portanto, um conjunto de prescrições descendentes, essa 

produção enunciativa evoca coenunciadores idealizados, irreais e cala outras 

vozes que ecoam pelo referido espaço escolar, representado no decorrer do 

material.  

 

 

4.4 Oficina geral 

 

 A finalização do material baseia-se em uma breve Oficina geral, com o 

intuito de aplicar toda a teoria anteriormente desenvolvida. Vejamos:  
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Figura 27: Oficina geral – Questão-exemplo (p. 199-200) 
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A proposta parece interessante, na medida em que se espera do aluno a 

interpretação de imagens para a produção textual, conforme aponta o item 1. No 

entanto, no item 2, a instrução implícita ao professor impõe a análise, a partir de 

um exemplo de escrita surda, de aspectos gramaticais do texto elaborado pelo 

aluno, contradizendo o respeito à coerência presente nos escritos produzidos por 

eles, mencionado em trechos da teoria de ambas as publicações (BRASIL, 2004a; 

2004b). 

 Em outras palavras, não se consideram o escritor e sua identidade 

representada no texto, como esse sujeito procurou imprimir suas ideias nele, a 

partir de um idioma que não é sua língua materna, e o enfrentamento das 

restrições impostas pelas convenções gramaticais do português (KARNOPP, 

2012).  
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Simplesmente, ao propor ao educador realizar uma avaliação desse tipo, 

enfatiza-se a ideia de que a linguagem reduz-se a uma formulação abstrata de 

normas e regras, o que, de acordo com os estudos linguísticos em que nos 

baseamos, não procede. Na realidade, as contribuições da AD puseram em 

evidência que a geração de regras ou a hierarquização de estruturas, por 

exemplo, não são suficientes para exemplificar a complexidade que se observa 

em uma produção discursiva determinada.  

Desse modo, a linguagem, como realidade visível e quantificável, 

materializa-se em um conjunto de aspectos formais – os elementos linguísticos – 

cuja característica mais sobressalente é a permanente organização, requisito sem 

o qual sua função não poderia chegar ao fim. A importância desse fato é 

primordial para qualquer formulação escrita. 

Mas, longe de ser meramente um mecanismo de comunicação, através do 

qual conseguimos transmitir uma mensagem – seja ela escrita ou oral – a nossos 

interlocutores, a linguagem é um processo de interação social que compreende 

elementos extralinguísticos para além da gramaticalização ou codificação da 

língua. Em outras palavras, pensar a linguagem em uso implica considerar o 

entorno social que envolve o ato discursivo, o valor desses discursos dentro da 

sociedade e a realidade em que estão inseridos os participantes dessa troca de 

valores, de experiências, enfim, aqueles que compartilham desse diálogo. 

Dessa forma, a aprendizagem de línguas desenvolve-se dentro de um 

marco que se assemelha à realidade de seu uso. Nesse processo, o aluno integra 

seus conhecimentos enciclopédicos com aqueles que adquire através da 

exposição à segunda língua, modificando-os, associando-os, enfim, criando novos 

sentidos a sua leitura de mundo. 

Dentro desse contexto, atos como os de ler ou escrever, por exemplo, 

constituem-se menos como uma simples ação mecânica de decodificação de 

signos e mais como uma atitude de raciocínio, a partir da qual o aluno surdo, 

como sujeito ativo da aprendizagem, vale-se de saberes variados para obter 

informações sobre o texto – seja este verbal ou não verbal –, e reconstrói seu 

significado ao interpretá-lo de acordo com esquemas conceituais advindos de 

suas competências, de seu conhecimento de mundo, de seus valores culturais 

(GERALDI, 1997). 

Considerando essas reflexões, estudos sobre a realidade escolar desse 
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grupo com necessidades educacionais especiais apontam que integrar, modificar, 

associar e criar sentido são as principais posturas pretendidas para o educando 

surdo que se encontre diante de construções textuais em língua portuguesa. 

Não podemos nos esquecer, também, de que o sujeito aprendente é, antes 

de tudo, ser humano, fruto da conjunção de aspectos cognitivos, afetivos e físicos 

– fato que condiciona, de certa maneira, o processo de aprendizagem, que requer 

sua colaboração ativa. Portanto, sua participação responsável e autônoma, 

consciente ou inconsciente, com todas as suas potencialidades é essencial 

durante o período de educação formal.  

Todos esses pressupostos circundam o processo de ensino de língua 

portuguesa para a comunidade surda, mas são rechaçados nas propostas 

didático-pedagógicas apresentadas neste documento. Com base no exposto, 

findamos, assim, uma análise exaustiva que nos levaram a algumas conclusões. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: VOZES DISCURSIVAS SILENCIADAS 

 

 

Dez anos se passaram desde a publicação deste documento e muito ainda 

se discute sobre a problemática da educação de surdos no Brasil. A legislação 

instituiu a Libras como língua oficial dos surdos e, por consequência, a 

obrigatoriedade do ensino de português como L2 a essa comunidade – medidas 

que incidiram sobre a forma de ensino, o lugar da língua portuguesa e da língua 

de sinais nesse processo, as instituições educacionais, bem como sobre o papel 

do professor e do aluno. 

Enfim, novas leis foram criadas, novos materiais produzidos, outras 

políticas educacionais implementadas. Como resultado dessas ações, 

prescrevem-se orientações, livros e documentos como este que buscam 

institucionalizar o processo educativo, prevendo a atuação docente e a recepção 

discente frente a um saber acadêmico regularizado e padronizado conforme 

aquilo que deles se demanda. Entretanto, a realidade do ensino voltado para esse 

grupo com necessidades educacionais especiais está muito longe do mundo 

representado pelos discursos que emergem desse material.  

De fato, o que legitima o referido conteúdo no imaginário social dos 

profissionais docentes é seu caráter legal – fundamentado por um órgão público 

mediador da educação no Brasil – que o converte como referência para o ensino. 

Como um documento oficial sobre o ensino de língua portuguesa para surdos 

brasileiros na Educação Básica, as propostas de adequação nele suscitadas 

ganham dimensão institucional, o que implica a importância de suas 

considerações nos espaços de atuação de cada professor que ministra essa 

disciplina a alunos pertencentes a tal comunidade.  

No que diz respeito a tais propostas de atividades escolares ou, nas 

palavras do material, às “simulações de situações de ensino-aprendizagem” – 
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muitas delas transcritas em Libras –, subentende-se o domínio da língua de sinais 

tanto por parte do corpo docente quanto por parte dos alunos surdos. Além disso, 

a complexidade de seu conteúdo presume o conhecimento minimamente 

intermediário ou avançado desses jovens quanto à modalidade escrita da língua 

portuguesa. 

Dito de outra forma, sem considerar os contextos de atuação do professor 

de alunos surdos e as condições dessa comunidade frente a sua inserção no 

ensino regular, o material pressupõe uma realidade inexistente que não 

corresponde ao cotidiano de trabalho dos docentes, de cujo espaço de exercício 

de profissão fazem parte alunos com tal necessidade educacional especial.  

Afinal, não se pode garantir que toda instituição de ensino que acolha 

alunos surdos disponha de professores especializados na área, cuja formação 

tenha enfatizado o ensino de língua portuguesa como L2, tampouco que o corpo 

discente pertencente à comunidade surda seja “usuário de Libras” – isto é, 

formado na língua de sinais, empregando-a como sua L1 –, tendo sido 

precocemente instruído a utilizar o português como segunda língua. 

Por respaldar-se na lei e em uma realidade idealizada, fica claro que a 

construção linguística desses enunciados empenha-se a uma aproximação junto 

aos profissionais que lidam com alunos surdos, a fim de falar a eles sobre seu 

trabalho, indicando como devem proceder em sala de aula. Inclusive, todos os 

saberes teóricos anteriores aos exercícios – como o esclarecimento de conceitos 

de Linguística, por exemplo – argumentam-se, discursivamente, como 

fundamentais a sua prática de ensino. 

Mas, no lugar de assumir a real condição em que tais trabalhadores se 

encontram diante da especificidade do ensino em questão, esses discursos os 

silenciam para evidenciar a voz de um enunciador cujo poder é eminente no 

âmbito educacional: o governo, que trata a situação de forma simplória, como se 

todas as suas lacunas pudessem ser preenchidas por esses enunciados, por 

essas prescrições, por esse “vazio de normas” em forma de documento 

referenciador do ensino. 

Na verdade, há, aqui, uma espécie de margem de manobra para mascarar 

uma manifestação político-educacional em favor da comunidade surda: aquela 

que busca “sua afirmação social e realização pessoal”, empenhando-se em 

“construir uma sociedade multicultural e fraterna” (BRASIL, 2004a; 2004b, p. 8), 
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mas que é incapaz de ouvir sua “voz” e daqueles que o cercam – como os 

educadores e familiares, por exemplo – para conhecer sua verdadeira realidade. 

Dessa forma, observamos o silenciamento da voz do professor enquanto 

docente não capacitado adequadamente para lidar com o ensino de português 

como segunda língua a alunos surdos. As instruções – ora explícitas, ora 

implícitas – dirigidas a ele vão sendo organizadas de tal forma que apagam sua 

posição de educador e suas carências diante do ensino, negando os efeitos da 

ausência de recursos, da precária formação docente e, mais geralmente, das 

condições insatisfatórias de trabalho no âmbito escolar, para tomarem frente as 

prescrições das atividades escolares. Anula-se, assim, a atividade humana de um 

sujeito inscrito em determinado contexto histórico, social e ideológico bem como a 

situação em que esse sujeito concretiza sua atividade mediante o retrabalho, as 

renormalizações, a reconstrução de saberes.  

Com o aluno surdo, acontece o mesmo: aqueles que têm como língua 

materna uma sinalização estigmatizada como “aquém” da Libras e não possuem 

qualquer conhecimento em português escrito são desconsiderados. Por fim, o que 

dizer das entidades escolares que recebem esse alunado, mas não dispõem de 

recursos educacionais suficientes para atendê-lo? Essa voz institucional também 

é suprimida.   

No lugar das falas desses atores do processo de ensino e aprendizagem 

de surdos, estão as projeções imagéticas subjacentes aos enunciados, a partir 

das quais identificamos alguns modelos idealizados que revelam as necessidades 

da sociedade educacional em termos de elaboração de programas de ensino 

adequados à realidade em questão: 

 

a) o aluno surdo conhecedor da Libras, que, estando em um “nível 

intermediário de português”, consegue ler, interpretar sua leitura e 

produzir conteúdo escrito na língua portuguesa; 

b) o professor de alunos surdos, que, com formação especializada na 

língua de sinais, possui condições mínimas de lidar com esse tipo de 

alunado; 

c) a escola, que é capaz de adotar técnicas no “ensino de português 

(escrito) para surdos”, afinal, essa parece ser a postura comum 

assumida em espaços que contemplam essa comunidade escolar.  
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Esse jogo de imagens determina as condições de produção do discurso 

sobre a educação de surdos no Brasil, ou seja, aquilo que o professor pode/deve 

dizer em sala de aula e aquilo que o aluno surdo é capaz de realizar – ambos 

através da língua de sinais –, a partir de suas representações dentro desse 

espaço de enunciação, dentro de uma realidade “simulada” que pode surtir efeitos 

negativos na educação e na formação da identidade surda – resultado, por sinal, 

de nossa inquietude.  

Tais representações estáticas não traduzem, verdadeiramente, a 

constituição desses sujeitos discursivos, não expressam, definitivamente, quem 

são nem os conflitos por que passam para se acomodar a padrões sociais 

estabelecidos como normais. Longe disso, essas “simulações” pretendem, de 

forma única e imutável, refletir práticas sociais alheias aos surdos, negando sua 

realidade, suas possibilidades de alteridade, sua capacidade de reconhecer-se 

nesse contexto, enfim, inviabilizando a construção e a preservação de sua 

identificação com o mundo.  

Ao pretender a regulação da atividade dos profissionais da educação, o 

material em questão presume sua existência bem como a da comunidade surda, 

mas as mascara por uma espécie de discurso acadêmico, enfatizando, através 

das ausências de marcas de pessoa, a tentativa de apagar a subjetividade desses 

sujeitos e de negar a prescrição, o que implica o já referido silenciamento de suas 

vozes. 

Nesse contexto, tanto o corpo docente quanto o discente não são ouvidos, 

não têm “voz” para falar sobre seu trabalho, no caso do educador, e sobre a 

forma de acesso à língua portuguesa escrita e à Libras, no caso do aluno. A 

própria opção do dizer já é, em si, prescrita pelo lugar que ocupam no interior 

dessas formações discursivas. 

Instauram-se, então, nesse quadro de enunciação, as relações de poder 

que se caracterizam pelo controle e pela submissão do outro, a fim de disciplinar 

comportamentos, constituindo um sujeito trabalhador ideal e necessário às 

condições preestabelecidas por um sistema hierárquico superior a ele e um 

sujeito aluno capaz de adequar-se a essa realidade pré-concebida. 

Tais interpretações foram fundamentais para que pudéssemos responder 

as perguntas da pesquisa: os enunciados que circundam o material apoiam-se na 
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linguagem para antecipar a atividade docente, como uma maneira de 

regularizar/padronizar sua atuação em sala de aula, partindo de pressupostos que 

não podem ser garantidos. Ademais, concluímos, também, que essa antecipação 

mediada por discursos prescritivos atinge, em certa medida, a comunidade 

linguística sobre a qual nos referimos, no sentido de instruí-la a adotar padrões de 

uma vertente da linguagem culta, sustentada pela concepção de língua enquanto 

sistema. 

Entendemos, portanto, esses discursos como ensurdecedores das vozes 

que ecoam nos ambientes de atuação docente – do professor que desconhece a 

língua de sinais; do aluno surdo que desconhece a Libras e a língua portuguesa; 

e da entidade escolar que não dispõe de profissionais bilíngues ou de intérpretes 

de Libras que possam auxiliar o aprendizado discente –, cuja realidade é bem 

diferente daquela que se projeta neste documento oficial “orientador” da educação 

de surdos no Brasil. 

A partir dessa reflexão, justificamos o caráter atribuído a esse material, 

aquele no qual baseamos a análise desenvolvida no capítulo anterior: como uma 

espécie de manual didático, que se dirige tanto ao professor quanto ao aluno, o 

documento do MEC busca instrumentalizar a atividade docente e institucionalizar 

a educação de surdos, calando os verdadeiros sujeitos desse processo de ensino 

e aprendizagem, que tanto poderiam contribuir para o cenário vivenciado nos 

ambientes escolares. 

Esperamos, com esta pesquisa, ter contribuído com reflexões sobre uma 

discussão tão polêmica ainda nos dias de hoje, que envolve tantos sujeitos, tantos 

já-ditos, tanta história, de modo a permitir que a comunidade acadêmica conheça 

um pouco os discursos sobre a educação de surdos brasileira que ecoam pelas 

entrelinhas de documentos oficiais. 
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ANEXO A 

 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 
LEI Nº 10.436, DE 24 DE ABRIL  DE 2002. 

Regulamento  

 
Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais -
Libras e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1o É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a 

Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela 
associados. 

 
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a 

forma de comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza 
visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema lingüístico 
de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do 
Brasil. 

 
Art. 2o Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas 

concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e 
difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação 
objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. 

 
Art. 3o As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços 

públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento 
adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais 
em vigor. 

 
Art. 4o O sistema educacional federal e os sistemas educacionais 

estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos 
de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus 
níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como 
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parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, conforme 
legislação vigente. 

 
Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá 

substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. 
 
Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 24 de abril de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 

 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo Renato Souza 
 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de  25.4.2002.



 

 

 

 
 
 

 

 

ANEXO B 

 
 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 
DECRETO Nº 5.626, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005. 

 

 
Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 
2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de 
Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 
19 de dezembro de 2000. 

         
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere 

o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 10.436, 
de 24 de abril de 2002, e no art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 

 
DECRETA: 

 
CAPÍTULO I 

 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1o  Este Decreto regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, e 

o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 
 
Art. 2o  Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa surda aquela que, 

por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de 
experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua 
Brasileira de Sinais - Libras. 

 
Parágrafo único.  Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial 

ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 
freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 
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CAPÍTULO II 
 

DA INCLUSÃO DA LIBRAS COMO DISCIPLINA CURRICULAR 
 

Art. 3o  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, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, 
públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 
§ 1o  Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do 

conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de 
Pedagogia e o curso de Educação Especial são considerados cursos de formação 
de professores e profissionais da educação para o exercício do magistério. 

 
§ 2o  A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais 

cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da 
publicação deste Decreto. 
 

CAPÍTULO III 
 

DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LIBRAS E DO INSTRUTOR DE LIBRAS 
 

Art. 4o  A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais 
do ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser 
realizada em nível superior, em curso de graduação de licenciatura plena em 
Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda língua. 

 
Parágrafo único.  As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de 

formação previstos no caput. 
 
Art. 5o  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 bilíngüe. 

 
§ 1o  Admite-se como formação mínima de docentes para o ensino de 

Libras na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, a formação 
ofertada em nível médio na modalidade normal, que viabilizar a formação 
bilíngüe, referida no caput. 

 
§ 2o As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos 

no caput. 
 
Art. 6o A formação de instrutor de Libras, em nível médio, deve ser 

realizada por meio de: 
 
I - cursos de educação profissional; 
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II - cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino 
superior; e 

 
III - cursos de formação continuada promovidos por instituições 

credenciadas por secretarias de educação. 
 
§ 1o  A formação do instrutor de Libras pode ser realizada também por 

organizações da sociedade civil representativa da comunidade surda, desde que 
o certificado seja convalidado por pelo menos uma das instituições referidas nos 
incisos II e III. 

 
§ 2o As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos 

no caput. 
 
Art. 7o  Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, caso 

não haja docente com título de pós-graduação ou de graduação em Libras para o 
ensino dessa disciplina em cursos de educação superior, ela poderá ser 
ministrada por profissionais que apresentem pelo menos um dos seguintes perfis: 

 
I - professor de Libras, usuário dessa língua com curso de pós-graduação 

ou com formação superior e certificado de proficiência em Libras, obtido por meio 
de exame promovido pelo Ministério da Educação; 

 
II - instrutor de Libras, usuário dessa língua com formação de nível médio e 

com certificado obtido por meio de exame de proficiência em Libras, promovido 
pelo Ministério da Educação; 

 
III - professor ouvinte bilíngüe: Libras - Língua Portuguesa, com pós-

graduação ou formação superior e com certificado obtido por meio de exame de 
proficiência em Libras, promovido pelo Ministério da Educação. 

 
§ 1o  Nos casos previstos nos incisos I e II, as pessoas surdas terão 

prioridade para ministrar a disciplina de Libras. 
 
§ 2o  A partir de um ano da publicação deste Decreto, os sistemas e as 

instituições de ensino da educação básica e as de educação superior devem 
incluir o professor de Libras em seu quadro do magistério. 

 
Art. 8o  O exame de proficiência em Libras, referido no art. 7o, deve avaliar 

a fluência no uso, o conhecimento e a competência para o ensino dessa língua. 
 
§ 1o  O exame de proficiência em Libras deve ser promovido, anualmente, 

pelo Ministério da Educação e instituições de educação superior por ele 
credenciadas para essa finalidade. 

 
§ 2o  A certificação de proficiência em Libras habilitará o instrutor ou o 

professor para a função docente. 
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§ 3o  O exame de proficiência em Libras deve ser realizado por banca 
examinadora de amplo conhecimento em Libras, constituída por docentes surdos 
e lingüistas de instituições de educação superior. 

 
Art. 9o  A partir da publicação deste Decreto, as instituições de ensino 

médio que oferecem cursos de formação para o magistério na modalidade normal 
e as instituições de educação superior que oferecem cursos de Fonoaudiologia ou 
de formação de professores devem incluir Libras como disciplina curricular, nos 
seguintes prazos e percentuais mínimos: 

 
I -  até três anos, em vinte por cento dos cursos da instituição; 
 
II -  até cinco anos, em sessenta por cento dos cursos da instituição; 
 
III -  até sete anos, em oitenta por cento dos cursos da instituição; e 
 
IV -  dez anos, em cem por cento dos cursos da instituição. 
 
Parágrafo único.  O processo de inclusão da Libras como disciplina 

curricular deve iniciar-se nos cursos de Educação Especial, Fonoaudiologia, 
Pedagogia e Letras, ampliando-se progressivamente para as demais 
licenciaturas. 

 
Art. 10.  As instituições de educação superior devem incluir a Libras como 

objeto de ensino, pesquisa e extensão nos cursos de formação de professores 
para a educação básica, nos cursos de Fonoaudiologia e nos cursos de Tradução 
e Interpretação de Libras - Língua Portuguesa. 

 
Art. 11.  O Ministério da Educação promoverá, a partir da publicação deste 

Decreto, programas específicos para a criação de cursos de graduação: 
 
I - para formação de professores surdos e ouvintes, para a educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental, que viabilize a educação bilíngüe: 
Libras - Língua Portuguesa como segunda língua; 

 
II - de licenciatura em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua 

Portuguesa, como segunda língua para surdos; 
 
III - de formação em Tradução e Interpretação de Libras - Língua 

Portuguesa. 
 
Art. 12.  As instituições de educação superior, principalmente as que 

ofertam cursos de Educação Especial, Pedagogia e Letras, devem viabilizar 
cursos de pós-graduação para a formação de professores para o ensino de Libras 
e sua interpretação, a partir de um ano da publicação deste Decreto. 

 
Art. 13.  O ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa, como 

segunda língua para pessoas surdas, deve ser incluído como disciplina curricular 
nos cursos de formação de professores para a educação infantil e para os anos 
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iniciais do ensino fundamental, de nível médio e superior, bem como nos cursos 
de licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa. 

Parágrafo único.  O tema sobre a modalidade escrita da língua portuguesa 
para surdos deve ser incluído como conteúdo nos cursos de Fonoaudiologia. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DO USO E DA DIFUSÃO DA LIBRAS E DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA O 
 

ACESSO DAS PESSOAS SURDAS À EDUCAÇÃO 
 

Art. 14.  As instituições federais de ensino devem garantir, 
obrigatoriamente, às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à 
educação nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares 
desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a 
educação infantil até à superior. 

 
§ 1o  Para garantir o atendimento educacional especializado e o acesso 

previsto no caput, as instituições federais de ensino devem: 
 
I -  promover cursos de formação de professores para: 
 
a) o ensino e uso da Libras; 
 
b) a tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa; e 
 
c) o ensino da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas 

surdas; 
 
II - ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras 

e também da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos; 
 
III - prover as escolas com: 
 
a) professor de Libras ou instrutor de Libras; 
 
b) tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa; 
 
c) professor para o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua 

para pessoas surdas; e 
 
d) professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade 

lingüística manifestada pelos alunos surdos; 
 
IV - garantir o atendimento às necessidades educacionais especiais de 

alunos surdos, desde a educação infantil, nas salas de aula e, também, em salas 
de recursos, em turno contrário ao da escolarização; 
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V - apoiar, na comunidade escolar, o uso e a difusão de Libras entre 
professores, alunos, funcionários, direção da escola e familiares, inclusive por 
meio da oferta de cursos; 

 
VI - adotar mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de 

segunda língua, na correção das provas escritas, valorizando o aspecto 
semântico e reconhecendo a singularidade lingüística manifestada no aspecto 
formal da Língua Portuguesa; 

 
VII - desenvolver e adotar mecanismos alternativos para a avaliação de 

conhecimentos expressos em Libras, desde que devidamente registrados em 
vídeo ou em outros meios eletrônicos e tecnológicos; 

 
VIII - disponibilizar equipamentos, acesso às novas tecnologias de 

informação e comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a educação 
de alunos surdos ou com deficiência auditiva. 

 
§ 2o  O professor da educação básica, bilíngüe, aprovado em exame de 

proficiência em tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, pode 
exercer a função de tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, cuja 
função é distinta da função de professor docente. 

 
§ 3o  As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, 

estadual, municipal e do Distrito Federal buscarão implementar as medidas 
referidas neste artigo como meio de assegurar atendimento educacional 
especializado aos alunos surdos ou com deficiência auditiva. 

 
Art. 15.  Para complementar o currículo da base nacional comum, o ensino 

de Libras e o ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa, como segunda 
língua para alunos surdos, devem ser ministrados em uma perspectiva dialógica, 
funcional e instrumental, como: 

 
I - atividades ou complementação curricular específica na educação infantil 

e anos iniciais do ensino fundamental; e 
 
II - áreas de conhecimento, como disciplinas curriculares, nos anos finais 

do ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior. 
 
Art. 16.  A modalidade oral da Língua Portuguesa, na educação básica, 

deve ser ofertada aos alunos surdos ou com deficiência auditiva, 
preferencialmente em turno distinto ao da escolarização, por meio de ações 
integradas entre as áreas da saúde e da educação, resguardado o direito de 
opção da família ou do próprio aluno por essa modalidade. 

 
Parágrafo único.  A definição de espaço para o desenvolvimento da 

modalidade oral da Língua Portuguesa e a definição dos profissionais de 
Fonoaudiologia para atuação com alunos da educação básica são decompetência 
dos órgãos que possuam estas atribuições nas unidades federadas. 
 

 



139 

 

CAPÍTULO V 
 

DA FORMAÇÃO DO TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

 
Art. 17.  A formação do tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa 

deve efetivar-se por meio de curso superior de Tradução e Interpretação, com 
habilitação em Libras - Língua Portuguesa. 

 
Art. 18.  Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, a 

formação de tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, em nível médio, 
deve ser realizada por meio de: 

 
I - cursos de educação profissional; 
 
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. 

 
Art. 19.  Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, caso 

não haja pessoas com a titulação exigida para o exercício da tradução e 
interpretação de Libras - Língua Portuguesa, as instituições federais de ensino 
devem incluir, em seus quadros, profissionais com o seguinte perfil: 

 
I - profissional ouvinte, de nível superior, com competência e fluência em 

Libras para realizar a interpretação das duas línguas, de maneira simultânea e 
consecutiva, e com aprovação em exame de proficiência, promovido pelo 
Ministério da Educação, para atuação em instituições de ensino médio e de 
educação superior; 

 
II - profissional ouvinte, de nível médio, com competência e fluência em 

Libras para realizar a interpretação das duas línguas, de maneira simultânea e 
consecutiva, e com aprovação em exame de proficiência, promovido pelo 
Ministério da Educação, para atuação no ensino fundamental; 

 
III - profissional surdo, com competência para realizar a interpretação de 

línguas de sinais de outros países para a Libras, para atuação em cursos e 
eventos. 

 
Parágrafo único.  As instituições privadas e as públicas dos sistemas de 

ensino federal, estadual, municipal e do Distrito Federal buscarão implementar as 
medidas referidas neste artigo como meio de assegurar aos alunos surdos ou 
com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação. 
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Art. 20.  Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, o 
Ministério da Educação ou instituições de ensino superior por ele credenciadas 
para essa finalidade promoverão, anualmente, exame nacional de proficiência em 
tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa. 

 
Parágrafo único.  O exame de proficiência em tradução e interpretação de 

Libras - Língua Portuguesa deve ser realizado por banca examinadora de amplo 
conhecimento dessa função, constituída por docentes surdos, lingüistas e 
tradutores e intérpretes de Libras de instituições de educação superior. 

 
Art. 21.  A partir de um ano da publicação deste Decreto, as instituições 

federais de ensino da educação básica e da educação superior devem incluir, em 
seus quadros, em todos os níveis, etapas e modalidades, o tradutor e intérprete 
de Libras - Língua Portuguesa, para viabilizar o acesso à comunicação, à 
informação e à educação de alunos surdos. 

 
§ 1o O profissional a que se refere o caput atuará: 
 
I - nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino; 
 
II - nas salas de aula para viabilizar o acesso dos alunos aos 

conhecimentos e conteúdos curriculares, em todas as atividades didático-
pedagógicas; e 

 
III - no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim da instituição 

de ensino. 
 
§ 2o  As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, 

estadual, municipal e do Distrito Federal buscarão implementar as medidas 
referidas neste artigo como meio de assegurar aos alunos surdos ou com 
deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DA GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DAS PESSOAS SURDAS OU 
 

COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA 
 

Art. 22.  As  instituições federais de ensino responsáveis pela educação 
básica devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva, 
por meio da organização de: 

 
I - escolas e classes de educação bilíngüe, abertas a alunos surdos e 

ouvintes, com professores bilíngües, na educação infantil e nos anos iniciais do 
ensino fundamental; 

 
II - escolas bilíngües ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas 

a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino 
médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas do 
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conhecimento, cientes da singularidade lingüística dos alunos surdos, bem como 
com a presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua Portuguesa. 

 
§ 1o  São denominadas escolas ou classes de educação bilíngüe aquelas 

em que a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de 
instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo. 

 
§ 2o  Os alunos têm o direito à escolarização em um turno diferenciado ao 

do atendimento educacional especializado para o desenvolvimento de 
complementação curricular, com utilização de equipamentos e tecnologias de 
informação. 

 
§ 3o  As mudanças decorrentes da implementação dos incisos I e II 

implicam a formalização, pelos pais e pelos próprios alunos, de sua opção ou 
preferência pela educação sem o uso de Libras. 

 
§ 4o  O disposto no § 2o deste artigo deve ser garantido também para os 

alunos não usuários da Libras. 
 
Art. 23.  As instituições federais de ensino, de educação básica e superior, 

devem proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de 
Libras - Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, 
bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à 
informação e à educação. 

 
§ 1o  Deve ser proporcionado aos professores acesso à literatura e 

informações sobre a especificidade lingüística do aluno surdo. 
 
§ 2o  As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, 

estadual, municipal e do Distrito Federal buscarão implementar as medidas 
referidas neste artigo como meio de assegurar aos alunos surdos ou com 
deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação. 

 
Art. 24.  A programação visual dos cursos de nível médio e superior, 

preferencialmente os de formação de professores, na modalidade de educação a 
distância, deve dispor de sistemas de acesso à informação como janela com 
tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa e subtitulação por meio do 
sistema de legenda oculta, de modo a reproduzir as mensagens veiculadas às 
pessoas surdas, conforme prevê o Decreto no 5.296, de 2 de dezembro de 2004. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DA GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE DAS PESSOAS SURDAS OU 
 

COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA 
 

Art. 25.  A partir de um ano da publicação deste Decreto, o Sistema Único 
de Saúde - SUS e as empresas que detêm concessão ou permissão de serviços 
públicos de assistência à saúde, na perspectiva da inclusão plena das pessoas 
surdas ou com deficiência auditiva em todas as esferas da vida social, devem 
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garantir, prioritariamente aos alunos matriculados nas redes de ensino da 
educação básica, a atenção integral à sua saúde, nos diversos níveis de 
complexidade e especialidades médicas, efetivando: 

 
I - ações de prevenção e desenvolvimento de programas de saúde auditiva; 
 
II - tratamento clínico e atendimento especializado, respeitando as 

especificidades de cada caso; 
 
III - realização de diagnóstico, atendimento precoce e do encaminhamento 

para a área de educação; 
 
IV - seleção, adaptação e fornecimento de prótese auditiva ou aparelho de 

amplificação sonora, quando indicado; 
 
V - acompanhamento médico e fonoaudiológico e terapia fonoaudiológica; 
 
VI -  atendimento em reabilitação por equipe multiprofissional; 
 
VII - atendimento fonoaudiológico às crianças, adolescentes e jovens 

matriculados na educação básica, por meio de ações integradas com a área da 
educação, de acordo com as necessidades terapêuticas do aluno; 

 
VIII - orientações à família sobre as implicações da surdez e sobre a 

importância para a criança com perda auditiva ter, desde seu nascimento, acesso 
à Libras e à Língua Portuguesa; 

 
IX - atendimento às pessoas surdas ou com deficiência auditiva na rede de 

serviços do SUS e das empresas que detêm concessão ou permissão de serviços 
públicos de assistência à saúde, por profissionais capacitados para o uso de 
Libras ou para sua tradução e interpretação; e 

 
X - apoio à capacitação e formação de profissionais da rede de serviços do 

SUS para o uso de Libras e sua tradução e interpretação. 
 
§ 1o  O disposto neste artigo deve ser garantido também para os alunos 

surdos ou com deficiência auditiva não usuários da Libras. 
 
§ 2o  O Poder Público, os órgãos da administração pública estadual, 

municipal, do Distrito Federal e as empresas privadas que detêm autorização, 
concessão ou permissão de serviços públicos de assistência à saúde buscarão 
implementar as medidas referidas no art. 3o da Lei no 10.436, de 2002, como meio 
de assegurar, prioritariamente, aos alunos surdos ou com deficiência auditiva 
matriculados nas redes de ensino da educação básica, a atenção integral à sua 
saúde, nos diversos níveis de complexidade e especialidades médicas. 
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CAPÍTULO VIII 
 

DO PAPEL DO PODER PÚBLICO E DAS EMPRESAS QUE DETÊM 
CONCESSÃO OU PERMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO APOIO AO USO 

E DIFUSÃO DA LIBRAS 
 

Art. 26.  A partir de um ano da publicação deste Decreto, o Poder Público, 
as empresas concessionárias de serviços públicos e os órgãos da administração 
pública federal, direta e indireta devem garantir às pessoas surdas o tratamento 
diferenciado, por meio do uso e difusão de Libras e da tradução e interpretação 
de Libras - Língua Portuguesa, realizados por servidores e empregados 
capacitados para essa função, bem como o acesso às tecnologias de informação, 
conforme prevê o Decreto no 5.296, de 2004. 

 
§ 1o  As instituições de que trata o caput devem dispor de, pelo menos, 

cinco por cento de servidores, funcionários e empregados capacitados para o uso 
e interpretação da Libras. 

 
§ 2o  O Poder Público, os órgãos da administração pública estadual, 

municipal e do Distrito Federal, e as empresas privadas que detêm concessão ou 
permissão de serviços públicos buscarão implementar as medidas referidas neste 
artigo como meio de assegurar às pessoas surdas ou com deficiência auditiva o 
tratamento diferenciado, previsto no caput. 

 
Art. 27.  No âmbito da administração pública federal, direta e indireta, bem 

como das empresas que detêm concessão e permissão de serviços públicos 
federais, os serviços prestados por servidores e empregados capacitados para 
utilizar a Libras e realizar a tradução e interpretação de Libras - Língua 
Portuguesa estão sujeitos a padrões de controle de atendimento e a avaliação da 
satisfação do usuário dos serviços públicos, sob a coordenação da Secretaria de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em conformidade 
com o Decreto no 3.507, de 13 de junho de 2000. 

Parágrafo único. Caberá à administração pública no âmbito estadual, 
municipal e do Distrito Federal disciplinar, em regulamento próprio, os padrões de 
controle do atendimento e avaliação da satisfação do usuário dos serviços 
públicos, referido no caput. 
 

CAPÍTULO IX 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 28.  Os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, 
devem incluir em seus orçamentos anuais e plurianuais dotações destinadas a 
viabilizar ações previstas neste Decreto, prioritariamente as relativas à formação, 
capacitação e qualificação de professores, servidores e empregados para o uso e 
difusão da Libras e à realização da tradução e interpretação de Libras - Língua 
Portuguesa, a partir de um ano da publicação deste Decreto. 

 
Art. 29.  O Distrito Federal, os Estados e os Municípios, no âmbito de suas 

competências, definirão os instrumentos para a efetiva implantação e o controle 
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do uso e difusão de Libras e de sua tradução e interpretação, referidos nos 
dispositivos deste Decreto. 

 
Art. 30.  Os órgãos da administração pública estadual, municipal e do 

Distrito Federal, direta e indireta, viabilizarão as ações previstas neste Decreto 
com dotações específicas em seus orçamentos anuais e plurianuais, 
prioritariamente as relativas à formação, capacitação e qualificação de 
professores, servidores e empregados para o uso e difusão da Libras e à 
realização da tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, a partir de 
um ano da publicação deste Decreto. 

 
Art. 31. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 22 de dezembro de 2005; 184o da Independência e 117o da 

República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 
 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2005.



 

 

 

 

 
 

 

 

ANEXO C 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 12.319, DE 1º DE SETEMBRO DE 2010. 

Mensagem de veto  

Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete 
da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
 
Art. 1o  Esta Lei regulamenta o exercício da profissão de Tradutor e 

Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.  
 
Art. 2o  O tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação 

das 2 (duas) línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em 
tradução e interpretação da Libras e da Língua Portuguesa.  

 
Art. 3o  (VETADO) 
 
Art. 4o  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. 
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Art. 5o  Até o dia 22 de dezembro de 2015, a União, diretamente ou por 
intermédio de credenciadas, promoverá, anualmente, exame nacional de 
proficiência em Tradução e Interpretação de Libras - Língua Portuguesa.  

 
Parágrafo único.  O exame de proficiência em Tradução e Interpretação de 

Libras - Língua Portuguesa deve ser realizado por banca examinadora de amplo 
conhecimento dessa função, constituída por docentes surdos, linguistas e 
tradutores e intérpretes de Libras de instituições de educação superior.  

Art. 6o  São atribuições do tradutor e intérprete, no exercício de suas 
competências:  

 
I - efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e 

surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e 
vice-versa;  

 
II - interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as 

atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de 
ensino nos níveis fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso 
aos conteúdos curriculares;  

 
III - atuar nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino e 

nos concursos públicos;  
 
IV - atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das 

instituições de ensino e repartições públicas; e  
 
V - prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em órgãos 

administrativos ou policiais.  
 
Art. 7o  O intérprete deve exercer sua profissão com rigor técnico, zelando 

pelos valores éticos a ela inerentes, pelo respeito à pessoa humana e à cultura do 
surdo e, em especial:  

 
I - pela honestidade e discrição, protegendo o direito de sigilo da 

informação recebida;  
 
II - pela atuação livre de preconceito de origem, raça, credo religioso, 

idade, sexo ou orientação sexual ou gênero;  
 
III - pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe couber traduzir;  
 
IV - pelas postura e conduta adequadas aos ambientes que frequentar por 

causa do exercício profissional;  
 
V - pela solidariedade e consciência de que o direito de expressão é um 

direito social, independentemente da condição social e econômica daqueles que 
dele necessitem;  

 
VI - pelo conhecimento das especificidades da comunidade surda.  
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Art. 8o (VETADO) 
 
Art. 9o (VETADO) 
 
Art. 10.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Brasília,  1º  de  setembro  de 2010; 189o da Independência e 122o da 

República.  
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto 
Fernando Haddad 
Carlos Lupi 
Paulo de Tarso Vanucchi 
 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 2.9.2010. 



 

 

 

 

 
 
 

 

ANEXO D 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 7.611, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011. 

  
Dispõe sobre a educação especial, o 
atendimento educacional especializado e dá 
outras providências. 

 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere 

o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto 
no art. 208, inciso III, da Constituição, arts. 58 a 60 da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, art. 9o, § 2o, da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, art. 24 
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, aprovados por meio do Decreto Legislativo no186, de 9 de julho de 
2008, com status de emenda constitucional, e promulgados pelo Decreto 
no 6.949, de 25 de agosto de 2009, 

 
DECRETA: 
 
Art. 1o  O dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo da 

educação especial será efetivado de acordo com as seguintes diretrizes: 
 
I - garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem 

discriminação e com base na igualdade de oportunidades; 
 
II - aprendizado ao longo de toda a vida; 
 
III - não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de 

deficiência; 
 
IV - garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, asseguradas 

adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais; 
 
V - oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, 

com vistas a facilitar sua efetiva educação; 
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VI - adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em ambientes 
que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de 
inclusão plena; 

 
VII - oferta de educação especial preferencialmente na rede regular de 

ensino; e 
 
VIII - apoio técnico e financeiro pelo Poder Público às instituições privadas 

sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação 
especial. 

 
§ 1o  Para fins deste Decreto, considera-se público-alvo da educação 

especial as pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento 
e com altas habilidades ou superdotação. 

 
§ 2o  No caso dos estudantes surdos e com deficiência auditiva serão 

observadas as diretrizes e princípios dispostos no Decreto no 5.626, de 22 de 
dezembro de 2005. 

 
Art. 2o  A educação especial deve garantir os serviços de apoio 

especializado voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de 
escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

 
§ 1º  Para fins deste Decreto, os serviços de que trata o caput serão 

denominados atendimento educacional especializado, compreendido como o 
conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 
institucional e continuamente, prestado das seguintes formas: 

 
I - complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e na 
frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou 

 
II - suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou 

superdotação. 
 
§ 2o  O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta 

pedagógica da escola, envolver a participação da família para garantir pleno 
acesso e participação dos estudantes, atender às necessidades específicas das 
pessoas público-alvo da educação especial, e ser realizado em articulação com 
as demais políticas públicas. 

 
Art. 3o  São objetivos do atendimento educacional especializado: 
 
I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino 

regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as 
necessidades individuais dos estudantes; 

 
II - garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino 

regular; 
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III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 

eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e 
 
IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais 

níveis, etapas e modalidades de ensino. 
 
Art. 4o  O Poder Público estimulará o acesso ao atendimento educacional 

especializado de forma complementar ou suplementar ao ensino regular, 
assegurando a dupla matrícula nos termos do art. 9º-A do Decreto no 6.253, de 
13 de novembro de 2007. 

 
Art. 5o  A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos 

de ensino dos Estados, Municípios e Distrito Federal, e a instituições 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com a finalidade 
de ampliar a oferta do atendimento educacional especializado aos estudantes 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular. 

 
§ 1o  As instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos de que trata o caput devem ter atuação na educação especial e serem 
conveniadas com o Poder Executivo do ente federativo competente. 

 
§ 2o  O apoio técnico e financeiro de que trata o caput contemplará as 

seguintes ações: 
 
I - aprimoramento do atendimento educacional especializado já ofertado; 
 
II - implantação de salas de recursos multifuncionais; 
 
III - formação continuada de professores, inclusive para o desenvolvimento 

da educação bilíngue para estudantes surdos ou com deficiência auditiva e do 
ensino do Braile para estudantes cegos ou com baixa visão; 

 
IV - formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola 

para a educação na perspectiva da educação inclusiva, particularmente na 
aprendizagem, na participação e na criação de vínculos interpessoais; 

 
V - adequação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidade; 
 
VI - elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para a 

acessibilidade; e 
 
VII - estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de 

educação superior. 
 
§ 3o  As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de 

equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do 
atendimento educacional especializado. 
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§ 4o  A produção e a distribuição de recursos educacionais para a 
acessibilidade e aprendizagem incluem materiais didáticos e paradidáticos em 
Braille, áudio e Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, laptops com sintetizador de 
voz, softwares para comunicação alternativa e outras ajudas técnicas que 
possibilitam o acesso ao currículo. 

 
§ 5o  Os núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação 

superior visam eliminar barreiras físicas, de comunicação e de informação que 
restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico e social de estudantes 
com deficiência. 

 
Art. 6o  O Ministério da Educação disciplinará os requisitos, as condições 

de participação e os procedimentos para apresentação de demandas para apoio 
técnico e financeiro direcionado ao atendimento educacional especializado. 

 
Art. 7o  O Ministério da Educação realizará o acompanhamento e o 

monitoramento do acesso à escola por parte dos beneficiários do benefício de 
prestação continuada, em colaboração com o Ministério da Saúde, o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República. 

 
Art. 8o  O Decreto no 6.253, de 2007, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 
 

“Art. 9º-A.  Para efeito da distribuição dos recursos do FUNDEB, será 
admitida a dupla matrícula dos estudantes da educação regular da 
rede pública que recebem atendimento educacional especializado. 
 
§ 1o  A dupla matrícula implica o cômputo do estudante tanto na 
educação regular da rede pública, quanto no atendimento educacional 
especializado. 
 
§ 2o  O atendimento educacional especializado aos estudantes da 
rede pública de ensino regular poderá ser oferecido pelos sistemas 
públicos de ensino ou por instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos, com atuação exclusiva na educação 
especial, conveniadas com o Poder Executivo competente, sem 
prejuízo do disposto no art. 14.” (NR) 
 
“Art. 14.  Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos do 
FUNDEB, o cômputo das matrículas efetivadas na educação especial 
oferecida por instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 
sem fins lucrativos, com atuação exclusiva na educação especial, 
conveniadas com o Poder Executivo competente. 
 
§ 1o  Serão consideradas, para a educação especial, as matrículas na 
rede regular de ensino, em classes comuns ou em classes especiais 
de escolas regulares, e em escolas especiais ou especializadas. 
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§ 2o  O credenciamento perante o órgão competente do sistema de 
ensino, na forma do art. 10, inciso IV e parágrafo único, e art. 11, 
inciso IV, da Lei no 9.394, de 1996, depende de aprovação de projeto 
pedagógico.” (NR) 

 
Art. 9o  As despesas decorrentes da execução das disposições constantes 

deste Decreto correrão por conta das dotações próprias consignadas ao 
Ministério da Educação. 

 
Art. 10.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 11.   Fica revogado o Decreto no 6.571, de 17 de setembro de 2008. 
 
Brasília, 17 de novembro de 2011; 190o da Independência e 123o da 

República. 
 
DILMA ROUSSEFF 
Fernando Haddad 
 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.11.2011 e republicado em 
18.11.2011 - Edição extra. 



 

 

 

 

 
 
 

 

ANEXO E 

 
--------------------------- Mensagem Original ------------------------------------------------ 
Assunto: [Docentesfe] Carta aberta ao Ministro Mercadante 
De:      "reginalaghi" <reginalaghi@uol.com.br> 
Data:Dom, Junho 10, 2012 7:18pm 
Para:"docentesfe@listas.unicamp.br" <docentesfe@listas.unicamp.br> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CARTA ABERTA AO MINISTRO DA EDUCAÇÃO 
 
(Elaborada pelos sete primeiros doutores surdos brasileiros, que atuam nas 
áreas de Educação e Linguística) 
 
Exmo. Sr. Ministro da Educação, Prof. Aloízio Mercadante: 
 
Nós, surdos, militantes das causas dos nossos compatriotas surdos, apelamos a 
Vossa Excelência pelo nosso direito de escolha da educação que melhor atende 
aos surdos brasileiros que têm a Libras como primeira língua.  
 
Concordamos que “O Brasil tem que ter 100% das crianças e jovens com 
deficiência na escola”, sim, mas não concordamos que a escola regular inclusiva 
seja o único e nem o melhor espaço onde todas essas crianças e jovens 
conseguem aprender com qualidade. 
 
Afirmar que “A política de educação inclusiva permitiu um crescimento 
espetacular, de forma que os estudantes com deficiência convivem com os outros 
alunos e os outros alunos convivem com eles” nos angustia, pois queremos 
conviver com os demais cidadãos brasileiros, sim, mas queremos, acima de tudo, 
que a escola nos ensine.  
 
A educação inclusiva, grande parte das vezes, permite o convívio de todos os 
alunos entre si, mas não tem garantido o nosso aprendizado, o aprendizado dos 
surdos.  
 
As aulas não são ministradas diretamente em nossa primeira língua e a segunda 
língua é ensinada na escola numa modalidade da qual não temos acesso pleno.  
 
Por isso, dizer que “A escola de atendimento especial é um direito, sim, mas para 
ser exercido de forma complementar e não excludente” oprime o potencial que 
muitos alunos têm, mas que não é desenvolvido com as diretrizes atualmente 
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apresentadas pelo MEC para moldar as escolas inclusivas brasileiras abertas à 
matrícula de alunos surdos. 
 
Somos, até o momento, os únicos 7 (sete) Doutores Surdos Brasileiros, atuantes 
nas áreas de Educação e Linguística.  
 
Cada um de nós é docente de uma das diferentes Universidades Federais 
Brasileiras, a saber, cinco de nós atuam na Universidade Federal de Santa 
Catarina, um atua na Universidade Federal do Rio de Janeiro e um atua na 
Universidade Federal de Santa Maria. 
 
Ensinamos e desenvolvemos pesquisas na área da Linguística, da Língua 
Portuguesa, da Libras e da Educação de Surdos.  
 
Escrevemos essa carta, juntos, para dizer-lhe, respeitosamente, mas com a 
ênfase necessária à gravidade que o tema exige, que suas falas não têm 
fundamento científico ou empírico, conforme mostram nossas próprias pesquisas 
e as de um sem número de outros pesquisadores brasileiros. 
 
Várias pesquisas mostram que os surdos melhor incluídos socialmente são os 
que estudam nas Escolas Bilíngues, que têm a Língua de Sinais brasileira, sua 
língua materna, como primeira língua de convívio e instrução, possibilitando o 
desenvolvimento da competência em Língua Portuguesa escrita, como segunda 
língua para leitura, convivência social e aprendizado.  
 
Não somos somente nós que defendemos essa tese.  
 
Reforçamos que há um número relativamente grande de mestres e doutores, 
pesquisadores de diversas áreas de conhecimento, além de professores de 
ensino básico e superior, que identificam essa realidade e atuam nessa luta 
conosco.  
 
Todos os pesquisadores sérios proclamam que as ESCOLAS BILÍNGUES PARA 
SURDOS, cujas línguas de instrução e convívio são a Libras (L1) e o Português 
escrito (L2), são os melhores espaços acadêmicos para a aprendizagem e 
inclusão educacional de crianças e jovens surdos. 
 
Temos cerca de cinquenta Escolas Bilíngues no país; são ainda poucas escolas 
para atender à demanda das crianças e jovens surdos brasileiros (os Estados 
Unidos da América, por exemplo, têm cerca de cento e vinte escolas bilíngues).  
 
Dói-nos verificar que esses espaços de aquisição linguística e convivência mútua 
entre os pares falantes da língua de sinais têm sido rotulados de espaços e 
escolas “segregacionistas”.  
 
Isso não é verdade!  
 
Escola segregacionista e segregadora é a que impõe que alunos surdos e 
ouvintes estejam no mesmo espaço sem que tenham as mesmas oportunidades 
de acesso ao conhecimento.  
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O fato de os alunos surdos estudarem em Escolas Bilíngues, onde são 
considerados e aceitos como uma minoria linguística, não significa segregar. 
 
A Libras é a primeira língua da maioria dos surdos brasileiros, e não uma língua 
falada apenas por pessoas “deficientes”.  
 
Do ponto de vista da natureza humana, não nos falta nada para viver como os 
ouvintes, se tivermos a língua de sinais como acesso principal de comunicação e 
via de aprendizado.  
 
A postura segregadora não parte de nós, mas dos que não aceitam nossas 
especificidades e necessidades. 
 
Essa postura é tão inaceitável linguisticamente, antropologicamente, 
filosoficamente, quanto dizer que as línguas dependem das raças ou do clima.  
 
Insistimos, portanto, em que as escolas que oferecem um ensino bilíngue para 
crianças e jovens surdos se baseiem não na deficiência, mas na língua de sinais, 
uma língua plenamente acessível para todos os que têm a visão como principal 
via de acesso comunicativo, informacional e instrucional. 
 
Convidamos Vossa Senhoria para ver com os próprios olhos o que estamos 
falando. 
 
Gostaríamos de convidá-lo a visitar as Escolas Bilíngues para Surdos, no 
Município de São Paulo; lá existem escolas públicas recentemente estabelecidas, 
num complexo e diverso programa de inclusão escolar.  
 
Também seria muito interessante que visitasse, igualmente, escolas bilíngues 
como o Instituto Santa Terezinha e o Centro de Educação de Surdos Rio Branco.  
 
Verifique a excelência do trabalho nelas desenvolvido; verifique, também, se as 
crianças surdas estão ali “segregadas” ou se o ensino que ali recebem é apenas 
“complementar”.  
 
É preciso reconhecer, Senhor Ministro, que essas escolas não são segregadoras 
e nem oferecem apenas ensino complementar, mas favorecem um ensino efetivo 
e eficaz. 
 
Posto isso, Senhor Ministro, reiteramos as reivindicações da Comunidade Surda, 
entre as quais inclui-se o pedido de que as Escolas Bilíngues, cuja oferta 
educacional priorize a instrução em Libras e em Português escrito, sejam 
contempladas no Plano Nacional de Educação.  
 
Em favor dessa reivindicação, durante todo o último ano, milhares de surdos 
brasileiros, politizados e conscientes dos seus direitos, vêm-se mobilizando, 
participando de audiências públicas sobre o PNE e sobre outros temas de 
interesse da comunidade surda, realizadas nos diferentes estados brasileiros. 
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Realizamos seminários estaduais em defesa das Escolas Bilíngues para Surdos 
no PNE, apresentamos propostas aos parlamentares da Comissão Especial do 
Plano Nacional de Educação, visitamos a Câmara dos Deputados e o Senado e, 
ainda, mantivemos um ativo e democrático diálogo com a Ministra da Casa Civil, 
que culminou com a assinatura do Decreto Presidencial 7.611 de 17 de novembro 
de 2011. 
 
Entendemos que é assim que funciona a democracia, com a participação da 
sociedade civil, envolvida na luta de suas causas. 
 
Por isso, Excelência, estranhamos que seu discurso esteja contrário ao 
democrático processo de construção parlamentar do Plano Nacional de 
Educação, que tem contado com a legítima participação da principal entidade 
representativa das comunidades surdas brasileiras, a FENEIS, entre outras 
entidades.  
 
Vossa Senhoria, que acaba de chegar ao Ministério, precisa nos escutar, precisa 
tomar conhecimento de nossos anseios, de nossas necessidades, de nossos 
argumentos.  
 
Afinal, a política educacional para surdos não pode estar distanciada da política 
lingüística adequada aos alunos, o que não tem sido considerado no cômputo das 
ações atuais do Ministério da Educação.  
 
A esse respeito, lembramos enfaticamente que a Convenção Internacional sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência, no seu Art. 4º, inciso 3, determina que:  
 
Na elaboração e implementação de legislação e políticas para executar a 
presente Convenção e em outros processos de tomada de decisão relativos às 
pessoas com deficiência, os Estados Partes deverão estreitamente consultar e 
ativamente envolver pessoas com deficiência, inclusive crianças com deficiência, 
por intermédio de suas organizações representativas. 
 
A essa determinação, a Presidenta Dilma Rousseff deu ouvidos ao elaborar, 
assinar e publicar o Decreto 7.611/11; assim também o fez, agora, o Relator do 
Projeto de Lei do Plano Nacional de Educação, o Deputado AngeloVanhoni, 
vosso correligionário. 
 
Estranhamente, diferentemente do movimento mundial, do movimento científico e 
do movimento pedagógico, a secretaria do Ministério da Educação, SEESP, agora 
absorvida pela SECADI, que deu passos consideráveis e importantíssimos para 
os avanços da política educacional para os surdos, na primeira década do 
segundo milênio, nos últimos anos, vem alterando seu discurso, sob a defesa de 
uma política ‘inclusiva plena’, com a aplicação de outros conceitos à política de 
educação bilíngue para os surdos, alicerçada em uma posição linguística que leva 
ao enfraquecimento da língua de sinais e à desigualdade de oportunidades para 
os alunos surdos.  
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Uma política linguística para a educação de surdos precisa ser guiada por 
parâmetros científicos, não somente de uma ou outra pesquisa isolada, mas nos 
parâmetros da maioria das pesquisas que tratam da educação dos surdos. 
 
Temos uma língua própria, Senhor Ministro, precisamos de escolas que adotem 
essa língua, a língua de sinais brasileira, como primeira língua para instrução e 
para o convívio social.  
 
Por não atender a essa necessidade linguística, o fechamento de escolas e 
classes específicas para surdos não resultou em uma ampliação das matrículas 
de alunos surdos e com deficiência auditiva, mas em uma exclusão de milhares 
desses alunos do sistema educacional do país. 
 
Confirma essa informação trechos retirados da Carta-denúncia entregue aos 
Ministérios Públicos de cada estado brasileiro, em setembro passado (2011), pela 
FENEIS e pelo Movimento Surdo em Favor da Educação e Cultura Surda, e após 
a qual, a Procuradoria Geral da República instaurou inquérito civil, nos termos do 
art. 4º da Resolução nº 23/07 do CNMP, para apurar a possível falta de políticas 
públicas voltadas aos surdos falantes da Língua de Sinais Brasileira (Libras), por 
parte da Secretaria de Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da 
Educação, por meio da portaria 9 de 30 de março de 2012, publicada na seção 1 
do Diário Oficial da União nº 69, de 10 de abril de 2012. 
 
Seguem, então, os trechos mencionados, com alguns dados do próprio 
INEP/MEC, publicados em sua página na web: 
 
1. Entre 2002 e 2010, houve uma drástica e violenta diminuição do número de 
alunos surdos e com deficiência auditiva em classes e escolas que aceitam a 
Língua de Sinais brasileira, passando de 35.582 matrículas em 2002 a 18.323 
matrículas em 2010, depois de ter mantido um crescimento tendencial entre 2002 
e 2005 (em 2003, 36.242 matrículas; em 2004, 36.688 matrículas; e em 2005, 
35.647 matrículas nessas classes e escolas específicas). 
 
2. Após a regulamentação da Lei 10.436/02, pelo Decreto 5.626/05, houve um 
aumento recorde nas matrículas de jovens surdos e com deficiência auditiva na 
educação básica (somadas as matrículas tanto em escolas e classes específicas 
quanto em classes comuns da rede regular de ensino): em 2003 o número de 
alunos matriculados cresceu para 56.024; em 2004, para 62.325; em 2005, para 
67.441; e em 2006, para 72.138.  
 
Contudo, depois de 2006, quando as matrículas em escolas regulares pela 
primeira vez ultrapassaram as matrículas em classes e escolas específicas, 
começa a haver uma queda do número total de alunos surdos [e com deficiência 
auditiva] no sistema escolar como um todo.  
 
Em 2007, o número desses alunos matriculados reduziu para 63.574; em 2008, 
para 66.657; em 2009, para 63.036, tendo sido verificado em 2010 uma súbita 
elevação para 70.823. Mesmo assim, inferior a 2006 (uma diferença negativa de 
1.315 matrículas). 
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[...] A primeira conclusão a que somos forçados a chegar é a de que a atual 
condução da política de inclusão escolar das pessoas com deficiência, por ter 
como centro o fechamento de classes e escolas específicas, ao invés de priorizar 
a transformação das escolas ditas regulares em vista de sua adaptação às 
necessidades dos alunos, na prática, tem significado para os alunos surdos e com 
deficiência auditiva uma real exclusão do sistema escolar como um todo. 
 
Entre a Lei 10.436/02 e o Decreto que a regulamentou, em dezembro de 2005, 
houve um aumento na matrícula de alunos surdos e com deficiência auditiva.  
 
Esse aumento se fez notar em 2006, quando um número recorde de pessoas 
surdas e com deficiência auditiva foi registrado nas escolas.  
 
A partir de 2007, esse número passou a declinar, apesar do aumento do número 
de alunos surdos e com deficiência auditiva nas escolas regulares. 
 
Entre 2006 e 2009, foram fechadas 13.552 vagas em classes e escolas 
específicas para alunos surdos e com deficiência auditiva e apenas 4.450 novas 
matrículas de alunos surdos e com deficiência auditiva surgiram em classes 
comuns do ensino regular, o que nos permite dizer que, entre 2006 e 2009, 9.102 
alunos surdos e com deficiência auditiva foram excluídos do sistema. 
 
1. Os dados do INEP/MEC, tradicionalmente, juntam os números de alunos 
surdos e com deficiência auditiva, somente distinguindo-os, como se vê, no 
intervalo entre 2004 e 2008. 
 
2. Os dados de 2009 e 2010 não puderam ser acessados no site INEP/MEC, 
porque não se encontram disponíveis lá, de modo que fomos forçados a 
completar os dados da tabela entre 2002 e 2010 a partir dessas informações da 
imprensa.  
 
(Cf. “Minoria surda que estuda sai de sala especial para regular”, notícia publicada 
em: 
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/minoria+surda+que+estuda+sai+de+sala
+especial+para+regular/n1597119749750.html <acessada em: 07/08/2011>) 
 
Fica claro que os dados incluídos dos anos anteriores (2007 e 2008) dizem 
respeito não aos surdos, especificamente, mas a alunos surdos e com deficiência 
auditiva.  
 
O número de surdos incluídos no sistema educacional – mesmo considerando as 
modalidades comum e específica de ensino – é bem menor do que os números 
anunciados. 
 
Mais ainda, se entre 2002 e 2006 19.716 novos alunos surdos e com deficiência 
auditiva ingressaram no sistema educacional geral do país, a partir da política de 
fechamento das classes e escolas específicas, esse acréscimo baixou, em 2009, 
para 10.614. [...] 
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Entre 2004 e 2008, o INEP/MEC publicou estatísticas diferentes para surdos e 
deficientes auditivos.  
 
Se tomarmos somente os alunos surdos, a situação apresenta-se bem mais 
grave, como se pode ver na tabela a seguir: 
 

Tabela: Número de alunos surdos matriculados no sistema educacional do Brasil 
 2004 2005 2006 2007 2008 

Classes e escolas específicas 17.179 28.293 26.750 15.964 14.797 
Classes comuns 10.208 18.375 21.231 16.320 17.968 

Total 27.387 46.668 47.981 32.284 32.765 
Fonte: Dados do INEP/MEC. 

 
Nesse caso específico [de alunos surdos, apenas], entre 2005 e 2008 houve uma 
diminuição de 13.496 matrículas de alunos surdos em classes e escolas 
específicas, em que gozavam do direito legal constitucional ao ensino na língua 
de sinais, além do convívio com outros falantes da mesma língua.  
 
Em outras palavras, o número dos alunos surdos que mantiveram seu direito à 
língua de sinais como língua de convívio escolar e língua de instrução passou 
para pouco acima da metade entre 2005 e 2008.  
 
Essa grave diminuição dos que gozam desse direito constitucional fundamental 
não pode nem mesmo ser justificada sob a desculpa de que aumentou a inclusão 
educacional de crianças e jovens surdos.  
 
Após um aumento de 19.281 matrículas entre 2004 e 2005, houve entre 2005 e 
2008 uma queda de 15.216 matrículas de alunos surdos na educação básica 
como um todo. 
 
Tomadas as duas modalidades de ensino: classes e escolas específicas e 
regulares, houve uma queda de 46.668 para 32.765 matrículas.  
 
A conclusão a que pelas evidências somos forçados a chegar, com base nesses 
dados oficiais, é de que quando são negados os direitos linguísticos de crianças e 
jovens surdos, retirando-lhes classes e escolas que se constituem condição de 
aquisição e desenvolvimento de sua língua, também lhes são retirados, tão 
simplesmente, o acesso ao sistema de educação geral, ou seja, acesso este que 
a Convenção busca proteger e garantir. 
 
Infelizmente, os dados divulgados pelo MEC não são interpretados como 
deveriam, o que não torna transparente a realidade educacional dos surdos, 
conforme a apresentamos. 
 
Por fim, Senhor Ministro, queremos dizer que nossa reivindicação por Escolas 
Bilíngues, tal como acima definimos, se apoia na Convenção (particularmente no 
Art. 24º, inciso 3, e Art. 30º, inciso 4, letras “b” e “c”) e na IDA 
(InternationalDisability Alliance), órgão da sociedade civil internacional, que 
aglutina as entidades internacionais dos diversos segmentos das pessoas com 
deficiência, tendo sido a principal articuladora social responsável pela realização 
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da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, no âmbito das Nações 
Unidas (e que, por isso mesmo, continua a atuar junto à ONU no 
acompanhamento e fiscalização da implementação da Convenção).  
 
Segue um trecho do documento elaborado pela IDA, na Reunião da Cúpula do 
Conselho Econômico e Social (ECOSOC), realizada em julho de 2011, para 
Revisão Ministerial Anual e que trata da educação bilíngue de surdos (grifos 
nossos): 
 
“É importante mencionar que, quando pensamos em estudantes surdos e suas 
necessidades, precisamos considerar que a língua de sinais é a língua materna e 
primeira língua para uma pessoa surda. 
 
A educação na língua de sinais e a língua de sinais como matéria escolar, 
portanto, não são adaptações por si, mas formam uma parte normal da educação.  
 
As crianças ouvintes precisam ser educadas em suas línguas maternas e 
precisam estudar tal língua, e fazer isso não significa adaptar o ensino aos 
alunos. [...]” 
 
Felizmente, o paradigma na educação está se alterando e há um novo foco nos 
princípios importantes:  
 

(i) todas as crianças devem ter o mesmo acesso à educação;  
(ii) crianças aprendem melhor quando aprendem juntas; e 
(iii) reconhecer e celebrar a diversidade e aumentar as oportunidades para 

participação igual.  
 
Uma educação bilíngue para estudantes surdos e ouvintes, que inclua a língua de 
sinais como a principal língua de instrução, enquanto a língua escrita do país é 
utilizada para ensinar a ler, significa incorporar esta mudança de paradigma.  
 
A transposição dos alunos com deficiências para a educação regular deve levar 
em consideração o papel importante que o apoio de pares de outras crianças com 
deficiências pode desempenhar no aprendizado, como para crianças surdas, bem 
como promover habilidades de liderança das crianças com deficiências.  
 
As crianças surdas precisam ser incluídas primeiramente através da língua e da 
cultura mais apropriada antes de serem incluídas nas diferentes áreas da vida em 
estágios posteriores, por exemplo, no ensino médio e superior, bem como na vida 
profissional. 
 
O apoio dos pares é necessário. 
 
Rogamos-lhe, Senhor Ministro, que GARANTA AS ESCOLAS BILÍNGUES, COM 
INSTRUÇÃO EM LIBRAS E EM PORTUGUÊS ESCRITO, NAS DIRETRIZES 
EDUCACIONAIS DO MEC e que REFORCE a importância de sua inclusão no 
PNE.  
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Essas escolas respeitam a especificidade linguístico-cultural das crianças e 
jovens surdos, e sua viabilidade representa a garantia ao direito que os surdos 
têm a uma educação bilíngue específica, a qual permite o convívio entre seus 
pares (em ambientes linguisticamente adequados).  
 
Essa ação é verdadeiramente inclusiva, pois garante não somente o convívio 
social, mas o acesso pleno ao conhecimento e às condições idênticas para que, 
no futuro, essas crianças e jovens surdos possam ser incluídos efetivamente na 
sociedade.  
 
Esses são os mais básicos direitos constitucionais garantidos a todos os 
brasileiros.  
 
Desejamos que não sejam furtados de nenhum surdo brasileiro e, por isso, 
contamos com vossa sábia intervenção em nosso favor. 
 

08 de junho de 2012. 
 
Atenciosamente, 
 
Dra. Ana Regina e Souza Campello (Professora Adjunta da UFRJ) 
Dra. Gladis Teresinha TaschettoPerlin (Professora Adjunta da UFSC) 
Dra. Karin Lilian Strobel (Professora Adjunta da UFSC) 
Dra. Marianne Rossi Stumpf (Professora Adjunta da UFSC) 
Dra. Patrícia Luiza Ferreira Rezende (Professora Adjunta da UFSC) 
Dr. Rodrigo Rosso Marques (Professor Adjunto da UFSC) 
Dr. Wilson de Oliveira Miranda (Professor Adjunto da UFSM) 
 


