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RESUMO 

 

A oficialização da Língua de Sinais (LS) em 2002 no Brasil e sua inclusão como disciplina 

obrigatória nos cursos de formação de professores e Fonoaudiologia trouxeram à tona 

diferentes aspectos não apenas da educação de surdos, mas da própria condição de ser surdos 

e ser ouvinte, além de evidenciar a forma como a sociedade lida com as diferenças. Nosso 

objetivo neste trabalho é auxiliar na desconstrução de práticas e discursos que se 

fundamentam na concepção da surdez como deficiência cujas consequências encontram-se 

nas formas naturalizadas de preconceito e exclusão a que os indivíduos surdos estão 

submetidos. Nossa hipótese inicial considerava que a produção de leis não teria sido capaz de 

tornar efetiva a prioridade dos sujeitos surdos no exercício da função docente da disciplina de 

Libras, como estabelecido nos instrumentos legal. Utilizamos de uma metodologia construída 

a partir de diferentes eixos com marcos teóricos plurais, buscando ancoragem nos Estudos 

Culturais com as obras de Raymond Willians (1992, 2011, 2014), Tomaz Tadeu da Silva 

(1999, 2014), Stuart Hall (1997, 2014) e Kathryn Woodward (2014), além de nos apoiarmos 

nas discussões da Sociolinguística através dos estudos sobre Política Linguística e línguas 

minorias, com Calvet (2007), Lagares (2011) e Guespin e Marcellesi (1986). A fim de 

compreender as formas como se materializa a exclusão destes sujeitos, analisamos três 

mecanismos de produção de sujeitos autorizados em LS: Os cursos superiores de formação de 

professores; O exame de certificação de proficiência – PROLIBRAS e os editais de seleção 

docente para os cursos de formação de professores das Universidades Federais. Promovemos 

o recorte das 11 instituições situadas em Minas Gerais e pudemos concluir que o paradigma 

da exclusão continua presente orientando as práticas e políticas em torno da LS e dos sujeitos 

surdos.    

 

PALAVRAS CHAVE: POLITICA LINGUISTICA – EDUCAÇÃO DE SURDOS - LINGUA 

DE SINAIS - ESTUDOS CULTURAIS  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The official signing of the Sign Language in 2002 in Brazil and its inclusion as a compulsory 

subject in the courses of teacher training and Speech and Hearing Therapy have brought to 

light different aspects not only of the education of the deaf but of the very condition of being 

deaf and a hearering, besides making clear the way society deals with differences. Our 

objective in this work is to assist in the deconstruction of practices and discourses that are 

based on the concept of deafness as a disability whose consequences are found in the 

naturalized forms of prejudice and exclusion to which deaf individuals are subjected. Our 

initial hypothesis considered that the production of laws would not have been able to make 

effective the priority of the deaf subjects in the exercise of the teaching function of the 

discipline of Libras, as established in the legal instruments. We use a methodology built upon 

different axes with plural theoretical frameworks, seeking anchorage in Cultural Studies and 

the works of Raymond Williams (1992, 2011), Tomaz Tadeu da Silva (1997, 1999), Stuart 

Hall (1997) and Kathryn Woodward (1997). We also look for support in Sociolinguistics, in 

particular the studies about linguistic policy and minority languages done by Calvet (2007), 

Lagares (2011) and Guespin and Marcellesi (1986). In order to understand the ways in which 

the exclusion of these subjects materializes, we analyze three mechanisms of production of 

subjects authorized in SL: The University courses of teacher training; The proficiency 

certification exam - PROLIBRAS and the teacher selection norms for the teacher training 

courses of the Federal Universities. We focussed on  the 11 institutions located in Minas 

Gerais and we could conclude that the paradigm of exclusion continues to be present, 

orienting the practices and policies around the SL and the deaf subjects. 

 

 

 

KEY WORDS: LANGUAGE POLICY - EDUCATION OF DEAF - LANGUAGE OF 

SIGNS - CULTURAL STUDIES 
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1 INTRODUÇÃO 

 

(…) A ciência pensa a vida e, como tal, pensar sobre a vida não elimina 

pensar em vida. É um engodo criar um espaço estratosférico para a vida da 
ciência, pois sem o oxigênio vital que nos cerca podemos parar de respirar e 

de nos alimentar da vida (aliás, não é este o objeto maior da ciência?). 

Pensar sobre indica distanciamento; pensar em indica mergulho. No entanto, 

ambas as posições comungam no pensar: não há como excluir ramos de uma 
mesma teia1. 

 

 O convite que Rajagopalan (2013) nos fazia há quase duas décadas se apresenta ainda 

profundamente atual tendo em vista a necessidade que temos hoje de desenvolver a ciência e, 

consequentemente, os cientistas, de forma a promover a aproximação destes com as questões 

humanas e sociais da vida cotidiana. A ideia é, então, a de que devemos nos tornar seres 

humanos antes de nos tornarmos cientistas. O método científico que se estruturou no 

distanciamento entre o sujeito e o objeto remete o sujeito a moral e a filosofia. Embora 

sempre exista a possibilidade de o sujeito cientista refletir sobre si mesmo, essa reflexão se dá 

em uma esfera meta-científica, uma vez que ele próprio não dispõe das virtudes verificadoras 

da ciência.  

Contudo, é preciso resgatar o que nos lembra Morin (2013), de que ninguém é mais 

desarmado do que o próprio cientista para pensar sua ciência, mas sendo necessário que 

reflitamos sobre o que é ciência, promovendo o autoconhecimento acerca do próprio 

conhecimento científico de modo a tornar esse exercício parte da política da ciência e 

disciplina mental do cientista. Morin (2013) nos aponta ainda que “o pensamento de Adorno e 

Habermas recorda-nos incessantemente que a enorme massa do saber quantificável e 

tecnicamente utilizável não passa de veneno se for privado da força libertadora da reflexão”
2
. 

 O convite de Rajagopalan se constitui atual e urgente, exigindo que os pesquisadores 

estejam atentos e sensíveis às questões e demandas humanas. Por essa razão, propomos a 

reflexão em torno das questões da língua a fim de que seja possível a cada indivíduo perceber 

que não há posicionamento neutro sobre nada, nem mesmo sobre ela e que nosso olhar é 

sempre o olhar de algum lugar, de um lugar que, paradoxalmente, se constitui único, mas, ao 

mesmo tempo, se apresenta profundamente conectado com aqueles e aquilo que nos define, 

como nossas histórias e nossas crenças, de modo que nos tornamos observadores ímpares, 

capaz de enxergar objetos de forma única e desse modo produzir diferentes formas de análise. 

                                                

 
1 Rajagopalan, Kanavillil. Por uma linguística crítica: linguagem, identidade e a questão ética. São Paulo: 

Parábola editorial, 2003, p.13. 

2 Morin, Edgar. Ciência com consciência. 15ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013, p.21. 
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 Compreendemos que a língua também funciona nessa dinâmica, construímos e 

desconstruímos sujeitos e línguas, legítimas e menos legítimas, válidas e menos válidas e 

nesse processo, definimos práticas e estabelecemos comportamentos que acabam, muitas 

vezes, se tornando automáticos, naturalizados e pouco questionados em oposição a outros aos 

quais valorizamos e super dimensionamos.  

 A importância de analisarmos as línguas e seus usuários relaciona-se às questões que 

envolvem a forma como os indivíduos se organizam e pensam o funcionamento da vida em 

sociedade, tendo em vista que refletir sobre linguagem é refletir sobre a própria natureza 

humana em seus múltiplos aspectos. É preciso compreender a linguagem em sua dinâmica 

política e a língua como um importante instrumento de poder, atentando para o fato de que ela 

define representações de mundo, de sociedade e de indivíduo ao mesmo tempo em que é 

definida por eles e, nesse sentido, participa de forma ativa da forma como lemos o mundo e 

nos organizamos em sociedade. 

A oficialização da Língua de Sinais, em 2002, e sua inclusão como disciplina 

obrigatória nos cursos de formação de professores trouxeram à tona diferentes aspectos, não 

apenas da educação dos surdos, mas também da própria condição de ser surdo, de ser ouvinte 

e das relações que estabelecemos com as diferenças. Mais do que inserir a disciplina de Libras 

no currículo dos cursos de Pedagogia, Fonoaudiologia e Formação de professores, a 

aprovação da lei trouxe consigo a necessidade de se produzir um novo lugar para esses 

sujeitos nos discursos e nas práticas, além de nos fazer refletir sobre a forma como nossa 

sociedade, considerada monolíngue em sua Constituição Federal, lida com as diferenças 

linguísticas de seus cidadãos e acaba produzindo lugares para os sujeitos a partir do uso de 

uma língua ou de uma variedade linguística. 

Embora hoje estejamos cercados de situações e instrumentos que tentam afirmar uma 

suposta igualdade entre os indivíduos, convém lembrar que vivemos em uma sociedade 

fortemente marcada pela diferença, que se diferencia por gênero, pela condição econômica, 

quanto às suas formas de interação entre si e com os outros, ao passo que produzimos, e 

reproduzimos, a diferença a todo momento. Essa diferenciação se dá também pelo uso da 

língua, mesmo vivendo em um país supostamente monolíngue em que todos falam a mesma 

língua e, por essa razão, disporiam de condições iguais de acesso aos bens de consumo 

relacionados ao acesso à língua oficial, a Língua Portuguesa.  

No entanto, de modo antagônico, ansiamos por padrões, valorizando práticas 

homogeneizadoras que cumprem o papel de colocar um molde e estabelecer referências como 
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dentro e fora, certo e errado, melhor e pior. Essas percepções maniqueístas orientam 

diferentes espaços e instituições ao nosso redor. Construímos teorias com o objetivo de 

justificar práticas modeladoras, defendendo metodologias cuja principal função é padronizar 

e, consequentemente, apagar essas diferenças. Cobramos dos outros que sigam moldes 

estabelecidos a priori, regras que muitas vezes se apresentam contrárias à natureza individual 

e, quase sempre, representam uma violação às condições individuais dos sujeitos. 

Defendemos comportamentos cujo principal alicerce se sustenta em uma conduta que não se 

estabelece a diferença como referência.  

Contudo, obedecendo a uma exigência do pensamento filosófico, que considera mais 

importante reabrir debates do que fechá-los, o objetivo geral que sustenta nosso trabalho é 

promover uma reflexão sobre as consequências dessa normatividade que não enxerga as 

diferenças entre os sujeitos, impondo consequências não apenas na ausência de práticas 

efetivamente inclusivas na sociedade, mas também respondendo pela produção de sujeitos 

excluídos e, sobremaneira, na manutenção das condições de exclusão desses indivíduos.  

Uma importante contribuição para pensar a questão vem dos estudos de Tomaz Tadeu 

da Silva (1997) que nos aponta que a identidade cultural ou social do sujeito ou dos grupos 

sociais se define por aquilo que são, na mesma medida em que podem ser definidos também 

pelo que o diferencia do outro. Para o autor, identidade e diferença se constituem em 

processos inseparáveis, em que o que se é, está inteiramente dependente do que não se é e, 

desta forma, identidade e diferença são construídas na (e através da) representação, ou seja, 

não existem fora dela, de modo que assim, quando estabelecemos critérios de pertencimento, 

criamos, a reboque, categorias que, automaticamente estão fora e engrossam a massa 

crescente de excluídos. 

Ao promovermos o debate sobre educação inclusiva, o binômio inclusão/exclusão fica 

evidenciado em suas múltiplas facetas, abrindo espaço para diferentes análises. A linguagem, 

por excelência ideológica, reflete os espaços sociais daqueles que a coloca em funcionamento, 

tendo em vista que, ao tomarem a palavra, os sujeitos colocam em jogo um processo marcado 

por conflitos, reconhecimentos, relações de poder e identidades. Quando se entende a 

linguagem como instrumento fundamental no processo de constituição dos sujeitos tomamos 

consciência de que todo discurso está, necessariamente, vinculado aos lugares sociais daquele 

que o enuncia.  

A discussão sobre inclusão/exclusão é, sem dúvida, um tema complexo e 

multifacetado, que exige um olhar atento capaz de observar de forma ampla não apenas os 
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sujeitos nela envolvidos, mas as instituições, as práticas, as interações, etc. Por reconhecermos 

o quanto esse binômio é complexo e o quanto inúmeras variáveis precisam ser consideradas 

para sua análise, recortamos em nosso trabalho apenas a surdez como objeto de nossa 

pesquisa, embora seja preciso evidenciar que a questão requer uma observação de toda a 

complexa rede historicamente construída e, culturalmente solidificada, de exclusão e 

preconceito a que os sujeitos nela inscritos estão submetidos. 

Nesse sentido, compreendemos que as políticas em torno do atendimento aos sujeitos 

surdos, à LS e à educação a eles oferecida, têm ganhado contornos especiais que merecem ser 

analisados uma vez que se espera que a partir delas pudéssemos ser capazes de auxiliar na 

promoção de mudanças estruturais e conceituais na condição desses sujeitos, bem como na 

forma como os demais membros da sociedade se relacionam com as diferenças. Todavia, não 

se trata de refletir sobre uma década e meia, no que se refere ao sentido cronológico que esse 

período representa, tomando como referência a data de aprovação da Lei da Libras
3
 e os dias 

atuais, mas de demarcar o interstício 2002-2018 como um momento prenhe de eventos e 

significados para as políticas em questão e igualmente ímpar na construção de novas 

representações sobre os sujeitos dessas políticas. 

Garcia (2013) nos aponta que parte desse movimento que se vivenciou nos anos em 

torno da produção das primeiras leis sobre deficiência no país, se relaciona à adoção de uma 

perspectiva inclusiva para a educação nacional que ganhou definições particulares quando se 

voltou para os sujeitos que constituem o público-alvo das políticas de educação especial, ou 

seja, aqueles que apresentam altas habilidades, deficiências e/ou algum transtorno de 

desenvolvimento. Diferentes ações têm sido desenvolvidas sobre a questão, de modo que para 

refletir sobre os últimos anos da educação especial no Brasil é preciso retornar algumas 

décadas e promover uma análise sobre a forma como a questão tem sido tratada em nosso 

país, no que se refere aos aparatos legalísticos que constituem o aporte de nossas políticas em 

e para a educação. 

Nas diferentes sociedades e culturas ocidentais modernas a escola esteve envolvida 

com a formação de determinados padrões de comportamento e com a reprodução de papéis 

previamente definidos cumprindo a função auxiliar de padronizador de identidades sociais. 

Podemos afirmar que essa função se apresentou de forma mais evidente que aquela de mero 

transmissor de conteúdo e, diante disso, a escola se constitui como espaço institucional 

                                                

 
3 LEI Nº 10.436, DE 24 DE ABRIL DE 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras 

providências. 
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fortemente disputado por diferentes vertentes políticas e movimentos sociais. Historicamente, 

ela tem sido apresentada ora como a instituição capaz de solucionar os problemas sociais, ora 

como uma das principais promotoras dessas diferenças. Compartilhamos o entendimento de 

Meyer (2002) segundo o qual a escola 

 

é, por vezes, apontada como o “porto seguro”, onde a infância e a juventude 

poderiam estar a salvo das “maldades do mundo adulto” e de seus problemas 
ou, ainda, como um lugar perigoso, que crianças e jovens estariam se 

iniciando no vício e no crime ou, ainda, como instituição por meio da qual se 

poderia alavancar a construção de uma sociedade mais justa e mais 

igualitária pela minimização das diferenças e das desigualdades sociais
4
.  

  

 As pesquisas desenvolvidas sobre a cultura escolar nas últimas décadas, em diferentes 

campos do conhecimento, têm contribuído para a ampliação da reflexão sobre as posições 

acerca do papel da instituição escolar na organização social. O conhecimento produzido sobre 

a escola e a cultura escolar em torno dela, tem permitido relativizar o lugar da instituição na 

produção e reprodução, bem como refletir sobre seu funcionamento atual, lançando luz sobre 

outros espaços e meios responsáveis pela produção dos sujeitos e sua condição na sociedade. 

 A partir dessa perspectiva a escola passa a ser entendida não mais como a instituição 

capaz de reproduzir as desigualdades e salvar os indivíduos, mas como uma instituição que 

“interfere, aprofunda ou fragiliza aprendizagens que fazemos em outras instituições sociais”, 

como nos lembra Meyer (2002). Ao aprendermos os diferentes conteúdos da escola, 

aprendemos também a conhecer o mundo e a nos posicionar nele, construindo assim nossas 

representações sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo que nos cerca. 

 Se a escola cumpre o papel de formar, ela também o faz no que se refere a valores, 

representações, e o seu papel como instrumento de poder tem sido objeto de pesquisas em 

diferentes campos do conhecimento. Ao refletir sobre a Língua de Sinais (LS) e a condição a 

que estão submetidos seus usuários enquanto falantes minoritários de uma língua sem 

prestígio histórico, político, social e cultural, propomos, com a presente pesquisa, auxiliar na 

desconstrução do senso comum que compreende a surdez como “deficiência”, e, 

consequentemente, o indivíduo surdo como “deficiente”, além de buscarmos colaborar na 

construção de um novo lugar para a LS e seus usuários.  

Essa construção social se encontra ancorada em uma lógica ouvinte e é fortemente 

marcada pela compreensão de mundo do indivíduo ouvinte. Todavia, é preciso ampliar a 

                                                

 
4 Meyer, 2002, p. 78. 
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reflexão sobre a condição a que estão submetidos, tanto a LS quanto seus usuários, no que se 

refere aos pilares que sustentam esta visão centrada na “corporalidade” do sujeito ouvinte.  

Historicamente a surdez tem sido construída no interior de campos discursivos 

distintos, por vezes antagônicos, e derivam do estatuto ao qual tanto a língua quanto seus 

usuários estão submetidos. No entanto, ela sofre também a influência da forma como 

relacionamos a LS ao processo de construção da identidade do sujeito surdo, atravessada 

ainda pela forma como a sociedade tem tratado as questões relativas à normalidade, à 

diversidade e à construção das identidades, sobretudo de grupos minoritários ao longo da 

história humana. 

Para promover alterações nessa situação é preciso, primeiramente, analisar a dinâmica 

sócio-histórica que a constitui, compreender que as interpretações que construímos, e dão 

sustento e fundamento à nossa organização social, são construções históricas, e como tal se 

vinculam a outras compreensões socialmente solidificadas. Lopes (2007) nos lembra que 

“culturalmente produzimos o normal, o diferente, o anormal, o surdo, o deficiente, o 

desviante, o exótico, o comum, entre outros que poderiam compor uma lista infindável de 

sujeitos”
5
. Essa compreensão nos leva a perceber que a forma como historicamente a 

sociedade enxerga a LS e seus usuários, decorre de um conjunto de representações
6
 que se 

sustentam em várias outras. Esse olhar não se constitui em uma representação isenta ou neutra 

em si mesmo, pelo contrário, produz e reproduz significados e valores sobre os sujeitos 

surdos, sobre a LS e sobre a Educação de e para os sujeitos surdos. 

Deste modo, a oficialização da Libras em 2002 trouxe consigo a urgência de se 

discutir não apenas as questões em torno da língua e dos sujeitos com ela envolvidos, mas tem 

exigido que se promova discussões sobre as diferenças, similaridades e a forma como nos 

relacionamos com ela, seja na perspectiva de refletir sobre as pequenas ações individuais, seja 

nas ações macro, pensando as políticas públicas e as instituições.  

A partir de seu reconhecimento em 2002, através da Lei 10.436 e, sobretudo, pela 

publicação do Decreto 5.626, em 2005, diversas medidas foram tomadas com o objetivo de 

formar profissionais para atuar na educação de surdos. Dentre essas medidas, destaca-se a 

                                                

 
5 Lopes, 2007, p.08. 

6 Tomamos como referência conceitual a discussão sobre representações a partir das contribuições da História 
cultural cujo objetivo é observar e analisar o modo como, em diferentes tempos e lugares, uma determinada 

realidade social é construída, compreendida e dada a ler. Nesse sentido, uma importante referência sobre a 

questão são os estudos de Roger Chartier (1990) que compreendem que ao lançar luz sobre as representações 

sociais, é possível observar valores, expectativas e compreensões de mundo próprias de um determinado grupo. 

Comungamos assim, da compreensão do historiador francês de que as representações do mundo social são 

determinadas pelos interesses e valores, dos grupos que as forjam. 
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criação de cursos de Pedagogia Bilíngue e Licenciatura em Letras/Libras em Universidades 

Federal, a criação do Exame Nacional de Proficiência em LIBRAS, além da contratação de 

professores para lecionar a disciplina de LS nos cursos em que se tornou obrigatória.  

Não nos propomos nesta tese estabelecer valores, positivos ou negativos, no que se 

refere à exigência do decreto, nem diminuir a importância destes instrumentos na luta dos 

sujeitos surdos. Esperamos, sim, contribuir para a transformação do processo de constituição 

da LS e de seus usuários para que a especificidade linguística dos sujeitos surdos e, deste 

modo, a língua através da qual se tornam efetivamente sujeitos de direito, assuma a condição 

necessária para que aconteça a verdadeira inclusão desses indivíduos na organização social.  

Nossa hipótese inicial considerava que a produção de leis e decretos não estaria sendo 

capaz de tornar efetiva a prioridade dos sujeitos surdos no exercício da função docente da 

disciplina Libras. A questão, no entanto, se constitui em um ponto complexo e polêmico, pois 

apresentar os surdos como sujeitos prioritários para o ensino da LS, embora se apresente 

como uma ação fundamental para a proposição de novas práticas na educação desses sujeitos, 

não tem sido suficiente para garantir que o ensino da LS esteja, de fato, respeitando as 

exigências necessárias para seu ensino como L2 ou mesmo L1, e desta forma produzir efeitos 

na dinâmica que até hoje tem marcado o ensino de surdos no Brasil. A prioridade de ensino 

para os indivíduos surdos se apresenta, antes de tudo, como uma questão de inclusão, e menos 

como uma situação didático-pedagógica responsável por promover a transformação que tanto 

esperamos no que se refere a essa categoria historicamente desfavorecida em seu processo de 

ensino/aprendizagem e inclusão política, cultural, econômica e social. 

Compreendemos que a ação indicada no decreto, que prioriza a ação docente da LS 

para o exercício por indivíduos surdos se constitui primeiramente como uma ação de inclusão, 

possivelmente comparável à situação das cotas nas universidades para afrodescentes e para 

estudantes de escolas públicas, em que o Estado reconhece que as condições de oferta de bens 

educacionais, culturais e econômicos têm sido historicamente desiguais e busca com essas 

ações, reparar os prejuízos advindos dessa prática excludente, tornando possível o 

estabelecimento de uma nova cultura cuja participação desses indivíduos na construção dessas 

práticas aconteça de forma inclusiva e mais efetiva, produzindo frutos concretos de inclusão. 

No que tange aos aspectos educacionais da questão, faz-se necessário, porém, atentar 

ao fato que apenas o estabelecimento dessas políticas não garante a efetiva melhora na 

educação dos sujeitos surdos, o que, sem dúvida, se constitui numa questão fundamental para 

efetivar a prioridade do próprio surdo em ensinar sua Língua.  É preciso que as políticas 
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possibilitem a produção de instrumentos capazes de promover a transformação efetiva das 

práticas sociais e escolares rompendo os muros das escolas estendendo-se à sociedade em 

suas múltiplas relações. 

Observamos que o paradigma que estrutura a segregação dos indivíduos surdos 

continua orientando não apenas as práticas escolares, mas as relações sociais e as políticas 

públicas em torno da questão da LS e dos sujeitos surdos. Essa concepção se manifesta 

explicitamente nas múltiplas formas e situações e se materializa na inexistência de condições 

para a inclusão, ou, o que é mais preocupante, da inexistência de avanços na concepção de 

quem são as pessoas com deficiência e a que educação esses indivíduos necessitam.  

Ressaltamos que a ausência de políticas públicas destinadas à formação de professores 

em LS no Brasil até os primeiros anos do século XXI evidencia o abandono pelo qual a língua 

usada pelos surdos em nosso país se encontrava até a aprovação da lei em 2002. A 

preocupação com a formação dos professores especializados para trabalhar com LS é, 

portanto, uma questão recente no país e visibiliza a fragilidade com a qual a questão da 

formação docente, não apenas de LS, mas da formação docente de modo geral, tem sido 

tratada nas e pelas políticas públicas brasileiras.  

Se observarmos a questão do ensino de línguas estrangeiras (LE) no país, 

perceberemos que não se exige que o professor de LE seja um falante nativo do país em que 

se usa a língua, mas sim que tenha comprovada competência linguística e formação em cursos 

de Licenciatura que o habilite à docência da mesma. Embora todo usuário de uma língua se 

constitua em um agente capaz de transmiti-la, quando se desloca a questão para o ensino 

sistemático, cujo objetivo é a transmissão não apenas do uso, mas também das estruturas, 

regras e funcionamento da língua, não se pode dizer que todo usuário apresente condições 

naturais para ensiná-la.  

A partir dessas concepções, algumas questões nortearam nossa pesquisa e exigiram um 

exercício reflexivo de análise a partir de diferentes perspectivas. Dentre elas, destacamos 

aquelas sobre as quais orientamos a organização do trabalho e assim, nos debruçamos durante 

toda a pesquisa: 

-  Qual lugar da deficiência auditiva no cenário brasileiro? Quais são os dados oficiais 

da deficiência auditiva no país? Quais são os números da educação de surdos no Brasil?  

- Em que medida a concepção de deficiência tem sofrido alterações ao longo dos anos? 

A produção de leis tem sido capaz de auxiliar na transformação das representações sobre 

surdez e Língua de Sinais, de modo a promover mudanças efetivas na condição dos sujeitos 
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surdos? 

- De que forma a escola, enquanto espaço promotor do convívio das diferenças, têm 

lidado com as questões em torno da LS, da surdez e do sujeito surdo? As mudanças advindas 

da compreensão da surdez como especificidade linguística e não como deficiência, que se 

ancora nos Estudos Culturais, tem conseguido promover mudanças nas práticas escolares?  

- A Universidade, enquanto espaço produtor de sujeitos autorizados, ao definir um 

perfil legítimo para o exercício da docência da disciplina Libras em seus cursos, encontra-se 

ancorada em qual compreensão de língua, de falante e de diferença linguística? Quais 

competências ela reconhece como legítimas? Que sujeito ela inclui e ou mesmo tempo exclui 

com essa definição? 

- Tendo em vista que são recentes as primeiras políticas de formação de professores de 

LS, as instituições federais, ao definirem um perfil para o cargo de professor da disciplina 

Libras em seus cursos de graduação, estiveram sensíveis às especificidades dos sujeitos 

surdos? É possível perceber alterações nos critérios exigidos nos editais ao longo dos anos, 

tendo em vista que houve mais de uma década para que o perfil formativo desses profissionais 

sofresse alteração? As políticas de formação de surdos para a docência da LS, foram capazes 

de garantir a prioridade destes sujeitos?  

  - Em que medida a prioridade garantida pela legislação que prioriza professores 

surdos para o ensino da disciplina promoveu a entrada de indivíduos surdos nos concursos 

para professores das Universidades Federais? Qual perfil tem sido exigido dos professores de 

Libras nas Universidades Federais para os cursos em que a disciplina é obrigatória: são surdos 

usuários de Língua de Sinais, surdos oralizados ou ouvintes com certificação em Libras? 

Dessa forma, nossa pesquisa se propõe a lançar luz sobre o quadro atual dos sujeitos 

surdos após as primeiras políticas públicas em favor da LS e de seus usuários, observando os 

primeiros impactos promovidos pela Lei 10.436 em 2002 no que se refere especificamente à 

formação de professores de Libras nas instituições federais de ensino superior e as 

transformações promovidas pela legislação.  

 Para responder às questões centrais que nos propusemos a investigar em nossa 

pesquisa, organizamos o trabalho em seis capítulos. O primeiro, intitulado “Os caminhos da 

pesquisa: procedimentos teóricos e metodológicos”, apontamos os principais autores que 

dão suporte teórico e metodológico à pesquisa. É importante apontar que, embora tenhamos 

produzido um capítulo especialmente destinado à discussão teórico-metodológica que sustenta 

o trabalho, ao longo dos demais capítulos podemos observar apontamentos de teóricos e 
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alguns conceitos centrais para as questões ali apresentadas, de modo que, essas orientações 

teórico-metodológicas encontram-se distribuídas também ao longo do texto. 

 O segundo capítulo tem a função de situar o atendimento ao sujeito surdo no Brasil. 

Sob o título “A educação de surdos no âmbito da educação especial: apontamentos sobre 

deficiência e Educação Especial”, propusemos analisar as implicações do pertencimento da 

educação de surdos no âmbito da Educação Especial e a proposta da educação bilíngue como 

uma alternativa a esse pertencimento. Discutimos as influências da filosofia da normalização 

nas práticas até hoje utilizadas para dar suporte ao atendimento educacional dos sujeitos 

surdos e buscamos promover uma reflexão em torno da construção do outro como sujeito 

normal (ou anormal) e as consequências destas concepções na produção de serviços de 

assistência e garantia da cidadania. Um percurso possível se apresentou na retomada de 

compreendermos as raízes epistemológicas responsáveis pela construção das bases do que 

atualmente conhecemos como normal, anormal e patológico. Nosso esforço se deu no sentido 

de observar as representações que têm se construído em torno da questão e que são a base do 

discurso e das práticas que orientam nossas políticas de atendimento aos sujeitos considerados 

especiais. Para isso, tomamos as contribuições de teóricos que atuam em diferentes campos 

do conhecimento, tais como a sociologia, a psicologia, a educação e outros, na tentativa de 

compreender como as concepções de normalidade e patologia têm influenciado na construção 

das bases da educação em nossa sociedade. Entre esses autores, destacamos os trabalhos de 

Roger Chartier, Durkheim (1998), Goffman (1988), Canguilhem (1982) e Foucault (2001), 

cujas teorias se mostraram úteis para instrumentalizar nossa análise e nos auxilia a refletir 

sobre as condições em que se deu a estruturação da educação especial. 

 O terceiro capítulo, intitulado “A invisibilidade da deficiência”, apresentamos os 

dados oficiais sobre deficiência no Brasil, lançando luz para uma população numericamente 

importante, mas cujas demandas têm sido silenciadas. Pretendemos com esse capítulo auxiliar 

no processo de reconstrução de novas formas de pensar a diferença a partir da observação dos 

números oficiais apontados pelos Censos e pelos Relatórios Técnicos de Educação. Nosso 

objetivo é lançar luz sobre a invisibilidade de um grupo numericamente expressivo, mas 

historicamente ignorado pelas políticas públicas e tratado apenas nas esferas assistencialistas. 

Apresentamos os dados sobre deficiência no Brasil a fim de promover bases estatísticas para 

as transformações nas condições dos sujeitos excluídos e subsidiar a produção de políticas 

públicas que tenham por finalidade diminuir a distância entre os sujeitos. Os dados 

sistematizados aqui cumprem a função de auxiliar não apenas no desenvolvimento de nossa 
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pesquisa, mas servirão para pesquisas futuras cuja temática se relacione com a questão. 

No quarto capítulo da pesquisa, intitulado “As Políticas públicas de e para Surdos”, 

propomos a discussão de conceitos chave que circulam e dão suporte ao conceito de política 

linguística. O objetivo central desse capítulo é compreender a influência das políticas em 

torno das línguas minoritárias nas práticas historicamente estabelecidas para o atendimento 

educacional do sujeito surdo, ampliando nosso olhar sobre as políticas que se relacionam à 

surdez e à LS no Brasil. Para essa discussão, apoiamos nos conceitos de Política Linguística 

desenvolvida por Calvet (2007) e Cooper (1997), além de nos atermos também na 

compreensão do conceito de Glotopolítica de Guespin e Marcellesi (1986) para discutir a 

produção dos agentes autorizados. Nesse capítulo refletimos sobre a inscrição dos sujeitos 

surdos e da LS em um novo lugar ancorado na perspectiva apontada pelos Estudos Culturais 

que compreendem a surdez como especificidade linguística e não mais como deficiência, e 

marcam a inscrição destes sujeitos como minoria linguística. 

No capítulo seguinte, sob o título “As pesquisas como instrumento de política 

linguística: uma investigação do Banco de Teses da CAPES”, mostramos como os estudos 

sobre a temática em torno do surdo e da LS evoluiu ao longo dos últimos anos, tornando-se 

objeto de pesquisas em diferentes campos do conhecimento. Promovemos a investigação do 

cenário de produção de pesquisas sobre a educação de surdos e a LS no Brasil com o objetivo 

de compreender como tem se constituído os contornos desse campo de estudo, tendo em vista 

o crescente aumento de pesquisas sobre políticas públicas para minorias e diversidade, em 

particular as que propõe resgatar e garantir direitos à população historicamente excluída. 

Nesse capítulo analisamos a trajetória das pesquisas desenvolvidas sobre a temática nas 

diferentes áreas do conhecimento, mapeando a produção de teses e dissertações desde as 

primeiras pesquisas sobre a questão em 1994. Optamos por uma análise quantitativa-

descritiva das pesquisas vinculadas ao banco de dados da CAPES e pudemos observar que os 

trabalhos sobre a temática se vinculam às diferentes áreas do conhecimento. Acreditamos que 

essas pesquisas contribuem para a construção de novas representações sobre os sujeitos 

surdos e a LS, além de auxiliar na produção de novos sujeitos considerados autorizados sobre 

a temática. 

 O sexto e último capítulo da pesquisa, intitulado “A construção de agentes 

autorizados: os cursos de formação de professores, PROLIBRAS e os editais de seleção 

de professores” propôs analisar a formação de professores de LS como um importante 

instrumento de política linguística capaz de promover as transformações necessárias em torno 
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dos surdos, da surdez, da LS e da educação de surdos. Nesse capítulo, propusemos lançar luz 

sobre os primeiros agentes responsáveis pela construção de um espaço legítimo e reconhecido 

para a LS.  Apresentamos o aporte legal que subsidiam as políticas e as práticas relacionadas à 

LS no Brasil no que se refere à formação de professores em e de LS. Estabelecemos a 

discussão a partir de três instrumentos da política linguística estabelecidos para produzir 

sujeitos autorizados em LS. O primeiro instrumento se refere ao exame de Certificação 

vinculado ao Ministério da Educação – PROLIBRAS, nas sete edições em que foi realizado; o 

segundo instrumento analisado foram os cursos de Letras/Libras e de Pedagogia Bilíngue; e 

finalmente propusemos observar a produção de agentes autorizados, a partir dos editais de 

seleção publicados pelas instituições federais situadas em Minas Gerais, para docência da 

disciplina Libras. De modo geral, tentávamos perceber em que medida esses instrumentos 

contribuíram para a produção de novos sujeitos no cenário nacional. Ao mapear o perfil 

exigido pelas Universidades Federais de Minas Gerais para os editais de professores 

responsáveis pela disciplina compreendemos que, ao estabelecer as exigências para o cargo, 

as instituições acabavam produzindo agentes autorizados e legítimos, ao mesmo tempo em 

que validava alguns e desconsiderava outros.  
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2 CAPITULO 1:  Os caminhos da pesquisa: procedimentos teóricos e 

metodológicos 

 

 

 

“Meus livros não são tratados filosóficos nem estudos históricos; no máximo fragmentos filosóficos 
em canteiros históricos”

7
 

 

Nossa orientação teórico-metodológica se aproxima do percurso apontado por 

Foucault em diferentes trabalhos, em que nos propomos a “colocar problemas de forma 

rigorosa, precisa e apta” apontando interrogações sérias ao observando as formas mais 

singulares e concretas da vida cotidiana. Nessa perspectiva, ao observarmos a trajetória do 

filósofo francês como pesquisador, podemos perceber que, fugindo de uma análise com 

referências téorico-metodológicas rígidas e pré-definidas, Foucault buscava abordar o que ele 

próprio definia como a mais importante questão filosófica, ou seja, refletir e questionar sobre 

o tempo presente e como “somos nós neste exato momento”
8
. 

Nesse sentido, o exercício filosófico pouco convencional de Foucault nos propõe um 

caminho de uma experiência transformadora, cuja prática experimental, nos ajuda a 

transformar não apenas o outro, mas a nós mesmos. O convite de Foucault para que nos 

tornemos experimentadores e a partir da experiência possamos modificar a percepção que 

temos das coisas. Desta forma Foucault se apresenta como “um experimentador no sentido em 

que escrevo para mudar a mim mesmo e não mais pensar na mesma coisa de antes”
9
. Para o 

filósofo o que se apresentava como problema era construir-se a si mesmo e desta forma,  

 

convidar os outros a fazerem comigo, através de um conteúdo histórico 

determinado, uma experiência do que somos, do que não é apenas nosso 

passado, mas também nosso presente, uma experiência de nossa 
modernidade de tal forma que saíssemos transformados

10
.  

 

Diante do caminho proposto por ele, os resultados de suas pesquisas eram 

comunicados através de texto-experiência, nos evidenciando a importância de não estar 

vinculado à escrita como o único resultado da materialidade da pesquisa, e a produção de uma 

experiência transformadora do pesquisador sobre aquilo que se é e o que se pensa.  

Ferreira Neto (2015), ao tratar esse aspecto inovador de Foucault de fazer pesquisa 

                                                

 
7 Foucault, 1980/2003d. 

8 Foucault,  M.1982/1995, p.239 

9 Foucault, M. 1980/2010a, p.290. 

10 Idem, p. 292. 
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afirma que esse  

 

modo de redigir os resultados de suas pesquisas através de um texto-

experiência, era compartilhada por pensadores franceses de sua geração, 
como Gilles Deleuze e Jacques Lacan. Para esses seus contemporâneos a 

escrita era inseparável da produção de uma experiência de transformação do 

que se pensa e do que se é, e não apena suma suposta reprodução da 
realidade estudada.

11 

 

No que se refere especificamente à questão do método, sabemos que o modelo 

hegemônico regente na sociedade estabelece para as pesquisas científicas a utilização de um 

percurso investigativo definido a priori. Contudo, é possível perceber o crescimento do 

número de pesquisadores das Ciências Humanas que defendem a construção de objetos e 

instrumentos acontecem paulatinamente ao longo da pesquisa
12

.  

Para Foucault, não há um único método capaz de se aplicar a todos os domínios, de 

modo que se torna necessário definir o método a partir da construção do objeto. Nesse 

sentido, o método precisa ser compreendido como um caminho para se chegar ao objeto e não 

um a priori da pesquisa, sendo necessário que altere, reveja ou se retifique durante o decorrer 

da investigação, influenciado e sendo influenciado. Para ele não haveria  

 

Um método que se aplicaria, do mesmo modo, a domínios diferentes. Ao 

contrário, diria que é um mesmo campo de objetos que procuro isolar, 
utilizando instrumentos encontrados ou forjados por mim, no exato momento 

em que faço minha pesquisa, mas sem privilegiar de modo algum o 

problema do método […] Eu tateio, fabrico como posso instrumentos que 

são destinados a fazer objetos. Os objetos são um pouquinho determinados 
pelos instrumentos, bons ou maus, fabricados por mim […] Procuro corrigir 

meus instrumentos através dos objetos que penso descobrir, e, neste 

momento, o instrumento corrigido faz aparecer que o objeto definido por 
mim não era exatamente aquele. É assim que eu hesito ou titubeio.

13 

 

Nesse sentido, partimos do conceito de problematização proposto por Foucault, em 

que as articulações teóricas devem ser elaboradas a partir de um determinado campo 

empírico, de modo que nessa perspectiva, a pesquisa precisa ser pensada, localizada e assim 

estabelecer as questões fundamentais para, em um segundo momento, produzir conceitos e 

generalizações mais amplas. Para ele o papel do intelectual não seria o de enunciar verdades 

proféticas para o futuro, mas aquele que possibilita que seus contemporâneos percebam o que 

                                                

 
11 Ferreira Neto, 2015 

12 Sobre a questão, verificar Becker, 1992/1999. 

13 Foucault, M., 1980/2003c, 229. 
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acontece ao redor. Artières (2004) nos mostra que já em 1977, Foucault nos apontava um 

papel instigante para o intelectual, que segundo ele seria um 

 

(…) destruidor das evidências e das universalidades, aquele que localiza e 

indica nas inércias e restrições do presente os pontos frágeis, as aberturas, as 

linhas de força, aquele que, incessantemente, se desloca, não sabendo mais 
ao certo onde estará nem o que pensará amanhã, por estar completamente 

atento ao presente.
14 

 

 Na intenção de alcançar esse objetivo, propomos contornar os universais 

antropológicos que dão base às práticas comuns em nossa sociedade que trata as diferenças e 

os diferentes e, por sua vez, serve de suporte também para a produção de políticas e 

encontram-se como base nas legislações atuais. Propomos o questionamento destes universais 

em sua constituição histórica, viabilizando os processos da experiência dos sujeitos em que 

ele e o objeto se constituem conjuntamente um em relação ao outro. De modo que, nesse 

sentido, seriam as práticas enquanto conjunto de maneiras de fazer mais ou menos definidas e 

concebidas simultaneamente como modos de agir e pensar, que permitiriam compreender a 

constituição do sujeito e do objeto. 

Nesse sentido, não nos ocupamos no início do trabalho, em traçar um modelo 

metodológico preestabelecido para nossa pesquisa. Os caminhos inicialmente pensados se 

apresentavam apenas como esboços, como cartas de intenções que utilizávamos para nos 

debruçar na busca dos objetivos propostos. Todavia, ao fim da pesquisa, torna-se mais claro o 

mapa do trajeto percorrido, do qual não tínhamos conhecimento antes de iniciar o percurso. 

Como bem nos aponta Foucault (1996), apenas depois do percurso realizado se pode 

estabelecer verdadeiramente o itinerário seguido. A indeterminação prévia de uma forma 

metodológica possibilita-nos escolher algumas ferramentas consideradas pertinentes, desenhar 

e redesenhar a trajetória, e quando necessário, mudar o percurso. Desta forma, o caminho 

percorrido em nossa pesquisa assumiu contornos diferentes no decorrer da trajetória de 

investigação.  

 Partindo especificamente para as questões em torno dos principais conceitos 

utilizados em nossa pesquisa, nosso trabalho se estrutura na transformação do conceito de 

surdez como especificidade linguística e encontra-se ancorado nos pressupostos dos Estudos 

Culturais (EC), de modo que, no âmbito desses estudos se propôs uma ramificação, conhecida 

                                                

 
14 Foucault, M, 1977, p.268, Apud Artières, 2004, p.16. 
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por Estudos Surdos, em que se pretende o reconhecimento do surdo, de sua cultura e de sua 

língua. Os Estudos Surdos surgiram nos movimentos surdos organizados, reconhecidos como 

um dos diferentes territórios de investigação na esteira dos EC enfatizando as questões das 

culturas, das práticas discursivas, das diferenças e das lutas por poderes e saberes, como nos 

aponta Sá (2002).  

  Com o propósito de buscar respostas e promover uma reflexão sobre as questões que 

borbulham durante nossa pesquisa, pautamos nosso trabalho nas contribuições destes estudos 

ao promover o rompimento da concepção elitista de cultura em que se admite um único ponto 

de referência para os estudos da cultura e promove assim, a desconstrução dos binarismos que 

se ancoram nas epistemologias tradicionais e acabam por auxiliar na construção de novas 

referências para se pensar a educação dos diferentes grupos minoritários.  

Costa (2000) nos lembra que uma importante marca dos EC está no fato de que 

apresenta uma identidade cambiante e fluída e desta forma não se reduz aos limites de uma 

disciplina acadêmica no sentido tradicional, caracterizando-se, pelo contrário, por uma 

dispersão teórica e metodológica. Nesse sentido, os EC nos oferecem um conjunto de 

abordagens e reflexões situadas na confluência de vários campos já estabelecidos, servindo de 

inspiração para diferentes teorias cuja intenção é o rompimento com as lógicas cristalizadas e 

concepções consagradas. 

 Os EC encontraram campo fértil nas artes, nas humanidades e nas ciências sociais, a 

partir das contribuições iniciais de importantes pensadores sociais dos meados do século XX, 

como Louis Althusser e Antonio Gramsci, acompanhado das análises culturais de Raymond 

Williams, Richard Hoggart, Edward P. Thompson e Stuart Hall, vinculados às iniciativas da 

Nova Esquerda, que se apresentam como a primeira linhagem de análises culturais 

contemporâneas. 

Esse campo investigativo matizado e profundamente diversificado é marcado pela 

constante inquietude e militância, além de uma preocupação em não apenas compreender o 

mundo, mas ser capaz de oferecer ferramentas para modificá-lo. A matriz teórica dos EC se 

constitui como uma base fundamental na construção de uma nova perspectiva para os Estudos 

Surdos, uma vez que estes se sustentam no conceito socioantropológico de surdez e 

reconhecem o sujeito surdo como um indivíduo cuja identidade e cultura são próprias, e 

distintas das do sujeito ouvinte.  

A perspectiva dos EC nos possibilita redimensionar o significado de cultura e, desta 

forma, se constitui em um espaço capaz de construir uma nova concepção de surdez, de 
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sujeito surdo e de LS. Essa nova concepção reconhece a identidade do sujeito surdo e, 

consequentemente, a diferença inerente a essa identidade, numa dimensão cultural e 

socialmente produzida e, como tal, exige a problematização e o questionamento com o 

objetivo de refletir e tornar possível novos arranjos e novas práticas sociais que pretendem 

auxiliar no estabelecimento de condições melhores para que esses sujeitos sejam, 

verdadeiramente, parte integrante da organização social. 

 Em nosso trabalho utilizamos também uma linha metodológica de análise descritiva e 

exploratória de dados apresentando-os através de gráficos e tabelas a fim de criar proposições 

para novas pesquisas. Recorremos, ao longo dos capítulos à análise de alguns dos indicadores 

de diferentes bases de dados brasileira. As análises descritivas servem para analisar o 

comportamento de variáveis utilizando-se de dados quantitativos fundamentais para uma 

análise exploratória que pode, inclusive, evoluir para testes de teorias. Na tentativa de 

assegurar a qualidade dos dados utilizados, foram adotados diferentes procedimentos 

metodológicos.  

 Na primeira etapa colhemos os dados nos diferentes bancos de dados utilizados 

(IBGE; CENSUP; INEP/DATA; BTCAPES), organizando-os de forma inicial. Após a 

sistematização de todos os dados coletados demos início ao tratamento propriamente, 

tentando promover, quando necessário, a separação e catalogação em categorias conforme 

seriam utilizados ao longo da pesquisa. 

 Após a finalização destas etapas iniciais, demos início à produção de tabelas e gráficos 

que tornariam possível dar uma melhor visualização aos números. Marconi e Lakatos (2002) 

nos indicam que a representação de dados por meio de gráficos se constitui numa ferramenta 

expressiva e bastante atraente capaz de facilitar a visualização do conjunto de informações 

utilizadas. Para finalizar, produzimos um cruzamento dos dados catalogados com o objetivo 

de auxiliar na compreensão das questões que surgiram ao longo do trabalho.  

 

2.1 O foco da pesquisa: a institucionalização da formação docente em e para Língua 

de Sinais 

 

O Decreto 5.626 estabeleceu a criação do curso de Letras/Libras e Pedagogia Bilíngue 

em 2002, pelas universidades federais, o que se apresenta para nós como a primeira política 

educacional e linguística de formação de professores em e para Língua de Sinais (LS), e deu 

início ao processo de constituição de agentes autorizados para o ensino da língua em todo 
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país. Segundo o Decreto, para atuar na docência da LS é necessário que o indivíduo apresente 

formação específica para o ensino da Língua Portuguesa (LP) como segunda língua, o que se 

obteria através da inclusão de uma disciplina curricular específica sobre a temática nos cursos 

de formação de professores para os anos iniciais de escolarização e nas licenciaturas em 

Letras. Tendo em vista o fato de nosso trabalho se alicerçar em diferentes campos teóricos 

cujas bases se sustentam na interface dos Estudos Culturais, Educação Especial, e os estudos 

da Sociolinguística sobre línguas minoritárias, além dos estudos sobre Educação e Políticas 

Públicas, nossa escolha por uma metodologia que se apresente capaz de dar conta desse 

conjunto tão complexo não poderia ser menos interdisciplinar.  

Nesse sentido, nos aproximamos de uma metodologia que se constitui por diferentes 

eixos construída a partir de marcos teóricos plurais. Luz (2012) nos aponta que essa tendência 

de pluralidade teórica tem sido cada vez mais comum nas pesquisas do campo das Ciências 

Humanas e Sociais. Nessa perspectiva, propomos o uso de pesquisas estatísticas, própria dos 

estudos de caráter macrossociológico com o objetivo de nos auxiliar no uso dos dados sobre 

deficiência e educação no Brasil e no mundo, além da análise dos dados enviados pelas 

instituições ao INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira), via CENSUP (Censo de Educação Superior), produzidos a partir da aprovação da 

lei, em 10.436/02.  

Usamos também os dados disponibilizados pelo INEP, através das Sinopses 

Estatísticas publicadas nos Relatórios e Resumos Técnicos produzidos pela instituição, além 

dos relatórios produzidos pelos órgãos mundiais que apresentem informações sobre 

deficiência e sobre educação. 

Utilizamos ainda de vasta pesquisa documental, como proposto por Marconi e Lakatos 

(2009), através da análise das legislações produzidas ao longo dos últimos anos sobre a 

questão, com a intenção de dar visibilidade à construção de um lugar político, social, cultural 

e linguístico dentro do espaço acadêmico brasileiro nas instituições públicas de ensino 

superior no que se refere aos primeiros professores da disciplina de Libras nos cursos em que 

a legislação a define como obrigatória. Na definição desse corpus não foram considerados os 

professores temporários e substitutos pela natureza de seus vínculos com a instituição.  

Nossa hipótese inicial era que embora tivéssemos produzido inúmeros instrumentos 

legais para retirar das margens os sujeitos excluídos historicamente, o que podemos observar 

é que as mudanças nas condições desses sujeitos só acontecem à medida que se alteram as 

práticas e as relações da sociedade com esses indivíduos. 
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 Ao nos debruçarmos sobre os mecanismos utilizados em nossa pesquisa como 

definidores dos primeiros sujeitos autorizados em LS no país após as primeiras leis, a saber: 

os primeiros cursos superiores de formação de professores de LS; o PROLIBRAS e os editais 

de seleção de professores para as disciplinas dos cursos de Licenciatura e Pedagogia nas 

Universidades Federais, observamos que os professores surdos, usuários da LS, não 

concorrem em condições iguais no que se refere à ocupação de espaços institucionais e 

acadêmicos, não apenas pelo fato de serem usuários de uma língua de menor prestígio, mas 

pelo fato de se constituírem em sujeitos historicamente excluídos, de modo que a exclusão é 

potencializada a medida que os sujeitos, muitas vezes, participam de vários grupos 

minoritários ao mesmo tempo. Partimos da compreensão que as relações existentes no 

universo escolar, sejam entre os pares, superiores ou com a comunidade de modo geral, 

refletem as relações existentes fora desse espaço escolar, ou seja, a organização escolar, em 

seus diferentes espaços, se constitui em um espelho das relações e representações sociais que 

orientam a sociedade e a vida em comunidade. 

 Nessa perspectiva, tomamos como corpus da nossa pesquisa as Universidades 

Federais existentes no estado de Minas Gerais, tendo em vista a importância do estado no 

cenário nacional, e especificamente no que se refere aos aspectos educacionais, como pode ser 

observado no quadro abaixo:  

 

Quadro 01 – Instituições federais de ensino superior no país 

região /categoria 
Universidades 

Federais 

Institutos Federais 

E centros federais 

de educação 

tecnológica 

Instituições que não serão 

consideradas em nossa pesquisa por 

não oferecem cursos de 

Licenciatura nem Pedagogia 

Região norte 10 7   

região sudeste 19 10 cefet-mg, ENCE, IME, ITA 

região nordeste 18 11 SUDOESTE DA BAHIA 

região sul 11 6   

região centro-oeste 5 5   

total 63 39  
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do EMEC. 

  

Das 19 instituições federais de ensino superior do Sudeste, o estado de Minas Gerais 

conta com 11 delas em seu território, de modo que essa condição já nos permite enxergar o 

estado como um microcosmo da realidade nacional. Após um levantamento pelo EMEC de 

todos os cursos oferecidos por estas instituições, a fim de selecionarmos aquelas que 
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oferecessem cursos de Licenciaturas e Pedagogia, e desta forma seriam as primeiras 

instituições a contratarem professores de Língua de Sinais para atender à obrigatoriedade do 

Decerto, propusemos para a pesquisa, o levantamento nos sites
15

 das Universidades Federais 

de Minas Gerais dos editais de seleção para docente da disciplina LS nos cursos de formação 

de professores e Pedagogia, desde os primeiros após a aprovação da lei em 2002 e os mais 

recentes na tentativa de observar as alterações do perfil, tendo em vista que nos anos entre a 

aprovação da lei até os dias de hoje, algumas ações políticas possibilitaram mudanças nas 

condições do campo em torno da LS e de seus usuários, sobretudo os indivíduos surdos. 

Nosso objetivo nesse trabalho era lançar luz sobre o cenário que tem se constituído no 

Brasil a partir da lei 10.436 de 2002, buscando conhecer e compreender o perfil dos docentes 

pretendidos pelas instituições e definidos nos editais para o quadro efetivo de professores da 

disciplina Libras nos cursos superiores de formação de professores das 11 Instituições 

Públicas Federais de Minas Gerais. Embora pudéssemos ampliar nosso olhar para os 

Institutos Federais situados no estado, responsáveis por oferecer cursos de formação de 

professores, por uma questão meramente de maximização do tempo para finalizar a pesquisa, 

optamos por não os incluir, embora seja necessário registrar a importância dessas instituições 

na composição do cenário educacional brasileiro atual
16

.  

 Inicialmente, pretendíamos verificar o número de professores surdos e ouvintes 

lecionando a Língua de Sinais nas instituições públicas de ensino superior no Brasil, nos 

cursos de formação de professores e Pedagogia uma vez que a Lei 10.436/2002 e o Decreto 

5.626/2005 garantem prioridade aos indivíduos surdos para sua docência. Contudo, as 

constantes negativas das instituições para fornecer as informações se constituíram em óbice e 

optamos por analisar os editais de modo a perceber através deles, o perfil definido pela 

instituição para a disciplina.  

Acreditamos que embora seja garantida na legislação, a prioridade dos indivíduos 

surdos para lecionar Libras, o número de professores surdos seja infinitamente menor que os 

professores ouvintes aprovados nos concursos públicos para a disciplina, uma primeira 

justificativa poderia ser o reduzido número de alunos com deficiências nos níveis elevados de 

ensino no Brasil, entretanto ela não se constitui na única explicação para esse cenário e nossa 

                                                

 
15 É preciso apontar que a definição pela utilização do levantamento via internet se deu em virtude das 

inúmeras dificuldades apontadas pelas instituições para acesso às informações através de contatos telefônicos, 

em que nos vimos obrigados a promover uma busca mais trabalhosa pela busca por cada instituição em separado 

e de ano em ano. 

16 No Brasil, segundo dados da plataforma Nilo Peçanha, havia em 2017, 440.644 matrículas nas escolas 

técnicas. Destas, 128.225 na região sudeste, estando Minas Gerais na primeira posição com 49.504. 
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pesquisa espera lançar luz sobre essa questão auxiliando assim no exercício necessário para  a 

promoção de transformações profundas nas condições dos sujeitos envolvidos. 
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3   CAPITULO 2: A educação de surdos no âmbito da educação especial:  

apontamentos sobre surdez, deficiência e Educação especial 

 

 

“Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo
17

”  

 

 

No conjunto do pensamento de Paulo Freire encontra-se uma ideia que atravessa todo 

nosso trabalho: apenas através da educação podemos transformar o mundo e as relações entre 

os homens. Nosso trabalho se estrutura, assim, sobre a compreensão de que tudo se encontra 

em permanente interação e constante transformação, cabendo à educação, em suas múltiplas 

formas, ser capaz de auxiliar os indivíduos a não apenas conhecer a realidade herdada em suas 

diferentes dimensões, mas compreendê-la e transformá-la.  

Em diversas entrevistas no final da vida, Freire respondia em atenção às críticas dos 

intelectuais de esquerda que consideravam a emancipação das classes menos favorecidas 

economicamente como uma inevitabilidade histórica, que não há futuro a priori. Esta forma 

de compreender o mundo implica uma concepção do ser humano como histórico e inacabado 

e, por isso, sempre pronto a aprender e permite que a educação ocupe um lugar fundamental 

no cenário de transformação do homem e das relações entre eles. Sacristán e Goméz (1998) 

reforçam essa concepção ao definir educação. Assim,  

 
a espécie humana, constituída biologicamente como tal, elabora 

instrumentos, artefatos, costumes, normas, códigos de comunicação e 
convivência como mecanismos imprescindíveis para a sobrevivência dos 

grupos e da espécie. Paralelamente, e posto que as aquisições adaptativas da 

espécie às peculiaridades do meio não se fixam biologicamente nem se 
transmitem através da herança genética, os grupos humanos põem em 

andamento mecanismos e sistemas externos de transmissão para garantir a 

sobrevivência nas novas gerações de suas conquistas históricas. Este 

processo de aquisição por parte das novas gerações das conquistas sociais – 
processos de socialização – costuma denominar-se genericamente como 

processo de educação.
18

 

 

Na esteira da compreensão da educação enquanto ação de transformação, trataremos 

nesse capítulo das discussões em torno do conceito de surdez e o quanto se apresenta urgente 

uma mudança nas bases responsáveis por produzir o conceito a partir da incapacidade auditiva 

                                                

 
17

 Paulo Freire, em “Pedagogia do oprimido”. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
18 SACRISTÁN, J. Gimeno; GÓMEZ, A. I. Pérez. Compreender e transformar o ensino. 4.ed. Porto Alegre: 

ArtMed, 1998, p. 13. 
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dos sujeitos. Desta forma, é preciso apontar que não possuir a capacidade auditiva não insere 

o sujeito na condição de Surdo, uma vez que ser surdo é diferente de não ouvir.  

Atualmente muitos surdos e pesquisadores definem que o termo surdo se refere ao 

indivíduo que percebe o mundo por meio de experiências visuais e opta por utilizar a LS, 

valorizando a cultura e a comunidade surda, sendo essa a utilização com a qual tratamos em 

nosso trabalho. Utilizamos as palavras de Carol Padden (1986), linguista surda e discípula de 

Stokoe (1919-2000), ao conceituar a comunidade e cultura surda. A linguista se ocupou em 

estabelecer a distinção entre elas e definiu comunidade surda como um grupo de pessoas que 

moram em uma localização particular, compartilham as metas comuns entre seus membros e, 

de vários modos, trabalham para alcançar essas metas. Desta forma, a cultura surda se 

apresenta mais fechada do que a comunidade surda, pois seus membros comportam-se como 

pessoas surdas, compartilham crenças à luz de sua forma peculiar de apreender o mundo que 

os cerca.  

A definição apresentada pela linguista nos permite observar que dentro da comunidade 

surda é possível incluir não apenas indivíduos culturalmente surdos, mas sujeitos ouvintes que 

convivem e compartilham ideias e valores. Nos contextos de representações sobre surdez, se 

apresentam assim as descrições de uma cultura específica, marcada por experiências visuais, 

que se agrupam em torno de uma causa e estabelecem identidades múltiplas e multifacetadas. 

Sanchez (2004) nos oferece uma definição bastante esclarecedora sobre a questão: 

 

(...) lossordos se han agrupado cada vez que hantenido oportunidade de 

hacerlo. Y se han agrupado em lo que hemos denominado comunidades 

linguísticas, porque em la base de lasmismas está lautilización de uma 
lenguacomún, lalengua de señas. Pero el término comunidade pone de 

relieveelhecho de que sus membros están unidos por importantes vínculos 

sociales y que lossordos como grupo, como coletividad, tienen pautas y 
valores culturales próprios, diferentes y a veces em contradición com los que 

sutentala macro comunidad oyente
19

.  
 

 Existe, contudo, dentro da comunidade surda uma distinção entre os indivíduos surdos 

usuários de LS e aqueles sujeitos que embora não apresentem a capacidade de ouvir, ou a 

                                                

 
19 Tradução: Os surdos se agruparam cada vez que têm oportunidade de fazê-lo. E eles se agruparam no que 
chamamos de comunidades lingüísticas, porque a base do mesmo é o uso de uma linguagem comum, a língua de 

sinais. Mas o termo comunidade ressalta o fato de seus membros estarem unidos por importantes laços sociais e 

de que os ouvintes, como grupo, como coletividade, têm suas próprias normas e valores culturais e culturais, 

diferentes e às vezes em contradição com aqueles que sustentam a comunidade macro ouvinte. Sanchez apud 

Salles, 2004, p.36. 
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tenham de maneira reduzida, não se constituem usuários da LS como língua materna e fazem 

uso da Língua Portuguesa como L1, normalmente através de leitura labial ou na modalidade 

escrita
20

. 

Nessa perspectiva, ser culturalmente surdo é fazer parte da comunidade que se 

reconhece como minoria linguística e luta pelos direitos de cidadania e uso da língua e cultura 

a ela inerentes; é perceber-se como “Sujeito” em suas experiências visuais. Assim, 

diferentemente dos padrões clínicos que consideram os surdos pelo prisma da falta de algo, 

audição e/ou comunicação, Lane (1992) nos traz uma importante definição ao afirmar que 

“ser-se surdo não é ser-se incapaz, muito pelo contrário, ser-se surdo no comportamento, 

valores, conhecimentos e ser-se fluente na ASL é considerado, (...) um privilégio na cultura 

dos surdos”
21

.  

Comungamos em nosso trabalho da compreensão de que a perda auditiva não define o 

sujeito como surdo, de modo que se faz necessário apontar a diferença entre deficiência 

auditiva e surdez, e consequentemente tentar ampliar a compreensão do que é ser surdo. 

Assim, é preciso apontar que a deficiência auditiva consiste na perda parcial ou total da 

capacidade de detectar sons, causada por má-formação (causa genética), lesão na orelha ou na 

composição do aparelho auditivo; enquanto como surdez compreendemos todo aquele 

indivíduo que tem total ausência da audição, ou seja, que não ouve nada. E é considerado 

parcialmente surdo todo aquele que a capacidade de ouvir, apesar de deficiente, é funcional 

com ou sem prótese auditiva. Entre os tipos de deficiência auditiva estão a condutiva, mista, 

neurossensorial e central. 

Na deficiência auditiva condutiva ocorre interferência na condução do som desde o 

conduto auditivo externo até a orelha interna, e na maioria dos casos pode ser corrigido com 

tratamento clínico ou cirurgia. Já a neurossensorial ocorre quando há uma impossibilidade de 

recepção por lesão na orelha interna ou no nervo auditivo, esse tipo de deficiência é 

irreversível. A deficiência mista ocorre quando há ambas as perdas: condutiva e 

neurossensorial numa mesma pessoa. E a deficiência auditiva central, também conhecida 

como surdez central, não é necessariamente acompanhada de diminuição da sensitividade 

auditiva, mas manifesta-se por diferentes graus de dificuldade na compreensão das 

                                                

 
20 É preciso observar a existência de indivíduos surdos que não se vinculam à Língua de Sinais e utilizam a 

Língua Portuguesa como meio de comunicação através da escrita e/ou leitura labial (SULP) e, em virtude das 

diferenças de pertencimento e de identificação entre esses grupos, estabelece-se diferentes demandas como, por 

exemplo, a reivindicação por legendagem.  

21 Lane, 1992, p.35.  
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informações sonoras. 

Pela área da saúde e, tradicionalmente, pela área educacional, o indivíduo com perda 

auditiva é enquadrado como parcialmente surdo ou surdo. Dentre aqueles que apresentam 

perda auditiva (Deficiente auditivo – DA) a diferenciação se estabelece em relação ao nível 

desta perda. Os indivíduos considerados parcialmente surdos (com deficiência auditiva – DA) 

se enquandram em três diferenciações, a saber: a) Pessoa com surdez leve – indivíduo que 

apresenta perda auditiva de até quarenta decibéis. Essa perda impede que o indivíduo perceba 

igualmente todos os fonemas das palavras. Além disso, a voz fraca ou distante não é ouvida. 

Em geral, esse indivíduo é considerado desatento, solicitando, frequentemente, a repetição 

daquilo que lhe falam. Essa perda auditiva não impede a aquisição normal da língua oral, mas 

poderá ser a causa de algum problema articulatório na leitura e/ou na escrita. b) Pessoa com 

surdez moderada – indivíduo que apresenta perda auditiva entre quarenta e setenta decibéis. 

Esses limites se encontram no nível da percepção da palavra, sendo necessária uma voz de 

certa intensidade para que seja convenientemente percebida. É frequente o atraso de 

linguagem e as alterações articulatórias, havendo, em alguns casos, maiores problemas 

linguísticos. Esse indivíduo tem maior dificuldade de discriminação auditiva em ambientes 

ruidosos. Em geral, ele identifica as palavras mais significativas, tendo dificuldade em 

compreender certos termos de relação e/ou formas gramaticais complexas. Sua compreensão 

verbal está intimamente ligada à sua aptidão para a percepção visual. c) Pessoa com surdez 

severa – indivíduo que apresenta perda auditiva entre setenta e noventa decibéis. Este tipo de 

perda vai permitir que ele identifique alguns ruídos familiares e poderá perceber apenas a voz 

forte, podendo chegar até aos quatro ou cinco anos sem aprender a falar. Se a família estiver 

bem orientada pela área da saúde e da educação, a criança poderá chegar a adquirir linguagem 

oral. A compreensão verbal vai depender, em grande parte, de sua aptidão para utilizar a 

percepção visual e para observar o contexto das situações. 

 De outro lado encontram-se aqueles sujeitos com perda severa ou absoluta superior a 

noventa decibéis. A gravidade dessa perda é tal que o priva das informações auditivas 

necessárias para perceber e identificar a voz humana, impedindo-o de adquirir a língua oral. 

As perturbações da função auditiva estão ligadas tanto à estrutura acústica quanto à 

identificação simbólica da linguagem. Um bebê que nasce surdo balbucia como um de 

audição normal, mas suas emissões começam a desaparecer à medida que não tem acesso à 

estimulação auditiva externa, fator de máxima importância para a aquisição da linguagem 

oral. Assim, tampouco adquire a fala como instrumento de comunicação, uma vez que, não a 



41 

 

 

 

percebendo, não se interessa por ela e, não tendo retorno auditivo, não possui modelo para 

dirigir suas emissões. Esse indivíduo geralmente utiliza uma linguagem gestual, e poderá ter 

pleno desenvolvimento linguístico por meio da LS. 

3.1  A produção da diferença 

 

 

A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de 
atributos considerados como comuns e naturais para os membros de cada 

uma dessas categorias: Os ambientes sociais estabelecem as categorias de 

pessoas que têm probabilidade de serem neles encontradas. As rotinas de 

relação social em ambientes estabelecidos nos permitem um relacionamento 
com "outras pessoas" previstas sem atenção ou reflexão particular. Então, 

quando um estranho nos é apresentado, os primeiros aspectos nos permitem 

prever a sua categoria e os seus atributos, a sua "identidade social" - para 
usar um termo melhor do que "status social", já que nele se incluem atributos 

como "honestidade", da mesma forma que atributos estruturais, como 

"ocupação". Baseando-nos nessas pré-concepções, nós as transformamos em 
expectativas normativas, em exigências apresentadas de modo rigoroso

22
.  

 

Em seu estudo sobre o estigma e a situação dos sujeitos considerados inabilitados para 

a aceitação social plena, Goffman (1980) nos aponta que a sociedade define os atributos pelos 

quais se estruturarão as bases do processo de identidade social, coletiva e individual.  

Na tentativa de produzir uma reflexão a respeito da construção do outro, enquanto 

sujeito normal ou anormal, um percurso possível se apresenta na retomada de 

compreendermos as raízes epistemológicas responsáveis pela construção das bases do que 

atualmente conhecemos como "normal”, “anormal” e "patológico". 

Nosso esforço se dá no sentido de observar as representações que têm se construído 

em torno da questão e os desdobramentos destas representações para a educação, e, de forma 

específica, para a educação especial e se constituem na base do discurso (e das práticas) que 

orientam nossas políticas de atendimento aos sujeitos considerados “especiais”.  

Entre as diferentes possibilidades de análise da questão, tomaremos as contribuições 

de diversos teóricos que atuam em diferentes campos do conhecimento, como a sociologia, a 

psicologia, a educação e outros, na tentativa de compreender como as concepções de 

normalidade e patologia têm influenciado e auxiliado na construção das bases da educação em 

nossa sociedade. Entre esses autores, destacamos os trabalhos de Durkheim (1983), Goffman 

(1980), Canguilhem (1982) e Foucault (1975), cujas teorias se mostram úteis para 

                                                

 
22 Goffman, Erwing. Estigma: Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. Rio de Janeiro: Zahar 

Editores, 1980. 
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instrumentalizar nossa análise e nos auxiliaM a refletir sobre as condições em que se deu a 

estruturação da educação especial.  

Propomos refletir sobre algumas das principais contribuições desses, e de outros 

autores, tendo em vista a importância de uma ação reflexiva que se fundamente na 

interdisciplinaridade, com o objetivo de ampliar as redes de compreensão e promover um 

alargamento do nosso objeto de estudo. É preciso apontar que alimentamos de diferentes 

autores para promover a discussão, de modo que entre eles destaca-se o de Wanderley (1999) 

sobre a questão da produção da normalidade e patologia, desenvolvido no campo da 

Psicologia e que se constitui fundamental para nossa pesquisa. 

De forma geral, podemos afirmar que encontramos em Durkheim orientações sobre a 

compreensão dos conceitos de normalidade e patologia, enquanto Foucault nos oferece uma 

discussão sobre o normal e o patológico. Ao analisarmos a forma como esses autores refletem 

sobre a questão, somos orientados a pensar sobre as influências dessas concepções na 

educação, sobremaneira a educação especial, tal como a conhecemos hoje. 

  Se para Durkheim (1983) a sociologia é a ciência dos fatos e das instituições sociais, é 

preciso que eles sejam compreendidos em sua capacidade de atuar como forças coercitivas na 

determinação da conduta humana, é necessário também considerá-los como parte do 

mecanismo de controle social. Suas ideias sobre a consciência coletiva, apesar das variações 

que apresentam, auxiliam na promoção de reflexões acerca dos modos pelos quais as relações 

e a interação social são determinantes das atitudes, sentimentos e ideias dos indivíduos. Para 

Durkheim a realidade da sociedade precede a vida individual. 

 Interessa-nos observar os conceitos de normalidade e patologia contidos na 

formulação teórico-metodológica de Durkheim e para isso, é preciso lembrar a influência que 

o pensamento positivista exerceu nas concepções modernas sobre a patologia, uma vez que 

inúmeras teorias foram desenvolvidas, a partir do conhecimento alcançado pela medicina 

sobre a relação saúde-doença. 

 Se por um lado Comte estabeleceu os pilares da conceituação positivista para as 

análises sobre a normalidade e patologia, ao considerar que doença e saúde eram regidas por 

leis semelhantes, por outro lado foi Durkheim (1983) o responsável por construir um conceito 

mais definido para a distinção entre normalidade e patologia. Para ele, é possível observar na 

sociedade duas ordens de fatos diferentes: “aqueles que são os que devem ser e aqueles que 
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deveriam ser diferentes daquilo que são”
23

, o que o próprio autor define como fenômenos 

normais e patológicos. 

A partir dessas constatações o autor estabelece critérios para definir os dois estados e, 

utilizando-se do binômio saúde/doença, sobre o qual desenvolve sua teoria. Segundo 

Durkheim, o critério sofrimento e dor também poderiam ser tomados como possibilidade para 

definição de doença, contudo o próprio autor o considerava insuficiente à medida que 

podemos reconhecer estados de sofrimento como fome, fadiga e parto, como condições 

normais. Ele nos mostra ainda que poderíamos pensar a doença como uma perturbação da 

adaptação do organismo ao meio, todavia ele mesmo considera que essa concepção não se 

constitui em uma alternativa confiável, uma vez que seria necessário o estabelecimento de 

princípios capazes de definir modos de adaptação considerados mais ou menos perfeitos.  

Nessa perspectiva, uma alternativa seria estabelecê-lo em relação às possibilidades de 

sobrevivência, definindo-se como estado saudável aquele em que as possibilidades de vida 

fossem maiores, e como o doentio aquele em que essa possibilidade estivesse diminuída. 

Contudo Durkheim contesta essa concepção, pois a morte e a velhice não podem ser 

consideradas fenômenos patológicos.  

Diante desse impasse, como poderíamos então distinguir o fenômeno normal de um 

patológico? Para ele, tanto os fenômenos sociológicos quanto os biológicos podem ser 

reduzidos a dois tipos básicos. De um lado, aqueles que são comuns a toda espécie e, desse 

modo "encontram-se senão em todos os indivíduos, pelo menos na maior parte deles e 

apresentam variações de um sujeito para outro compreendidas entre limites muito próximos"
24

 

e, de outro, aqueles fenômenos excepcionais, que, "além de surgirem em minorias, muitas 

vezes chegam a durar a vida inteira dos indivíduos."
25

 

Durkheim, após definir o parâmetro de normalidade, afirma que a qualidade do 

fenômeno, seja ele normal ou patológico, precisa ser observada em relação à frequência em 

que ocorrem e deste modo, nos apresenta três critérios para promover a distinção entre normal 

e patológico: 

 

1° - Um fato social é normal para um tipo social determinado, considerado 

numa fase determinada de desenvolvimento, quando se produz na média das 

sociedades desta espécie, consideradas numa fase correspondente de 

                                                

 
23 Durkheim, E. As regras do método sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 110. (Original em 

francês de 1893 

24 Idem, p.114. 

25 Idem, ibidem. 
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desenvolvimento; 
2° - Os resultados do método precedente podem verificar-se mostrando que a 

generalidade do fenômeno está ligada às condições da vida coletiva do tipo 
social considerado;  
3° - Esta diversificação é necessária quando um fato diz respeito a uma 

espécie social que ainda não cumpriu uma evolução integral.
26 

 

 

Observamos que as concepções atuais da excepcionalidade, estão ainda, de algum 

modo, em correspondência a essas regras apresentadas por Durkheim e se justificam porque, 

em primeiro lugar, utilizam o critério de desvio da normalidade média; em segundo, porque se 

reportam às condições gerais da vida coletiva, ou seja, à necessidade de aprender na escola e 

de se ajustar aos padrões socialmente estabelecidos e, finalmente, porque estabelecem a forma 

para a sua coerção, ou seja, a inserção em processos de educação especial.  

Nesse sentido, torna-se interessante resgatar uma importante contribuição de Fonseca 

(1987) que nos traz o conteúdo do Council of Exceptional Children (CEC) ao apresentar uma 

definição sobre a criança deficiente ou excepcional. O documento define essa criança como 

aquela que se desvia da média ou da criança normal em 6 possíveis aspectos: características 

mentais; aptidões sensoriais; características neuromusculares e corporais; comportamento 

emocional e social; aptidões de comunicação e múltiplas deficiências. A referência para essa 

necessidade se daria, segundo a instituição, pela exigência de modificação das práticas 

educacionais ou a criação de serviços de educação especial, no sentido de tornar possível o 

desenvolvimento máximo de suas capacidades. 

 Nesse sentido, torna-se possível observar a dicotomia entre excepcionalidade, escola e 

sociedade, em que as duas últimas corresponderiam às condições gerais da vida coletiva 

enquanto a excepcionalidade seria definida pelo desvio individual.  

 A Educação especial, tal como a conhecemos hoje, encontra-se centrada em 

características individuais, que estão fortemente definidas pelo desvio, não levando em 

consideração aspectos macrossociais, como culturais, políticos, linguísticos, educacionais e 

psicológicos.  

 As coisas, sentimentos, valores e características, só existem, no sentido de serem 

percebidas e receber valor, no interior de uma determinada cultura que as reconhece e 

legitima. Embora há muito a preocupação em compreender a doença, ou fato mórbido, tenha 

tomado lugar nos estudos sociológicos, nem sempre foi explicada de forma clara. Sobre isso 

                                                

 
26 Idem, p.118. 
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Foucault (1975) nos apresenta um exemplo nos estudos de Durkheim, em que estes buscava 

explicá-la através de uma concepção ao mesmo tempo evolucionista e estatística. Para ele, as 

sociedades consideram patológicos aqueles fenômenos que, ao se afastarem da média acabam 

marcando as etapas superadas de uma evolução anterior ou cumprindo o papel de anunciar as 

próximas fases de um desenvolvimento já iniciado.  

Em seu texto "Regras do Método Sociológico", Durkheim apresenta a definição do 

fato mórbido, a partir do estabelecimento do ser esquemático em que, considerando um tipo 

médio da espécie, de modo que qualquer afastamento deste plano de saúde se apresenta como 

um fenômeno mórbido. Todavia, Foucault nos mostra que, para Durkheim, a doença deve ser 

compreendida sob um duplo aspecto que hora se apresenta negativo, hora se apresenta 

virtuoso.  

Por sua vez Foucault contrapõe essa perspectiva e define a doença não apenas pelo 

viés negativo de Durkheim.  De modo que, em sua concepção, "de fato a doença apaga, mas 

sublinha, abole de um lado para exaltar do outro, a essência da doença não está somente no 

vazio criado, mas também na plenitude das atividades que vêm preenchê-lo"
27

. É possível 

observar uma complementaridade em que a negatividade se constitui na presença do seu 

contrário e assim a circunscreve em uma lógica própria. Nessa perspectiva, a doença faz 

desaparecer as aquisições recentes e redescobre as formas de conduta ultrapassadas, se 

apresentando não como um “retrocesso”, mas como um processo ao longo do qual se 

desfazem as estruturas evolutivas.  

Por sua vez, Foucault nos leva a pensar a doença não apenas como um déficit que 

atinge de modo determinante esta ou aquela faculdade, mas que, ao ser tomada sob uma ótica 

mais complexa, permite perceber nela própria a lógica da evolução normal do ser humano. 

Nesse sentido, para o autor, o patológico, e desse modo a doença, não se constituiria em uma 

oposição à normalidade, mas como a própria natureza dessa normalidade, percebida em seu 

processo inverso. 

Uma interessante contribuição sobre a questão foi feita por Wanderley (1999) ao nos 

auxiliar a compreender que  

 

As idéias foucaultianas não nos permitem negar que a sociedade engendra a 

tessitura da doença mental e do doente, respaldada em análises médicas e 
paramédicas, conferindo-lhes, respectivamente, o sentido de desvio ou 

anormalidade e o status de excluído, diferente ou insano. Projetam suas 

                                                

 
27 Idem, p.24. 
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mazelas na doença do outro e não aceitam qualquer vestígio de 

positividade.
28 

 

Nesse cenário, uma questão tem sido pauta frequente nos debates, em diferentes 

espaços da sociedade: qual o papel do ambiente em seus múltiplos aspectos entre eles os 

sociais, econômicos, políticos, educacionais e culturais no que tange a construção da 

diferença? 

Embora seja possível observar o estabelecimento das teorias biológicas na construção 

das definições sobre normal e patológico que orientam nossa sociedade, Georges Canguilhem 

(1982) nos propõe questionar em que medida as questões especificamente biológicas dão 

sustentação para a definição da doença como um desvio de um padrão mais frequente e, desta 

forma mais esperado. Para ele "...a vida não é indiferente às condições nas quais ela é 

possível, que a vida é polaridade, e, por isso mesmo, posição inconsciente de valor, em 

resumo, que a vida é, de fato, uma atividade normativa"
29

. Nesse sentido o conceito de 

"normal" extrapolaria a mera denominação de fenômeno frequente, uma vez que  

 

uma norma só é a possibilidade de uma referência quando foi instituída ou 

escolhida como expressão de uma preferência e como instrumento de uma 
vontade de substituir um estado de coisas insatisfatório por um estado de 

coisas satisfatórias.
30 

 

Outro conceito importante que nos ajuda a refletir sobre a questão e, por décadas 

esteve à frente das orientações sobre educação especial dando inclusive nome à modalidade, 

se refere ao conceito de excepcionalidade. Nesse conceito, o fenômeno excepcional, deixa de 

ser doença e passa a ser considerado como condição, todavia a excepcionalidade continua 

sendo compreendida como patologia, determinada pelo desvio da média e tendo como 

paradigma as condições de vida coletiva.  

Wanderley (1999) nos afirma que uma solução defendida por alguns autores, talvez 

esteja na diferenciação entre anomalia, compreendida enquanto desigualdade ou 

irregularidade, de modo que assim, o conceito de anormalidade estaria implicado na 

referência a um valor. Nesse sentido a ideia de anomalia estaria relacionada a qualquer 

particularidade que se diferenciasse dos traços comuns de uma espécie.  

Desta forma, Canguilhen (1982), nos aponta que, quando falamos em anomalia o que 

                                                

 
28 Wanderley, 1999, p. 5.  

29 Canguilhem, 1982, p.96. 

30 Idem, p. 212. 
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vem à mente não são apenas as variações simples, que segundo ele, seriam apenas desvios 

estatísticos, mas o que se referencia são as “deformidades nocivas ou mesmo incompatíveis 

com a vida”
31

, estabelecendo-se uma marcação a um tipo normativo de vida e, ou, 

comportamento. Desta forma, tomando a questão pelo viés biológico, observamos que a 

patologia não constituiria assim o desvio da média e por essa razão, o conceito positivista de 

patologia não se sustentaria, mas mantém relação direta com os valores estabelecidos pelo ato 

de viver, uma vez que influencia na organização e funcionamento dos indivíduos dentro de 

um determinado grupo social. 

Para Wanderley (1999)  

 

a totalidade do indivíduo, dentro dessa perspectiva estreita e abstrata, passa a 
ser somente sua marca divergente e negativa. Mas a excepcionalidade deve 

ser vista não como algo abstrato, mas como uma categoria historicamente 

construída. Pois engloba sujeitos que possuem características individuais, 
conjugadas e produzidas pelas exigências sociais que interferem no seu 

processo de humanização.
32 

 

Desta forma, podemos afirmar que a leitura desses autores nos permite perceber 

alguns dos principais pressupostos teóricos que constituem o arcabouço da Educação Especial 

no Brasil e no mundo. Essa breve análise nos ajuda a lançar luz sobre a influência de alguns 

teóricos fundamentais para compreensão da construção dos conceitos centrais da Educação 

Especial.  

Percebe-se, todavia, a influência positivista na construção da Educação Especial, à 

medida que o critério de seleção do público alvo tem como fundamento o pré-requisito do 

desvio de normalidade definido pelo ensino regular. E, deste modo, as referências de Velho 

(1981) nos orienta para um paradoxo da sociedade moderna, que apesar de produzir a 

diferencia entre os indivíduos, não consegue conviver com ela, a menos que esse convívio se 

dê através de mecanismos discriminatórios, o que acaba por criar (e legitimar), os diversos 

mecanismos de coerção normalizadora, produzindo a fabricação ininterrupta de desviantes. 

Quando a sociedade define a clientela da Educação Especial, ou seja, aqueles 

indivíduos que apresentam "desvios" em características biológicas, psicológicas ou sociais, a 

educação especial assume o papel de manutenção do processo de participação/exclusão e 

contribui para que esses indivíduos se mantenham fora do sistema social.  

                                                

 
31 Idem, p.106. 

32 Wanderley, 1999, p.8. 
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3.2 O paradigma da inclusão: debates sobre educação inclusiva e educação 

especializada 

 

As condições da inclusão de pessoas com deficiência nos diferentes níveis de ensino 

têm sido, indiscutivelmente, uma das questões referente à educação especial mais discutidas 

no país.  Embora a temática tenha ficado por muito tempo restrita apenas às discussões em 

eventos e bibliografias especializadas, hoje tornou-se uma temática central tendo em vista a 

proposta de intervenção amparada pela legislação e determinada pelas políticas educacionais 

tanto em nível nacional, como estadual e municipal.  

Afora a popularidade da questão nos debates sobre educação, a educação especial se 

apresenta como um campo fértil, tanto para o surgimento de polêmicas, quanto de propostas 

mirabolantes e modismos. Os conceitos do campo da educação especial têm sido responsáveis 

por promover inúmeras discussões e debates que vão desde a terminologia adotada, até às 

formas em que suas práticas se tornam efetivas. Nos últimos anos percebemos uma ampliação 

significativa das publicações sobre o tema
33

. Entre esses trabalhos, alguns propõem novos 

conceitos e orientam para a necessidade de construção de novas práticas. Observamos que 

entre eles, alguns defendem a possibilidade de inclusão desses sujeitos em instituições 

comuns, outros defendem o direito a escolas específicas, enquanto outros se preocupam em 

denunciar a exclusão destes sujeitos em ambas as formas de atendimento e a consequente 

incapacidade destas instituições em promover a inclusão dos indivíduos. 

As lutas em defesa dos direitos humanos e da consolidação dos grupos considerados 

diferentes, e aqui poderíamos incluir não apenas as pessoas com necessidades especiais, mas 

negros, homossexuais, indígenas, entre outras minorias, sobretudo a partir de meados do 

século XX, deu visibilidade no Brasil, como em outros países, às questões em torno da 

diferença, embora a questão não se apresentasse como uma questão recente.  

Diversos autores, entre eles Silva (1988), Bianchetti (1998) e Neres (2001), nos 

oferecem informações importantes sobre o tratamento oferecido a esses indivíduos com 

deficiência pela sociedade ao longo dos séculos e outras centenas de trabalhos com cunho 

historiográfico se ocuparam disso, contudo, chama-nos a atenção nesses estudos, a infinidade 

de termos utilizados para designá-los, desde a eliminação dos sujeitos “deficientes” na idade 

                                                

 
33 Sobre a temática, ver: Mendes, 2006; Prieto, 2012; Baptista, 2012; Padilha, 2012; Miranda, 2012; Bueno, 

2012; Kassar, 2012. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382017000200279&lng=en&nrm=iso&tlng=pt#B17
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382017000200279&lng=en&nrm=iso&tlng=pt#B24
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382017000200279&lng=en&nrm=iso&tlng=pt#B4
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382017000200279&lng=en&nrm=iso&tlng=pt#B22
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382017000200279&lng=en&nrm=iso&tlng=pt#B19
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382017000200279&lng=en&nrm=iso&tlng=pt#B7
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382017000200279&lng=en&nrm=iso&tlng=pt#B7
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382017000200279&lng=en&nrm=iso&tlng=pt#B16
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antiga, passando pela tolerância cristã, até a consideração de cidadãos portadores de direitos. 

Contudo, as mudanças terminológicas não têm sido suficientes para promover a superação dos 

preconceitos e estigmas que historicamente encontram-se enraizados e materializados em 

nossas práticas cotidianas, não apenas escolares.  

Superamos, em um primeiro momento, a utilização de termos como anormal, idiota, 

retardado e imbecil, usados para designar os indivíduos com deficiência, e no lugar adotou-se 

o termo excepcional. A mudança apontava dois avanços: de um lado buscava diminuir os 

aspectos estigmatizantes e pejorativos dos termos usados e de outro, tentava apresentar maior 

precisão em relação ao conceito.  

Ao final do século XX, introduziu-se um novo conceito: pessoas com necessidades 

educacionais especiais.  Silveira Bueno (1975) nos esclarece que a questão terminológica se 

apresenta como uma visão estática e ahistórica, que separa o desenvolvimento do pensamento 

e o das relações sociais historicamente construídas. Segundo o autor tanto no Brasil, quanto 

nos Estados Unidos, “a excepcionalidade é tratada unicamente através do ponto de vista 

terminológico, como se o significado das palavras estivesse ligado somente aos aspectos 

linguísticos, sem relação com a realidade concreta em que esses termos passaram a ser 

utilizados”
34

. 

Desta forma a substituição seria uma tentativa de se alcançar uma posição mais 

democrática do termo, se aproximando em alguma medida, de valores humanitários mais 

próximos dos conhecimentos científicos. Para Bueno é desta forma que  

 

a substituição terminológica é usualmente encarada como reflexo de 

posições mais democráticas ou de crença nos valores humanitários ou, mais 

ainda, que respondem unicamente ao desenvolvimento científico sem que se 

leve em conta que o conhecimento do homem sobre ele mesmo é construído 
sobre fenômenos em que este mesmo homem é também seu produtor

35
. 

 

Jimenéz (1997), Marchesi e Martín (1995) e Manjón; Gil e Garrido (1997) nos 

informam que o termo necessidades educacionais especiais apareceu pela primeira vez em 

1978, no Relatório Warnock (1978), documento que inspirou a Lei de Educação de 1981 na 

Grã-Bretanha. Segundo esses autores o conceito de necessidades educacionais especiais é um 

conceito-chave responsável por trazer em si outros conceitos como o de dificuldade de 

aprendizagem e o de medidas educativas especiais.  

                                                

 
34 Silveira Bueno, 1993:29-30. 

35 Idem, p.30. 
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Rossetto e Tureck (2003) nos apresentam a informação que na Espanha, o Livro 

Branco para a Reforma do Sistema Educativo, em 1989 apresenta os alunos com necessidades 

educacionais especiais em uma conceituação que estabelece uma relação também com as 

necessidades dos alunos, problemas de aprendizagem, com os auxílios pedagógicos 

necessários e os recursos educacionais. Nessa visão, a Educação Especial passa a ter um novo 

caráter, como nos apresenta Jimenéz (1997) como “conjunto de recursos humanos e materiais 

postos à disposição do sistema educativo para que este possa responder adequadamente às 

necessidades que, de forma transitória ou permanente, possam apresentar alguns dos 

alunos”
36

. Assim, nesse cenário em que os alunos estariam na escola regular, caberia ao 

professor regente da classe o papel central, com o apoio de professores especializados e de 

outros profissionais, de forma colaborativa, de desenvolver assim suas atividades.  

Manjón, Gil e Garrido (1997) nos apresentam um conceito de necessidades 

educacionais especiais, que distingue inicialmente dois tipos fundamentais de necessidades: as 

de adaptações ao currículo e as de criação de serviços complementares. O currículo se 

constitui em instrumento da escola para responder à diversidade, explicitada no Projeto 

Político Pedagógico (PPP), pelo qual compreende a sua comunidade escolar, procedendo ao 

atendimento de serviços que se definem necessários.  

Por sua vez, Marchesi e Martín (1995) propõem que, junto ao conceito de 

necessidades educacionais especiais, é preciso relacionar as dificuldades de aprendizagem e a 

ampliação dos recursos educacionais. Nessa compreensão as posições precisam ser tomadas 

como numa mesma perspectiva, ou seja, a diversidade apresentada pelos alunos remete para a 

reflexão da escola sobre como se organiza, no sentido de reconhecer necessidades 

educacionais diferenciadas no alunado, as quais exigem respostas diversas na organização do 

currículo, dos processos metodológicos e avaliativos, com adaptação de materiais. Nesse 

conjunto de recursos educacionais insere-se ainda a formação dos profissionais da educação e 

as condições de acessibilidade.  

Algumas críticas se apresentam ao uso do termo ‘necessidades educacionais 

especiais’, entre elas a de que ele se constitui amplo e vago, com ênfase no aluno, sem 

definição do que sejam ‘educacionais’ nas necessidades especiais e desta forma, diluiria as 

especificidades das deficiências diversas, que precisam ser objetivamente consideradas, assim 

como as diferenças existente entre elas. Para outros o termo forjaria uma visão otimista da 

                                                

 
36 Jimenéz, 1997, p.11. 
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educação especial, em que se acreditaria que, ao suprimir a palavras ‘deficiências’, essas 

poderiam tornar-se menos graves.  Silveira Bueno (1997) alerta para o fato de que, se por um 

lado se avança para menor estigmatização, por outro, perde-se na precisão. Nesse sentido, o 

termo portador de necessidades educativas especiais não substituiria o termo deficiente, assim 

como este não substitui o termo cego. Dito de outra forma, o conceito portador de 

necessidades educativas especiais abrange uma diversidade de sujeitos, que ao ganhar na 

amplitude e na quebra da estigmatização, acabaria perdendo a precisão, sendo necessário 

acrescentar ao lado do termo em questão, a espécie de sujeitos sobre a qual estamos nos 

referindo. 

Ao discutir a educação de alunos com necessidades educacionais especiais, Mazzota 

(1999) afirma a implicação de resgatar-se o sentido da Educação Especial, pois, “as 

necessidades educacionais especiais são definidas e identificadas na relação concreta entre o 

educando e a educação escolar”, sendo assim, “os recursos educacionais especiais requeridos 

em tal situação de ensino-aprendizagem é que configuram a Educação Especial e não devem 

ser reduzidos a uma ou outra modalidade administrativo-pedagógica como classe especial ou 

escola especial”
37

. 

As comunidades surdas e alguns pesquisadores da área da surdez, têm empreendido 

lutas em favor dos direitos do indivíduo surdo, sua língua e cultura.  Entre as principais 

bandeiras, destaca-se o Movimento em defesa por Escolas de Educação Bilíngue. Como 

principal argumento as comunidades surdas e alguns pesquisadores da área, apontam que a 

educação de surdos se constituiria em um campo específico do conhecimento e desta forma 

distante da educação especial, uma vez que a especificidade desses sujeitos se constitui 

apenas na diferença linguística. 

De modo geral, a implementação das políticas educacionais e linguísticas sobre 

educação para surdos, tanto aquelas que propõem uma educação bilíngue em escolas 

específicas, quanto as que se vinculam ao campo da educação especial, permeiam o espaço 

imbricado das políticas da Linguística e da Educação que, por conseguinte, são movidas 

principalmente pelas lutas do (e no) Movimento Surdo. 

Este grupo, composto por intelectuais, acadêmicos, surdos e ouvintes, luta pelos 

direitos da comunidade surda e desempenha um papel importante de mobilização e 

articulação das mudanças de perspectiva linguística e educacional sobre a temática. Entre as 

                                                

 
37 Mazzota, 1999, p.49. 
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principais conquistas destaca-se a Lei 10.436/02 e o Decreto 5.626/05 responsáveis por 

reconhecer, no Brasil, a Língua Brasileira de Sinais como uma língua oficial e constituindo-se 

na primeira ação de intervenção política no país. 

A preocupação da aquisição da Língua Portuguesa (LP) como L2 têm sido objeto de 

diversas pesquisas nos últimos anos. Inúmeros profissionais, cientes das dificuldades 

encontradas pelos alunos surdos no que se refere a aquisição da L1 quanto da L2, chamam-

nos a atenção para a necessidade de estarmos atentos às especificidades dos sujeitos surdos.  

Os recentes estudos no campo da sociolinguística têm colaborado para ampliar a 

compreensão da Língua de Sinais como língua minoritária e como tal nos apontam a 

necessidade de se estabelecerem políticas linguísticas e educacionais específicas com o 

objetivo de auxiliar seus usuários na manutenção e estruturação dessa língua, de modo que ela 

se apresente em condições concretas de funcionar como L1 para seus usuários. 

  No que se refere à educação de surdos, o aprendizado em LS se materializa através 

da prática bilíngue. O bilinguismo se apresenta desta forma como uma proposta educacional 

que compreende a LS como a primeira língua dos surdos (L1) enquanto a Língua Portuguesa 

(LP), na modalidade escrita, a segunda língua (L2).  

Apesar de haver o reconhecimento legal da LS, nossas instituições de ensino não a 

tratam como legítima, de modo que a LS não tem se constituído em objeto de produções 

materiais ou simbólicas, positivas ou negativas, sobre as quais se estabeleça competências ou 

incompetências no âmbito da cultura legítima.  

Diante deste posicionamento, com exceção de um número reduzido de instituições que 

trabalham com a LS de forma sistemática, não se exige nas escolas em que há usuários de LS 

como L1, o estudo sistematizado nem o conhecimento das regras e da gramática da LIBRAS, 

apesar de manter a Língua Portuguesa, em sua norma culta, a condição de parte integrante dos 

pressupostos a serem sistematizados e acompanhamento obrigatório da escola, promovendo 

pouca alteração nas condições sociais, culturais, econômicas e políticas da língua e de seus 

usuários. 

 Observamos que até agora, a escola, diante da diferença comunicativa por meio da LS 

e desta concepção de lingua(gem) como código, não conseguiu absorver as diferenças e 

proporcionar uma equidade de acesso à cultura no que se refere ao processo de escolarização 

e desta forma o questionamento sobre as condições dos sujeitos surdos em nossas instituições 

de ensino nos diferentes níveis, se apresentam inevitável e urgente. Compreendemos o quão 

se faz necessário a promoção de uma mudança política, epistemológica, metodológica e 
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pedagógica, para que tenhamos uma aceitação efetiva e real da LS pela sociedade e não uma 

pseudo-tolerância que fortalece a manutenção das distâncias entre sujeitos surdos e ouvintes e, 

por consequência, entre ambas as línguas (LP e a LS). 

Ao refletir sobre as condições linguísticas e educacionais da LS e de seus usuários, 

propomos a transformação da compreensão que estruturou nossas práticas e instituições, que 

tratam a surdez como “deficiência” e consequente o indivíduo surdo como “deficiente”. Essa 

construção social encontra-se alicerçada em uma visão de mundo ouvinte e 

predominantemente marcada pelo conhecimento de mundo cuja lógica regente está pautada na 

compreensão centrada no indivíduo ouvinte. Contudo, é preciso ampliar a reflexão sobre o 

preconceito a que estão submetidos tanto a LS quanto seus usuários lançando luz sobre os 

pilares que sustentam esta visão centrada na “corporalidade” do sujeito ouvinte.  

Esta forma de compreender a surdez se fundamenta basicamente sobre duas 

perspectivas: de um lado a visão físico-biológica que entende a Surdez como uma 

incapacidade do sujeito e, portanto, evidencia a “disfunção” do indivíduo que não ouve. De 

outro lado se pode pensar por uma perspectiva sociocultural que percebe o indivíduo enquanto 

minoria linguística, exigindo da sociedade a adoção de atitudes que promovam mudanças não 

apenas metodológicas, mas sobremaneira no que tange às políticas linguísticas e ao 

planejamento linguístico tanto da LS quanto da LP. Se considerarmos que apesar de toda 

discussão que tem sido posta acerca das diversidades nos múltiplos espaços sociais e mais 

especificamente, nas instituições de ensino, com vistas a integração destes indivíduos no 

processo de escolarização, as mudanças são percebidas de forma muito sutil o que acaba por 

não tirar das margens um número expressivo de indivíduos que se encontram alijados do 

processo de escolarização, sobretudo nos níveis mais elevados de ensino.  

No caso dos sujeitos surdos, a ausência do conhecimento da LP o mantém distante não 

apenas dos conhecimentos historicamente escolarizados, mas o excluí do acesso mínimo aos 

direitos e às garantias como cidadão. A surdez tem sido construída no interior de campos 

discursivos distintos e, por vezes, antagônicos, cujo sentido deriva do estatuto que a sociedade 

atribui ao sujeito surdo e à LS. Por outro lado, sofre influência da forma como relacionamos a 

LS ao processo de construção da identidade do sujeito surdo, atravessada ainda pela forma 

como a sociedade trata as questões relativas à normalidade, a diversidade e as minorias. 

 Todas as interpretações que construímos, que sustentam e fundamentam nossa 

organização social, são construções sócio históricas e como lembra Lopes (2007) 

“culturalmente produzimos o normal, o diferente, o anormal, o surdo, o deficiente, o 
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desviante, o exótico, o comum, entre outros que poderiam compor uma lista infindável de 

sujeitos”
38

.  

Assim, é possível observar o quanto a forma como vemos o sujeito surdo e a LS 

decorre de um conjunto de representações que se sustentam em várias perspectivas e 

consequentemente em várias outras variáveis sócio-históricas, de modo que nossas políticas 

públicas de atendimento ao sujeito surdo são ainda fortemente marcadas pela perspectiva 

médica que compreende a surdez como uma deficiência e estabelece como modelo de 

referência, as condições do sujeito ouvinte.  

 

3.3 Percurso histórico do atendimento educacional especial: dos asilos às classes 

inclusivas 

 

A percepção da diferença como produção da anormalidade foi responsável pela 

institucionalização em asilos e manicômios, desde o século XVI e se constituía na resposta da 

sociedade para tratamento dos indivíduos considerados desviantes. Embora o argumento para 

justificar a segregação fosse a crença de que as pessoas diferentes receberiam cuidado e 

proteção necessários em um ambiente separado dos demais, era central a preocupação em 

estabelecer estratégias de proteger a sociedade do convívio com os indivíduos “anormais”. 

De forma paralela à evolução asilar, a institucionalização da escolaridade obrigatória e 

a incapacidade da escola em responder a todos os alunos foram responsáveis, ainda no século 

XIX, pela criação de classes especiais dentro das escolas regulares, em que seriam 

encaminhados os “alunos difíceis”. A medida que se ampliavam as oportunidades de educação 

para grupos da sociedade que antes não tinham acesso, tornava-se cada vez mais comum que 

indivíduos antes considerados “anormais”, portadores de deficiências, tivessem acesso à 

escola, bem como aumentava o número de sujeitos desviantes da norma pré-estabelecida de 

sucesso escolar. Esses sujeitos que não avançavam no processo educacional eram 

encaminhados para classes especiais sob a alegação de que a segregação tornaria possível 

oferecer a esses alunos a atenção e o atendimento para suas necessidades educacionais, dando 

assim os primeiros contornos à educação especial que começava como sistema paralelo ao 

sistema educacional geral. 

Apenas na metade do século XX, sobretudo depois das guerras mundiais, as classes e 

                                                

 
38 Lopes, 2007, p. 08. 
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as escolas especiais se apresentaram como modalidade alternativa às instituições residenciais. 

O estabelecimento da indústria de reabilitação para tratar mutilados de guerra, não apenas 

tornou possível a construção de um novo olhar para os sujeitos portadores de deficiência, 

como também contribuiu de modo fundamental para que a sociedade lançasse luz sobre os 

problemas da educação das crianças e jovens com deficiências. Contudo, a partir da década de 

1960 intensificou-se o debate acerca dos prejuízos da segregação e da marginalização de 

indivíduos de grupos minoritários. Os movimentos sociais pelos direitos humanos, 

intensificados nesse período, exerceram papel importante para conscientizar e sensibilizar a 

sociedade sobre a causa, transformando a segregação institucionalizada, em práticas 

intoleráveis e fortemente combatidas. Sem dúvida, esse processo foi fundamental para que o 

discurso sobre a importância da integração das diferenças e a necessidade de oferecer à todas 

as crianças o acesso a programas e atividades de forma igualitária, se constituísse como uma 

base moral, onde se assentaria o discurso da unificação dos sistemas. 

Práticas integradoras cujos resultados eram benéficos se multiplicavam e fortaleciam o 

discurso contra a segregação, ao mesmo tempo em que as pesquisas científicas se dedicavam 

não apenas em produzir novas formas para ensinar os indivíduos considerados ineducáveis, 

mas também a pesquisar os efeitos danosos da educação segregacionista e marginalizante. A 

constatação de que esses indivíduos podiam aprender trouxe a reboque o questionamento das 

práticas a que estavam submetidos, exigindo assim a reflexão sobre as estruturas vigentes e o 

questionamento sobre a necessidade de se construir novas abordagens. 

Além da preocupação em se rever a eficácia dessas instituições, a sociedade de forma 

geral, e a escola especificamente, atentaram-se para a necessidade de oferecer a esses sujeitos 

condições para o desenvolvimento da autonomia e da independência.  Com o objetivo de 

potencializar seu desenvolvimento e integrá-los à sociedade, melhorando sua qualidade de 

vida, era preciso oferecer-lhes contextos sociais, culturais e educacionais menos 

marginalizados e mais próximos aos que eram oferecidos ao restante da população. 

Desta forma, as pesquisas científicas contribuíram tanto para o fortalecimento da 

descrença nas práticas e nas instituições responsáveis pelo atendimento aos sujeitos 

portadores de necessidades especiais, uma vez que inúmeros estudos comprovavam o que já 

se observava sobre os efeitos nocivos desta segregação, quanto possibilitou comprovar as 

potencialidades educacionais dos sujeitos portadores de deficiência quando inseridos em 

contextos menos marginalizados. 

Embora a pressão exercida pela sociedade civil organizada a favor da integração tenha 
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sido um fator importante, sem dúvida, o alto custo dos programas se apresentou como uma 

questão fundamental para a sustentação do discurso da integração, que trazia em seu bojo a 

economia para os cofres públicos, sobretudo no auge da crise mundial do petróleo na década 

de 60 e 70. A ampliação da oferta de educação pública, com a explosão da demanda por 

ensino especial que derivava da incorporação de um público que cada vez mais era excluído 

das escolas regulares, fazia aumentar o mercado de emprego de profissionais especializados e 

que, sem dúvida, colaborou para a formação e organização política de grupos em defesa de 

mudanças.  

Nesse cenário, diferentes interesses se reuniram em torno da causa da educação 

integradora, entre eles podemos observar de um lado os interesses econômicos do Estado em 

diminuir os gastos com um ensino paralelo e de outro os pesquisadores, pais e profissionais 

envolvidos com a temática, buscando promover mudanças na forma como se dava a inclusão 

nos serviços regulares dos sujeitos considerados deficientes.  

A filosofia da integração e normalização, que se tornou dominante a partir da década 

de 1970, tinha suas bases na obrigatoriedade do Estado em oferecer oportunidades 

educacionais a partir do princípio de mínima restrição ou segregação, o que incluía a 

matrícula compulsória em instituições regulares comuns. Esse processo teve percurso e tempo 

diferentes nos demais países, tendo sido amplamente difundido na Europa e na América do 

Norte.  

A origem do princípio de normalização escolar remonta aos países escandinavos 

quando um grupo de profissionais, entre eles Nirje (1969) e Bank-Mikkelsen (1969) passaram 

a questionar os abusos cometidos nas instituições residenciais responsáveis pelo atendimento 

de “indivíduos deficientes”. O pressuposto central desse princípio é o direito alienável de todo 

indivíduo de experienciar um estilo de vida comum em sua cultura, o que exige a oferta de 

condições educacionais mais próximas àquelas oferecidas aos demais sujeitos, para isso se faz 

necessário garantir acesso às atividades comuns. Para Wolfensberg
39

 (1972) normalização 

significava a utilização de meios mais culturalmente normativos possíveis com o objetivo de 

estabelecer, e/ou manter, comportamentos e características pessoais “normais”, ou seja, menos 

diferenciadas.  

Paralelamente a filosofia da normalização o fortalecimento da luta dos movimentos 

em defesa dos direitos civis em que diversos grupos e minorias historicamente marginalizados 

                                                

 
39 Wolfensberger (1972). 
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intensificaram suas reivindicações por igualdade. Glat (1998) nos aponta que: 

 

essa proposta tomou forma de lei nos Estados Unidos com a aprovação da 

famosa lei 94 – 142 também conhecida como mainstreaming law, a qual 
determina que todas as pessoas deficientes têm direito de receber serviços 

educacionais nos ambientes menos restritivos possíveis. Essa lei resultou na 

reestruturação dos serviços de Educação Especial, com a criação de salas de 
recursos, classes especiais em escolas regulares e outras modalidades mais 

integradas de atendimento
40

. 

 

Ainda segundo a autora outros países implantaram propostas similares àquela adota 

pelos EUA, de modo que a integração dos sujeitos “deficientes” na vida comunitária se tornou 

a força motriz da Educação Especial e ainda hoje se constitui na principal baliza das políticas 

educacionais na maioria dos países
41

. 

O discurso sobre a importância de se erradicar práticas segregadoras e marginalizantes 

foi reforçado em 1994, pela Declaração de Salamanca, cujo documento fora elaborado na 

Conferência Mundial sobre Educação Especial com o objetivo de fornecer diretrizes básicas 

para a formulação e reforma de políticas e sistemas educacionais tendo como eixo o 

movimento de inclusão social.  

Entre os principais fatores que contribuíram para que ocorresse esse entroncamento, 

destaca-se o abandono do atendimento custodial e assistencialista baseado na perspectiva 

médica que compreende as deficiências como doenças; as mudanças na organização social 

sobre o lugar dos sujeitos “deficientes”; além das alterações na compreensão sobre educação e 

escola, e seu papel na diminuição das diferenças entre os homens. 

Referente à situação brasileira a educação especial se institucionalizou no que diz 

respeito ao planejamento de políticas públicas com a criação do CENESP em 1973, ao mesmo 

tempo em que teve início a implantação de subsistemas de educação especial nas diversas 

redes públicas de ensino. Todavia, já em 1961 a lei 4.024 orientava para que a educação dos 

deficientes ocorresse na rede regular de ensino. A Constituição Federal publicada em 1988, 

em seu artigo 208, caput, inciso II, ratificou esse posicionamento e garantiu o direito à 

educação, preferencialmente, no ensino regular.  

A partir da década de 90, no Brasil, intensifica-se o discurso sobre inclusão escolar e a 

                                                

 
40 Glat, 1998, p.12. 

41 Glat (1998) cita diversos estudos que se ocupam da questão no Brasil e no exterior. Entre eles: Aranha, 1994; 

Cardoso, 1992; Figueiredo, 1990; Glat, 1988, 1989, 1991, 1994a, 1994b, Jannuzzi, 1992; Nunes e Santos, 1988. 

Carvalho, 1994; Gibbons, 1986; ILSMH, 1991; Mendes, 1994; Pereira, 1994. 
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questão assume status privilegiado embora, já naquele momento, houve divergências tanto no 

que se refere aos discursos sobre a inclusão, quanto às práticas desse processo inclusivo. 

Pesquisadores, profissionais e membros envolvidos com a causa defendiam, contudo, a 

inclusão escolar como parte de um movimento maior de inclusão social e lutavam pela 

universalização do acesso e pela qualidade de ensino. 

 As dificuldades para a mudança em relação aos paradigmas da Inclusão têm 

se apresentado atualmente tanto no campo da Educação regular quanto da Educação Especial, 

e nesse aspecto, o campo se divide entre aqueles que defendem práticas e instituições 

inclusivas, enquanto um outro grupo se sustenta na defesa da necessidade de espaços 

específicos, como é o caso do Movimento em defesa das Escolas Bilíngues para surdos.  

Vale lembrar, contudo, que a perspectiva que orienta as políticas governamentais no 

Brasil, historicamente têm se posicionado em defesa da educação inclusiva, o que gera uma 

oposição entre as expectativas da comunidade surda, que há tempos se organiza em defesa do 

estabelecimento da educação bilíngue em instituições específicas, e as regulamentações 

estatais e consequentemente as representações sociais que elas possibilitam construir e 

solidificar. Esse descompasso revigora-se ainda pelo fracasso da inclusão dos sujeitos surdos 

em salas regulares e pelo baixo rendimento escolar apresentado pelos surdos ao longo de sua 

trajetória escolar.  

 Na tentativa de romper com a exclusão que se cristalizou em diferentes espaços da 

sociedade, a educação inclusiva, que vem sendo debatida e exercida em várias partes do 

mundo, se apresentou como uma importante estratégia. A legislação brasileira na atualidade se 

posiciona pelo atendimento dos alunos com necessidades especiais em classes comuns das 

escolas regulares, em todos os níveis, etapas e modalidades de educação.  

Nesse cenário de profundas desigualdades um grande desafio se coloca à educação, o 

de garantir acesso a conteúdos básicos que a escolarização deve proporcionar a todos os 

indivíduos, inclusive àqueles com necessidades educacionais especiais, com o objetivo de 

diminuir as distâncias e promover a efetiva inclusão. Nessa perspectiva, embora o discurso 

recorrente entre a comunidade surda e os defensores das escolas específicas para surdos, 

argumente que a única especificidade da educação dos surdos seja a necessidades de uma 

outra língua para conduzir o processo de ensino-aprendizagem, e desta forma rechacem o 

pertencimento à educação especial, é preciso primeiramente refletir sobre o próprio conceito 

de educação especial. 

Em 1994, a Declaração de Salamanca propôs a ampliação do conceito de educação 
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especial e orientou para que o conceito fosse tomado de forma ampla de modo a promover a 

inclusão de todas as crianças que não conseguissem se beneficiar da escola tendo como 

referência os padrões por ela mesma definido, independente do motivo (embora talvez fosse 

necessário apresentar aqui que defendemos a ideia de que, na maioria dos casos, como os 

surdos, o desajuste se dá justamente por causa dos moldes como a escola está organizada). 

Passa-se então a incluir na modalidade especial não apenas as crianças “portadoras de 

deficiências”, mas as que estivessem repetindo continuamente as mesmas séries, aquelas 

forçadas a trabalhar, as que vivem nas ruas, as que moram longe da escola, as que estejam em 

condição de pobreza extrema, as desnutridas, aquelas vítimas de guerras e conflitos armados, 

as que sofrem abuso físicos contínuos, emocionais e sexuais, além daquelas que, independente 

do motivo, estivessem fora da escola. 

Ao se atribuir status linguístico às LS reconhecendo o valor da língua como 

constitutivas das subjetividades de seus usuários, a Declaração de Salamanca, no que se 

refere à LS e às pessoas surdas, passa a reconhecer a necessidade de que todos os alunos 

surdos tenham acesso ao processo educacional em sua língua materna. O documento 

começaria então, a reconhecer que a diferença linguística existente no interior da sala de aula 

se apresenta como um problema que inviabiliza a inclusão desses alunos e requer práticas e 

metodologias adaptada às especificidades desse grupo. Entretanto, o que tem se apresentado 

como uma questão crucial no embate sobre educação inclusiva ou escola especializada é que 

o documento indica em seu texto que a educação mais adequada aos surdos seria aquela 

organizada em escolas especiais, classes especiais ou unidades em escolas regulares. Como 

podemos observar no documento a seguir: 

 

Políticas educacionais deveriam levar em total consideração as diferenças e 

situações individuais. A importância da linguagem de signos como meio de 
comunicação entre os surdos, por exemplo, deveria ser reconhecida e 

provisão deveria ser feita no sentido de garantir que todas as pessoas surdas 

tenham acesso à educação em sua língua nacional de signos. Devido às 
necessidades particulares de comunicação dos surdos e das pessoas 

surdas/cegas, a educação deles pode ser mais adequadamente provida em 

escolas especiais ou classes especiais e unidades em escolas regulares
42

.   

 

Nesse sentido, compreendendo a Educação Especial como uma modalidade capaz de 

dar conta de agrupar em si todas as adversidades, as demandas da Educação de Surdos 

estariam amplamente abarcadas, independente de tratar-se apenas de uma necessidade 

                                                

 
42 BRASIL, 1994, p. 7. 
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linguística. 

A Educação Especial embora tenha como proposta uma escola acolhedora, capaz de 

atender às especificidades de seus alunos, assegurando-lhes uma educação efetiva e de 

qualidade, os resultados obtidos e o processo experienciado até hoje no que se refere 

especificamente a inclusão dos sujeitos surdos nas escolas regulares, têm contribuído para 

fortalecer as críticas sobre a eficácia desse modelo e levado a inúmeros questionamentos 

sobre as causas desse problema, na esperança de que se promova, assim, transformações nas 

práticas que tem orientado a Educação Especial até hoje. 

Uma transformação precisa ser promovida para que o discurso da educação inclusiva 

deixe de ser apenas um discurso e se tornem práticas escolares e pedagógicas capazes de dar 

conta da diversidade promovendo, efetivamente, uma cultura não mais pautada nas diferenças 

entre os sujeitos. 

Boaventura de Souza Santos na obra “Introdução a uma Ciência Pós-Moderna”, de 

1989, afirmava que “uma transformação profunda nos moldes de conhecer deveria estar 

relacionada, de uma maneira ou doutra, com uma transformação igualmente profunda nos 

moldes de organizar a sociedade”. Embora o intelectual português estivesse se referindo 

especificamente à transição entre os paradigmas epistemológicos da ciência moderna e a 

ciência pós-moderna, a indicação apontada por ele nos leva a refletir sobre a situação em que 

se encontra hoje as discussões sobre a educação de surdos no Brasil, que acaba colocando em 

lados opostos defensores de uma educação para surdos dentro dos moldes inclusivos e outra 

que defende escolas exclusivas bilíngues.  

Estaríamos realmente diante de paradigmas distintos? Poderíamos pensar em que 

medida o problema da educação de surdos está realmente em pertencer à educação especial? 

Ela estaria melhor caso fosse oferecido em escolas exclusivas, nas condições que hoje tem no 

país, tendo o cenário econômico, social, cultural e educacional atual da sociedade brasileira? 

A solução para as mazelas, historicamente instaladas e fortemente observáveis, no que se 

refere à educação dos sujeitos surdos passa unicamente pela criação de escolas exclusivas? 

Em que medida a transformação da escola em uma instituição capaz de alterar a dinâmica 

social dos grupos sociais historicamente marginalizados e excluídos não contemplaria a 

educação de surdos e suas especificidades? 

A fim de garantir esse processo de inclusão e de atendimento às demandas desses 

grupos, enfatiza-se a necessidade de uma reorganização estrutural e cultural dos sistemas de 

ensino a fim de que estes se tornem inclusivos, assegurando o atendimento das 
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especificidades educacionais de todos os alunos, independente se essas questões tenham 

caráter puramente pedagógico, linguístico, físico ou de outra natureza. 

 

3.4 A Política Nacional de Educação Especial e o Decreto 5.626 

 

A educação de surdos, embora ainda hoje esteja compreendida como objeto da 

educação especial, se apresenta como uma questão antiga que tem ecoado nos documentos 

oficiais transformando-se em um tema de debates entre aqueles que defendem a educação 

para surdos como um campo específico de conhecimento e aqueles que a consideram como 

domínio da educação especial. As discussões tiveram início na década de 1990, com destaque 

para os estudos de SKLIAR (1999), que apontavam a diferença linguística e sociocultural 

existente entre surdos e ouvintes, como o único fator de especificidade da educação desses 

sujeitos.  Essa antiga tensão, embora longe de ser enfrentada, tem ecoado nos documentos 

oficiais e se mantém como tema de debates e embates no campo.   

Exemplo dessa tensão é trazido por alguns autores, entre eles Lodi (2013) e Laplane e 

Prieto(2010) que afirmam ter sido a temática o ponto de maior conflito na Conferência 

Nacional de Educação (CONAE), no Eixo VI cuja temática se intitulava “Justiça Social, 

Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade”.  

Essa polarização é fruto de diferenças nas significações atribuídas aos conceitos de 

educação bilíngue para surdos e de inclusão presentes na Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e no Decreto nº 5.626/05. Esse segundo 

documento conta com o apoio das comunidades surdas brasileiras e de alguns pesquisadores 

da área da educação de surdos.  

Lodi (2013) propõe uma análise de ambos os documentos, que se constituem centrais 

no campo dos estudos da surdez e na educação especial, à luz da teoria discursivo-enunciativa 

de Bakhtin. Para o tratamento do tema a autora propõe uma breve contextualização histórica 

da referida Política de Educação Especial (PEE) e do Decreto nº 5.626/05 e nos aponta que, 

embora as discussões que originaram ambos os documentos tenham se dado de forma 

paralela, os movimentos sociais que as subsidiaram partiram de princípios político-

ideológicos diferentes. A autora analisa os conceitos de educação bilíngue para surdos e de 

inclusão presentes nos dois documentos, revelando as razões que sustentam discursos e 

propostas educacionais tão diferentes e sua análise se constitui fundamental para nosso 

trabalho por entender que os movimentos sociais em nosso país datam da década de 1990 e 
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possibilitaram, entre outras questões, ganhos no que se refere às formas de discriminação e 

garantia de direito às minorias sociais e culturais. As discussões tanto da PNEE quanto do 

Decreto nº 5.626/05 tiveram início nesse período.  

Os princípios da democratização da educação, que a apresentam como direito de todos 

e dever do Estado, influenciados por inúmeros documentos internacionais e nacionais 

(BRASIL, 1988, 1994, 2001; UNESCO, 1990; entre outros) se constituem os princípios 

norteadores da PNEE. O Decreto, por sua vez, se estrutura sobre as intervenções nos 

movimentos das comunidades surdas e por pesquisadores da área da educação de surdos. Este 

documento é produzido nove anos após o início da tramitação da matéria no Senado Federal, 

sendo promulgado após a LS ser reconhecida como meio de comunicação e expressão das 

comunidades surdas brasileiras. À época, buscou-se um diálogo com diferentes segmentos 

sociais para a redação dos documentos, cabendo à Universidade o papel fundamental nesse 

processo. Lodi (2013) aponta que as comunidades surdas puderam dar sua voz apenas nas 

discussões que antecederam a redação final do Documento.  

A PNEE, por sua vez, teve sua construção a partir de um discurso cujo objetivo se 

sustentava na valorização dos processos inclusivos dos alunos sob sua responsabilidade “a 

partir da visão dos direitos humanos e do conceito de cidadania fundamentado no 

reconhecimento das diferenças e na participação [social] dos sujeitos”
43

   

Lodi (2013) indica que, já na apresentação da PNEE, o texto pretende marcar  

 
O (re)posicionamento desse documento em relação aos princípios 

educacionais presentes na história da educação especial, opondo-se à 

compreensão dessa modalidade de ensino como algo paralelo à educação 

regular, desenvolvido em instituições especializadas ou em classes especiais, 
construído a partir de um conjunto de práticas que enfatizavam a deficiência 

em detrimento da dimensão pedagógica, e organizado a partir de currículos 

reduzidos e facilitadores. Para a proposição do novo paradigma educacional, 
o documento entende que a educação especial deve integrar a proposta 

pedagógica da escola, complementando ou suplementando as práticas e os 

conteúdos desenvolvidos no ensino regular, de forma a possibilitar um 

currículo comum a todos, que contemple a diversidade e as necessidades 
específicas dos alunos.

44
  

  

Ao resgatar a noção de educação especial enquanto modalidade transversal a todos os 

níveis de ensino, o atual documento tenta rever os princípios presentes no Decreto nº 

3.298/99, em especial aqueles que previam a matrícula na rede regular de ensino apenas dos 

                                                

 
43 BRASIL, 2008, p. 1. 

44 Lodi, 2013, p. 52. 
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alunos considerados capazes de se integrar ao sistema, conforme artigo 24, Inciso I, e o 

oferecimento dos serviços de educação especial principalmente para os níveis de ensino 

considerados obrigatórios, como apresentado no artigo 24, Inciso VI, § 2º. Essa nova 

perspectiva trouxe como consequência a proposição do Programa Educação Inclusiva: direito 

à diversidade,  pela então Secretaria de Educação Especial (SEESP), órgão do Ministério da 

Educação (MEC). O objetivo foi promover a formação de gestores e educadores para a 

transformação dos sistemas educacionais em inclusivos, para que assim fosse garantido o 

direito dos alunos com necessidades educacionais especiais a terem acesso e permanência 

com qualidade, nas escolas regulares (BRASIL, 2005, p. 9).  

 Embora a SEESP/MEC tenha promovido esforços na busca de superar a separação 

entre a educação especial e a regular, em 2007 o Governo Federal reconhece que poucas 

transformações promoveram efetivamente a garantia de educação inclusiva, assumindo assim 

que a concepção de transversalidade da educação especial havia se limitado meramente a um 

“cumprimento do princípio institucional que prevê a igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola e a continuidade nos níveis mais elevados de ensino”
45

. Ainda no 

mesmo ano, o governo federal institui o Decreto nº 6.094/07 que garante acesso e 

permanência dos alunos com necessidades educacionais especiais nas classes comuns do 

ensino regular, fortalecendo, a inclusão nas escolas públicas.  

Com o objetivo de “rever e sistematizar a Política Nacional de Educação Especial”
46

 é 

instituído um grupo de trabalho formado pela equipe gestora da SEESP/MEC e por nove 

docentes de diferentes instituições públicas de educação superior. O grupo propunha debater a 

“inclusão no país, as conquistas do movimento das pessoas com deficiência, bem como os 

avanços dos marcos legais e educacionais”
47

, através de diversos fóruns educacionais. Esse 

grupo reconhecendo as dificuldades enfrentadas pelos sistemas de ensino, em relação à 

existência de práticas discriminatórias, propunha, através da educação inclusiva, a criação de 

alternativas para superá-las.  

Para os idealizadores do documento, embora a nova Política se apresentasse como um 

avanço, para que a implantação dessa proposta efetivamente acontecesse era preciso que 

muitas barreiras fossem rompidas. Deste modo, o sistema precisaria trabalhar no sentido de 

garantir condições adequadas de acessibilidade e de formação dos educadores, para que a 

                                                

 
45 BRASIL, 2007a, p. 9. 

46 BRASIL, 2007c, p. 1. 

47 BAPTISTA et al., 2008, p. 18. 
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educação especial se tornasse parte integrante da escola. Enquanto o texto da PNEE procurava 

instituir objetivos e traçar diretrizes, tendo em vista a enorme diversidade que constitui o 

público-alvo da educação brasileira, o Decreto nº 5.626/05 dispunha sobre os processos 

educacionais específicos das pessoas surdas e enfatizava a necessidade de implantação da 

educação bilíngue para esses alunos. Com o intuito de tornar efetiva a proposta o documento 

define como deve se dar a formação dos profissionais responsáveis por atuar junto a esses 

estudantes.  

Os conteúdos dispostos no Decreto nº 5.626/05 passam a ser discutidos pela sociedade 

ao mesmo tempo em que se dava destaque no país às questões referentes à educação 

inclusiva.  

Ao analisar ambos os documentos, o Decreto 5626/05 e a PNEE, embora em uma 

leitura isolada de tais orientações sugira que se tratem dos mesmos princípios educacionais, 

ao se analisar ambos os enunciados sem os desvincular do todo textual, da situação social que 

os engendra e dos demais textos com os quais dialogam, percebe-se diferenças significativas 

nos sentidos que os constituem.  

 O Decreto nº 5.626/05, objeto material do diálogo com as reivindicações das 

comunidades surdas brasileiras, apresenta a educação bilíngue, definindo-a e apontando os 

espaços onde ela deve ser implantada, conforme o texto aprovado em seu artigo 22, parágrafo 

1º: “São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em que a Libras e a 

modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no 

desenvolvimento de todo o processo educativo”
48

. Esse ponto tem se constituído como uma 

oposição entre o Decreto e a Política Nacional que prevê uma mesma organização 

educacional para todos os alunos surdos, fundamentado no discurso de que o Decreto 

promoveria a diferenciação entre os anos iniciais e finais de escolarização, com o objetivo de 

respeitar o desenvolvimento das crianças, as especificidades nos processos de ensino-

aprendizagem e a formação necessária para os professores.  

 O Decreto dispõe ainda que na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental, a educação bilíngue deva ser desenvolvida por intermédio de professores 

bilíngues, o que nos leva a compreender que os espaços de escolarização inicial devem ser 

organizados de modo a permitir que a LS se constitua na língua de interlocução entre 

professores e alunos, e deste modo, se apresente como língua de instrução, responsável por 

                                                

 
48 BRASIL, 2005, Artigo 22, §1º. 
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mediar os processos escolares. Sustenta-se, daí a necessidade de professores bilíngues, uma 

vez que a modalidade escrita da língua portuguesa não pode, por sua materialidade, ser 

utilizada na relação imediata entre professor-aluno durante o processo de ensino-

aprendizagem. Sobre a questão, Lodi (2013) nos esclarece que 

 

A presença da escrita do português nos processos educacionais é decorrente 

da organização pedagógica, na medida em que as atividades, os textos 
complementares à sala de aula e os livros didáticos indicados para leitura são 

escritos em português, o que lhe garante também status de língua de 

instrução. Dessa forma, o desenvolvimento de linguagem/apropriação da 

Libras pelos alunos surdos nos primeiros anos escolares é assegurado e, por 
conseguinte, garante-se uma sólida base educacional, uma vez que esta é 

desenvolvida em uma língua acessível aos alunos. Tal processo abre a 

possibilidade de se pensar outra organização para os anos finais do ensino 
fundamental, o ensino médio e a educação profissional.

49
 

 

Contudo, a proposta do Decreto, em seu artigo 22 inciso II, no que se refere a esses 

níveis de ensino, afirma que a educação bilíngue necessita ser desenvolvida por meio de 

“docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade linguística dos 

alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua 

Portuguesa”
50

.  

Embora o Decreto oriente para a possibilidade da oferta de educação de surdos em 

escolas bilíngues, o documento não exclui a possibilidade dela ser desenvolvida em escolas da 

rede regular de ensino, desde que haja professores com o perfil descrito e atribuindo aos 

intérpretes e tradutores de Libras/língua portuguesa a função de "viabilizar o acesso dos 

alunos aos conhecimentos e conteúdos curriculares, em todas as atividades didático-

pedagógicas"
51

, além do papel de “apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim da 

instituição de ensino”
52

. Nota-se que o Decreto reitera o posicionamento de manutenção da 

diferença entre a função do profissional intérprete/tradutor e o docente. Posição essa já 

apresentada anteriormente no mesmo documento, em seu artigo 14, §2º. 

Outra diferença entre os dois documentos se refere ao uso da LS no espaço escolar. 

Enquanto o Decreto concebe a modalidade escrita da língua portuguesa, compreendida e 

trabalhada nos espaços escolares como L2, estabelecendo a necessidade de ser ensinada 

também como conteúdo de complementação curricular, segundo orienta o artigo 15, ao 

                                                

 
49 Lodi, 2013, p.54. 

50 BRASIL, 2005, Artigo 22, Inciso II. 

51Artigo 21, §1º, Inciso II. 

52Artigo 21, §1º, Inciso III. 
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atribuir à Libras um papel central, o documento acabaria por exigir mecanismos de avaliação 

coerentes com aprendizado de L2. O artigo 14, §1º, Inciso VI, orienta que a correção das 

provas ou atividades escritas precisa valorizar o aspecto semântico e reconhecer a 

singularidade linguística manifestada no aspecto formal da LP. A PNEE também reconhece o 

direito dos alunos surdos à educação bilíngue e a apresenta como “ensino escolar na língua 

portuguesa e da LS”, exigindo o ensino da LP como segunda língua na modalidade escrita 

para os alunos surdos.  

Para Lodi (2013) o Decreto se constitui em um documento cujas orientações sobre a 

educação de surdos encontra-se mais claramente explícita. A autora nos aponta que, ao não 

apresentar informações sobre qual língua deverá ser utilizada pelo professor nas salas de aula 

inclusivas, a PNEE desconsidera o fato de ser impossível o uso de ambas as línguas de forma 

concomitantemente durante a aula, sendo possível ainda inferir que a LP em sua modalidade 

oral seja a língua utilizada pelo professor nas salas de aula e, assim, se constitua na língua 

responsável pela mediação dos processos de ensino e de aprendizagem dos alunos surdos.  

Outro ponto apresentado pela autora que nos interessa se refere à presença de 

tradutores e intérpretes de LS/LP para todos os níveis educacionais sem que se estabeleça 

diferenciação dos processos específicos relacionados ao período de desenvolvimento de 

linguagem em LS pelos alunos. Nesse aspecto, ao que parece, há uma desconsideração de que 

nos primeiros anos em que as crianças frequentam a educação infantil, a maioria está em 

processo de aquisição de sua primeira língua (LS), período que, se tratando de crianças 

surdas, cuja maioria dos pais é ouvinte e por essa razão não as iniciaram no aprendizado da 

LS precocemente, se estende, em muitos casos, para os anos iniciais do ensino fundamental. 

Contudo, é preciso apontar que diferentes ações foram implementadas a fim de atender às 

demandas apresentadas por esses documentos e sobre as quais nos deteremos no último 

capítulo deste trabalho, em que lançaremos luz nos instrumentos propostos para se produzir 

sujeitos autorizados para atuar tanto na docência da LS, quanto para a função de 

tradutor/intérprete da língua.  

Na tentativa de combater as desigualdades e diferenças causadoras das condições de 

marginalização dos sujeitos e dar início à superação da lógica da exclusão no ambiente 

escolar e na sociedade de modo geral, a PNEE propõe o delineamento de ações educacionais, 

instituindo sistemas educacionais que se pretendem menos desiguais. Para isso o documento 

posiciona-se em defesa da matrícula dos alunos, independentemente de sua 

diferença/semelhança, no sistema regular de ensino, que, teoricamente se encontraria 
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organizado de modo a assegurar as condições necessárias para um processo educacional 

igualitário a todos nos diferentes níveis de ensino. Contudo, a condição de organização das 

escolas para receber e atender a esses alunos, se constitui num eixo central das discussões 

sobre inclusão no Brasil, de forma a garantir que os alunos, sem exceção, tenham suas 

especificidades atendidas conforme orientam os documentos legais.  

Analisando os dados do Censo Escolar produzidos pelo INEP nos últimos anos, 

podemos observar que o atendimento às pessoas com alguma deficiência tem se dado de 

forma prioritária, pela rede pública em turmas inclusivas, ou seja, a questão embora se 

apresente como objeto de discussão entre os profissionais envolvidos, tem seguido em 

ascensão no que se refere ao número de atendimentos, conforme podemos observar no quadro 

a seguir: 

 

Quadro 2 - Atendimento escolar para indivíduos com deficiência no país de 2007 a 2014 

 Rede privada Rede pública 

Ano Classes especiais 

escolas exclusivas 

Classes comuns 

alunos incluídos 

Classes especiais 

escolas exclusivas 

Classes comuns 

alunos incluídos 

2007 224.112 20.213 124.358 285.923 

2008 205.475 23.137 114.449 352.638 

2009 163.556 21.235 89.131 365.796 

2010 142.887 27.096 75.384 457.236 

2011 130.798 32.611 63.084 525.812 

2012 141.431 37.158 58.225 583.619 

2014 136.302 43.393 51.745 655.375 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do EMEC referentes ao Censo da Educação de 2016. 
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4 CAPÍTULO 3:  A invisibilidade da deficiência 

 

 

Todos iguais, todos iguais, 

Alguns mais iguais que os outros 

Todos iguais, todos iguais 
tão desiguais... tão desiguais.

53 
 

Ao nos debruçarmos sobre as questões em torno do cenário que tem se constituído em 

nosso país após o estabelecimento das leis sobre LS e a consequente definição de produção de 

sujeitos autorizados a ensiná-la e a produzir conhecimentos reconhecidos sobre ela, definimos 

como parte do processo metodológico de nossa pesquisa, a utilização dos dados oficiais sobre 

Educação e sobre deficiência no país. Contudo, é preciso destacar a enorme dificuldade para o 

uso desses dados, uma vez que as informações sobre a questão são esparsas e pouco 

sistematizadas em nosso país.  

No último Censo, realizado em 2010, mais de 190 mil recenseadores visitaram 67,6 

milhões de domicílios em todos os 5.565 municípios brasileiros. Os dados foram divulgados 

pelo IBGE e são relativos aos temas pesquisados no inquérito da amostra: deficiência, 

nacionalidade, estado conjugal e maternidade precoce, dentre outros. No que se refere a 

pessoas com deficiência, o censo aponta que existem 45 milhões de brasileiros com 

deficiência e reforça a necessidade de discutirmos em que medida o país tem adotado políticas 

que visem ampliar e melhorar as condições desses sujeitos. 

No que se refere à variável deficiência, que, sem dúvida precisará ser melhor analisada 

em futuras pesquisas, é preciso conhecer os critérios e definições que foram utilizados pelo 

IBGE para pesquisa. Fora perguntado da existência dos seguintes tipos de deficiência 

permanente: visual, auditiva e motora, de acordo com o seu grau de severidade, e, também, 

mental ou intelectual. Embora nosso trabalho se interesse pela discussão sobre deficiência 

auditiva, apenas com o objetivo de explicitar o critério utilizado pelo IBGE para tratar a 

questão, trazemos, em alguns momentos, informações sobre outras deficiências apenas como 

forma de situar e tornar mais materializável as questões em torno da deficiência auditiva. 

No que se refere à classificação de deficiência auditiva, questionou-se nesse Censo, se 

a pessoa apresentava dificuldade permanente de ouvir (avaliada com o uso de aparelho 

auditivo, no caso de a pessoa utilizá-lo), de acordo com a seguinte classificação: não consegue 

                                                

 
53 Música “Ninguém é igual a ninguém”, Engenheiros do Havaii 
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de modo algum: para a pessoa que declarou ser permanentemente incapaz de ouvir; apresenta 

grande dificuldade: para a pessoa que declarou ter grande dificuldade permanente de ouvir, 

ainda que usando aparelho auditivo; alguma dificuldade: para a pessoa que declarou ter 

alguma dificuldade permanente de ouvir, ainda que usando aparelho auditivo; ou nenhuma 

dificuldade: para a pessoa que declarou não ter nenhuma dificuldade permanente de ouvir, 

ainda que precisando usar aparelho auditivo.  

É preciso apontar que esse capítulo tem a função de lançar luz sobre os números da 

deficiência no Brasil a fim de promover bases estatísticas para a promoção de transformações 

nas condições dos sujeitos excluídos e subsidiar a produção de políticas públicas que tenham 

por finalidade diminuir a distância entre os sujeitos. 

 

4.1 Os números da deficiência  

 

Imagem 01 - Panorama das deficiências no Brasil 

 

Fonte:https://ibge.gov.br/vamosconhecerobrasil/nossopovo/pessoascomdeficiencia.html  

 

Ao observarmos os dados sobre deficiência, que de modo geral, encontram-se 

desorganizados e dispersos, é possível perceber o quanto a questão tem sido invisibilizada 

https://ibge.gov.br/vamosconhecerobrasil/nossopovo/pessoascomdeficiencia.html
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embora os números comprovem que se trata de uma “gigantesca minoria” de indivíduos que 

historicamente são alijados do acesso à condições iguais de constituição de sua cidadania. Ao 

mesmo tempo, quando nos detemos nos números sobre deficiência, torna-se mais tangível, e 

desta forma, evidenciamos contornos mais concretos à situação desses sujeitos em sua relação 

com a sociedade, na mesma medida que podemos observar ainda, a mão contrária dessa 

relação, ou seja, a forma como a sociedade se relaciona com esses indivíduos e 

consequentemente produz lugares para eles. 

Os dados do último Censo do IBGE, de 2010 apontam 190.755.799 de pessoas que 

declaram possuir algum tipo de deficiência e a deficiência visual aparece como a deficiência 

mais frequente, seguida da deficiência motora, auditiva e mental, conforme observamos no 

quadro abaixo: 

Quadro 03 - Números da deficiência no Brasil 

Tipos de deficiência 
Número de pessoas que se 

declararam 
Porcentagem da população 

brasileira 

Deficiência visual 35.775.392 18,8 

Deficiência auditiva 9.717.318 5,1 

Deficiência motora 13.265.599 7 

Deficiência mental 2.611.536 1,4 

Pelo menos uma deficiência 45.606.048 23,9 

Total da população 190.755.799 
Fonte: Produzido pela autora a partir de dados do Censo IBGE 2010. 

 

No que se refere à frequência das deficiências na população, observa-se que mais de 

45 milhões de pessoas declaram apresentar alguma deficiência, o que representa quase 25% 

da população brasileira. Entre as deficiências autodeclaradas, a deficiência auditiva encontra-

se em terceiro lugar com quase 10 milhões de pessoas.  

  

Gráfico 01 - Números da deficiência no Brasil 

 

Fonte: Produzido pela autora a partir de dados do Censo IBGE 2010. 

18,8 
5,1 

7 

1,4 

Deficiência visual

deficiência auditiva

deficiência motora
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A Organização Mundial de Saúde nos aponta que em 2011 havia 1 bilhão de pessoas 

vivendo com alguma deficiência no mundo. Segundo a ONU, 80% destes indivíduos vivem 

em países em desenvolvimento, sendo que deles, 150 milhões são crianças ou adolescentes 

com idade até 18 anos, por sua vez, o Banco Mundial estima que 20% das pessoas mais 

pobres do mundo apresentam algum tipo de deficiência e evidencia o pertencimento desses 

indivíduos a grupos em menor condição econômica. 

Segundo a OMS ter alguma deficiência aumenta, em média, em 1/3 o custo de vida 

das pessoas. Desse modo, no que se refere ao processo, as condições de escolarização são 

ainda mais discrepantes quando analisamos a deficiência associada à condição de 

desenvolvimento do país onde vivem. Em países desenvolvidos 60% das crianças com 

alguma deficiência completam os estudos primários, enquanto em países em 

desenvolvimento, apenas 45% dos meninos e 32% das meninas com algum tipo de deficiência 

concluem os primeiros anos da educação primária. Entre as pessoas mais pobres do mundo, 

ainda segundo informações da ONU, 20% têm alguma deficiência.  

É importante observar a forte relação entre os índices de deficiência e os níveis de 

escolarização da população. Os dados apresentados mostram que ela se dá de forma 

inversamente proporcional, ou seja, entre os mais escolarizados apenas 11% apresentam 

alguma deficiência, contra 19% com menos escolarização. Os índices de deficiência são 

significativamente mais altos entre os grupos com níveis mais baixos de escolarização. 

Os dados nos apontam que, na média, há mais mulheres do que homens com alguma 

deficiência, o que já nos permite entender porque elas se constituem como um grupo mais 

vulnerável a abusos de várias ordens. Segundo informação da ONU, mulheres e meninas com 

deficiência são mais propensas a serem vítimas de violência e estupro, além de terem menor 

probabilidade de obter ajuda da polícia, proteção jurídica ou cuidados preventivos. Um 

pequeno estudo realizado em Odessa/Índia apontava que 25% das mulheres com deficiência 

intelectual foram estupradas e 6% das mulheres com essa deficiência foram esterilizadas à 

força. 

O Unicef utiliza a estimativa de que 93 milhões de crianças no mundo, ou uma em 

cada 20 crianças, com até 14 anos de idade, possuem algum tipo de deficiência moderada ou 

grave. No Brasil, 29 milhões de crianças até os 9 anos de idade têm algum tipo de deficiência, 

segundo dados do IBGE. Segundo Unesco, nos países em desenvolvimento 90% das crianças 

com alguma deficiência não frequentam à escola. Desta forma, esses dados colaboram para 

que o índice global de alfabetização entre adultos com deficiência seja baixo, conforme 
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apontavam dados do PNUD de 1998, em que 3% entre os homens e 1% entre as mulheres 

com deficiência frequentavam a escola. 

 No país, entre os atendidos pelo Benefício de Prestação Continuada da Assistência 

Social (BPC) pouco mais da metade em idade escolar está na escola. O benefício foi criado 

em 2007 e naquela época apresentava 347 mil e adolescentes e crianças com deficiência fora 

da escola. Em 2008, o percentual era de apenas 29%; em 2010, do total de 409.202 

beneficiários com deficiência até 18 anos, apenas 216.890 (53%) estavam na escola. Em 2015 

os dados apontam que ainda havia 140 mil. 

 A pobreza se apresenta como um fator potencializador da exclusão. Dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que em países de baixa renda apenas entre 

5% e 15% das pessoas que necessitam de tecnologia assistiva conseguem obtê-la. Nesses 

países, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), os custos econômicos da 

deficiência variam entre 3% e 5% do Produto Interno Bruto (PIB). “De maneira geral, 

famílias com membros com deficiência têm renda mais baixa e correm maior risco de estar 

abaixo da linha da pobreza do que outras famílias”, diz o texto. Para dar contornos mais 

concretos à questão, vale a pena observar os dados apresentados pelo Relatório quando 

analisa a situação: na Nigéria 2/3 das crianças das áreas mais pobres não frequentam à escola. 

Os piores índices são apontados na Eritreia e na Libéria, 66% e 59% respectivamente, estão 

fora da escola. 

No Censo 2010 mais de 190 mil recenseadores visitaram 67,6 milhões de domicílios 

nos 5.565 municípios brasileiros. Os dados foram divulgados pelo IBGE e são relativos aos 

temas pesquisados no inquérito da amostra: deficiência, nacionalidade, estado conjugal e 

maternidade precoce, dentre outros. No que se refere às pessoas com deficiência, o censo 

aponta que existem 45 milhões de brasileiros com deficiência e reforça a necessidade de 

discutirmos em que medida o país tem adotado políticas que visem ampliar e melhorar as 

condições desses sujeitos. 

No que se refere à variável deficiência, que, sem dúvida precisará ser melhor 

analisada, é preciso conhecer os critérios e definições que foram utilizados pelo IBGE para 

pesquisa. Foi pesquisada a existência dos seguintes tipos de deficiência permanente: visual, 

auditiva e motora, de acordo com o seu grau de severidade, e, também, mental ou intelectual.  

Quando comparamos com os dados do Censo Demográfico realizado em 2000 

podemos  

observar um expressivo crescimento no número de pessoas que declarou algum tipo de 
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deficiência ou incapacidade. 

 

Quadro 04 – Número de pessoas com deficiência segundo Censo IBGE de 2000 

População de 169. 799. 170  
 

 Número de habitantes Porcentagem 

Pelo menos uma deficiência  24.600.250 14,5% 

Nenhuma das deficiências  145.198.920 85,5% 

Fonte: Quadro produzido pela autora a partir de informações do Censo Demográfico IBGE de 2000.  

 

Vale lembrar, contudo, que existem mudanças entre os questionários de 2000 - 2010, e 

que, em síntese, no censo de 2010 houve uma simplificação no inquérito de maneira a apurar 

diretamente os níveis de incapacidade e a deficiência intelectual. Mesmo com essas 

mudanças, os dados podem ser comparados em vários aspectos.  

Gráfico 2 - Condição da População segundo Censo de 2010

 

Fonte: Produzido pela autora a partir de informações do Censo Demográfico do IBGE de 2010. 

Em valores absolutos observamos que 45.623.910 se declaram portadores de pelo 

menos uma deficiência
54

, enquanto 145.084.578 declaram não apresentar nenhuma. 

4.2 Materializando a Deficiência Auditiva no Brasil 

 

No que se refere aos dados sobre deficiência auditiva no mundo, a OMS estima que 42 

milhões de pessoas acima de 03(três) anos de idade possuem alguma deficiência auditiva, de 

                                                

 
54 As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez. 

[NOME DA 

CATEGORIA] 

[PORCENTAGEM

] Possui alguma 

deficiência 

Nenhuma das 

deficiências  

76% 

Nenhuma das deficiências
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moderada a profunda. Nos dados da Organização de 1994 e o Censo do IBGE de 2000, a 

deficiência auditiva ocupava o 3º lugar entre todas as deficiências no Brasil, que a época 

apontavam que 16,7% da população possuía alguma deficiência, o que implicava em afirmar 

que 3% da população apresentava deficiência auditiva. Estima-se que hoje, 10% da população 

mundial têm algum tipo de deficiência auditiva. A OMS aponta que 360 milhões de pessoas 

no mundo sofre de perda auditiva incapacitante e, destes, 1/3 ou cerca de 165 milhões são de 

indivíduos acima de 65 anos; 32 milhões são crianças e adolescentes com idade igual ou 

inferior a 15 anos de idade. 

Segundo a OMS, pelo menos uma em cada mil crianças nasce surda e conforme 

aponta as Academias Americanas de Pediatria e de Audiologia e Otorrinaringologia, 

aproximadamente 0,1% das crianças do mundo nascem com a Deficiência Auditiva (DA) 

severa e/ou profunda. No que se refere à idade, cerca de 1 milhão de deficientes auditivos são 

crianças e jovens até 19 anos, ou seja, em idade escolar e desta forma, se constituem em um 

grupo importante para as políticas públicas.  

 A OMS aponta também que em 2011, o Brasil apresentava 28 milhões de brasileiros 

com algum tipo de deficiência auditiva, o que representaria afirmar que 14,8% do total da 

população brasileira apresenta algum problema auditivo. A surdez atinge 3 a 5 crianças em 

cada 1 mil nascimentos no país e grande parte só chega a ser diagnosticada depois do 3º ano 

de idade, segundo dados da Sociedade Brasileira de Otologia, o que dificulta o tratamento. 

Tomando especificamente os dados sobre surdez, observamos que até o último censo 

os surdos e a surdez eram inscritos na ordem da dificuldade em escutar e ouvir, no entanto as 

constantes lutas dos movimentos surdos tornaram possível o deslocamento da 

doença/ausência para a questão de pertencimento a um grupo sócio-cultural específico e a 

condição auditiva do sujeito. 

O IBGE apontou que havia em nosso país em 2010, 9,7 milhões de pessoas com 

algum tipo de deficiência auditiva nos 3 (três) diferentes “níveis”, o que representaria afirmar 

que 5,1% da população brasileira não possui a “capacidade plena” de ouvir, de modo que: 4,6 

milhões de pessoas possuem deficiência auditiva; 1,1 milhão são surdas e 2 milhões possuem 

deficiência auditiva severa. 

Para trabalhar com a questão, o censo utilizou como referencial de deficiência três 

categorias para o levantamento dos dados, a saber: não consegue de modo algum; grande 

dificuldade e alguma dificuldade. No que se refere à classificação de Deficiência auditiva, 

questionou-se se a pessoa apresentava dificuldade permanente de ouvir (avaliada com o uso 
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de aparelho auditivo, no caso de a pessoa utilizá-lo), de acordo com a seguinte classificação: 

 

a) Não consegue de modo algum – para a pessoa que declarou ser permanentemente 

incapaz de ouvir; 

b) Apresenta grande dificuldade – para a pessoa que declarou ter grande dificuldade 

permanente de ouvir, ainda que usando aparelho auditivo; 

c) Alguma dificuldade – para a pessoa que declarou ter alguma dificuldade permanente 

de ouvir, ainda que usando aparelho auditivo;  

d) Nenhuma dificuldade – para a pessoa que declarou não ter qualquer dificuldade 

permanente de ouvir, ainda que precisando usar aparelho auditivo.  

No que se refere aos dados da deficiência auditiva apontados pelo Censo de 2010, 

observamos que 9.717.318 pessoas declararam apresentar alguma dificuldade em ouvir, 

distribuídas em diferentes níveis. Esse número corresponde a 5,1% da população à época e 

pode ser melhor observada no quadro abaixo, em que se tem os números por tipo e grau de 

severidade da perda auditiva: 

Quadro 5 – Dados da Deficiência Auditiva em 2010 

População que informa apresentar algum problema de audição       9.717.318   

Não consegue ouvir de modo algum  344.206  

Ouvem com Grande dificuldade  1.798.967  

Ouvem com Alguma dificuldade  7.574.145  

Fonte: Quadro produzido pela autora a partir de informações do Censo Demográfico 2010.  

  

Os dados sobre deficiência auditiva no Brasil, divulgados no Censo Demográfico de 

2010, nos permite observar as idades em que se apresentam as categorias de perdas auditivas. 

A faixa com maior número de pessoas que declara não ouvir de modo algum corresponde ao 

grupo de 25 a 29 anos. O quadro abaixo nos traz o panorama da relação entre deficiência 

auditiva e idade da população brasileira: 
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Quadro 6 - Dados sobre o número de pessoas por idade e níveis de deficiência auditiva 

conforme Censo 2010 

 

Faixa etária 

total da 

população 

população com deficiência auditiva 

não consegue  

de modo 

algum 

grande 

dificuldade 

alguma 

dificuldade 

total de pessoas com 

deficiência auditiva 

por idade 

total 190.755.799 344.206 1.798.967 7.574.145 9.717.318 

0 a 4 anos 13.806.733 13.593 10.996 54.453 79.042 

5 a 9 anos 14.967.767 16.494 31.976 184.925 233.395 

10 a 14 anos 17.167.135 22.379 45.914 235.471 303.764 

15 a 19 anos 16.986.788 24.836 44.564 219.824 289.224 

15 e 17 anos 10.353.865 14.371 37.442 133.384 185.197 

18 a 19 anos 6.632.922 10.463 17.122 86.439 114.024 

20 a 24 anos 17.240.864 30.591 48.795 255.109 334.495 

25 a 29 anos 17.102.917 31.146 53.492 288.966 373.604 

30 a 34 anos 15.744.616 30.538 63.894 325.833 420.265 

35 a 39 anos 13.888.191 26.753 70.325 362.784 459.862 

40 a 44 anos 13.008.496 23.843 85.537 444.978 554.358 

45 a 49 anos 11.834.647 18.724 97.630 529.426 645.780 

50 a 54 anos 10.134.322 17.408 119.958 625.726 763.092 

55 a 59 anos 8.284.433 15.520 130.589 668.086 814.195 

60 a 64 anos 6.503.287 13.267 141.022 686.776 841.065 

65 a 69 anos 4.852.789 11.925 147.136 678.305 837.366 

70 a 74 anos 3.744.738 10.571 164.179 669.689 844.439 

75 a 79 anos 2.570.686 10.000 169.552 561.265 740.817 

80 ou mais anos 2.917.391 26.618 373.207 782.529 1.182.354 
Fonte: IBGE, censo demográfico de 2010. 

 

4.2.1 O atendimento educacional da população surda no Brasil 

 

O processo de exclusão ao qual os sujeitos surdos têm sido submetidos, torna-se mais 

tangível quando analisamos os poucos dados sobre a questão nos diferentes instrumentos de 

pesquisa disponíveis no Brasil. Uma das poucas fontes disponíveis sobre a questão, são os 

dados do INEP sobre o número de alunos surdos e com surdez no sistema escolar brasileiro e 

ao analisá-los podemos observar a fragilidade das políticas de promoção de equidade. 

Segundo informações do INEP, em 2012 havia 74.542 alunos surdos matriculados na 

Educação Básica Brasileira, assim distribuídos: 4.480 na educação infantil; 370 na educação 

profissional; 51.330 no ensino fundamental; 8.751 no ensino médio; 9.611 na modalidade 

EJA. Enquanto no ensino superior os dados de 2011 do INEP/CENSUP apontam 5.660 

alunos, em que destes, 1.582 seriam surdos, 4.078 com deficiência auditiva e 148 com 



77 

 

 

 

surdocegueira. 

 Observando os dados sobre a frequência de alunos com deficiência no Ensino Superior 

no Brasil a partir de informações do Censo de Educação Superior de 2017, percebemos que os 

números são muito pequenos tendo em vista o número de indivíduos apontados pelo Censo. 

Dos 45 milhões de pessoas que apresentavam algum tipo de necessidade especial apontadas 

pelo Censo em 2010, observamos sete anos depois, que os dados mostram que apenas 38.272 

alunos com deficiência
55

 estão matriculados no Ensino superior. Destes apenas 14.293 estão 

nas instituições públicas enquanto 23.979 frequentam a rede privada de ensino. Recortando 

dos dados a Região Sudeste temos 2.960 alunos nas redes públicas e 11.977 nas escolas 

particulares. Em Minas Gerais especificamente, temos 2.174 alunos nas redes privadas e 

apenas 998 no Ensino Superior público. 

 Analisando os dados sobre a deficiência auditiva/surdez, observamos que 9.717.318 de 

pessoas informaram em 2010 no último Censo realizado que apresentavam alguma deficiência 

auditiva ou a perda absoluta da audição, enquanto segundo Censo do Ensino Superior de 

2017, apenas 7.542 alunos com as mesmas características encontram-se matriculadas. Destes, 

temos 2.576 alunos na rede pública e 4.966 na privada. Dos 2.986 alunos da região sudeste 

com alguma deficiência matriculado no Ensino superior, temos 650 na rede pública e 2.336 

nas escolas privadas. Em Minas Gerais especificamente temos apenas 529 em Minas Gerais, 

distribuídos em instituições públicas (184) e particulares (345).  

 O quadro produzido abaixo, embora não tenha sido analisado em todas as suas 

possibilidades em nossa pesquisa, permite que possamos ter um panorama da situação em que 

se encontra a participação dos sujeitos com alguma deficiência no Ensino Superior brasileiro. 

Esperamos que o mesmo sirva para auxiliar profissionais em futuras pesquisas sobre a 

questão. 

 

 

  

                                                

 
55 Vale apontar que excluímos da contagem os alunos que apresentam altas habilidades, uma vez que nossa 

discussão se faz tendo a ausência como produtor do estigma. 
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Quadro 7 - Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais e a Distância por Tipo de Necessidade Especial - Censo Educação Superior de 2017  
Unidade da 

Federação / 

Categoria 

Administrativa 

 Nº de 

Alunos   

 Total de 

Deficiências 

*  

 

Cegueira   

 Baixa 

Visão   

 

Surdez   

 

Deficiência 

Auditiva   

 

Deficiência 

Física   

 Surdo 

cegueira  

 Deficiência 

Múltipla   

 

Deficiência 

Intelectual   

 Autismo 

Infantil   

 

Sindrome 

de 

Asperger  

 

Sindrome 

de Rett  

 Transtorno 

Desintegrativo 

da Infância  

 Super 

dotação  
B

r
a

si
l 

total    38.272           39.855     2.203    10.619    2.138         5.404        14.449         139              690         2.043          378          376          123                   226    1.067  

P
ú

b
li

c
a

 

total    14.293           14.658        771      4.832       692         1.884          4.842           45              198            562          142          141            40                   117       392  

Federal   10.667           10.921        449      3.419       555         1.518          3.729           37              136            434          125          103            28                     80       308  

Estadual     3.385             3.492        315      1.356       118            337          1.022             8                56              99            13            37            12                     37         82  

Municipal        241                245            7           57         19              29               91              -                  6              29              4              1               -                        -           2  

Privada   23.979           25.197     1.432      5.787    1.446         3.520          9.607           94              492         1.481          236          235            83                   109       675  

S
u

d
e
st

e
 

total    14.937           15.530     1.134      3.648       837         2.149          5.761           75              272            777          167          182            64                     90       374  

P
ú

b
li

c
a

 

total      2.960             3.076        303         716       196            454             939           20                64            215            30            36            14                     23         66  

Federal     1.837             1.918        101         501       127            356             534           15                37            143            22            24              7                     21         30  

Estadual     1.020             1.055        199         187         63              93             372             5                27              49              4            12              7                       2         35  

Municipal        103                103            3           28           6                5               33              -                  -              23              4              -               -                        -           1  

Privada   11.977           12.454        831      2.932       641         1.695          4.822           55              208            562          137          146            50                     67       308  

M
in

a
s 

G
e
r
a

is
 

total      3.172             3.262        154         784       103            426          1.298           13                46            274            27            49            11                     16         61  

P
ú

b
li

c
a

 

total         998             1.043          54         352         25            159             274             6                10            103              9            17              6                     11         17  

Federal        820                865          42         278         21            135             228             6                  9              94              9            12              6                     10         15  

Estadual        178                178          12           74           4              24               46              -                  1                9               -              5               -                       1           2  

Municipal            -                    -             -              -            -                 -                  -              -                  -                 -               -              -               -                        -            -  

Privada     2.174             2.219        100         432         78            267          1.024             7                36            171            18            32              5                       5         44  

Fonte: Quadro produzido a partir de dados do Censo da Educação Superior de 2017 
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4.3 Minas Gerais no cenário nacional: o estado em números 

  

 Com uma população de 21.119.536 pessoas, segundo dados do IBGE, Minas Gerais 

ocupa o segundo lugar, ficando atrás apenas de São Paulo, no que se refere à população e o 

terceiro quando se observa o PIB, em que São Paulo e Rio de Janeiro aparecem na frente. No 

que se refere à área, Minas Gerais ocupa o quarto lugar, atrás apenas de Amazonas, Pará e 

Mato Grosso, de modo que sua área corresponde a 6,89% do território nacional. O censo 

demográfico do IBGE de 2010 apontou que o estado mineiro apresenta a segunda maior 

população em zona rural do país, ficando atrás apenas da BA, de modo que podemos observar 

a importância do estado no cenário nacional no quadro abaixo: 

 

Quadro 8 - População de Minas Gerais segundo CENSO 2010 

 TOTAL Zona rural Zona urbana 

BRASIL 190.755.805 29.830.007 160.925.792 

MINAS GERAIS 19.597.330 2.882.114 16.715.216 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos do censo 2010. 

  

No que se refere à questão educacional, Minas Gerais é o estado brasileiro com maior 

número de Universidades pública (onze), abaixo descritas: 

 

Quadro 9 – Relação das Universidades Federais situadas em Minas Gerais 

Universidade Sigla Ano de fundação 

Universidade Federal de Lavras UFLA 1908 

Universidade Federal de Viçosa UFV 1926 

Universidade Federal de Minas Gerais UFMG 1927 

Universidade Federal de Ouro Preto UFOP 1969 

Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF 1960 

Universidade Federal de São João del Rei UFSJ 1953 

Universidade Federal de Uberlândia UFU 1957 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri UFVJM 2005 

Universidade Federal de Alfenas UNIFAL 2005 

Universidade Federal de Itajubá UNIFEI 2002 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro UFTM 1953 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos do EMEC. 
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 No que se refere ao número de matrículas no ensino superior, o Censo Escolar de 2016 

apontou 8.052.254 matrículas nesse nível de ensino em diferentes modalidades de ensino. 

Segundo os dados do INEP, o número de matrículas nesse segmento da educação cresceu 

3,8% em todo o país no ano de 2013, em relação a 2012, e atingiu a marca de 7,3 milhões de 

estudantes na graduação naquele ano. Mas, pela primeira vez em 10 anos, diminuiu a 

quantidade de universitários que terminaram os cursos. Em 2013, houve queda de 5,9% entre 

os formados, de acordo com o Censo da Educação Superior.  

 Segundo dados publicados pelo MEC, Minas Gerais teve 631.238 matrículas em 2013 

e é o segundo estado com o maior número de universitários, ficando atrás apenas de São 

Paulo (que apresentou 1,6 milhão de inscrições). As instituições privadas concentram a maior 

parcela de estudantes, de modo que a cada 2,77 alunos da rede particular, um é da rede 

pública. Contudo o maior crescimento (6,33%), foi registrado nas instituições públicas que 

passou de 157.331 matrículas em 2012 para 167.300 no ano seguinte, enquanto no que se 

refere à rede particular, o aumento foi de 3,97% na comparação de 2012 com 2013, passando 

de 446.212 para 463.938. 

 Apesar do avanço do número geral de matrículas, houve leve recuo na quantidade de 

pessoas que ingressaram no ensino superior em 2013, que apresentou 2.747.089 no ano 

anterior e 2.742.950 em 2013. O avanço também contrasta com os estudantes que se 

formaram em 2013 (991.010), contra os 1.050.413 que concluíram seus cursos de graduação 

em 2012. 

  No que se refere aos dados nacionais, em 2015, mais da metade dos adultos com idade entre 

25 e 64 anos não tinham chegado ao ensino médio e 17% da população não haviam concluído o ensino 

básico. Os números estão abaixo da média dos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), que têm 22% de adultos sem o ensino médio e 2% 

que não concluíram o básico. As informações foram divulgadas no relatório Education at a 

Glance 2017, que também mostra que apenas 15% dos brasileiros entre 25 e 34 anos têm acesso ao 

ensino superior, contra 37% na OCDE, 21% na Argentina e 22% no Chile e na Colômbia. Todavia, 

quando comparado aos países do Brics (bloco formado pelo Brasil, a Rússia, Índia, China e 

África do Sul), o Brasil está em situação mais favorável: A China tem 10%, a Índia, 11%, e a 

África do Sul, 12%. 

 No que se refere às áreas de estudo, observa-se que 37% das graduações são feitas nas 

áreas de negócios, administração e direito, índice semelhante ao da maioria dos outros países 

pesquisados. Em seguida, Pedagogia com 20% das matrículas. Apenas a Costa Rica e 

http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2017_eag-2017-en
http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2017_eag-2017-en
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Indonésia têm taxas mais altas de opção por essa carreira (22% e 28%, respectivamente). Uma 

parcela bem menor, 15%, opta por cursos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, 

uma das taxas mais baixas, mas semelhante às de países vizinhos como a Argentina (14%) e a 

Colômbia (13%). Entre os países da OCDE, o percentual ficou em 23%. 

 O relatório também abordou a desigualdade no acesso ao ensino superior e, no Brasil, a 

disparidade entre os estados é a maior observada na pesquisa. Enquanto 35% dos jovens de 25 

a 34 anos no Distrito Federal estão no ensino superior, no Maranhão a taxa é cinco vezes 

menor (7%). Apesar de o relatório reconhecer que o Brasil é um país muito grande e diverso, 

se comparado a outros grandes como os Estados Unidos e a Rússia, a desigualdade é 

fortemente marcada, apresentando variações de até cinco vezes nos percentuais, contra menos 

de três vezes de disparidade em outros países. 

 Segundo dados do Censo da Educação Superior de 2016, o país contava com 

8.052.254 estudantes matriculados em cursos de graduação no Brasil, distribuídos entre 2.047 

instituições de ensino superior (IES), divididos entre os 34.366 cursos de graduação. Segundo 

as estatísticas apresentadas, 197 instituições (que correspondem a 8,2% das IES), concentram 

53,7% das matrículas de graduação. De modo que a rede de educação superior brasileira está 

assim distribuída: 

 

Quadro 10 - Distribuição de instituições de Ensino Superior no Brasil em 2016 

Universidade Centro 

universitário 

Faculdade If e cefet Total de instituição 

Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública 

108 89 10 156 138 1866 40 2.407 
Fonte: Elaborado a partir dos dados do EMEC referentes ao Censo da Educação Superior de 2016. 

 

Destas, observamos que 87,7% das instituições são privadas e apenas 12,3% são 

instituições públicas. Entre as instituições públicas, divididas entre estaduais, municipais e 

federais temos:  
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Gráfico 3 - Instituições de Ensino Superior Públicas por entidade federativa

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do E-MEC referentes ao Censo da Educação Superior de 2016. 

Levando em consideração o número de matrículas em 2016 em cursos de graduação 

no país, os dados nos mostram que 1.867.477 estão nas instituições públicas e 4.686.806 nas 

privadas. Voltando nosso olhar para a região sudeste, que acolhe praticamente a metade destes 

alunos, 3.020.865 em que 647.413 estão nas instituições públicas da região enquanto 

2.373.452 frequentam instituições particulares. Tomando especificamente Minas Gerais 

temos: 668.051 matriculados em cursos de graduação em que 193.441 em instituições 

públicas e 474.610 em privadas. A fim de ampliar o conhecimento acerca dos dados sobre 

Educação Superior no país e tornar estas informações úteis para próximas pesquisas, 

produzimos o quadro abaixo a partir dos últimos dados do CENSUP, de 2017. 
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36% IES pública IES Municipal
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IES pública IES Federal



83 

 

 

 

  

  
Quadro 11 - Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais, por Organização Acadêmica e Localização (Capital e Interior), segundo a Unidade da Federação e a 

Categoria Administrativa das IES  - Censo da Educação Superior 2017 

 

UF/ Categoria 

Administrativa  

 Total Geral   Universidades   Centros Universitários   Faculdades   IF e CEFET  

Total  Capital   Interior  Total  Capital   Interior  Total  Capital   Interior  Total  Capital   Interior  Total 
 

Capital  
 Interior  

B
ra

si
l 

total  6.529.681   3.020.854   3.508.827   3.249.811   1.569.049   1.680.762   1.103.140   616.777   486.363   2.007.774   782.897   1.224.877   168.956   52.131   116.825  

P
ú

b
li

ca
 total   1.879.784   731.238   1.148.546   1.573.022   659.884   913.138   18.712   1.076   17.636   119.094   18.147   100.947   168.956   52.131   116.825  

Federal  1.204.956   573.263   631.693   1.032.638   519.901   512.737   -   -   -   3.362   1.231   2.131   168.956   52.131   116.825  

Estadual  579.615   157.879   421.736   506.641   139.887   366.754   1.076   1.076   -   71.898   16.916   54.982   -   -   -  

Municipal  95.213   96   95.117   33.743   96   33.647   17.636   -   17.636   43.834   -   43.834   -   -   -  

Privada  4.649.897   2.289.616   2.360.281   1.676.789   909.165   767.624   1.084.428   615.701   468.727   1.888.680   764.750   1.123.930   -   -   -  

S
u

d
es

te
 

total  3.003.075   1.216.126   1.786.949   1.555.882   743.179   812.703   538.487   246.928   291.559   851.322   213.331   637.991   57.384   12.688   44.696  

P
ú

b
li

ca
 total  665.756   200.215   465.541   503.757   169.546   334.211   9.766   1.076   8.690   94.849   16.905   77.944   57.384   12.688   44.696  

Federal  366.022   111.521   254.501   305.276   97.602   207.674   -   -   -   3.362   1.231   2.131   57.384   12.688   44.696  

Estadual  252.539   88.598   163.941   180.807   71.848   108.959   1.076   1.076   -   70.656   15.674   54.982   -   -   -  

Municipal  47.195   96   47.099   17.674   96   17.578   8.690   -   8.690   20.831   -   20.831   -   -   -  

Privada  2.337.319   1.015.911   1.321.408   1.052.125   573.633   478.492   528.721   245.852   282.869   756.473   196.426   560.047   -   -   -  

M
in

a
s 

G
er

a
is

 

total  669.120   188.758   480.362   276.800   78.687   198.113   121.248   59.630   61.618   247.337   47.160   200.177   23.735   3.281   20.454  

P
ú

b
li

ca
 total  200.299   37.010   163.289   175.280   33.426   141.854   -   -   -   1.284   303   981   23.735   3.281   20.454  

Federal  168.699   33.847   134.852   144.964   30.566   114.398   -   -   -   -   -   -   23.735   3.281   20.454  

Estadual  30.619   3.163   27.456   30.316   2.860   27.456   -   -   -   303   303   -   -   -   -  

Municipal  981   -   981   -   -   -   -   -   -   981   -   981   -   -   -  

Privada  468.821   151.748   317.073   101.520   45.261   56.259   121.248   59.630   61.618   246.053   46.857   199.196   -   -   -  

Fonte: Quadro produzido a partir de dados do Censo da Educação Superior de 2017.  
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Nossa pesquisa analisou alguns dos indicadores sobre educação no Brasil a fim de dar 

corpo para as questões em torno do acesso dos sujeitos surdos à educação e provocar 

proposições para futuras pesquisas para os interessados pela questão. Pudemos perceber que a 

taxa de matrícula de alunos com deficiência nas diferentes etapas do processo escolar se 

apresenta como uma barreira que impede a transformação efetiva das condições de acesso dos 

indivíduos surdos às condições iguais de produção da cidadania.  

O baixo acesso ao Ensino superior se apresenta como uma questão central, que por sua 

vez também deriva da ausência de políticas públicas de ampliação do acesso aos níveis 

anteriores de educação. A democratização da educação se constitui, deste modo, como uma 

etapa fundamental na busca pela diminuição da distância entre os sujeitos surdos e ouvintes. A 

criação de legislações que definem a prioridade do ensino da LS aos sujeitos surdos, não foi 

capaz de garantir o acesso destes sujeitos, uma vez que para concorrerem à função docente, é 

preciso antes, que se efetive um processo de escolarização. 
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5 Capítulo 4: As políticas públicas de e para Surdos 

 

 

As políticas públicas especialmente aquelas que se destinam ao atendimento dos 

sujeitos surdos, são marcadamente influenciadas pela perspectiva médica que compreende a 

surdez como deficiência e estabelece as condições do sujeito ouvinte como baliza. No entanto, 

a perspectiva ancorada nos estudos antropológicos e culturais propõe que se compreenda a 

surdez enquanto diferença cultural e têm se apresentado como outra possibilidade que 

valoriza os conceitos de identidade, cultura, poder e linguagem, tirando LS e seus usuários da 

condição de desvantagem em relação aos ouvintes, possibilitando a reconstrução dos lugares 

que historicamente eram “destinados” aos sujeitos pertencentes aos grupos minoritários. 

No que se refere ao Brasil, a difusão da LS é recente e a discussão provocada sobre a 

educação dos sujeitos surdos vem sendo ampliada, tanto no que se refere ao fortalecimento do 

movimento surdo e a criação de leis que regulem as práticas e os direitos da pessoa surda, 

quanto a reflexão dos profissionais da educação a respeito das práticas pedagógicas utilizadas 

no processo de ensino-aprendizagem desses indivíduos, bem como a necessidade de materiais 

que atendam às demandas desses sujeitos.  No Brasil, a partir da década de 80 foram criadas 

políticas públicas que tinham como objetivo o atendimento às demandas da comunidade surda 

que, até recentemente, tinham à sua disposição uma educação predominantemente oralista 

centrada exclusivamente na visão patológica da surdez como falta da capacidade auditiva. 

Essa visão oralista, adotada por grande parte das escolas excetuando-se as escolas e 

instituições especializadas, priorizava o ensino da fala como central no processo pedagógico e 

pautava sua metodologia no ensino de palavras, o que, sem dúvida foi fundamental para a 

alegação de que os surdos não aprendiam a Língua Portuguesa e apresentavam dificuldades 

para abstração. Esta prática contribuiu de forma fundamental para a construção de discurso 

sobre o fracasso acadêmico destes alunos, para o aumento do preconceito e para a manutenção 

da diferença do rendimento escolar entre surdos e ouvintes. 

 No que tange especificamente as políticas linguísticas no Brasil, o discurso sobre o 

direito linguístico dos sujeitos surdos encontrou amparo na Lei 10.436 de abril de 2002 que 

reconheceu e regularizou a LIBRAS como um sistema linguístico com estrutura gramatical 

própria, destacando as responsabilidades do poder público no atendimento ao sujeito surdo. 

Às instituições de saúde, a legislação estabeleceu a necessidade de atendimento e promoção 

de tratamento adequado ao deficiente auditivo, enquanto estabeleceu às Instituições de ensino 

a obrigatoriedade de agenciar o processo de inclusão fornecendo nos cursos de ensino médio e 
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superior a modalidade LIBRAS.   

A lei federal nº 10.436 de 22 de abril de 2002 ao reconhecer a Língua Brasileira de 

Sinais como a Língua da comunidade surda no Brasil, promoveu um avanço no que concerne 

aos direitos linguísticos dos indivíduos surdos de se comunicar e de se expressar de forma 

livre através de uma língua e, por consequência, tem promovido uma transformação social no 

que se refere à valorização e ao uso da língua de sinais por surdos e ouvintes. Desta forma, a 

Língua de Sinais passou a ser percebida não apenas como uma ferramenta de comunicação 

dos indivíduos surdos, mas também como uma conquista que possibilitaria a inclusão social e 

cultural destes indivíduos na sociedade. 

 Se compararmos com outros países, como França, Estados Unidos, Suécia e Uruguai, 

percebemos que este reconhecimento se deu com uma década de atraso em nosso país. Esse 

atraso pode ser observado, entre outras formas, na ausência da Língua de Sinais nos espaços 

públicos brasileiros e no reduzido número de profissionais formados em níveis mais elevados 

do ensino na área. 

A aprovação da Lei 10.436 em 24 de abril de 2002 representa um grande avanço na 

luta em defesa da Língua de Sinais, contudo a legislação não há reconhece como língua 

oficial, mas apenas como meio de expressão e comunicação, como podemos observar no 

artigo 1º da lei: 

Art. 1
o
 É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados. 
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a 

forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza 

visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema 

linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de 

pessoas surdas do Brasil. 

 

Sem pretender diminuir a importância da referida lei nas lutas do movimento surdo, é 

necessário observar que as políticas públicas de atendimento ao sujeito surdo são 

marcadamente influenciadas pela perspectiva médica que compreende a surdez como 

deficiência e estabelece como paralelo as condições do sujeito ouvinte. Todavia a perspectiva 

ancorada nos estudos antropológicos e culturais, compreendem a surdez como uma diferença 

cultural e valoriza os conceitos de identidade, cultura, poder e linguagem.  

 O Decreto 5.626 de 2005 regulamenta a Lei 10.536 e também o artigo 18 da lei 

10.098 trata tanto da Língua de Sinais quanto da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiências ou mobilidade reduzida. Desta forma observamos que a discussão sobre a língua 
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e sua comunidade de fala/uso deixa ao largo a esfera do campo linguístico. 

As políticas públicas de atendimento à LS e aos sujeitos surdos historicamente, não 

apenas no Brasil, mas no mundo de forma geral, se ancoram em 2 perspectivas diferentes e 

que por sua vez, nos oferecem cenários distintos. De um lado se tem uma perspectiva 

linguístico-cultural da LS enquanto minoria linguística e de seus usuários como membros de 

uma comunidade de fala; enquanto de outro encontram os pressupostos de uma educação 

especial ancorada nos discursos da surdez como condição diferenciada em comparação à 

condição dos ouvintes. 

Nossa pesquisa encontra-se ancorada na perspectiva sociocultural da linguagem e 

ressalta as relações entre língua, identidade e estrutura social. Compreendemos a Língua de 

Sinais como língua minoritária e desta forma compartilhamos a necessidade de equipar a 

língua para que ela possa desempenhar seu papel junto a seus usuários. Calvet (2007) nos 

propõe o termo política linguística e explica que equipar uma língua se relaciona ao sentido 

primeiro do verbo equipar: “promover uma embarcação do necessário para cumprir serviço 

ou realizar missão, guarnecer”
56

.  

A aprovação de leis que promovam a garantia do uso de línguas minoritárias se 

constitui apenas como o primeiro passo para a manutenção dessa língua, contudo não garante 

a conquista de espaços que histórica, política e culturalmente pertencem à língua majoritária. 

Calvet (2007) nos lembra que sempre houve intervenção humana nas situações linguísticas ou 

na língua. Sempre houve indivíduos que tentaram legislar, ditando o uso correto ou intervindo 

na forma da língua. Da mesma forma sempre houve intervenção por parte do poder público 

privilegiando uma língua em detrimento a todas as outras e impondo à maioria a língua de um 

grupo minoritário no que diz respeito a quantidade, mas não em poder ou prestígio.  

Embora a prática seja antiga, os conceitos de política e planejamento linguístico são 

relativamente recentes. Por política linguística (language policy) compreende-se às ações 

políticas que pretendem fomentar, balizar ou controlar o uso de uma determinada língua em 

um dado contexto sociolinguístico. Calvet (2007) afirma que a política linguística deve ser 

compreendida como “a determinação das grandes decisões [políticas] referentes às relações 

entre as línguas e a sociedade”
57

, enquanto o planejamento linguístico se refere à 

implementação dessas políticas.  

Conforme nos aponta Ribeiro da Silva (2014), é preciso compreender a política 

                                                

 
56 Calvet, 2007, p.10. 

57 Idem, p. 11. 
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linguística como intervenção consciente de um agente em uma língua ou contexto linguístico 

em contraposição à compreensão anterior em que se argumentavam que políticas linguísticas 

poderiam se desenvolver sem a intervenção consciente de um agente explícito.  

Desta forma, o conceito glotopolítica proposto por Guespin ne Marcellesi (1986) 

compreenderia essas diversas abordagens que a sociedade faz da ação, consciente ou 

inconsciente, sobre a linguagem, tanto sobre a língua ao legislar sobre seu status, quanto sobre 

a fala (quando, por exemplo, se estabelece valores a determinadas variedade linguísticas em 

detrimento de outras que se tornam estigmatizadas) quanto também sobre o discurso ao se 

tornar determinado tipo textual como privilegiado para o ensino na escola e descartando para 

as margens todos os demais. 

O termo glotopolítica, segundo os autores englobaria “todos os fatos de linguagem em 

que a ação da sociedade reveste a forma do político”
58

e, de forma alguma pretende contribuir 

para o fim do uso dos termos política linguística ou planejamento linguístico. De outro modo, 

a proposição do termo pretende lançar luz sobre o fato que toda decisão política ao se tornar 

aplicada, necessariamente traz consequências glotopolíticas. Segundo os autores, para que se 

tenha politicas linguísticas eficazes é necessário que se promova uma reflexão profunda sobre 

a política proposta, além da necessidade de se construir um profundo conhecimento sobre o 

processo de mudança linguística. 

Em um cenário ideal, teríamos a percepção da necessidade que se apresentaria como o 

fio condutor do estabelecimento de uma intervenção democrática sobre a língua. Contudo, 

como bem nos aponta Guespin e Marcellesi, seria necessário a existência de agentes 

“decididores” conscientes de que qualquer medida glotopolítca só se torna eficaz a partir da 

convicção dos usuários da língua, o que exige que esses usuários participem de forma ativa 

tanto na investigação das questões quanto nas discussões e nas decisões. A questão apontada 

para a implantação da política linguística, requer a compreensão de que o esforço não se dá 

apenas em se debater sobre a língua propriamente dita, mas sobre as relações de interação 

entre identidade social e práticas de linguagem. 

 

Uma ampla política de informação linguística é necessária, portanto, a fim 

de abalar as certezas demasiado cômodas e suscetíveis de bloquear o debate: 

a negação do direito do outro à fala, por exemplo, é largamente aceita; ora, 
dado que todo mundo é usuário da língua, todos podem se expressar sobre 

suas necessidades de linguagem, e seria importante que todos pudessem 

                                                

 
58 Guespin e Marcellesi, 1986, p.1. 
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elaborar suas representações de linguagem na liberdade dada pelo 

conhecimento.
59

  

 

Diante da compreensão do papel glotopolítico dos falantes e da percepção de que toda 

pesquisa sobre a língua se caracteriza como ação de intervenção sobre ela, concordamos com 

o Guespin e Marcellesi ao afirmar que os linguistas nem sempre estiveram conscientes do 

papel glotopolítico que desempenhavam. Para eles, “no século XIX eles se exilaram uma torre 

de marfim: fizeram investigações excelentes, mas alheias a qualquer utilidade social”
60

. A 

consciência das implicações sociopolíticas das pesquisas de Labov promove uma alteração 

nessa dinâmica e torna possível aos linguistas observar como suas pesquisas influenciam na 

formação da opinião pública sobre a língua, seus usos e suas mudanças.  

Diante da percepção da ação glotopolítica dos linguistas e das intervenções que suas 

pesquisas exercem sobre a língua, é preciso lembrar que os conceitos e os (pré)conceitos que 

orientam as práticas, exercem uma forte influência no modo como a sociedade compreende a 

língua e seus usuários e desta forma faz-se necessário a vigília constante na luta contra os 

preconceitos linguísticos, não apenas dos próprios falantes usuários da língua, mas também 

dos linguistas que utilizam essa língua e seus usuários, como objeto de suas pesquisas. 

Guespin e Marcellesi nos lembra que a política linguística é construída de atos 

discretos, como decisões, recomendações, criação de instâncias que tenham como objetivo 

agir sobre um ou mais sistema linguístico, enquanto a ação glotopolítica, em contrapartida, se 

caracteriza pela ação constante sobre as práticas de linguagem.  

 

Atos habitualmente considerados anódinos, pouco dignos de observação (por 

exemplo, a correção de um “erro com referência a uma norma), não são 

evidentemente da alçada de uma política linguística ou, mais  exatamente, a 

pesquisa sobre a política linguística é perturbada pelos fatos dessa ordem: se 
o lugar da tomada de palavra for oficial, se a correção for feita por um 

professor, se o “erro” acarretar uma punição, o descritor definirá o fato como 

político; mas se a situação for informal, se o ambiente for familiar, se a 
correção tiver um valor de conselho, ele nada terá a registrar. Ora, a correção 

em função de uma norma é idêntica nos dois casos.
61

 

 

O conceito de glotopolítica nos permite observar que tanto as políticas propriamente 

ditas, quanto as repercussões, conscientes ou inconscientes, ativas ou passivas, dessas 

políticas influenciam e são influenciadas nos evidenciando o caráter único que orienta as duas 
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60 Idem, ibidem. 

61 Idem, p.12. 
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situações acima descritas, o que acaba por englobar as políticas linguísticas como um caso 

particular da glotopolítica.  

 

Assim, o fato glotopolítico vai dos atos minúsculos e familiares evocados 
acima até as intervenções mais visíveis: decisão sobre o direito de 

determinada categoria social ao uso da palavra, sob a modalidade que for 

(escrita, com cadernos de queixas; oral, com a participação num conselho de 
administração; televisiva, com o direito a programas editoriais em caso de 

candidatura etc).
62

 

 
 

Entre os exemplos de políticas e planejamento linguístico no Brasil temos a imposição 

do Marquês de Pombal, em 1757, da Língua Portuguesa como língua oficial (e a consequente 

proibição do uso da língua Franca e das centenas de línguas indígenas); a proibição do uso de 

línguas estrangeiras por comunidades de imigrantes durante a Era Vargas com o objetivo de 

proibir o uso de línguas que pudessem ameaçar a unidade do Estado.  

Essas políticas linguísticas foram herdeiras de um pensamento que ganhou força a 

partir do século XIX, segundo o qual cada Estado Nacional corresponderia a uma língua e um 

território, o que fomentou a divulgação do ideal monolinguismo como condição da construção 

e manutenção da unidade do Estado. Desta forma, o mito do monolinguismo apaga as 

minorias linguísticas e coloca às margens da sociedade os sujeitos usuários de uma língua (ou 

de uma variedade) sem prestígio. As condições de ordem econômica, política e social a que 

estão submetidos esses indivíduos aumenta o abismo entre os usuários de variedades de 

menor prestígio ou de uma língua minoritária. Quanto maior a estratificação social dessa 

sociedade, maiores serão as distâncias entre os usuários da língua ou variedade de menor 

prestígio. 

Como atividade essencialmente social, a língua é fortemente condicionada e moderada 

pelas condições sociais nas quais o indivíduo está submetido. Por esta razão a língua se 

constitui como instrumento político capaz de refletir e consequentemente reproduzir as 

condições sociais e culturais de seus falantes. As línguas hegemônicas de um modo geral, 

estão associadas às classes dominantes, o que acaba por colocar/manter às margens, os 

usuários de línguas e variedades em condição minoritária, estigmatizados. A atribuição de 

prestígio a uma determinada língua ou variedade eleita como nobre, passa a ser instrumento 

de dominação sobre as demais e passa a condição de variedade privilegiada, ganhando alta 

condição social, alterando seu status. 
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Desta forma, o comportamento linguístico se torna um indicador que evidencia a 

estratificação social; os grupos sociais podem ser diferenciados através do uso da língua e das 

variedades utilizadas. Em uma sociedade estratificada socialmente o domínio da variedade 

padrão ou de uma língua de prestígio se constitui como um fator de mobilidade social do 

indivíduo. Ao dominar uma língua ou a variedade de prestígio, o indivíduo passa a ter 

possibilidades de ascensão à níveis mais elevados de ensino e consequentemente às condições 

melhores de trabalho, sendo possível em alguns casos, como o dos sujeitos surdos, garantir o 

exercício pleno de sua condição de cidadão. 

Em meados do século XX, o Estado criou órgãos voltados para o atendimento de 

pessoas com “necessidades especiais” e lançou campanhas que tinham o objetivo de 

sensibilizar a sociedade em relação a esses indivíduos. Em 1971 a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 4024/61, trouxe um expressivo avanço concedendo a educação como 

direito de todos e recomendando que a Educação Especial fosse integrada ao Sistema 

Nacional de Educação. A mesma recomendação fora feita anos mais tarde na legislação 

seguinte, em 1971, através da Lei 5692 que alterou a LDB anterior.  

A Constituição Federal de 1988 reafirmou a importância da questão ao estabelecer que 

as pessoas portadoras de necessidades especiais eram sujeitos de direitos, inclusive 

educacionais. A Carta Magna determinava como dever do Estado a oferta de atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência nas redes regulares de ensino. A 

Declaração de Salamanca em 1994 trouxe novo impulso à discussão sobre as questões das 

diferenças e da aceitação destes indivíduos pela sociedade anunciando a necessidade de se 

garantir a todos o acesso e a permanência nas redes regulares de ensino. Esta nova perspectiva 

acabou por suscitar uma mudança significativa no papel da escola e, sem dúvida, 

proporcionou à escola um momento de transição obrigando não apenas a escola, mas toda a 

sociedade, a refletir sobre esta nova condição de espaço privilegiado de inclusão social e não 

mais como mero espaço de instrução e formação. 

A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos de 1996, caminhando no mesmo 

sentido, orientou para o combate aos desequilíbrios linguísticos com o objetivo de assegurar o 

desenvolvimento de todas as línguas a partir de uma concepção de diversidade linguística e 

cultural. O documento propunha a superação de tendências homogeneizadoras assegurando o 

respeito e o uso social público e privado de todas as línguas.  

Conforme aponta a Declaração dos Direitos Linguísticos, a sociedade humana se auto 

identifica como povo e desenvolve uma língua comum como meio de comunicação e de 
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coesão entre seus membros. Em seu artigo 1º vincula a questão das minorias linguísticas ao 

território e faz uma ressalva ao entender espaço territorial “não só como área geográfica onde 

vive essa comunidade, mas também como espaço social e funcional imprescindível para o 

pleno desenvolvimento da língua”
63

. 

 Diversos pesquisadores definem a língua do sujeito surdo como sendo seu território 

uma vez que o espaço do povo surdo reside nas relações em que a Língua de Sinais se faz 

presente. Nesse sentido, a comunidade surda não se situaria geograficamente, mas estabelece 

pontos de encontro como escolas, associações e igrejas. Esta definição considera os direitos 

pessoais e inalienáveis exercidos em qualquer situação, a saber: o direito ao uso da língua 

privadamente ou em público; o direto ao uso do próprio nome; o direito a ser reconhecido 

como membro de uma comunidade linguística; o direito a se relacionar e a se associar com 

outros membros da comunidade linguística de origem; o direito de manter e desenvolver a 

própria cultura. 

 A Declaração de Direitos Linguísticos estabelece ainda que os membros de uma 

comunidade linguística têm direito à manutenção da cultura desta minoria linguística, bem 

como assegura-lhes o direito ao ensino da própria língua e de sua cultura, além de garantir o 

direito a receber atendimento em sua língua nos órgãos oficiais e nas relações 

socioeconômicas.  

No Brasil, em meados do século XX, o Estado criou órgãos voltados para o 

atendimento de pessoas com “necessidades especiais” e lançou campanhas que tinham o 

objetivo de sensibilizar a sociedade em relação a esses indivíduos. Em 1971 a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 4024/61, trouxe um expressivo avanço 

concedendo a educação como direito de todos e recomendando que a Educação Especial fosse 

integrada ao Sistema Nacional de Educação. A mesma recomendação fora feita anos mais 

tarde na legislação seguinte, em 1971, através da Lei 5692 que alterou a LDB anterior.   

A aprovação da LDB 9.394/96, embora incluísse os sujeitos surdos, usuários ou não de 

LS, entre o público da educação especial, deu novo reforço à questão apresentando um 

capítulo específico (V) para a educação especial, garantindo o direito a um ensino específico 

diante da diferença linguística desses sujeitos, embora ela não tenha sido assim apresentada. O 

artigo 58 assim a define: 

 
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
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modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 
regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 

não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem 

início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.
64 

 

 A aprovação reforçou a questão ao apresenta um capítulo específico para a educação 

especial e, de forma inovadora apresentou definições relativas à metodologia, currículos e 

formação de professores para a educação especial. A questão foi novamente reforçada em 

2001 pelo Decreto nº 3.956, que promulgou a Convenção Internacional da Guatemala cujo 

principal objetivo era a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas 

portadoras de deficiência.  

Com todas as ressalvas que a questão exige, tendo em vista o fato de que a perspectiva 

em que o documento se sustenta não compreende surdez como uma especificidade linguística 

e ao contrário o trata como uma necessidade especial, de forma inovadora, a legislação 

apresentaria definições relativas à metodologia, currículos e formação de professores, 

conforme o artigo abaixo: 

 

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 

especiais: 
I - Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 

deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar 

para os superdotados; 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 

para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 

capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na 
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem 

capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com 

os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma 
habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; 
V- acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.
65 
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O Decreto 3.956 se apresentava como resultado da participação do país na Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 

Portadoras de Deficiência, em que os Estados membro, assumiram o compromisso de garantir 

às pessoas portadoras de deficiência os mesmos direitos e liberdades fundamentais garantidos 

às demais pessoas. Esses direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação 

com base na deficiência, emanavam da dignidade e da igualdade que são inerentes a todo ser 

humano. O objetivo seria prevenir e eliminar as mais diferentes formas de discriminação 

contra as pessoas portadoras de deficiência, proporcionando a plena integração à sociedade.  

Para tornar isso possível, a convenção estabelecia em seu artigo III que os Estados 

partícipes da convenção se comprometeriam a diversas ações, entre elas  

 

1.Tomar as medidas de caráter legislativo, social, educacional, trabalhista, ou 

de qualquer outra natureza, que sejam necessárias para eliminar a 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência e proporcionar a 

sua plena integração à sociedade, entre as quais as medidas abaixo 

enumeradas, que não devem ser consideradas exclusivas: 
 a) medidas das autoridades governamentais e/ou entidades privadas para 
eliminar progressivamente a discriminação e promover a integração na 

prestação ou fornecimento de bens, serviços, instalações, programas e 

atividades, tais como o emprego, o transporte, as comunicações, a habitação, 
o lazer, a educação, o esporte, o acesso à justiça e aos serviços policiais e as 

atividades políticas e de administração; 
b) medidas para que os edifícios, os veículos e as instalações que venham a 
ser construídos ou fabricados em seus respectivos territórios facilitem o 

transporte, a comunicação e o acesso das pessoas portadoras de deficiência 
c) medidas para eliminar, na medida do possível, os obstáculos 

arquitetônicos, de transporte e comunicações que existam, com a finalidade 
de facilitar o acesso e uso por parte das pessoas portadoras de deficiência; e 
d) medidas para assegurar que as pessoas encarregadas de aplicar esta 

Convenção e a legislação interna sobre esta matéria estejam capacitadas a 
fazê-lo.

66 

  

Como forma de tornar viável essa garantia, os Estados signatários deveriam priorizar 

algumas questões, desenvolvendo deste modo algumas áreas específicas, conforme apresenta 

o documento: 

a) prevenção de todas as formas de deficiência preveníveis; 
b) detecção e intervenção precoce, tratamento, reabilitação, educação, 

formação ocupacional e prestação de serviços completos para garantir o 
melhor nível de independência e qualidade de vida para as pessoas 

portadoras de deficiência; e 
 c) sensibilização da população, por meio de campanhas de educação, 
destinadas a eliminar preconceitos, estereótipos e outras atitudes que atentam 
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contra o direito das pessoas a serem iguais, permitindo desta forma o 

respeito e a convivência com as pessoas portadoras de deficiência.
67  

 

5.1 A LDB e a formação de professores para a educação especial no Brasil 

 

Durante o governo do presidente Gaspar Dutra, o Ministro da educação Clemente 

Mariani, propôs o Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que resultou, 

após um longo processo de tramitação, na primeira Lei de Diretrizes e Bases no Brasil (nº 

4.024/61), sancionada em 20 de dezembro de 1961, contudo, a mesma fora modificada por 

emendas e artigos e reformada pelas leis 5.540/68, 5.692/71, sendo posteriormente 

substituídas pela LDB 9.394/96 que rege, ainda hoje, a educação nacional. 

Quando analisamos o meio século do surgimento da primeira LDB, observamos que 

diversas emendas alteraram o texto da lei 4.024/61. Entre as questões que frequentemente 

estiveram presentes nos debates sobre a educação no Brasil, a formação dos professores é, 

sem dúvida, uma questão central. Deste modo, a fim de atender às demandas sobre a questão, 

foram se construindo ao longo dos anos, e especificamente naquele momento, próximo à 

aprovação da lei em 1961, diferentes espaços destinados a promover discussões sobre a 

importância da formação dos profissionais envolvidos com a educação, tanto do âmbito 

público quanto privado. Essas discussões foram fundamentais assim as adaptações necessárias 

nos textos legais, denominados de “projetos substitutivos”.  

Saviani (1999) nos lembra que “é possível perceber como a lei aprovada configurou, 

uma solução intermediária, entre os extremos representados pelo projeto original e pelo 

substitutivo Lacerda”. O autor se refere a uma comparação entre o projeto de 1948, o 

substitutivo Carlos Lacerda de 1958 e o texto da Lei 4.024/61, tendo em vista a necessidade 

de se estabelecer um único ponto de vista ideológico sobre a questão educacional. Com o 

golpe militar de 1964, tornou-se necessário organizar o ensino, uma vez que este cumpria o 

papel de instrumento na dinamização da própria ordem socioeconômica, e para tanto, 

promoveu-se então o ajustamento da lei 4.024/61 e não a edição completa da LDB, como era 

a proposta defendida por alguns setores da sociedade.  

Com o objetivo de atender à ideologia desenvolvimentista do governo, ajustou-se a 

LDB de 1961 sancionando a lei de 5.540/68. Esta, por sua vez, ficou conhecida por lei da 

reforma universitária, uma vez que seu propósito foi promover a reforma da estrutura do 

ensino superior.  No que se referia às demandas do ensino primário e médio, apenas em 1971, 
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com a Lei 5.692 foi promovida uma nova reforma que alterou a sua denominação para ensino 

de 1º e 2º graus. Desta forma, as disposições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 4.024/61, relativas ao primário, médio e superior foram revogadas e 

substituídas pelo disposto nas duas novas leis sancionadas pelo Congresso. 

Saviani nos chama a atenção para o fato de que, naquele momento, diversos setores da 

iniciativa privada do setor educacional fizeram oposição a alguns dos pontos da proposta. Os 

debates e as negociações foram responsáveis por dar origem a duas novas versões do texto 

apresentado pelo deputado Elísio, que, ao final, fora aprovada em 13 de maio de 1993. Após 

ser aprovado no Senado o projeto retornou a Câmara dos Deputados na forma do substitutivo 

Darcy Ribeiro, tendo José Jorge como relator. Em 17 de dezembro de 1996, foi aprovado na 

Câmara o relatório contendo o texto final da LDB, posteriormente sancionada pela 

Presidência da República no dia 20 de dezembro sob o nº 9.394/96.  

A partir da aprovação do documento, surgiu a necessidade de adequação da educação 

aos novos parâmetros legislativos, de modo a estabelecer um modelo educacional que fosse 

condizente com a realidade do país.  

Para Alves (2002) a lei aprovada se constitui em um marco simbólico de uma guinada 

neoconservadora da educação no Brasil na década de 1990 nos moldes do ideário neoliberal.  

Segundo o autor, esse programa começou a ser implementado no Brasil de forma mais 

sistemática e incisiva no governo de Collor e de Fenando Henrique Cardoso. E ainda hoje, a 

lei permanece ambígua, uma vez que conceitua, mas não assegura o próprio cumprimento. 

Todavia, é preciso lembrar que a Lei 9.394/96 se apresenta como a mais completa 

legislação em favor da educação já redigida em nosso país, além de não impossibilitar 

adaptações de melhoria para a educação nacional. Esta característica proporciona à educação 

importantes avanços, entre eles a criação do FUNDEF (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério); além da 

instituição de alguns programas do governo federal cujo objetivo é a promoção do acesso ao 

ensino superior, entre eles o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e PROUNI 

(Programa Universidade Para Todos).  

Embora nos pareça evidente, é preciso lembrar que a LDB 9.394/96 não pôs fim aos 

debates em torno da educação no Brasil. Novas emendas e programas têm sido alvo de 

impasses no legislativo e entre os representantes dos profissionais da educação, sobretudo dos 

últimos acontecimentos políticos que vivenciamos. Percebe-se novamente que interesses 

públicos e privados foram colocados em contestação. A título de exemplo, podemos tomar o 
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programa de concessão de bolsas para cursos de graduação, em que fez surgir a discussão 

sobre qual seria a melhor aplicação dos recursos do programa, se incrementar a educação 

superior pública ou incentivar o setor privado. 

O que se pode observar analisando o percurso da LDB no Brasil é o envolvimento da 

legislação em um sistema de interesses públicos e privados. Demo (2002) nos mostra que a 

LDB atual, de forma paradoxal, preserva inúmeros “ranços” embora possibilite incontestáveis 

avanços e desse modo, algumas dificuldades encontradas no sistema de educação pública se 

constituem nas consequências da inexistência de uma indicação oficial acerca das 

modificações propostas pela LDB, a exemplo dos problemas como a baixa remuneração e a 

capacitação inadequada de docentes, sem mencionar as questões políticas por trás do 

estabelecimento de leis e que têm, cada vez mais, prejudicado a educação pública brasileira.  

Todavia, embora a referida legislação apresente um caráter inovador, ela não tem se 

apresentado como instrumento suficientemente capaz de atender as necessidades e promover 

as melhorias necessárias ao sistema educacional, sobretudo quando analisamos a oferta de 

ensino de qualidade capaz de promover mudanças efetivas, nas condições sociais, culturais e 

econômicas dos grupos historicamente alijados. Nesse sentido Saviani nos aponta que  

 
Além de ter sua estrutura independente de dispositivos que não obriguem a 
sua execução ou apontem uma direção para a reestruturação do sistema 

educacional, “suas reformas demonstram a recomposição da elite no poder”, 

(Neto, apud ALVES, 2002). Tal assertiva confirma-se quando é observado o 

projeto da LDB em sua outorga, visto que, somente foi aprovado e 
sancionado quando teve interesses da elite nacional contemplados, de modo 

que, pontos essenciais para a modificação do quadro educacional brasileiro 

não foram realmente favorecidos.  

 

Desta forma, podemos perceber que a Lei 9.934/96 aprovada para servir como Diretriz 

e Base da Educação Nacional, apesar de propor inovações importantes, não tem sido capaz de 

garantir, de forma efetiva, o acesso a uma educação de qualidade à parcela da população que, 

historicamente sempre esteve à margem dos processos sociais. Observa-se ainda que 

inúmeros temas permanecem delicados e nevrálgicos, entre eles a busca pela melhoria da 

qualidade educacional, a formação e o aperfeiçoamento dos docentes, a autonomia 

universitária e universalização efetiva do ensino fundamental. Deste modo, percebemos que 

os ajustes promovidos na legislação ao longo do tempo não têm acompanhado as 

modificações das necessidades da educação nacional, tornando-se evidente o descompasso 

entre a legislação e a realidade social brasileira. 

No Brasil, a aprovação da LDB 9.394/96, embora incluísse os sujeitos surdos, usuários 
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ou não de LS, entre o público da educação especial, deu novo reforço à questão apresentando 

um capítulo específico (V) para a educação especial, garantindo o direito a um ensino 

específico diante da diferença linguística desses sujeitos, embora ela não tenha sido assim 

apresentada. O artigo 58 assim a define: 

 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. § 1º Haverá, 

quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para 
atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 

não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem 

início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

 

 A aprovação reforçou a questão ao apresenta um capítulo específico para a educação 

especial e, de forma inovadora apresentou definições relativas à metodologia, currículos e 

formação de professores para a educação especial. A questão foi novamente reforçada em 

2001 pelo Decreto nº 3.956, que promulgou a Convenção Internacional da Guatemala cujo 

principal objetivo era a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas 

portadoras de deficiência.  

Com todas as ressalvas que a questão exige, tendo em vista o fato de que a perspectiva 

em que o documento se sustenta não compreende surdez como uma especificidade linguística 

e ao contrário o trata como uma necessidade especial, de forma inovadora, a legislação 

apresentaria definições relativas à metodologia, currículos e formação de professores, 

conforme o artigo abaixo: 

 

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 
especiais: 

I - Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 

deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar 

para os superdotados; 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 

para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 

capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na 
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem 

capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com 

os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma 
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habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; 

V- acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 
 

O Decreto 3.956 se apresentava como resultado da participação do país na Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 

Portadoras de Deficiência, em que os Estados membro, assumiram o compromisso de garantir 

às pessoas portadoras de deficiência os mesmos direitos e liberdades fundamentais garantidos 

às demais pessoas. Esses direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação 

com base na deficiência, emanavam da dignidade e da igualdade que são inerentes a todo ser 

humano. O objetivo seria prevenir e eliminar as mais diferentes formas de discriminação 

contra as pessoas portadoras de deficiência, proporcionando a plena integração à sociedade.  

Para tornar isso possível, a convenção definia em seu artigo III que os Estados 

partícipes da convenção se comprometeriam a diversas ações, entre elas a de se estabelecer 

medidas em diferentes dimensões para combater as diversas formas de discriminação contra 

as pessoas deficientes, a fim de promover a efetiva integralização dos sujeitos à sociedade. 

Entre essas medidas o documento aponta as de caráter social, as educacionais, trabalhistas e 

outras que por ventura se mostrassem necessárias ao cumprimento da tarefa. Assim 

apresentava o documento ao informar que tais medidas não se constituíam em exclusivas, mas 

que deveriam compor o rol de ações a serem implantadas: 

 

a) medidas das autoridades governamentais e/ou entidades privadas para 

eliminar progressivamente a discriminação e promover a integração na 
prestação ou fornecimento de bens, serviços, instalações, programas e 

atividades, tais como o emprego, o transporte, as comunicações, a habitação, 

o lazer, a educação, o esporte, o acesso à justiça e aos serviços policiais e as 
atividades políticas e de administração; 

b) medidas para que os edifícios, os veículos e as instalações que venham a 

ser construídos ou fabricados em seus respectivos territórios facilitem o 
transporte, a comunicação e o acesso das pessoas portadoras de deficiência 

c) medidas para eliminar, na medida do possível, os obstáculos 

arquitetônicos, de transporte e comunicações que existam, com a finalidade 

de facilitar o acesso e uso por parte das pessoas portadoras de deficiência; e 
d) medidas para assegurar que as pessoas encarregadas de aplicar esta 

Convenção e a legislação interna sobre esta matéria estejam capacitadas a 

fazê-lo. 

  

Como forma de tornar viável essa garantia, os Estados signatários deveriam priorizar 

algumas questões, desenvolvendo deste modo algumas áreas específicas, de modo que 

passasse a ser possível prevenir as formas de deficiência que se apresentassem preveníveis, 
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promovendo a detecção e intervenção precoce, tratamento, reabilitação, educação, formação 

ocupacional e prestação de serviços completos para garantir o melhor nível de independência 

e qualidade de vida para as pessoas portadoras de deficiência, além de realizar atividades de 

sensibilização da população, por meio de campanhas de educação, destinadas a eliminar 

preconceitos, estereótipos e outras atitudes que atentassem contra o direito das pessoas a 

serem iguais, de modo que se garantisse o respeito e a convivência com as pessoas portadoras 

de deficiência. 

 

5.2 A produção de um novo lugar: os surdos como minoria linguística 

 

A linguagem não é usada somente para veicular informações, isto é, a função 

referencial denotativa da linguagem não é senão uma entre outras; entre estas 
ocupa uma posição central a função de comunicar ao ouvinte a posição que o 

falante ocupa de fato ou acha que ocupa na sociedade em que vive.
68

  

 

Embora seja uma ideia comumente aceita de que o mundo globalizado necessita de 

uma língua franca, é preciso lembrar que a produção de legislações e políticas linguísticas que 

fortalecem a língua majoritária, e/ou a variedade de maior prestígio, são responsáveis também 

pela manutenção das línguas minoritárias e de seus usuários na condição de subordinação à 

língua hegemônica e, em alguns casos relegadas inclusive à condição de não língua, ou quase 

língua. 

A ideia de que moramos em um país monolíngue, em que todos falam uma só língua 

em todo canto do país torna opaca a condição da língua como instrumento de poder, além de 

diminuir nossa capacidade de perceber o quanto a competência linguística define quem são os 

falantes autorizados, cuja fala também se constitui como legítima ou mais legítima. Embora 

não se trate de uma questão simples ela é facilmente observável quando ampliamos a questão 

para a condição dos indivíduos usuários de outra língua que não a língua majoritária. 

Independente da língua sobre a qual lançamos o olhar, percebe-se que a dinâmica do poder 

não se altera, uma vez que o que está efetivamente em jogo não é a língua propriamente dita, 

mas o prestígio, ou não, de seus falantes. 

Aracil (1983) nos aponta que a condição minoritária das línguas não se relaciona 

apenas com aspectos da quantidade de falantes mas, sobretudo, refere-se às questões 

qualitativa dos falantes. Estas questões estão diretamente relacionadas às possibilidades ou 
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impossibilidades de uma língua ou variedade linguística exercer determinadas funções sociais 

em uma sociedade em um dado momento sócio-histórico. Lagares (2011) chama a atenção 

para o fato de que a língua ou a variedade linguística que exerce determinadas funções sociais 

na sociedade, em geral, se beneficia das intervenções políticas e acaba por passar a impressão 

a seus usuários de que se constitui como uma língua mais útil e completa, enquanto, ao 

contrário, a língua minorizada justamente por não estar submetida a essas intervenções, 

muitas vezes é representada como uma língua incompleta e até como não língua.  

Lagares (2011) nos lembra ainda que, por outro lado, o falante de língua minoritária 

por causa da condição de usuário de uma língua de menor prestígio, sofre constantemente a 

violência simbólica da língua hegemônica, além da imposição normativa da língua que se 

sobrepõe à sua própria e em alguns casos, se apresenta como inatingível. Bourdieu (1977) nos 

auxilia na ampliação da compreensão acerca do papel da língua de mero instrumento de 

comunicação e meio de conhecimento, para analisa-la enquanto importante instrumento de 

poder. Ao falar não buscamos apenas ser compreendidos, mas ser reconhecido e respeitado em 

nossa fala. O conceito de competência, compreendido enquanto direito à fala legitima e 

autorizada, nos auxilia a perceber que não basta ser falante de uma língua para ser ouvido, é 

preciso ser um falante autorizado de uma língua capaz de ser ouvida. Como nos lembra 

Bourdieu, é necessário que os falantes considerem os que escutam dignos de escutar e os que 

escutam, considerem os que falam, dignos de falar. 

A estrutura da relação de produção linguística depende da relação de força simbólica 

entre os dois locutores, isto é, da importância de seu capital de autoridade e que não se reduz 

ao capital propriamente linguístico, ou seja, a competência é também capacidade de se fazer 

escutar, como apontava Bourdieu (1977).  

James Milroy (2011) nos aponta que as variedades de língua adquirem prestigio 

quando seus falantes dispõem de prestígio elevado, tendo em vista que esse prestígio é 

atribuído por seres humanos a grupos sociais e objetos abstratos e/ou inanimados e depende 

dos valores que são atribuídos a esses objetos. Segundo ele, o prestígio atribuído às 

variedades linguísticas é indexador e se relaciona à vida social dos falantes.  

Diante da multiplicidade de situações sociolinguísticas as expectativas e os desejos 

dos falantes também são diferentes e múltiplas. De um lado pode-se observar o direito de 

todas as comunidades linguísticas ao planejamento do corpus de suas próprias variedades, 

como garantindo pela Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, com todos os impasses 

e conflitos inerentes ao processo, que como nos chama atenção Lagares (2011), em muitas 
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ocasiões esses processos podem se constituir na única, e talvez a última, chance de 

sobrevivência destas comunidades usuárias de línguas minoritárias na sociedade 

contemporânea.  

A aprovação de leis que promovam a garantia do uso de línguas minoritárias se 

constitui apenas como o primeiro passo para a manutenção dessa língua, contudo, não garante 

a conquista de espaços que histórica, política e culturalmente pertencem à língua majoritária. 

Calvet (2007) nos lembra que sempre houve intervenção humana nas línguas e nas situações 

linguísticas. Sempre houve indivíduos que tentaram legislar, ditando o uso correto ou 

intervindo na forma e no uso da língua.  

Da mesma forma sempre houve intervenção por parte do poder público privilegiando 

uma língua em detrimento das outras e impondo à maioria, a língua de um grupo minoritário 

numericamente, mas com maior poder e prestígio. Aracil (1983) nos aponta que essas 

regularidades percebidas nas situações minoritárias, embora muitas vezes pareçam 

naturalizadas e atemporais, não sendo possível recuperá-las pela memória, podem ser situadas 

historicamente.  

Partindo da concepção de que as produções linguísticas adquirem valor conforme o 

contexto social e cultural em que estão inseridas, concebemos que as relações sociais entre 

falantes e ouvintes se constituem como fundamentais para o estabelecimento das regras que 

governam os atos de linguagem considerados apropriados. É possível afirmar que a presença 

destas regras é importante não apenas para o falante mas para o ouvinte que estabelece 

alguma expectativa em relação à produção linguística do falante, já que nem todos os 

membros da sociedade têm acesso a todas as variedades linguísticas nem a todos os conteúdos 

referenciais. Gnerre (2012) nos lembra que  

 

as pessoas falam para serem “ouvidas”, às vezes para serem respeitadas e 
também para exercer uma influência no ambiente em que realizam os atos 

linguísticos. O poder da palavra é o poder de mobilizar a autoridade 

acumulada pelo falante e concentrá-la num ato linguístico.
69 

 

Para o autor, a língua padrão se caracteriza por um sistema comunicativo que não está 

ao alcance de toda a sociedade, mas apenas de uma parte reduzida de seus integrantes, que 

enquanto sistema, associa-se a um patrimônio cultural apresentado como um corpus definido 

de valores que se encontram fixados na tradição escrita e se sustenta, inclusive na manutenção 
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da própria exclusão.  Desta forma evidente a relação estabelecida pelo autor de que uma 

variedade linguística vale o que valem seus falantes. Vale lembrar que esse valor se relaciona 

diretamente ao poder e a autoridade que estes usuários da Língua têm nas relações 

econômicas, sociais e políticas que estabelecem. Para Gnerre (2012),  

 

se as pessoas podem ser discriminadas de forma explicita (e não encoberta) 

com base nas capacidades linguísticas medidas no metro da gramática 
normativa e da língua padrão, poderia parecer que a difusão da educação em 

geral e do conhecimento da variedade linguística de maior prestígio em 

particular é um projeto altamente democrático que visa a reduzir a distância 

entre grupos sociais para uma sociedade de “oportunidades iguais” para 
todos.

70 

 

Contudo, o autor nos lembra que esse mesmo projeto democrático sustenta ao mesmo 

tempo o projeto de redefinição constante de uma norma e de um novo consenso para ela. As 

alterações na realidade sócio-histórica implicam e exigem a contínua redefinição da norma e, 

diante disso Gnerre (2012) afirma que,  

 

 

os que passam através do processo são diferentes dos que não o 
conseguiram, e constituem um contingente social de apoio aos fundamentos 

da discriminação com base na legitimação do saber e da língua de que eles 

(formalmente) dispõem.
71 

 

 Nesse sentido, as diversas abordagens que a sociedade faz da ação (consciente ou 

inconsciente) sobre a linguagem e sobre a língua, ao legislar sobre seu status, quanto sobre a 

fala, quando, por exemplo, se estabelece valores a determinadas variedades linguísticas em 

detrimento de outras que se tornam estigmatizadas, quanto sobre o discurso, ao determinar um 

tipo textual como privilegiado para o ensino na escola e descartando para as margens os 

demais, são ações que contribuem para a transformação, ou não, da condição da língua e de 

seus falantes e, desta maneira, precisam ser tomadas como ações glotopolíticas.  

Guespin e Marcellesi nos aponta que seria necessário a existência de agentes 

“decididores” conscientes de que qualquer medida glotopolítica só se torna eficaz a partir da 

convicção dos usuários da língua, o que exige que esses usuários participem de forma ativa 

tanto na investigação das questões quanto nas discussões e nas decisões. A questão apontada 

para a implantação da política linguística, requer a compreensão de que o esforço não se dá 

                                                

 
70 Idem, p. 28. 

71 Idem, ibidem. 
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apenas em se debater sobre a língua propriamente dita, mas sobre as relações de interação 

entre identidade social e as práticas de linguagem. 

 

 
Uma ampla política de informação linguística é necessária, portanto, a fim 

de abalar as certezas demasiado cômodas e suscetíveis de bloquear o debate: 

a negação do direito do outro à fala, por exemplo, é largamente aceita; ora, 
dado que todo mundo é usuário da língua, todos podem se expressar sobre 

suas necessidades de linguagem, e seria importante que todos pudessem 

elaborar suas representações de linguagem na liberdade dada pelo 
conhecimento.

72 

 

Diante da compreensão do papel glotopolítico dos falantes e da percepção de que toda 

pesquisa sobre a língua se caracteriza como ação de intervenção sobre ela, concordamos com 

o Guespin e Marcellesi ao afirmar que os linguistas nem sempre estiveram conscientes do 

papel glotopolítico que desempenhavam. Segundo os autores, “no século XIX eles se exilaram 

uma torre de marfim: fizeram investigações excelentes, mas alheias a qualquer utilidade 

social”
73

 e desse modo, apagaram as lutas e disputas existentes na sociedade e que estavam 

refletidas e representadas na língua. 

Conscientes da percepção da ação glotopolítica dos linguistas e das intervenções que 

suas pesquisas exercem sobre a língua, é preciso lembrar que os conceitos e os (pre)conceitos 

que orientam suas práticas, exercem uma forte influência no modo como a sociedade 

compreende a língua e seus usuários, promovendo transformações ou manutenções nas 

representações que sustentam nossa vida em sociedade, bem como no próprio funcionamento 

social. 

Guespin e Marcellesi nos lembra que a política linguística é construída de atos 

discretos, como decisões, recomendações, criação de instâncias que têm como objetivo agir 

sobre um ou mais sistema linguístico, enquanto a ação glotopolítica, em contrapartida, se 

caracteriza pela ação constante sobre as práticas de linguagem.  

 

Atos habitualmente considerados anódinos, pouco dignos de observação (por 

exemplo, a correção de um “erro com referência a uma norma), não são 
evidentemente da alçada de uma política linguística ou, mais  exatamente, a 

pesquisa sobre a política linguística é perturbada pelos fatos dessa ordem: se 

o lugar da tomada de palavra for oficial, se a correção for feita por um 
professor, se o “erro” acarretar uma punição, o descritor definirá o fato como 

político; mas se a situação for informal, se o ambiente for familiar, se a 

                                                

 
72 Idem, p.3. 

73 Idem, ibidem. 
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correção tiver um valor de conselho, ele nada terá a registrar. Ora, a correção 

em função de uma norma é idêntica nos dois casos.
74 

 

O conceito de glotopolítica nos permite observar que tanto as políticas propriamente 

ditas, quanto as repercussões, conscientes ou inconscientes, ativas ou passivas, dessas 

políticas, influenciam e são influenciadas deixando-nos à mostra o caráter único que orienta 

as duas situações descritas, e que acaba por englobar as políticas linguísticas como um caso 

particular de glotopolítica.  

 

Assim, o fato glotopolítico vai dos atos minúsculos e familiares evocados 

acima até as intervenções mais visíveis: decisão sobre o direito de 
determinada categoria social ao uso da palavra, sob a modalidade que for 

(escrita, com cadernos de queixas; oral, com a participação num conselho de 

administração; televisiva, com o direito a programas editoriais em caso de 
candidatura etc)

75 

 

Calvet (2007), contudo já nos apontava para a necessidade de distinguir a política, 

compreendida como as decisões do poder, e a transformação delas em ação, compreendida 

por ele como planejamento. Embora alguns pesquisadores estabeleçam uma relação de 

subordinação entre a política e o planejamento, de modo que o planejamento se constituiria 

em uma aplicação da política linguística, Calvet (2007) nos aponta uma importante diferença 

sobre a questão no que se refere aos pesquisadores americanos e europeus. Segundo ele,  

 

Os primeiros têm tendência a acentuar sobre tudo os aspectos técnicos da 

intervenção sobre as situações linguísticas constituídas pelo planejamento, 

questionando-se muito pouco a respeito do poder que há por trás dos 
decisores. O planejamento lhes parece muito mais importante do que a 

política e tem-se, às vezes, a impressão de que eles fantasiam a possibilidade 

de um planejamento sem política.
76 

  

Os pesquisadores europeus, entre eles franceses, alemães e espanhóis, de modo 

contrário, estariam mais sensíveis às questões concernentes às relações de poder por trás das 

ações políticas e desta forma, estariam mais preocupados em observar aspectos relacionados 

às forças responsáveis pela definição das ações, lançando luz para os conflitos linguísticos e 

evidenciando o caráter social e político por detrás dessas intervenções. 

Nesse sentido, o conceito de glotopolítica proposto por Guespin ne Marcellesi (1986) 

                                                

 
74 Idem, p. 12. 

75 Guespin e Marcellesi, 1986, p.13-14. 

76 Calvet, 2007, p. 17. 
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amplia a compreensão sobre a questão. Para estes pesquisadores, o termo englobaria “todos os 

fatos de linguagem em que a ação da sociedade reveste a forma do político” 
77

, de modo que 

todas as ações sobre a língua, sobre os usos e sobre as normas, sejam elas por parte do Estado 

ou de seus próprios falantes, se constituem em ações glotopolíticas. A proposição do termo 

lança luz sobre o fato de que toda forma de intervenção na língua e nos seus usos, produz 

consequências glotopolíticas. De modo que, falar de glotopolítica é falar de conflito, de 

escolhas e de posições.  

Os autores franceses nos chamam a atenção para o fato de que para se ter políticas 

linguísticas eficazes é necessário que se promova, de forma paralela, uma reflexão profunda 

sobre a política proposta, além da necessidade de se construir um conhecimento aprofundado 

sobre o processo de mudança linguística. 

No capítulo seguinte mostramos como os estudos sobre as temáticas em torno da LS, 

dos surdos e das políticas de intervenção sobre a LS evoluíram ao longo dos últimos anos e se 

tornaram objeto de pesquisas em diferentes áreas do conhecimento, influenciadas 

sobremaneira, pela produção de leis especialmente destinadas a garantir sua efetivação como 

Língua oficial e direito da população surda. 

 

  

                                                

 
77 Guespin e Marcellesi, 1986, p.1. 
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6 CAPÍTULO 5: As pesquisas como instrumento de política linguística: uma 

investigação do Banco de Teses da CAPES 

 

 

Nesse capítulo procuramos mapear o cenário de produções de pesquisas sobre a 

temática à cerca da educação de surdos, com o objetivo de compreender, numa visão 

panorâmica, como tem se constituído o campo de estudos no Brasil. Optamos por uma análise 

quantitativa-descritiva das pesquisas utilizando como referência o Banco de Teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e partimos da 

compreensão de que a divulgação e a circulação das pesquisas sobre a temática se apresentam 

como importantes instrumentos de política linguística capazes de auxiliar na transformação 

das representações sobre o sujeito surdo e a Língua de Sinais. 

A divulgação das pesquisas se apresenta como uma ação de promoção da língua e a 

nosso ver, contribui na construção de novas representações sobre seus falantes. A divulgação 

de pesquisas sobre a Língua de Sinais e sobre a educação de surdos se constitui em uma ação 

capaz de auxiliar na transformação das representações sobre os sujeitos surdos, colaborando 

na produção de um novo lugar/espaço para os indivíduos historicamente estigmatizados. 

Deste modo, partimos do entendimento que o objeto do estigma ao qual o indivíduo surdo 

está submetido, não se configura em relação à língua, mas à ausência do domínio da língua 

majoritária. Nesse sentido, encontramos eco nos estudos de Goffman (1980), em que o autor 

nos aponta que nem sempre o estigma é produzido a partir de um atributo de desprestígio. 

Todavia a questão leva-nos a refletir em que medida a condição do sujeito surdo se equivale, 

ou se distancia, da condição do indivíduo cego, que embora também se apresente como um 

“sujeito deficiente”, partilha o mesmo código linguístico da maioria. 

Tomando os estudos de Calvet (2007) e Cooper (1997) sobre política linguística, 

compreendemos que a divulgação das pesquisas se constitui em um importante instrumento 

de política linguística capaz de auxiliar na promoção das transformações necessárias no 

processo de construção de novas representações sobre os múltiplos aspectos das questões que 

envolvem os surdos, a surdez e a Língua de Sinais. 

Nossa proposta nesta parte do trabalho é mapear as pesquisas realizadas no Brasil 

desde que a temática começou a ser discutida nos Programas de Pós-graduação, utilizando 

como referência o Banco de Teses da CAPES (BTC) com o objetivo de observar as produções 

de dissertações e teses sobre a temática produzidas no país nas últimas décadas.   

 A partir da década de 1990 é possível observar um expressivo aumento do número de 
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trabalhos acadêmicos publicados, dissertação, teses e artigos científicos abordando diferentes 

aspectos da Educação de Surdos e da Língua de Sinais. Na década seguinte a promulgação da 

Lei nº 10.432, de 2002, em que a língua brasileira de sinais passa a ser reconhecida como 

língua oriunda de comunidades de pessoas surdas do Brasil e o Decreto nº 5.626 de 2005 que 

regulamenta a lei de 2002, se constituem em importantes marcos sobre a questão, 

contribuindo para o aumento de publicações sobre a temática conforme veremos em alguns 

gráficos a seguir.  

Esses fatos se apresentam como marcos importantes para a área da surdez e, de forma 

especial para a educação de surdos, uma vez que se constituem em marcadores legais dos 

direitos da comunidade surda em vários âmbitos, servindo de baliza para os movimentos 

sociais que passam a promover estudos e pesquisas a partir deles. 

Felipe (2008) nos aponta que as pesquisas linguísticas sobre a Língua de Sinais 

passaram a fazer parte do cenário acadêmico e de discussões de grupos de pesquisas 

tornando-se um tema nos registros do banco de teses CAPES a partir de 1987 com uma 

dissertação de mestrado, intitulada “A criança surda: educação para a marginalização”.  

Embora as produções tenham começado a ser indexadas ao Banco de Teses da Capes a 

partir de 1987, Pagnez e Sofiato (2014) nos informa que as primeiras publicações 

relacionadas à temática Libras e Educação de Surdos passaram a ser indexadas sete anos 

depois em 1994.  

Com o objetivo de situar nossa proposta no cenário atual de produções, promovemos 

uma procura em sites de busca a fim de observar como essa ferramenta tem sido utilizada por 

outros profissionais que pesquisam sobre a temática. Procurávamos por pesquisas que 

tivessem como objetivo promover o Estado da Arte das pesquisas sobre Educação de Surdos 

no Brasil através de estudos quantitativos realizados nas diferentes áreas de conhecimento.  

Entre as pesquisas encontradas destacamos o trabalho de Pagnez e Sofiato (2014) cujo 

objetivo era a análise do Banco de Teses e Dissertações da Capes no período de 2006 a 2011. 

Segundo os critérios adotados pelas autoras, cujas palavras-chaves foram Educação de surdos 

e Libras, nos anos compreendidos entre 1994 e 2014 foram apresentadas 679 pesquisas. 

As autoras apontam 349 trabalhos publicados no período de 2006 a 2011, sendo 281 

dissertações de mestrado acadêmico, 16 teses de doutorado e 09 de mestrado profissional. Os 

resultados apontavam a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) como a instituição 

com maior número de pesquisas no período sobre a temática, concentrando na área de 

Educação o maior número de trabalhos (129), tendo sido a temática da educação de surdos 
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cotejada por 30 trabalhos.  

Nesse sentido, diante das pesquisas encontradas, optamos por desenvolver uma análise 

similar àquela proposta pelas autoras e, tomando as pesquisas catalogadas no Banco de Teses 

da Capes utilizando para nossa pesquisa as palavras-chaves: Educação surdos; língua sinais e 

política linguística. Promovemos o acesso ao banco de dados entre julho e agosto de 2017, 

sendo estabelecido o universo de 1.230 trabalhos entre teses, dissertações de mestrados 

acadêmico e profissional, além de profissionalizantes. 

Como nosso objetivo nessa pesquisa é lançar luz sobre o cenário de produções de 

pesquisas sobre a temática nos Programas de Pós-graduação, optou-se por tratar apenas as 

pesquisas de Mestrados e doutorado, excluindo-se assim, as 23 produções pertencentes à 

categoria profissionalizantes, o que nos estabeleceu um universo de 1.207 trabalhos, contudo, 

tendo em vista que as produções referentes à 2017 ainda encontram-se abertas, optamos por 

excluir as pesquisas defendidas nesse ano uma vez que esse número ainda sofrerá alterações. 

Realizamos assim, uma pesquisa quantitativa/descritiva com o objetivo de identificar e 

descrever as produções acadêmicas relativas à educação de surdos a partir do banco de teses e 

dissertações da CAPES disponibilizado virtualmente, tendo como recorte temporal o período 

definido pelo próprio banco de dados, 1987 a 2016.  

A análise dos dados do Banco de Teses e Dissertações da CAPES, a partir dos 

descritores utilizados, confirma o que tem sido afirmado por centenas de profissionais do 

campo sobre a crescente publicação de trabalhos cuja temática se refere à Educação de e para 

surdos, sendo possível observar que um crescimento sobre a temática em torno dos surdos em 

diferentes campos do conhecimento.  

Esperamos com nossa pesquisa, fornecer subsídios para o avanço das pesquisas não 

apenas sobre educação de surdos, mas lançar luz sobre as questões de inclusão e exclusão, 

auxiliando assim a transformação das representações sobre surdez e sobre o surdo, além de 

contribuir para a construção de novas bases para as discussões sobre língua, identidade e 

diferença.  

 

6.1 O Banco de Teses e Dissertações da CAPES 

 

A Capes mantém registros sobre a pós-graduação stricto sensu brasileira desde 1976 

quando a agência iniciou a sistemática de avaliação de mérito dos Programas de Pós-

Graduação (PPG) que constituíam o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG). 
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Inicialmente, esses registros restringiam-se aos dados básicos sobre a constituição do 

Programa de Pós-graduação, como seu ano de início e os respectivos níveis de cursos, 

mestrado e/ou doutorado, bem como as informações sobre os totais de discentes por situação 

de matrícula e de totais de docentes vinculados aos Programas. A coleta se dava por meio do 

envio em tabelas de dados em formulários de papel.  

Este modo de avaliação durou até meados da década de 1980 quando se criou o Data 

Capes, utilizado de 1988 a 1995. Nesse novo modo, além dos dados de discentes e docentes 

no formato anterior, passou-se a enviar a informação nominal de cada autor da produção 

intelectual do PPG.  

Em 1996 teve início o Coleta de Dados, novo formato de envio das informações, em 

que se registravam informações detalhadas e coletadas em forma de base de dados. Esse 

modelo permaneceu até 2002, ainda contendo informações sobre o fluxo discente, docentes, 

bem como a lista de autores de produção intelectual.  

Em 1998 institucionalizou-se a distinção entre os cursos de mestrado acadêmico e 

profissional e, desta forma, em um Programa poderia coexistir cursos de mestrado, doutorado 

e mestrado profissional. Cinco anos depois, em 2003, as bases de dados passaram a ter 

identificação nominal para os discentes e os docentes, e, no ano seguinte, passou-se a utilizar 

o cadastro através do CPF o que tornou possível a inclusão de mais detalhes sobre as 

matrículas. No mesmo ano, implantou-se uma adequação permitindo que os Programas se 

distinguissem entre os que ofereciam cursos de Pós-graduação com viés profissional daqueles 

com viés acadêmico. Desse modo, naquele momento, passou-se a ter programas contando 

exclusivamente com cursos de mestrado (acadêmico) e/ou doutorado e programas com cursos 

unicamente de mestrado profissional.  

Até 2012, o Coleta de Dados se constituía em um aplicativo instalado localmente no 

computador do usuário, o que permitia que as informações fossem inseridas livremente pelos 

responsáveis pelo respectivo PPG, ficando a cargo das Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação (ou algum órgão equivalente) da instituição ao qual o Programa se vinculava. O 

envio dos dados ocorria anualmente, tomando como referência a situação do programa no dia 

31 de dezembro do ano base.  

Em 2013 o Coleta de Dados se tornou um módulo na Plataforma Sucupira e as 

informações passaram a ser preenchidas a qualquer tempo. A Plataforma disponibiliza em 

tempo real e de forma transparente as informações, processos e procedimentos que a Capes 

realiza no SNPG (Sistema Nacional de Pós-graduação) para toda a comunidade acadêmica. 
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Na Plataforma, as informações sobre o programa podem sofrer atualizações a qualquer 

momento, mesmo aquelas de anos de referência anteriores ao ano corrente.  

Segundo informações disponíveis na página da Capes, com o objetivo de garantir a 

qualidade da informação gerada a Plataforma Sucupira possui diversas validações e 

cruzamentos de dados, se apresentando com uma maior e mais detalhada variedade de 

informações sobre os discentes, docentes e a produção intelectual nos programas em relação 

ao que se coletava em anos anteriores.  

O Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) reúne 458.657 resumos de teses e teve seu início a partir do aplicativo Coleta, em 

1987. A partir de 1996 o banco continuou a ser atualizado pelo aplicativo eletrônico 

recebendo, de forma contínua e atualizada, todos os dados relativos à comunidade dos alunos 

de mestrado e doutorado, desde a matrícula até a titulação e permitia também a inclusão de 

textos completos destes trabalhos, caso estejam disponíveis. Vale lembrar que para participar 

dos Programas de fomento e receber bolsas de pesquisas, os programas precisam preencher o 

Cadastro de Discentes.  

O objetivo do Banco é permitir e facilitar o acesso às informações sobre teses e 

dissertações defendidas junto a programas de pós-graduação do país, fazendo parte do Portal 

de Periódicos da Capes/MEC, de modo que a Capes disponibiliza ferramenta de busca e 

consulta a resumos relativos a teses e dissertações defendidas a partir de 1987. A pesquisa 

pode ser feita por autor, título e palavras-chave. O uso das informações da referida base de 

dados e de seus registros está sujeito às leis de direito autorais vigentes. 

O BTC é um banco de dados multidisciplinar que agrega as grandes áreas do 

conhecimento, suas divisões, subdivisões e especificidades. É disponibilizado pela CAPES 

em seu sítio e contém informações fornecidas pelos Programas de Pós-Graduação do país, aos 

quais é atribuída a responsabilidade pela veracidade do conteúdo cadastrado, cujo acesso é 

livre e possibilitado via Internet através do link: http://bancodeteses.capes.gov.br. 

Desta forma, para a utilização desse instrumento de pesquisa era necessário a 

definição de descritores capaz de nos dar a ver esse cenário, o que, depois de algumas 

tentativas foram assim definidos: educação de surdos; Língua de Sinais; Política linguística.  

Definidos os descritores observamos que a forma como eram escritos promoviam 

alterações no número de publicações apresentadas pelo Banco de Dados. Quando utilizados 

sem as aspas obtínhamos um número elevado de publicações (269.336). A partir de algumas 

verificações percebemos que a inclusão das pesquisas se dava por cada uma das seis palavras 

http://www.capes.gov.br/component/weblinks/weblink/39-link-externo/104-portal-de-periodicos?Itemid=48
http://www.capes.gov.br/component/weblinks/weblink/39-link-externo/104-portal-de-periodicos?Itemid=48
http://bancodeteses.capes.gov.br/
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usadas nos descritores e não apenas pelas palavras-chave usadas, quando usadas entre aspas 

obtínhamos 1.230 trabalhos.  

 

6.1.1 Uma visão geral dos dados 

 

 Excluídas então as produções defendidas em 2017, tomamos como referência para 

nossa análise os 1.182 trabalhos encontrados entre 1989 a 2016, de modo que entre eles 

observamos 878 dissertações de mestrado acadêmico; 250 teses de doutorado e 55 

dissertações de mestrado profissional. 

 

Gráfico 4 - Produção geral de pesquisas sobre a temática de 1989 a 2016  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Observando as produções ao longo do tempo, percebemos um aumento das pesquisas 

sobre o tema, sendo possível visualizar esse aumento no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 5 - Total de pesquisas sobre a temática de 1889 a 2016 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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No que se refere ao nível em que estas pesquisas têm sido desenvolvidas nos PPG’s 

percebemos o aumento maior nos cursos de mestrado acadêmico. No gráfico a seguir 

observamos como se deu esse aumento tomando como referência a titulação dessas produções 

ao longo dos anos. 

 

Gráfico 6 - Total de pesquisas sobre a temática de 1989 a 2016 por titulação 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A produção dos últimos 30 anos encontra-se distribuídas entre oito das nove grandes 

áreas do conhecimento definidas pela CAPES. Com exceção da grande área das Ciências 

Agrárias em todas as demais, a saber Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências 

Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exata e da Terra, Engenharias e Multidisciplinar, 

verificamos a presença do tema entre as pesquisas desenvolvidas nos programas de pós-

graduação no país. 

 

Gráfico 7 - Desenvolvimento das pesquisas por titulação: 1989 a 2016 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O gráfico a seguir nos dá um panorama da distribuição destas pesquisas pelas 

diferentes áreas de conhecimento. É possível perceber que as discussões sobre o tema se 

deram tanto nas pesquisas em educação quanto nos estudos sobre a língua. No que se refere à 

distribuição do tema dentro das grandes áreas, observamos que a Ciências Humanas apresenta 

o maior número de trabalhos (503), seguida de Linguística, e Artes (448); Multidisciplinar 

(117); Ciências da Saúde (44); Ciências Exata e da Terra (38); Ciências Sociais Aplicadas 

(19); Engenharias (8); e Ciências Biológicas (5). No que se refere ao nível em que essas 

pesquisas foram desenvolvidas, observamos a predominância, quase em todas as áreas, das 

pesquisas em nível de mestrado.  

Quando observamos as produções sobre a temática, observamos que as 1.182 

pesquisas se encontram distribuídas em 59 sub-áreas de conhecimento, divididas em 183 áreas 

de concentração, com pesquisas desenvolvidas em 206 Programas de Pós-graduação em 170 

diferentes instituições de ensino e de pesquisas, conforme demonstra o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 8 - Distribuição das pesquisas sobre a temática em cada área do conhecimento 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No que se refere às 170 instituições em que as produções foram desenvolvidas, 

apontamos as dez instituições com maior número de pesquisas sobre a temática, sendo 

possível observar a predominância com grande distância da Universidade Federal de Santa 

Catarina a primeira instituição a oferecer o curso de licenciatura especialmente destinado à 

formação de professores surdos no país, seguida pelas demais instituições que se mantém 

próximas no que se refere ao número de pesquisas, conforme observamos no quadro abaixo: 
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Quadro 12 - Instituições com maior número de pesquisas sobre a temática em todas as áreas 

do conhecimento 

 

Instituição SIGLA Nº pesquisas 
Universidade Federal de Santa Catarina UFSC 113 

Universidade Estadual de Campinas Unicamp 68 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRS 67 
Universidade de Brasília UNB 62 

Universidade de São Paulo USP 61 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UFRJ 52 
Pontifícia Universidade Católica – SP PUC/SP 40 

Universidade Federal da Paraíba – João Pessoa UFPB/JP 33 

Universidade Federal de São Carlos UFSCar 27 
Universidade Federal Fluminense UFF 27 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A fim de tornar visível a observação sobre a forma como a temática tem sido 

pesquisada dentro das grandes áreas do conhecimento, o gráfico a seguir nos oferece uma 

melhor percepção da situação, em que se pode observar a predominância de pesquisas sobre a 

temática na área de Ciências Humanas, seguida de perto pelas pesquisas em Linguística, 

Letras e Artes. Em que em todas as áreas, as pesquisas em nível de mestrado se constitui 

como as mais numerosas, seguidas das de doutorado e mestrado profissional. A única exceção 

se dá na área multidisciplinar em que se mantem o predomínio das pesquisas de mestrado 

acadêmico sobre a temática, contudo as de mestrado profissional ultrapassam as de doutorado. 

 

Gráfico 9 - Publicações nos diferentes níveis por área do conhecimento 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir desse gráfico, em que se pode observar as publicações pertencentes às 
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diferentes áreas do conhecimento, passamos para uma análise de cada uma das áreas, tentando 

observar a forma como a questão em torno da língua de sinais e seus usuários têm se 

constituído em objeto de pesquisas nas diferentes áreas do conhecimento. Começaremos pela 

área que apresenta o maior número de publicações a partir dos nossos descritores.  

Nas pesquisas em Ciências Humanas, observamos um total de 503 trabalhos que 

correspondem a 42% das publicações sobre a temática no período pesquisado. Destes, 109 

foram desenvolvidas em pesquisas de doutorado, 390 em dissertações de mestrado acadêmico 

e 04 dissertações de mestrado profissional, como podemos visualizar no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 10 - Pesquisas sobre a temática em Ciências Humanas 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Observamos que estes trabalhos foram desenvolvidos em 25 sub-áreas de 

conhecimento e em oito (08) sub-categorias, que são: Ciências Política; Geografia; História; 

Sociologia; Teologia; Psicologia; Antropologia e Educação, de modo que essa última 

concentra o maior número de pesquisas. Por sua vez, a categoria, Educação, está associada a 

06 sub-áreas: educação; planejamento educacional; educação de adultos; educação especial; 

administração de unidades educativas e ensino-aprendizagem, e concentram mais de 85% das 

pesquisas na grande área das Ciências Humanas, apresentando um total de 430 pesquisas.  

No quadro abaixo é possível observar a forma como as pesquisas sobre a temática 

encontram-se distribuídas dentro da grande área das Ciências Humanas: 
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Quadro 13 - Distribuição pesquisas sobre a temática em Ciências Humanas 

 Mestrado Acadêmico Doutorado  Mestrado Profissional Total 

Ciências Política 0 1 0 1 

Geografia 5 1 0 6 

Educação 340 86 4 430 

Sociologia 4 3 0 7 

História 1 0 0 1 

Teologia 1 0 0 1 

Psicologia 37 16 0 53 

Antropologia 2 2 0 4 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Por sua vez as pesquisas desenvolvidas nas Ciências Humanas se encontram 

vinculadas a 43 Programas de Pós-graduação em 82 instituições, de modo que se tem nessa 

grande área do conhecimento. No quadro Nº demonstramos as dez instituições com maior 

número de pesquisas sobre a temática no período analisado:  

 

Quadro nº 14 - Instituições com maior número de pesquisas sobre a temática em Ciências 

Humanas 

 

Instituição SIGLA Nº pesquisas 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRS 49 
Universidade de São Paulo USP 39 

Universidade Federal de Santa Catarina UFSC 25 
Universidade Federal de São Carlos UFSCar 22 
Universidade Estadual de Campinas Unicamp 22 
Universidade Federal de Santa Maria UFSM 20 

Universidade de Brasília UNB 17 
Universidade Metodista de Piracicaba Unimep 16 

Universidade Federal do Espírito Santo UFES 15 

Universidade Federal da Paraíba/João Pessoa 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

Pontifícia Universidade Católica – RJ 

UFPB/JP 
UERJ 

PUC/RJ 

 
12 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Em relação ao número de pesquisas produzidas ao longo dos últimos anos sobre a 

temática, dentro da área das Ciências Humanas, podemos afirmar que o interesse pelo tema se 

apresentou crescente ao longo dos anos, sendo possível observá-lo no gráfico abaixo: 
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Gráfico 11 - Panorama das pesquisas na grande área das Ciências Humanas 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A segunda maior área do conhecimento com pesquisas desenvolvidas sobre a temática 

foi Linguística, Letras e Artes, em que pudemos observar 448 trabalhos, em que destes, 338 se 

constituem em dissertações de mestrado acadêmico, 06 de mestrado profissional, enquanto 

105 foram teses de doutorado.  

As pesquisas nessa área se dividem em 15 sub-áreas de conhecimento em que as que 

concentraram maior número foram respectivamente Letras; Linguística; Linguística Aplicada; 

Artes; Literatura Brasileira; Língua Portuguesa; Música; Psicolinguística e Teoria Literária. 

 

Gráfico 12 - Pesquisas sobre a temática em Linguística, Letras e Artes 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As pesquisas nesta grande área, encontram-se distribuídas em 25 áreas de 

concentração, desenvolvidas em 56 Programas de Pós-graduação e se constituíram objeto de 

pesquisas em 98 instituições brasileiras ao longo dos últimos 24 anos, como pode ser 

observado no gráfico abaixo: 
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Gráfico 13 - Panorama geral das pesquisas em Linguística, Letras e Artes 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Entre as instituições que mais acolheram o tema nessa grande área, temos novamente a 

prevalência da Universidade Federal de Santa Catarina no que se refere ao desenvolvimento 

de pesquisas sobre as questões em torno da Língua de Sinais, seguida de longe pelas demais 

instituições, conforme podemos observar no quadro abaixo: 

 

Quadro 15 - Instituições com maior número de pesquisas sobre a temática em Linguística, 

Letras e Artes 

 
Instituição SIGLA Nº pesquisas 

Universidade Federal de Santa Catarina UFSC 80 

Universidade de Brasília UNB 43 
Universidade Estadual de Campinas Unicamp 35 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UFRJ 34 

Pontifícia Universidade Católica – SP PUC/SP 21 
Universidade Federal da Paraíba/João Pessoa UFPB/JP 18 

Universidade Federal de Minas Gerais  UFMG 13 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRS 13 

Universidade Federal da Grande Dourados UFGD 12 

Universidade Federal Fluminense UFF 11 
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

A terceira grande área com pesquisas sobre a temática, denominada pela tabela de 

grandes áreas da CAPES como multidisciplinar, abrange 117 trabalhos catalogados a partir 

dos descritores usados em nossa pesquisa. Destes, 66 foram dissertações de Mestrado 

Acadêmico, 36 produções dos mestrados profissionais e 15 teses de doutorado. Estes 
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trabalhos, dividem-se em 11 sub-áreas de conhecimento, tendo sido privilegiadas, com um 

maior número de pesquisas: Sociais e humanidades; Ensino de Ciências e Matemática; 

Ensino; Saúde e Biológicas e Ciências Ambientais, conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 14 - Pesquisas sobre a temática na área Multidisciplinar 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quanto às áreas de concentração, os trabalhos nessa grande área de conhecimento se 

organizam 50 áreas, de modo que Ensino de Ciências e Matemática; Educação Matemática; 

Educação em Ciências; Ensino de Ciências estão entre as áreas com maior número de 

pesquisas desenvolvidas sobre a temática no Brasil. Por sua vez, esses trabalhos encontram-se 

divididos entre 61 Programas de Pós-graduação em 51 instituições de pesquisa. No que se 

refere aos Programas em que esses trabalhos foram desenvolvidos, aqueles que mais tiveram a 

temática como objeto de pesquisa foram: Diversidade e inclusão; Educação Matemática; 

Distúrbios do desenvolvimento; Educação em Ciências e Engenharia e Gestão do 

conhecimento. 

 Quanto às instituições em que foram produzidos, temos entre as que mais orientaram a 

seguinte situação:  
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Quadro 16 - Instituições com maior número de pesquisas sobre a temática na área 

Multidisciplinar 

 

Instituição Sigla Nº pesquisas 

Universidade Federal Fluminense UFF 11 

Universidade Presbiteriana Mackenzie MACKENZIE 9 

Universidade Federal do Pará UFPA 8 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná Unioeste 6 

Universidade Federal de Santa Catarina UFSC 6 

Universidade Anhanguera de São Paulo Unian 6 
Universidade Estadual de Campinas 
Universidade Estadual de Maringá 

Universidade Federal da Bahia 
Universidade de São Paulo 

Unicamp 
UEM 
UFBA 
USP 3 

Fonte: Elaborado pela autora. 

No que se refere à 4ª grande área de conhecimento, detectamos o desenvolvimento de 

43 pesquisas pertencentes à área de Ciências da Saúde. Destes, temos 30 trabalhos de 

mestrado acadêmico, 03 de Mestrado Profissional e 10 teses de doutorado. 

 

Gráfico 15 - Pesquisas sobre a temática em Ciências da Saúde 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Estas produções encontram-se vinculadas a 14 sub-áreas de conhecimento, entre as 

quais se destaca: Fonoaudiologia; Medicina; Patologia e Educação física.  Chama-nos a 

atenção a pouca vinculação de pesquisas em fonoaudiologia sobre Língua de Sinais, tendo em 

vista a inclusão da nos cursos de formação dos profissionais. Em outras palavras, a inclusão 

parece não ter promovido uma vinculação disciplina de Libras da área com as questões 

relativas à Língua de sinais no que se refere às pesquisas no campo. 

 As pesquisas sobre a temática (quadro 15), na grande área de Ciências da Saúde 

encontram-se divididas em 9 áreas de concentração, destacando as áreas de Enfermagem, 

Saúde e Cuidado na Sociedade; Linguagem e Audição, Modelos e Fonoaudiologia; Atividade 

física, Saúde e Sociedade; Dinâmica do Processo de Saúde e Doenças. Por sua vez, as 
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pesquisas encontram-se vinculadas a 18 Programas de Pós-graduação, sendo possível 

observar entre aqueles com maior número de pesquisas, os Programas: Distúrbios da 

comunicação; Fonoaudiologia; Ciências da Reabilitação; Ciências da Saúde; Saúde da 

Criança e do Adolescente. Estas pesquisas foram orientadas em 14 instituições brasileiras, 

conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 17 - Instituições com maior número de pesquisas sobre a temática nas Ciências da 

Saúde 

 

Instituição SIGLA Nº pesquisas 
Universidade Tuiti do Paraná UTP 9 

Universidade de São Paulo USP 7 
Universidade Estadual de Campinas Unicamp 5 

Pontifícia Universidade Católica – SP PUC/SP 4 
Universidade Federal de Goiás UFG 4 

Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto USP/RP 3 
Universidade Veiga de Almeida UVA 3 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro UFRJ 2 
Universidade Federal de Minas Gerais 

Faculdade de Medicina de Jundiaí 
UFMG 

FMJ 
1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 No que se refere às pesquisas da grande área das Ciências Sociais Aplicadas, 

observamos que 19 pesquisas foram desenvolvidas, sendo 16 de Mestrado Acadêmico, 1 de 

Mestrado Profissional e 2 teses de Doutorado. 

 

Gráfico 16 - Pesquisas sobre a temática em Ciências Sociais Aplicadas 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Estes trabalhos foram desenvolvidos em 7 sub-áreas do conhecimento: Comunicação; 

Desenho industrial; Ciências da Informação; Administração e Serviço Social; sendo 

organizados em 9 áreas de concentração, entre elas: Cidades e Questões Sociais; 
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Comunicação audiovisual; Comunicação e Sociabilidade Contemporânea; Gestão e 

Aprendizagens; Organização, Recursos Humanos e Planejamento; Produção, Organização e 

Utilização da Informação. 

As pesquisas sobre a temática desenvolvidas na área de Ciências Sociais Aplicadas 

foram realizadas em 14 Programas de Pós-graduação, entre eles: Ciências da Informação; 

Ciências da Comunicação; Design; Administração de Empresas; Políticas Sociais e 

Comunicação Social. As pesquisas desta grande área foram desenvolvidas em 15 instituições 

brasileiras, conforme observamos no quadro abaixo: 

 

Quadro 18 - Instituições com maior número de pesquisas sobre a temática em Ciências 

Sociais Aplicadas 

 
Instituição SIGLA Nº pesquisas 

Pontifícia Universidade Católica – RJ PUC/RJ 3 

Universidade Estadual de São Paulo - Marília Unesp/Marilia  

 Federal de Minas Gerais UFMG 2 

Fundação Getúlio Vargas – São Paulo 
Pontifícia Universidade Católica – SP 

Universidade Cruzeiro do Sul 
Universidade Federal de Pernambuco 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Universidade Anhembi Morumbi 

Universidade Estadual de Campinas 

FGV-SP 
PUC/SP 

UCS 
UFPE 
UFSC 
UAM 

Unicamp 

1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na área de Engenharias observamos o desenvolvimento de 08 pesquisas, sobre a 

temática a partir dos descritores utilizados, em que 06 de mestrado acadêmico e 02 teses de 

doutorado. Estas pesquisas se dividem em três sub-áreas de conhecimento: Engenharia 

Elétrica, Engenharia Biomédica e Engenharia de Produção, conforme podemos observar no 

gráfico abaixo: 
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Gráfico 17 - Pesquisas sobre a temática na área de Engenharias 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No que se refere às áreas de concentração, as pesquisas sobre a temática na área das 

Engenharias encontram-se vinculadas à 03 categorias: Controle e automação de sistemas (2), 

Ergonomia (1) e uma categoria sem título, denominada por nós por S/N (5). Estas pesquisas 

foram desenvolvidas em 05 diferentes Programas de Pós-graduação: Engenharia Elétrica (3); 

Engenharia de Produção (2); Engenharia Biomédica (1); Engenharia de Telecomunicação (1) 

e Engenharia Eletrônica e Computacional (1). Por sua vez, estas pesquisas se vinculam a 7 

instituições, como vimos no quadro abaixo: 

 

Quadro 19 - Instituições com maior número de pesquisas sobre a temática em Engenharias 

Instituição SIGLA Nº pesquisas 

Universidade Federal do Amazonas UFAM 2 

Instituto Tecnológico da Aeronáutica 
Universidade Estadual de Campinas 

Universidade Mogi das Cruzes 
Universidade Federal de Santa Catarina 

Universidade Federal de São Carlos 
Universidade Federal do Ceará 

ITA 
Unicamp 

UMC 
UFSC 

UFSCar 
UFCE 

1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No que se refere à grande área Ciências Exatas e da Terra, encontramos 38 pesquisas, 

sendo 4 teses de Doutorado; 31 de Mestrado Acadêmico e 3 de Mestrado Profissional. 
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Gráfico 18  - Pesquisas sobre a temática na área de Ciências Exatas e da Terra 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Observamos que estas pesquisas se encontram vinculadas à 4 sub-áreas do 

conhecimento: Ciências da Computação, com 34 trabalhos; Matemática, com 2 pesquisas; 

Engenharia de Software e Sistema de Computação, cada um com 1 trabalho. 

Distribuem-se, por sua vez, em 8 áreas de concentração: Ciências da computação (12); 

Metodologia e Técnicas da computação (4); Engenharia de software e Linguagens de 

programação (2); Engenharia de Software (1); Ensino de Matemática (1); Sistemas de 

Informação (1); Sistemas de Computação (1) e a categoria S/N (13). 

No que se refere à vinculação das pesquisas aos Programas de Pós-graduação, 

observamos que no que se refere à área de Ciências Exatas e da Terra, que as pesquisas foram 

desenvolvidas em 7 diferentes Programas: Ciência da Computação (15); Ciências da 

Computação e Matemática Computacional (1); Computação (1); Engenharia de Software (1); 

Informática (16); Matemática em Rede Nacional (2) e Sistemas de Informação (2). 

As produções se vinculam, por sua vez, a 21 instituições, sendo possível observar no 

quadro abaixo algumas delas: 

 

Quadro 20 - Instituições com maior número de pesquisas sobre a temática em Ciências Exatas 

e da Terra 

 
Instituição SIGLA Nº pesquisas 

Universidade Federal do Paraná UFPR 9 

Universidade Federal de Pernambuco UFPE 3 

Fundação de Ensino Eurípedes Soares da Rocha 
Pontifícia Universidade Católica – RS 

Universidade de São Paulo 

Universidade Federal da Paraíba – João Pessoa 

Universidade Federal de Alagoas 
Universidade Federal do Pará 

Universidade Federal de São Carlos 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UNIVEM 
PUC-RS 

USP 

UFPB-JP 

UFAL 
UFPA 

UFSCar 

UFRJ 

2 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A última categoria no que se refere ao número de publicação a partir dos descritores 

propostos, apresentou 5 pesquisas. Na grande área das Ciências Biológicas, podemos observar 

1 dissertação de mestrado acadêmico e 1 dissertação de mestrado profissional e 03 teses de 

doutorado. Destas, 04 pesquisas foram defendidas em Bioquímica e 01 em Biofísica no que se 

refere à sub-área de conhecimento conforme orientação da CAPES. 

 

Gráfico 19 - Pesquisas sobre a temática em Ciências Biológicas 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No que se refere às áreas de concentração destas pesquisas, observamos que elas se 

referem à 3 categorias: Educação, Difusão e Gestão em Biociência (3); Biologia Geral (1) e a 

categoria S/N (1). Por sua vez, podemos perceber que os trabalhos se vinculam a dois 

Programas de Pós-graduação: Química Biológica (4) e Formação Científica para Professores 

de Biologia (1), tendo sido desenvolvidas em apenas 1 instituição, a saber, a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  

 

6.2  O que pudemos concluir com a análise do Banco de Dados  

 

 A análise dos dados nos mostra que as pesquisas sobre a temática em torno das 

questões da Língua de Sinais têm se constituído como objeto de pesquisa em diferentes 

campos do conhecimento e se constituem em objeto cujo interesse tem se apresentado 

crescente, marcadamente após a aprovação das primeiras leis em torno da LS.  

A divulgação das pesquisas se constitui em uma ação de promoção da Língua auxilia 

na transformação das representações atuais. Essa ação possibilita ainda que novas 

representações de Língua, de sujeito e de uso da língua, sejam construídas. A medida que 

observamos o crescente aumento das pesquisas sobre as questões em torno da LS percebemos 

que a aprovação da lei que reconheceu a LS como meio de comunicação dos sujeitos surdos 
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em 2002 e posteriormente o Decreto que promulgou a referida lei, em 2005, se apresentam 

como divisor de águas da inserção destas questões como objeto de pesquisas nas diferentes 

áreas do conhecimento. Embora o número de pesquisas sobre a temática já estivesse em 

crescimento, a partir desses marcos o número aumenta de forma significativa, nos apontando 

uma relação direta entre as questões em voga na sociedade e os objetos de pesquisas nas 

diferentes áreas.  

Como resultado podemos afirmar que o aumento de pesquisas sobre a temática em 

torno da LS e das questões a ela relacionadas, converge com o aumento da oferta de 

Programas de Pós-graduação em todas as modalidades (mestrado, mestrado profissional e 

doutorado). O baixo número de pesquisas nas áreas das Engenharias, Ciências Agrárias e da 

Terra se relaciona ao baixo número de Programas nestas áreas e por essa razão, exigem 

políticas mais efetivas que busquem auxiliar na ampliação das áreas que constituem 

importantes centros de conhecimento tecnológico para a sociedade. 

De forma geral, podemos afirmar que o processo cientifico, que propõe acumular 

conhecimentos através da análise de novas questões, cumpre também o papel de nos auxiliar 

na compreensão do mundo à nossa volta e deste modo, à medida que novos objetos e questões 

surgem e são submetidos ao processo da ciência uma e outra vez, testados, analisados e 

reavaliados de diferentes modos e perspectivas, aumenta-se as chances de produzirmos 

conhecimentos científicos mais elaborados e que estes venham então a produzir alterações nos 

usos cotidianos das questões em torno destes objetos, modicando ou mesmo substituindo o 

conhecimento do senso comum. Nesse processo iterativo, as questões são modificadas, 

expandidas e recombinadas em explicações que cada vez mais têm condições de auxiliar na 

proposição de políticas e melhorias na organização social e no funcionamento humano, 

construindo e integrando conhecimentos científicos sobre a questão. 

Os conhecimentos advindos das pesquisas cientificas são uteis para uma gama de 

situações que vão desde o planeamento de pontes à mitigação das mudanças climáticas, 

passando por sugestões como a de lavar as mãos frequentemente durante o período do ano em 

que a gripe ataca. O conhecimento científico nos ajuda a desenvolver novas tecnologias, a 

resolver problemas de ordem prática, e a tomar decisões informadas, quer de ordem 

individual, quer de modo coletivo.  

No que se refere aos estudos sobre línguas, de modo especial, estudos sobre línguas 

minoritárias, as pesquisas desenvolvidas em diferentes campos do conhecimento cumprem o 

papel de auxiliar tanto na ampliação das informações sobre a estrutura e funcionamento da 

http://saberciencia.tecnico.ulisboa.pt/glossario/glossario-tecnologia.php
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língua quanto na transformação das condições de seus usuários. Desse modo, espera-se que as 

pesquisas desenvolvidas possam servir de alicerce para a produção de políticas públicas que 

estejam efetivamente fundamentadas no conhecimento cientifico produzido.  

No capítulo seguinte propomos observar o impacto da política de intervenção sobre a 

LS no que se refere à produção de sujeitos autorizados.   
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7 CAPÍTULO 6: A construção de agentes autorizados: Os cursos de formação de 

professores bilíngues, o PROLIBRAS e os editais de seleção docente 

 

 

 A medida que o fracasso escolar de alunos surdos na educação oralista se tornava 

insustentável e diferentes abordagens educacionais tentavam resolver a questão, 

observávamos o fortalecimento das pesquisas em sociolinguística e a ampliação dos estudos 

em neurolinguística, tornando possível a inscrição da surdez, dos surdos e da Língua de Sinais 

em uma nova abordagem. O fortalecimento de estudos internacionais sobre a descrição das 

Línguas de Sinais também foi fundamental na construção desse novo lugar para a surdez e 

para os surdos. No que se refere às produções brasileiras, destacamos os trabalhos pioneiros 

de Lucinda Ferreira-Brito (1986), Rocha-Coutinho (1986), Ronice Muller de Quadros (1997), 

Tanya A.Felipe (1997), Eulália Fernandes (2003), entre outros. 

 Embora alguns pesquisadores já indicassem avanços no desenvolvimento educacional 

e pedagógico advindos do ensino de e em LS para alunos surdos, não é possível afirmar que o 

país tenha contado com políticas sólidas em torno da questão, sobretudo quando observamos 

especificamente a formação de professores para ensino de surdos até a aprovação da lei em 

2002 e sua consequente regulamentação três anos depois, em que se estabeleceu a 

obrigatoriedade da oferta de LIBRAS nos cursos de graduação, além da criação de cursos 

específicos de formação de professores de LS em nível superior. 

 Após a aprovação das referidas leis, fruto das reinvindicações do movimento surdo 

brasileiro, inúmeras questões emergiram dos debates, nas pesquisas e nas práticas em torno 

das questões que envolvem a LS e seus usuários, entre elas, tem chamado a atenção de 

diferentes pesquisadores, aquelas que envolvem a formação de profissionais para atuar no 

ensino da língua.  

 Nesse novo quadro aberto pela legislação, temos a constituição de um novo sujeito em 

que o professor de Libras e o professor bilíngue substituem a figura do professor especialista 

em educação especial. Miorando (2006) nos aponta que desse cenário surgem diferentes 

reivindicações dos sujeitos surdos que passavam a procurar cursos de formação para docência 

da LS e/ou certificações que os autorizassem o ensino da língua nos diferentes espaços, 

exigindo da escola importantes e significativas transformações nessa dinâmica. Conforme nos 

mostra Lopes (2011), a “luta era pela qualificação de um corpo de profissionais surdos 
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capazes de servirem como referência para crianças e jovens surdos”
78

. As tentativas das 

entidades e instituições envolvidas era de garantir que aos sujeitos surdos fosse dada a 

prioridade de ocupação desse espaço. 

 Kumada (2017) nos evidencia que, seguindo o rastro desses ideais as comunidades 

surdas no país elaboraram um documento pela Federação Nacional de Educação e Integração 

de surdos, em 1999, sob o título “A educação que nós surdos queremos”. No documento, os 

surdos reforçavam a importância de se estabelecer como prioritário o direito de que eles 

surdos lecionassem a disciplina de modo a recuperar o posto de educadores surdos envolvidos 

com a escolarização de seus pares e que fora tirado após a imposição da educação oralista no 

Congresso Internacional de Milão. 

 Na tentativa de atender às reivindicações das comunidades surdas brasileiras o Decreto 

5.626 de 2005 estabelecia não apenas a prioridade dos indivíduos surdos para ingresso nos 

cursos de formação de professores, em seus artigos 4º, 5º e 7º, mas garantia a preferência para 

que surdos ministrassem a disciplina dessa língua. Na esteira das definições apontadas pelo 

Decreto encontra-se as determinações que foram aprovadas por meio da Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2007, que no Brasil se 

transformou no Decreto 6.949 em 2009, transformada em emenda constitucional, em que os 

Estados signatários assumiam a responsabilidade de implementar as medidas necessárias para 

empregar professores habilitados, inclusive com deficiência, para o ensino da Língua de 

Sinais. 

 Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro garantir a prioridade dos indivíduos 

surdos, é preciso lembrar o quanto ainda era reduzido o número de alunos deficientes, nesse 

caso específico, de indivíduos surdos, nos diferentes níveis de ensino, sobretudo os mais 

elevados, como pudemos comprovar no capítulo em que tratamos sobre os números da 

deficiência no Brasil. Contudo, a ampliação dos espaços para ensino da LIBRAS tanto nas 

instituições públicas gerais, através de tradutores/intérpretes quanto naquelas atividades 

relativas ao ensino da LS, com os professores e instrutores, tem promovido o aumento pela 

demanda de diferentes perfis profissionais.  

A fim de atender a essa nova exigência, a legislação se ocupou de definir o perfil ao 

qual os profissionais que atuariam na área deveriam atender. Tratava-se, todavia, de um perfil 

provisório que vigoraria até 2015 quando findaria o prazo de dez anos estabelecido pela lei, 

                                                

 
78 Lopes, 2011, p.25. 
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de modo que a partir desta época já se esperava colher os frutos das ações de formação nos 

cursos superiores desses profissionais.  

Durante esse período de transição, admitia-se diferentes perfis de formação para os 

professores da disciplina, alguns deles, contrários às definições nacionais que exigem 

formação em nível superior para o desempenho da função docente. Os profissionais 

responsáveis pelo ensino da LS podiam apresentar titulação que ia do ensino médio apenas, 

até a autorização por exame de proficiência, passando por graduações ou pós-graduações em 

diferentes áreas do conhecimento. 

 A leitura do Decreto nos aponta que a legislação já previa o estabelecimento de dois 

perfis diferentes para o cargo de professor de Língua de Sinais e desse sentido, Kumada 

(2017), nos aponta que: 

 

A primeira é realizada por meio de cursos de licenciatura em Letras com 
habilitação em Libras ou em Libras/Língua Portuguesa como segunda língua 

(…), formando profissionais voltados à docência nos anos finais do ensino 

fundamental, ensino médio e educação superior. Uma segunda formação 

pode ser propiciada por meio da graduação em cursos de Pedagogia ou 
normal superior, ou cursos de nível médio na modalidade normal, 

viabilizados a partir de uma perspectiva bilingue na qual a Libras e a Língua 

Portuguesa escrita tenham se constituído como as línguas de instrução. Os 
egressos de tais cursos de Pedagogia, Normal Superior ou Normal médio são 

habilitados para docencia de Libras na educação infantil e nos anos inciais 

do ensino fundamental.
79 

 

 Contudo, é preciso lembrar que o legislador já tinha conhecimento das dificuldades 

para encontrar profissionais com formação superior específica e talvez por essa razão tenha-se 

optado pela definição de um perfil mais genérico, a fim de atender às demandas em um curto 

prazo de tempo, tendo em vista que ainda não havia no país cursos dessa natureza. Na 

tentativa de solucionar essa ausência, a legislação estabeleceu prazo gradual para 

completarem seus quadros, conforme aponta artigo 7º do Decreto 5.626: 

 

Art. 7
o
 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: 

                                                

 
79 Kumada, Kate Mamhy Olivieira. Acesso do surdo a cursos superiores de formação de professores de Libras 

em instituições federais. Tese de doutorado. Educação Especial, FEUSP, 2017, p.27. 



132 

 

 

 

 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 bilíngue: 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. 
 

 Observa-se assim que o prazo final para que os profissionais sem formação específica 

(que segundo a perspectiva legal seriam cursos de licenciatura na áre), se encerraria até 

22/12/2015. Após essa data, apenas os profissionais que atendessem aos requisitos dos artigos 

4 e 5 do referido Decreto estariam autorizados para exercer a função docente de Libras na 

educação formal. 

 Como a lei não estabeleceu com limites rígidos as formações para habilitação na 

docência da LS, a busca por uma certificação que estivesse em consonância com a legislação 

fez com que situações embaraçosas começassem a pipocar por todo o país, e diferentes 

profissionais, com níveis variados de fluência e diferentes áreas de formação, se vincularam a 

cursos de pós-gaduação com o objetivo de atender às exigências do Decreto. Sobre a questão 

a pesquisadora Albres (2014) nos informa que 

 

A falta de critérios para seleção dos candidatos ao curso e a falta de pesquisa 

no âmbito da linguística aplicada para conhecer o que se tem discutido sobre 
a formação de professores e tradutores de línguas fez [sic] com que as grades 

curriculares de cursos de pós-graduação lato sensu em Libras sofressem um 

grande esvaziamento do que deveria ser uma formação consistente para um 

especialista na língua. Como pode alguém matricular-se em uma pós-
graduação de Libras sem saber a língua? Será que cursando disciplinas 

‘Libras 1’ e ‘Libras 2’, em cursos de final de semana durante um ano o aluno 

já teria condições de ser denominado de especialista na língua? Pela falta de 
distinção de habilitação na certificação esse ‘especialista’ pode atuar no 

ensino ou na tradução/interpretação dessa língua?
80 

 

 É preciso lembrar também que, segundo o referido Decreto, a formação de ambos os 

profissionais (o intérprete e o professor de Libras), pode ser provida também por profissionais 

                                                

 
80 Albres, 2014, p. 108. 
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que apresentem certificação em cursos de pós-graduação lato sensu na área de Libras. 

Contudo, os cursos dessa modalidade só habilitam, no que se refere à educação formal, para o 

ensino nos cursos superiores e precisariam estar organizados de forma a separar as demandas 

de cada uma das atividades relativas à LS, direcionando seus cursos para atender a essas 

demandas e assim produzindo profissionais que, de fato, apresentariam currículos específicos 

para a atividade com a língua que desenvolveriam. 

 Paralelamente às questões sobre o perfil dos profissionais que trabalhariam em torno 

da LS, vivenciamos no Brasil a década da educação, em que a proposta era a eliminação até o 

final do período de 10 anos, da contratação de professores que não apresentassem formação 

em nível superior para docência. As ações em torno dessa proposta, foram responsáveis por 

uma massiva redução nos cursos de magistério comuns na década de 90, contudo, 

reconhecido para docência da LS. 

 Paralelamente à entrada desta disciplina nos cursos de formação de professores e 

fonoaudiologia, vivenciamos uma política de expansão do ensino superior no país, que não 

apenas abriu novas instituições de ensino, mas permitiu às instituições públicas aumentar de 

forma considerável seu quadro de servidores, contudo ao que parece, não foi suficiente para 

resolver a questão sobre a formação de professores para atuar com a especificidade da LS. 

 O Decreto 5.626 em seu capítulo especialmente destinado a questão da formação dos 

profissionais para o trabalho com a LS, estabelecia que a formação de docentes para o ensino 

de Libras para as séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a educação superior, 

deveria se dar em nível superior, nos cursos de graduação de licenciatura plena em Letras 

(Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda língua).  No que se refere à 

formação de professores para o ensino de Libras na educação infantil e nos anos iniciais do 

ensino fundamental, o decreto definia que ela deveria se dar em cursos de Pedagogia ou 

Normal Superior, em que Libras e Língua Portuguesa escrita tenham constituído línguas de 

instrução, de modo que se viabilize a formação bilíngue do aluno. 

 Tendo em vista a dificuldade de profissionais com formação em nível superior, na 

área, o documento admitia a formação de docentes para o ensino de Libras na educação 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, ofertada em nível médio na modalidade 

normal. Em todas as modalidades, o decreto afirma a prioridade dos indivíduos surdos para os 

cursos de formação. Contudo, o artigo 7º do Decreto dispunha de diferentes possibilidades de 

perfis para os profissionais que atuarão na docência da disciplina Libras nos cursos de 

formação de professores e intérpretes. 
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 As instituições passaram, a partir da data de publicação do decreto, a contar com o 

prazo de 10 anos para incluírem em seus quadros o professor de Libras, que, prioritariamente, 

deveria ser surdo, conforme apresenta o parágrafo 1º do artigo 7º, parágrafo 1
o
:  “Nos casos 

previstos nos incisos I e II, as pessoas surdas terão prioridade para ministrar a disciplina de 

Libras”. 

 Não obstante a inclusão da disciplina como componente da matriz curricular, as 

instituições de educação superior deveriam incluir a Libras como objeto de ensino, pesquisa e 

extensão nos cursos de formação de professores para a educação básica, bem como nos cursos 

de Fonoaudiologia e nos cursos de Tradução e Interpretação de Libras - Língua Portuguesa, 

ficando o Ministério da Educação responsável por oferecer programas específicos para a 

criação de cursos de graduação conforme estabelecia o documento. Segundo o Decreto 5.626 

em seu artigo 11 caberia ao MEC a oferta de cursos: 

 

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.

81 

 

Nesse sentido, é possível afirmar que a formação de professores se constitui, como um 

tema central nos debates sobre educação mundo afora e no Brasil a questão tem emergido de 

forma constante e tomado contornos centrais nos últimos anos, sobretudo nas discussões 

sobre Educação Especial. No que se refere especificamente à formação de docentes para o 

ensino da língua de sinais, o referido Decreto destina um capítulo específico para a formação 

do professor de Libras e abre as portas para o diálogo com a formação necessária para o 

ensino da Língua Portuguesa como segunda língua.  

A oficialização da Libras em 2002, tornando obrigatória a inclusão da disciplina nos 

cursos de formação de professores trouxe consigo a necessidade de se discutir de forma 

sistemática a formação em nível superior de professores responsáveis por ensiná-la em 

diversos níveis de ensino.  

A partir de seu reconhecimento em 2002 e sobretudo após sua regulamentação em 

2005, diversas medidas foram tomadas com o objetivo de formar profissionais para atuar na 

educação de surdos afim de auxiliar na construção de uma rede estruturada em torno da 

                                                

 
81 BRASIL, DECRETO 5.626, de 22 de dezembro de 2005. 
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questão da Língua de Sinais e da Educação de Surdos. Nessa parte da pesquisa procuramos 

lançar nosso olhar para as políticas públicas oficiais cuja função era a de produzir os 

primeiros agentes autorizados em e de Línguas de Sinais no país que seriam posteriormente os 

pioneiros no processo de institucionalização da formação de outros agentes uma vez que 

naquele momento, não se tinha profissionais titulados no país sobre a temática da LS em 

número suficiente para o estabelecimento de cursos de graduação que se fazia necessário afim 

de atender à legislação.  

Em junho de 2012, uma carta encaminhada ao Ministro Aloízio Mercadante com o 

objetivo de solicitar ao Ministro que garantisse escolas bilíngues com instrução em LS como 

L1 e Língua Portuguesa como L2 na modalidade escrita, e reivindicava a importância da 

questão ser incluída no PNE, e que atualmente encontra-se disponível na internet, nos 

apresenta a informação de que àquela época o país contava com apenas 7 surdos doutores 

atuando diretamente com o ensino e o desenvolvimento de pesquisas sobre a LS e sobre a 

Educação dos indivíduos Surdos. 

Ainda conforme nos aponta o documento, os únicos 7 (sete) Doutores Surdos 

Brasileiros, atuantes nas áreas de Educação e Linguística, ocupavam a função docente em 3 

instituições federais diferentes: Cinco atuavam na Universidade Federal de Santa Catarina, 

um na Universidade Federal do Rio de Janeiro e um na Universidade Federal de Santa Maria.  

Desta forma, torna-se evidente que para o cumprimento da exigência legal de se criar 

cursos superiores nas Instituições de ensino destinados especialmente à formação de 

professores de LS, a ausência quase absoluta de profissionais com formação especializada 

sobre a questão se constituía no principal óbice.  

Afim de suprir essa falta, o governo estabeleceu a criação de um Exame de 

Certificação cuja finalidade seria a de habilitar os profissionais para o trabalho com a Língua 

de sinais. Nesse cenário, tomamos essas ações como as primeiras ações políticas de 

intervenção sobre a LS no que se refere especificamente às questões relativas à formação de 

profissionais: A criação de cursos em nível superior de formação de professores de 

Licenciatura em Letras/Libras e de Pedagogia Bilíngue pelas Universidades Federais e a 

criação do PROLIBRAS. 

Somado a essas duas ações políticas de intervenção pública oficial sobre a Língua de 

Sinais consideramos que os editais de seleção docente de professores de LS nas instituições 

de ensino superior, se constituem como as primeiras ações de produção de sujeitos 

autorizados em Língua de Sinais no país. Nessa perspectiva, considerando que esses sujeitos 
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se constituiriam nos primeiros agentes responsáveis por divulgar a LS e lançar as primeiras 

sementes de bases institucionais em torno do ensino da LS no país, promovendo o que ao 

longo de nossa pesquisa denominamos de institucionalização da formação docente em e sobre 

Língua de sinais, a seguir nos dedicamos a observar cada uma dessas ações separadamente. 

Embora em alguns momentos não tenhamos conseguido escapar da prática 

maniqueísta de tentar enquadrar as ações como boas ou ruins e estabelecer comparações entre 

elas, nosso esforço caminha no sentido de promover uma reflexão sobre as possíveis 

colaborações (efetivas) que estas ações promoveram e ainda promovem na transformação das 

condições dos indivíduos surdos, e por essa razão, é preciso apontar que todas as iniciativas 

aqui observadas se complementam e constituem os primeiros passos oficiais em torno das 

questões da LS e da sistematização do processo de formação docente em/de LS, sendo preciso 

apontar que os avanços por elas possibilitados são inegáveis.  

Desta forma, trataremos nesse capítulo de três ações especialmente destinadas à 

produção de agentes autorizados: o Exame Nacional para Certificação de Proficiência da 

Língua Brasileira de Sinais; os cursos de formação de professores bilíngues Português/LS e os 

editais de seleção docente para a disciplina LIBRAS nos cursos superiores das Universidades 

Federais situadas em Minas Gerais. 

  

7.1 O Exame Nacional de Certificação - PROLIBRAS 

 

A fim de promover o cumprimento da lei 10.436/02, fora criado no ano seguinte à 

aprovação do Decreto 5.626/05, o Exame Nacional para Certificação de Proficiência no Uso e 

no Ensino da Libras e para Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação. O 

intuito era reconhecer e certificar os profissionais que poderiam ensinar e/ou traduzir a Língua 

de Sinais. O exame mescla proficiência e certificação profissional e se caracterizava por uma 

ação emergencial, de curto prazo, certificando os profissionais que participariam dos 

processos de inclusão dos surdos no Brasil. A ação cessaria em dez anos quando se esperava 

que o país tivesse atingido um nível satisfatório de formação de profissionais para atuar 

nessas áreas. O exame, de nenhuma forma teria o papel substitutivo da formação dos 

profissionais, pelo contrário, objetivava avaliar a compreensão e a produção em Língua de 

Sinais brasileira, contudo uma de suas maiores críticas se sustentava no fato de que ao definir 

certificar o indivíduo com as competências linguísticas da língua, não seria possível 

estabelecer que ele estava apto a tornar-se professor dessa língua. 
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Desta forma, o PROLIBRAS se vinculava a uma ação política que reconhecia a LS 

como a língua da comunidade surda brasileira. Como tentativa compensatória da falta de 

profissionais habilitados em níveis elevados de ensino em LS, diante da obrigatoriedade da 

inclusão dos professores de libras, a legislação estabeleceu a criação do exame de proficiência 

com o objetivo de avaliar a fluência no uso, o conhecimento e a competência para o exercício 

da docência e da interpretação/tradução dessa língua. O exame seria promovido anualmente 

pelo Ministério da Educação e instituições de educação superior por ele credenciadas para 

essa finalidade, de modo que a certificação de proficiência em Libras habilitaria o instrutor ou 

o professor para a função docente, de modo provisório. 

Na esteira das discussões entre as atribuições e as funções de instrutor e de professor 

de LS que têm provocado inúmeros debates entre os envolvidos no campo, teríamos ainda o 

papel dos profissionais certificados por exames de proficiência, nas duas modalidades que o 

exame previa (instrutor e professor de Libras) conforme aponta o Decreto 5.626: 

 

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. 

§ 3o  O exame de proficiência em Libras deve ser realizado por banca 
examinadora de amplo conhecimento em Libras, constituída por docentes 

surdos e linguistas de instituições de educação superior. 
 

 Alguns autores nos apontam, entre eles Albres (2014) e Kumada (2017) que, embora o 

Prolibras não se constituísse em uma formação, durante o período em que esteve vigente, 

recebeu tratamento que o igualava a um curso de formação para o ensino da LS. É possível 

comprovar essa posição observando os concursos públicos para o cargo de professor de 

Libras, bem como para o cargo de tradutor/intérprete, em que os certificados do exame foram 

equiparados aos certificados de curso de formação, sendo possível observar ainda que, 

houveram situações em que a apresentação do certificado se apresentava como condição sine 

qua non para candidatura à vaga.  

Sobre a questão Albres nos aponta usos diferenciados da certificação, sendo possível 

observar que “as pessoas que prestaram o exame Prolibras e foram aprovadas passam a 
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colocar em seus currículos “certificado pelo MEC’ no campo da formação, ‘Prolibras número 

X’, como uma identidade profissional, como se fosse um registro profissional”.82
 

Sob esse prisma, uma questão tem sido objeto de constantes reflexões e promovido 

alguns questionamentos: a legislação estabelecia que as pessoas surdas ou ouvintes que 

apresentassem nível superior, independente da área de formação, o que significaria afirmar 

que não seriam necessariamente habilitadas para a docência, ao serem aprovadas no exame, 

receberiam certificação de professores de Libras, e aquelas com nível médio, a certificação de 

instrutores de Libras, contudo apenas a certificação garantiria aos sujeitos as habilidades 

necessárias para o exercício da docência? 

 Desta forma, é preciso apontar que afora a necessidade de reconhecer os ganhos 

advindos da expansão da LS proporcionado pelo exame é preciso lembrar que ele fora criado 

e se constituía apenas como uma forma de certificação e desta forma não pretendia substituir, 

nem poderia legalmente, os cursos de formação em nível superior destinados à formação de 

professores.  Cabe lembrar ainda que a certificação tinha a função de servir como alternativa 

para atender as demandas urgentes de profissionais para o ensino da LS, bem como para as 

funções de tradutor intérprete, embora tenha sido usado, sobretudo nos exames para seleção 

docente, quase como substitutivo de outros títulos. 

 Na esteira do que já apontamos em outros momentos do nosso trabalho, Albres (2014) 

nos chama atenção para um ponto importante e que parece não ter sido objeto de análise 

quando do estabelecimento do exame na legislação, uma vez que embora o Prolibras 

cumprisse a função de certificar os profissionais que trabalhariam com a LS, como 

professores e como tradutores intérpretes, ao certificar que o indivíduo apresenta competência 

linguística na língua, ou nas línguas, não significa afirmar que ele apresente capacidade de 

ensiná-la, o que tem se apresentado como objeto de estudo de diferentes campos sobre a 

institucionalização do processo de ensino-aprendizagem e que culminou na exigência de 

formação em nível superior para o exercício da função docente no país.  

Analisando especificamente os números dos Exames realizados, buscamos 

compreender o papel desempenhado por ele no que diz respeito aos impactos do Exame na 

formação de agentes autorizados em LS no país. Vale ressaltar que os dados que nos 

propomos a analisar forão disponibilizados através de Relatórios Técnicos, tendo se 

transformado em diversas publicações.  

                                                

 
82 Albres, 2014, p.17. 
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A fim de analisar o exame como política pública especialmente destinada à produção 

de agentes autorizados, procuramos lançar luz sobre as informações levantadas sobre o exame 

através da análise dos Relatórios Técnicos produzidos pelas instituições responsáveis pela 

realização dos exames durante o período em que o Exame foi realizado (2006 a 2015).  Para 

apresentar uma noção geral do Projeto apresentamos a tabela abaixo a fim de dar mais 

visibilidade aos números do Exame. Nela é possível observar a participação de surdos e 

ouvintes ao longo das edições, mapeando inscritos e aprovados, de modo que os números nos 

evidenciam a importância do PROLIBRAS como instrumento de política linguística na 

formação de agentes autorizados.  
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Quadro 21 – Dados gerais PROLIBRAS de 2006 a 2015 

 

2
0
0
6
 

    
inscritos aprovados 

custo 
estimado 

número de inscritos numero de aprovados 

  
surdos ouvintes surdos ouvintes 

921.528,00 

surdos  ouvintes total surdos  ouvintes total 

instrutor/ 
professor 

NM 976 496 370 82 

1315 3412 4727 480 869 1349 
NS 339 698 110 47 

tradutor/ 
intérprete 

NM   1396   562 

NS   822   178 

2
0
0
7
 

  

inscritos aprovados 
custo 

estimado 
número de inscritos numero de aprovados 

  
surdos ouvintes surdos ouvintes 

1.756.850,00 

surdos  ouvintes total surdos  ouvintes total 

instrutor/ 
professor 

NM 833 660 357 191 

1048 3272 4320 466 1045 1511 
NS 194 507 109 114 

tradutor/ 

intérprete 

NM 17 1562 0 547 

NS 4 543 0 193 

2
0
0
8
 

  

inscritos aprovados 
custo 

estimado 
número de inscritos numero de aprovados 

  
surdos ouvintes surdos ouvintes 

1.650.556,80 

surdos  ouvintes total surdos  ouvintes total 

instrutor/ 
professor 

NM 599 692 268 159 

750 3075 3825 329 954 1283 
NS 131 523 61 72 

tradutor/ 
intérprete 

NM 17 1427 0 601 

NS 3 433 0 122 

2
0
0
9
 

  

inscritos aprovados 
custo 

estimado 
número de inscritos numero de aprovados 

  
surdos ouvintes surdos ouvintes 

1.633.579,50 

surdos  ouvintes total surdos  ouvintes total 

instrutor/ 
professor 

NM 903 1008 132 172 

1182 4527 5709 200 785 985 
NS 210 764 55 104 

tradutor/ 
intérprete 

NM 53 2191 7 423 

NS 16 564 6 86 

2
0
1
0
 

  

inscritos aprovados 
custo 

estimado 
número de inscritos numero de aprovados 

  
surdos ouvintes surdos ouvintes 

1.868.000,00 

surdos  ouvintes total surdos  ouvintes total 

instrutor/ 

professor 

NM 1046 1153 93 179 

1484 5461 6945 238 732 973 
NS 313 1017 112 156 

tradutor/ 
intérprete 

NM 84 2503 14 257 

NS 41 788 19 143 

2
0
1
2
/2

0
1
3
   

inscritos aprovados 
não 

apresenta 
mais a 

informação 
referente aos 

custos  

número de inscritos numero de aprovados 

  
surdos ouvintes surdos ouvintes surdos  ouvintes total surdos  ouvintes total 

instrutor/ 
professor 

NM 
1331 2070 37 127 

1460 5660 7120 63 343 406 
NS 

tradutor/ 
intérprete 

NM 
129 3590 26 216 

NS 

2
0
1
4
/2

0
1
5
   

inscritos aprovados 
não 

apresenta 

mais a 
informação 

referente aos 
custos  

número de inscritos numero de aprovados 

  
surdos ouvintes surdos ouvintes surdos  ouvintes total surdos  ouvintes total 

instrutor/ 
professor 

NM 
1640 2254 219 438 

1799 6824 8623 256 1178 1434 
NS 

tradutor/ 
intérprete 

NM 
159 4570 37 740 

NS 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de informações divulgadas pelos Relatórios Técnicos dos Exames 

PROLIBRAS 2006 A 2015. 
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7.1.1 Dados do Exame 

 

 O que primeiro chama a atenção ao observar os Relatórios Técnicos é que ao final de 

sete realizações, alcançou-se o número de apenas 7.938 indivíduos certificados, em que 

destes, 2.032 eram surdos e 5.906 eram ouvintes, o que corresponde a 25,6% de surdos nas 

certificações do Exame. 

 Quando analisamos os valores apresentados nos Relatórios Técnicos, bem como 

aqueles disponíveis na chamada pública realizada pelo INEP para a realização do Exame em 

2010 e excetuando-se as duas últimas edições do PROLIBRAS cujos custos não foram 

disponibilizados nos Relatórios Técnicos nem se encontram à disposição nos sites tanto das 

instituições responsáveis pela realização dos exames quanto nas páginas do MEC, temos um 

aumento anual dos custos, como podemos observar no quadro abaixo: 

 

Quadro 22 - Custos x número de aprovados Exames PROLIBRAS 

Ano do Exame Aprovados Custo por aprovação 

2006 1349 R$ 683, 12 

2007 1511 R$ 1.162,70 

2008 1283 R$ 1.286,48 

2009 985 R$ 1.658,45 

2010 973 R$ 1.919,83 

2012/2013 406 Não informado 

2014/2015 1434 Não informado 

Fonte: Tabela produzida pela autora a partir de dados dos Relatórios Técnicos do PROLIBRAS 

  

É possível observar que embora os valores para a realização do exame tenham 

praticamente dobrado no período de 2006 e 2010, os resultados não caminharam na mesma 

proporção, de modo que podemos notar que o custo por aluno aprovado chega a triplicar, sem 

que possamos observar a mesma proporção no que se refere ao número de aprovados. 

Assim temos que do exame realizado em 2006 para o do ano seguinte, o aumento foi 

de 70,2%, enquanto da segunda para a terceira edição observamos um aumento menor, de 

apenas 10,6%, seguido de um aumento de 28,9% do terceiro para o quarto exame e de 15,7% 

da quarta para a quinta edição quando não foram mais disponibilizadas informações sobre os 

custos. 

No tocante às inscrições ao longo dos Exames, percebemos que, embora o número de 



142 

 

 

 

ouvintes tenha aumentado, não houve crescimento na participação dos indivíduos surdos ao 

longo das edições, de modo que quando analisamos as sete edições percebemos que a 

participação dos ouvintes aumentou em cada edição enquanto a de indivíduos surdos se 

manteve menos variável. Observemos o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 20 -  Relação de inscritos nos Exames PROLIBRAS: surdos e ouvintes 

  

Fonte: Gráfico produzido pela autora a partir de dados dos Relatórios Técnicos do PROLIBRAS 

 

Os exames foram responsáveis por certificar 7.938 indivíduos para docência da LS em 

que pese apontar que apenas 25,54% deles eram de indivíduos surdos. O gráfico abaixo nos 

oferece um panorama geral das aprovações de surdos e ouvintes ao longo das 7 edições:  

 

Gráfico 21  - Relação de surdos e ouvintes aprovados PROLIBRAS 

 

Fonte: Produzido pela autora a partir de dados dos Relatórios Técnicos do Prolibras 
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 Desta forma, ao analisar os dados dos Exames do PROLIBRAS, podemos concluir que 

como política linguística cujo objetivo seria a produção de sujeitos autorizados a ensinar e a 

trabalhar como tradutores/intérpretes da LS, o resultado, quando analisados os números de 

sujeitos surdos certificados se apresentou pouco significativo, sobretudo quando se toma 

como referência que o exame se enquadraria como um instrumento para garantir a efetividade 

das normativas legais que priorizavam o sujeito surdo para o exercício da docência da LS.  

Do universo de 41.269 inscritos em todas as sete edições do Exame 78,1% era de 

indivíduos ouvintes e apenas 21,9% surdos, em que pese apontar que em números absolutos, 

corresponde respectivamente a 32.231 ouvintes e 9.038 surdos.  

 No que se refere aos índices de aprovação, observamos que dos 7.938 aprovados em 

todas as edições, apenas 25,6% foram de surdos enquanto os ouvintes corresponderam a 

74,4% das aprovações, que respectivamente correspondem a 2.032 e 5.906. 

 Desta forma, observamos que embora houvesse garantida a prioridade para os surdos, 

pelo menos no que se refere à docência da LIBRAS, a existência de um instrumento legal não 

foi capaz de garantir que os sujeitos surdos se apresentassem à frente na concorrência pela 

certificação. Nem mesmo o fato de serem usuários da língua diminuiu a barreira existente 

entre as condições a que estão submetidos surdos e ouvintes em nosso país.  

A centralidade da questão educacional e consequentemente do acesso a níveis 

elevados de ensino, se apresentaria como uma possibilidade concreta e real de transformação 

desta distância entre os indivíduos, contudo, a tentativa de institucionalizar os conhecimentos 

e as práticas transformando-os em sujeitos autorizados no que se refere ao uso da LS tendo 

como referência a realização da certificação através do PROLIBRAS  não foi capaz de 

promover a potencialidade da participação e nem tampouco efetivou a inclusão dos indivíduos 

surdos. 

  

7.2 Os cursos de formação de professores: Letras/Libras e Pedagogia Bilíngue 

 

As questões em torno da formação de professores têm preocupado os sistemas de 

ensino desde a institucionalização da escola pública no final do século XVIII. A escola 

secularizada, originária dos ideais liberais da Revolução Francesa propunha oferecer acesso a 

toda população. A Escola Normal surgia então com o objetivo de formar professores 

qualificados nas diferentes áreas do conhecimento. 

 Um século depois, sob inspiração das Escolas Normais francesas, surge no Brasil as 
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primeiras Escolas Normais com o objetivo de formar professores para as escolas primárias. 

Podemos observar nos registros tanto das próprias instituições quanto nos documentos dos 

órgãos responsáveis por elas, que a formação dos docentes naquele período se dava ainda de 

forma incipiente. Segundo alguns pesquisadores, como a Escola Normal no Brasil apenas se 

concretiza a partir do século XX, quando passa a oferecer formação em nível superior através 

dos cursos de Pedagogia e Licenciaturas, em meados da década de 1930. 

Segundo alguns autores, entre eles Lemos e Chaves (2010) o primeiro incentivo oficial 

em torno do uso e da socialização da língua de sinais no Brasil teria sido o financiamento por 

parte do Ministério da Educação para o lançamento da 1ª edição do livro “Libras em 

contexto”, em 1997 e a promoção do 1º Curso de Capacitação para Instrutores promovidos em 

parceria com a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, a FENEIS, o que 

sem dúvida, exerceu impacto direto na questão da formação de profissionais na área de 

Libras. 

Em 2001 o governo federal, ainda através do MEC, financiou o Programa Nacional de 

Apoio à educação de surdos e o distribuiu às Secretarias de Educação com o objetivo de 

promover cursos para instrutores e cursos de Libras para professores em todo país. Três anos 

depois, em 2004, a parceria MEC e FENEIS firmou o programa “Interiorizando a Libras” que 

distribuiu material livro/DVD do Estudante e livro/DVDs do Professor e promoveu cursos de 

capacitação para instrutores. 

A criação dos cursos superiores de formação de professores se constitui para nós como 

a segunda ação política de intervenção linguística com vistas a produzir sujeitos autorizados.  

No que se refere especificamente à formação de professores bilíngues, Kumada (2017) 

nos aponta que a primeira ação nessa perspectiva se deu em 2001, com a criação em uma 

escola estadual no estado do Rio Grande do Sul, de um curso de magistério bilíngue, 

promovido através de uma parceria entre a prefeitura de Santa Maria e o Estado gaúcho. 

Quanto à formação em nível superior de professores bilíngues, o primeiro curso de Pedagogia 

destinado a essa tarefa, fora oferecido na modalidade EAD pela UDESC, em Florianópolis. O 

INES deu início ao curso em 2006. 

 Embora possamos observar o quanto tem crescido a oferta de cursos em torno da LS 

no Brasil, os números são ainda inexpressivos quanto analisados na perspectiva do cenário da 

educação superior brasileira e, apesar de Lacerda; Albres; Drago (2013) nos informar que em 

2008 o curso de Letras Libras fora oferecido na modalidade a distância em quinze polos no 

país e em 2010 em vinte polos, todos com turmas de 50 alunos, e outras instituições terem 
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dado início a cursos de Letras Libras no Brasil, a situação se apresenta ainda alarmante
83

. 

Observando os editais de seleção para professores nas instituições federais de ensino no Brasil 

é possível confirmar o que inúmeros pesquisadores e diferentes profissionais que atuam no 

campo têm afirmado, a prioridade dada pela legislação tanto para os cursos de Letras/Libras, 

quanto para exercício da docência a LS não têm sido suficientes para pôr fim aos séculos de 

exclusão à qual esses indivíduos estavam submetidos, uma vez que a maior parte dos 

servidores admitidos para a docência da disciplina não são surdos. 

Em sua tese sobre o acesso dos surdos aos cursos superiores de Letras/Libras e 

Pedagogia Bilíngue nas instituições de ensino, Kumada (2017) nos aponta que, no período 

compreendido pela pesquisa da autora, de 2005 a 2015, 34 Instituições ofereceram, entre 

privadas (07) e públicas (27). De modo que, entre as públicas, 25 são IES federais, com 

cursos na modalidade EAD (4) e presencial (23). Os seis cursos
84

 de Letras com habilitação 

em Libras, na modalidade Bacharelado foram desconsiderados tendo em vista que o objetivo 

da autora era mapear os cursos destinados à formação de professores. 

 A essas 34 instituições a autora levantou 38 cursos de graduação autorizados pelo 

MEC destinados à formação de professores de LS, em que 36 são cursos de Licenciatura em 

Letras/Libras e 02 cursos bilíngues de Pedagogia. A fim de tornar visível a materialidade 

dessa oferta por regiões, produzimos um mapa a partir das informações apresentadas pela 

autora em um mapa apresentado na tese defendida na FEUSP, no Programa de Pós-graduação 

em Educação Especial em 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
83 Circula em páginas das redes sócias uma lista da comunidade surda que relaciona os professores surdos 

espalhados pelo país que tenham sido aprovados em concursos públicos para disciplina Libras, tanto na esfera 

federal, em universidades e institutos federais, quanto nas instâncias estaduais, em Universidades Estaduais em 

que consta o nome de 273 surdos, contudo as informações precisam ser analisadas de modo mais confiável. 

84 Dois cursos oferecidos pela UFSC (um Ead e outro presencial); UFRJ; UFES; UFMT e UFRR. 
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Imagem 2 – Distribuição dos primeiros cursos de formação de professores de Libras no país 

 

Legenda: 

 Estados com apenas 1 curso de formação de professores de LS 

 Estados com 2 cursos de formação de professores de LS 

 Estados com 3 cursos de formação de professores de LS 

 Estado com 4 cursos de formação de professores de LS 

 Estados sem curso de formação de professores de LS 

 

Fonte: Mapa representativo da distribuição dos primeiros cursos de graduação para formação de professores de 

Libras a partir de dados extraídos de Kumada (2017). 
  

Ao analisarmos a oferta de vagas para os cursos de formação de professores de LS na 

primeira década após a aprovação da lei e regulamentação do decreto, uma questão se 

apresenta: o número de profissionais formados é ainda reduzido para atender às demandas por 

educação tendo em vista o número de indivíduos surdos no país em idade escolar e a 

consequente necessidade de professores para ensinar a língua nas instituições de ensino. 

 Com o objetivo de atender às orientações do Decreto primeira instituição a oferecer o 

curso foi a Universidade Federal de Santa Catarina que ofereceu o primeiro curso no Brasil, 

em parceria com mais 9 instituições públicas.  A oferta fora feita com através dos recursos da 
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educação à distância e tinha como objetivo atender um número maior de regiões do país. O 

curso apresentava o diferencial de ser oferecido em Língua de Sinais seguindo a orientação do 

Decreto. Na primeira oferta foram disponibilizadas 500 vagas que foram divididas de forma 

igualitária entre as 10 instituições. O público-alvo eram os professores leigos, surdos, que 

trabalhavam com a LS em sala de aula. O projeto-piloto foi aplicado em três turmas, sendo a 

primeira turma oferecida em 2006 com habilitação apenas em Licenciatura, as outras duas, 

oferecidas em 2008, possuíam tanto a habilitação em Licenciatura quanto em Bacharelado.  

  

Imagem 3 – Distribuição dos atuais cursos de formação de professores de Libras no país 

 

 

Legenda: 

 Estados com apenas 1 curso de formação de professores de LS 

 Estados com 2 cursos de formação de professores de LS 

 Estados com 3 cursos de formação de professores de LS 

 Estado com 4 cursos de formação de professores de LS 

 Estado com 5 cursos de formação de professores de LS 

 Estado com 6 cursos de formação de professores de LS 

 Estado com 10 cursos de formação de professores de LS 

Fonte: Mapa representativo da distribuição dos primeiros cursos de graduação para formação de professores de 

Libras a partir de dados extraídos de Kumada (2017). 
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Pêgo e Lopes (2014) nos informam que a primeira turma fora oferecida nos 9 pólos 

que haviam iniciado a proposta com 500 alunos ingressantes e tiveram 389 concluintes.  No 

que se refere à segunda turma, já ofertando as duas habilitações, o curso contou com 15 pólos 

e foram abertas 450 vagas em cada uma das 2 habilitações. Destes, segundo informações da 

própria UFSC, 378 se formaram bacharéis enquanto 312 se tornaram licenciados. A partir de 

2009 a Universidade Federal de Santa Catarina passou a também oferecer o curso na 

modalidade presencial e inúmeras outras instituições também passaram a oferecê-lo. 

Atualmente a análise dos dados sobre cursos superiores oferecidos nas instituições de 

ensino no país nos apresenta um panorama diferente, em que pudemos verificar a existência 

de 51 instituições no país ofertando cursos de formação de professores em LS, entre 

Pedagogia Bilíngue e Letras com habilitação em LS, distribuídos em todos os estados 

brasileiros. 

Na tentativa de observar o crescimento da oferta dos cursos no país, produzimos o 

quadro abaixo a partir dos dados cadastrados no EMEC e conferidos até o fechamento deste 

texto. No que se refere à oferta em instituições públicas, pudemos observar 7 (sete) cursos 

cadastrados à distância e 44 (quarenta e quatro) cursos presenciais, distribuídos em 20 

estados, conforme quadro abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



149 

 

 

 

Quadro 23 – Relação de instituições cadastradas EMEC 2018 com oferta de cursos de 

Licenciatura em LS 

 

  
Sigla   

Nome do Curso e código Modalidade 
Ano 

CC 

1 UFSC SC (99454) LETRAS - LIBRAS 

A Distância 

2012 

2 UNIASSELVI SC (1375276) LETRAS - LIBRAS - 

3 FAJ SP (1420333) LETRAS - LIBRAS - 

4 FSB PR (1386484) LETRAS - LIBRAS 2018 

5 UFPB PB (1126690) LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LIBRAS 2014 

6 UNIFACVEST SC (1375342) LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LIBRAS - 

7 UFGD MS (1260260) LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LIBRAS 2017 

8 UFMT MT (1205603) LETRAS - LIBRAS 

Presencial 

2017 

9 UFS SE (1279838) LETRAS - LIBRAS - 

10 UFAM AM (1270121) LETRAS - LIBRAS 2018 

11 UFPI PI (1270583) LETRAS - LIBRAS 2018 

12 UEPA PA (1208520) LETRAS - LIBRAS - 

13 UFMA MA (1321235) LETRAS - LIBRAS - 

14 UFAC AC (1300132) LETRAS - LIBRAS 2017 

15 UFPA PA (1186804) LETRAS - LIBRAS 2014 

16 UFPR PR (1313166) LETRAS - LIBRAS - 

17 UFJF MG (1268983) LETRAS - LIBRAS 2018 

18 UFAL AL (1270444) LETRAS - LIBRAS 2018 

19 UFPE PE (1313313) LETRAS - LIBRAS - 

20 UFC CE (1191425) LETRAS - LIBRAS 2017 

21 UFSC SC (122350) LETRAS - LIBRAS 2018 

22 UFRJ RJ (1266925) LETRAS - LIBRAS - 

23 UFERSA RN (1270491) LETRAS - LIBRAS - 

24 UFRA AM (1270693) LETRAS - LIBRAS - 

25 UNIR RO (1331483) LETRAS - LIBRAS - 

26 UFCG PB (1364560) LETRAS - LIBRAS - 

27 UNOCHAPECÓ SC (1187025) LETRAS - LIBRAS 2015 

28 UFT TO (1300176) LETRAS - LIBRAS - 

29 FAP BA (1204412) LETRAS - LIBRAS 2014 

30 
FACULDADE 

EFICAZ PR 
(1099350) LETRAS - LIBRAS 2015 

31 UFCA CE (1457122) LETRAS - LIBRAS - 

32 UFG GO (1120209) LETRAS: LIBRAS 2014 

33 UFRB BA (1105378) LETRAS - LIBRAS/LÍNGUA ESTRANGEIRA 2015 

34 UNIFAP AP (1268508) LETRAS - LIBRAS - PORTUGUÊS - 

35 UNI-FACEF SP (82459) LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - 

36 
UFU MG 

(1264973) LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA COM 
DOMÍNIO DE LIBRAS 

2017 

37 FACCAT RS (1285404) LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LIBRAS 2016 

38 NEWTON PAIVA MG (7596) LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LIBRAS - 

39 UFRN RN (1279038) LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LIBRAS 2017 

40 FATEA SP (1170951) LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LIBRAS 2013 

41 UESPI PI (1151301) LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LIBRAS - 

42 UESPI PI (1151304) LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LIBRAS - 

43 UESPI PI (1151429) LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LIBRAS - 

44 FAG TOLEDO PR (1121873) LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LIBRAS 2015 

45 ISESA PR (1174587) LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LIBRAS 2017 

46 UNIFACVEST SC (5000248) LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LIBRAS 2017 

47 UNIFIMES GO (1442267) LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LIBRAS - 

48 FSB SP (1351670) LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LIBRAS - 

49 FEDUC SP (1366034) LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LIBRAS 2017 

50 
IFSC SC 

(1378999) PEDAGOGIA BILINGUE - 
LIBRAS/PORTUGUÊS 

- 

51 
UNB DF 

(1349598) LETRAS - LÍNGUA DE SINAIS BRASILEIRA/ 
PORTUGUÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA   

Fonte: Elaborado pela autora. 
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7.3 Editais de seleção para professores de LS 

 

No tocando às exigências apontadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), é preciso apontar que a mesma traz em seus dispositivos a necessidade de 

uma formação específica aos profissionais de educação, a fim de que exerçam suas atividades 

a partir do conhecimento dos fundamentos científicos e sociais específicos das funções 

docentes.  Aliada à LDBEN, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de 

professores da Educação Básica determinam que a formação desses docentes se dê em nível 

superior, nos cursos de licenciatura de graduação plena, e, para atuar na educação superior se 

dará em cursos de pós-graduação Lato e Stricto-sensu.  Para o exercício do magistério na 

Educação Infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental a legislação permite a 

formação em nível médio, na modalidade normal.  

Lançando luz sobre as definições apontadas pelo Decreto 5626/05, observamos a 

possibilidade da docência da LS a partir de duas exigências distintas, em que ambas exigem 

formação em nível superior. No que se refere à questão, assim dispõe o Decreto: 

Art. 4
o
  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. 

O documento continua buscando estabelecer uma diferenciação do perfil formativo 

entre os professores que atuarão na educação básica e aqueles que se dedicarão aos cursos do 

Ensino Superior: 

 

Art. 5
o
  A formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil 

e nos anos iniciais do ensino fundamental deve ser realizada em curso de 

Pedagogia ou curso normal superior, em que Libras e Língua Portuguesa 

escrita tenham constituído línguas de instrução, viabilizando a formação 
bilíngue. 

§ 1
o
  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 
bilíngue, referida no caput. 

 

Ao discutir o perfil dos profissionais, o artigo 7º se dedica a apresentar o perfil dos 

professores para o Ensino superior ampliando a formação desses docentes. Enquanto o Artigo 

4º se refere apenas à graduação da Licenciatura Plena em Letras (Libras ou Letra: 

Libras/Língua Portuguesa como segunda língua), no Artigo 7º observamos a exigência do 
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título de pós-graduação.  O documento estabelece a perspectiva de que para a docência da 

disciplina Libras no ensino superior, o profissional deveria apresentar os 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; 

(...) 
III- professor ouvinte bilíngue: 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. (Decreto 
5626/2005)  

   

A contradição entre o referido documento e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação de professores da Educação Básica.  Outro fator complicador para a definição do 

perfil do docente de Libras que poderá atuar no ensino superior está disposto no inciso II do 

artigo 7º, citado anteriormente, onde se abre a possibilidade para que uma pessoa com 

formação em nível médio, que seja instrutor de Libras e com certificado de proficiência em 

LS (Prolibras) possa preencher a vaga, mesmo sem possuir curso de magistério ou de 

licenciatura (curta ou plena).  

A LDB de 1996, assim estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, 

trazendo um capítulo específico para a discussão da questão: 

 
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco 

primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade normal (Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017). 

 

Ao que nos parece, a autorização dada pelo Decreto 5626/05 que permitia que os 

indivíduos portadores de algum título de graduação, independente da área de formação, ao 

apresentarem a Certificação de proficiência na língua estariam aptos para o exercício da 

docência da LS, se constituiria numa incongruência que iria em choque ao estabelecido pela 

legislação nacional sobre Educação, bem como nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Em se 

tratando o ensino da LS num ensino de língua, as orientações a seu respeito seguem as 

mesmas já estabelecidas nos documentos legais e assim precisariam estar de acordo com os 

dispositivos que orientam sobre a formação de professores tanto no que se refere ao ensino de 

língua materna quanto de língua estrangeira.   

Os documentos já existentes orientam que o professor deverá ter conhecimento e 

domínio da língua que é seu objeto de estudo, em termos de sua estrutura, funcionamento, 
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manifestações e variações linguísticas e culturais, capacidade de refletir teoricamente sobre a 

linguagem em seus vários aspectos, bem como domínio dos conteúdos básicos relativos aos 

processos de ensino e de aprendizagem.  Assim, para ser professor de uma língua materna ou 

de língua estrangeira, faz-se necessário a formação em curso de graduação de licenciatura 

plena em Letras.    

É preciso apontar que a argumentação em torno da necessidade de se utilizar os 

Exames de Certificação dos profissionais que atuariam no ensino da LS se sustentava, entre 

outras razões, pela ausência quase absoluta de profissionais habilitados na área específica de 

estudos da LS. Desta forma, a medida trataria assim de uma exceção, cujo prazo de utilização 

chegaria ao cabo com a entrada dos profissionais habilitados nos cursos específicos criados 

para atender às demandas em torno desta questão, contudo é possível observar nos editais 

publicados em todo país, que pouca alteração fora percebida no tocante aos perfis definidos 

pelas instituições ao selecionar os professores para atuar na docência da disciplina de LS em 

seus cursos. 

As implicações impostas pelo Decreto 5626/05 no tocante ao perfil ou à formação 

daqueles que irão atuar na educação básica e no ensino superior lecionando a disciplina 

Libras, se refletem nas Instituições de Ensino Superior, que, por sua vez, materializam estas 

ambiguidades, na diversidade de perfis para seleção dos profissionais docentes da disciplina. 

Buscando atender às exigências contidas no Decreto, denotam, através de seus editais para a 

disciplina Libras, a falta de uma definição da formação a ser exigida do candidato para a 

disciplina nos cursos de Licenciatura, como veremos a seguir. 

Os editais de seleção docente para a disciplina de Libras, juntamente com os 

programas de certificação, e os cursos de formação de professores compõem, ao nosso ver, o 

tripé das políticas linguísticas de formação de sujeitos autorizados em e sobre LS no país.  

A partir do reconhecimento da Língua de Sinais pela Lei 10.436/02 e da publicação do 

Decreto 5626/05, diversas medidas foram tomadas com o objetivo de formar profissionais 

para atuar na educação de surdos e entre elas destaca-se a criação dos cursos de Licenciatura 

em Letras/Libras em Universidades Federais. Afim de cumprir o Decreto 5626/05 as 

instituições públicas de educação mobilizaram-se para a contratação de professores 

responsáveis por lecionar a disciplina em seus cursos e são esses dispositivos que analisamos 

nesta parte da pesquisa. 

Ao nos debruçarmos sobre os editais em todo país, é possível perceber uma grande 

variedade no que se refere ao perfil exigido para o cargo. Após um levantamento bibliográfico 
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sobre o tema, percebemos que poucas, ou quase nenhuma pesquisa, foi encontrada que tivesse 

como objeto conhecer o perfil dos docentes responsáveis pelo ensino da disciplina de Libras 

nas instituições federais de ensino superior no Brasil pudemos observar também que ainda são 

escassas as pesquisas que tratam especificamente das questões em torno da formação de 

professores em Libras, embora seja crescente o número de estudos que tenham a LS como 

objeto de pesquisa, como já mencionamos anteriormente. 

Poucas ou quase nenhuma pesquisa foi encontrada que tivesse como objeto conhecer o 

perfil dos docentes responsáveis pelo ensino da disciplina de Libras nas instituições federais 

de ensino superior no Brasil pudemos observar que ainda são poucas as pesquisas que se 

destinam a tratar especificamente a questão da formação de professores em Libras, embora 

seja crescente o número de estudos que tenham a Língua de Sinais como objeto de pesquisa. 

A principal referência encontrada se constitui no estudo realizado em 2010 por Tavares 

e Carvalho (2010), cujo foco estava na temática da formação de professores para o ensino de 

LIBRAS. Nesse trabalho foram analisados dez editais de concursos públicos, em oito 

universidades federais do nordeste do Brasil, entre janeiro de 2009 e junho de 2010. Dos dez 

editais analisados, as autoras apontaram doze perfis diferentes para o cargo de professor de 

Libras que iam desde a exigência apenas de graduação em qualquer área, passando por 

pesquisa e experiência docente em Libras, enquanto outros chegam a exigir formação em 

nível de Pós-graduação e Mestrado na área.  

Vale lembrar que embora o decreto defina um perfil para a função, as exigências por 

parte das instituições em seus concursos para docentes de LIBRAS se apresentaram as mais 

diversas não apenas nos editais analisados pelas pesquisadoras, mas ainda hoje, depois de 

contarmos com centenas de alunos com formação em nível superior em licenciaturas 

específicas.  

Afora a prioridade garantida aos indivíduos surdos para lecionar a disciplina, a maior 

parte dos professores que lecionam a disciplina nos cursos de formação de professores nas 

Universidades Federais são ouvintes, nossa hipótese inicial era que isso se devesse ao fato de 

que os editais não levavam em conta as recentes transformações decorrentes das intervenções 

políticas, sociais e culturais sobre a LS e os sujeitos usuários dela.  

A fim de compreender e lançar luz sobre a questão que sempre nos inquietou, 

propusemos então analisar se os professores surdos estavam sendo, de fato, priorizados para o 

ensino da disciplina. Pretendíamos a análise de editais publicados em todo país afim de 

mapear a dinâmica da seleção numa perspectiva nacional, contudo, em virtude da falta de 
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tempo e de acesso a documentos de algumas instituições, optamos por tomar como referência 

as instituições federais de ensino superior situadas em Minas Gerais.  

Desta forma, ao lançar luz sobre os perfis de seleção docente esperávamos perceber 

em que medida estas instituições estariam sensíveis e atentas às mudanças, ainda sutis, mas já 

observáveis, no que se refere ao perfil formativo dos indivíduos surdos, proporcionadas, entre 

outras razões, pela ampliação da oferta de vagas destinadas especificamente à formação de 

professores em e para LS. 

Tendo em vista que as instituições escolares do ensino infantil ao ensino superior se 

constituem por definição, como espaços de recolhimento e promotores de discussões sobre 

diferenças e consequentemente de encontro delas, compreender quem são os sujeitos 

envolvidos e como têm se constituído esses primeiros anos após a aprovação da Lei e a 

instituição das primeiras políticas específicas de intervenção sobre a LS, nos torna possível 

ampliar as reflexões não apenas sobre o papel destes pioneiros na  construção de um espaço 

legítimo e reconhecido da LS no campo acadêmico brasileiro, mas também sobre a educação 

e a sociedade de modo geral.  

Estamos certos de que, ao direcionar nosso olhar para as condições desses sujeitos é 

possível suscitar reflexões não apenas sobre a LS, mas também sobre a Língua Portuguesa, a 

cultura surda e próprio fim da educação.  

A ausência de políticas públicas destinadas à formação de professores em LS no Brasil 

até os primeiros anos do século XXI evidencia o abandono pelo qual a LS usada pelos surdos 

em nosso país se encontrava até a aprovação da lei em 2002. A preocupação com a formação 

dos professores para ensiná-la se constitui em uma questão recente e nos evidencia a 

fragilidade na qual se encontrava os profissionais até a sua legalização, sendo possível 

perceber essa fragilidade na ausência de um perfil claro a ser exigido para o cargo de docente 

da língua, o que acabou por tornar possível a definição de um perfil contrário ao estabelecido 

pela LDBEN, que se apresenta como fruto de décadas em busca da regulamentação da 

exigência de formação em nível superior específico para a função docente no país.  

A fim de cumprir as exigências do decreto as instituições públicas de educação se 

mobilizavam para a contratação de docentes responsáveis por lecionar a disciplina Libras em 

seus cursos de formação de professores e Fonoaudiologia e pudemos observar uma variedade 

quanto ao perfil exigido para o cargo. Com o objetivo de conhecer os sujeitos  

Diante da ausência de um padrão para o exercício da função docente da língua e 

partindo da compreensão de que a Universidade cumpre o papel de validar e reconhecer a 
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legitimidade do sujeito/falante considerado autorizado a ensinar a LS, o estabelecimento de 

critérios para seleção de professores para a disciplina Libras as instituições de ensino superior 

fortaleceriam o movimento de transformação tanto da Língua propriamente dita, quanto de 

seus falantes. Contudo, a ausência de um padrão claro que garanta meios de tornar efetiva a 

prioridade do sujeito surdo, tem sido responsável por mantê-los em condições desiguais de 

concorrência.  

Nesse sentido procuramos em nosso trabalho lançar luz sobre o quadro atual dos 

sujeitos surdos após as primeiras políticas públicas em favor da LS e de seus usuários, na 

tentativa de perceber de que modo essas ações estariam produzindo transformações na 

circularidade dos indivíduos usuários de uma língua histórica e politicamente, minorizada, 

sobretudo na ocupação dos cargos abertos para a docência da LS nos cursos de formação de 

professores de Libras nas instituições federais de ensino superior situadas em Minas Gerais. 

A partir do estabelecimento da lei em 2002 e do decreto em 2005, verificamos o 

princípio de um processo de transformação das questões relacionadas à LS e de seus usuários 

no país, alterando também o cenário de produção de agentes autorizados.  A Universidade, 

através de seus instrumentos de legitimação, passava a ser reconhecida como principal 

instância promotora dessa certificação.  

 Com o intuito de atender a esse objetivo, analisamos o conjunto de 34 editais 

publicados por 10 Universidades Federais distribuídas pelo Estado de Minas Gerais. Cabe 

apontar que foram analisados todos os editais a que tivemos acesso, haja vista as dificuldades 

encontradas no decorrer da pesquisa para ter acesso a esses documentos via instituição. Foram 

feitos inúmeros contatos com as instituições, de diferentes formas como envio de e-mails, 

contatos telefônicos e visitas in loco, na tentativa de obter o maior número de editais 

possíveis. Contudo a maioria das instituições não disponibiliza o acesso a essas informações 

de forma sistemática e nos vimos obrigados a fazer a selação dos editais através dos 

documentos encontrados em dezenas de buscas pela internet: ora pelos sites de buscas, ora 

pelos sites institucionais. Embora a proposta inicial tenha sido a análise de apenas dois editais 

de cada uma das 11 instituições de ensino superior de Minas Gerais, em virtude das 

dificuldades encontradas, optamos pela análise do conjunto de todos os editais encontrados.  

 O quadro abaixo nos possibilita situar de forma geral os editais analisados de modo 

que podemos perceber um panorama dos editais analisados. 
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Quadro 24 - Panorama dos editais analisados e nº de professores surdos por instituição 

 

Instituição  
Sigla Nº de 

editais 

analisados 

Nº de 

professores 

surdos 

Universidade Federal de Lavras UFLA 2 0 

Universidade Federal de Viçosa UFV 4 1 

Universidade Federal de Minas Gerais UFMG  4 1 

Universidade Federal de Ouro Preto UFOP 0 0 

Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF 4 2 

Universidade Federal de São João del Rei UFSJ 2 1 

Universidade Federal de Uberlândia UFU 9 10 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

UFVJM 3 0 

Universidade Federal de Alfenas UNIFAL 1 1 

Universidade Federal de Itajubá UNIFEI 1 0 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro UFTM 3 2 
Fonte: Quadro elaborado pela autora. 

 

7.3.1 A análise dos editais 

 

Dos 34 editais analisados lançados por 10 instituições federais de ensino de Minas 

Gerais
85

, verificamos que 23 exigiam o certificado de proficiência em Libras expedido pelo 

MEC como requisito para participar do certame. Todavia o Decreto em seu artigo 7º previa 

que a certificação se constituiria em uma alternativa a ser utilizada na ausência de docentes 

portadores do título de pós-graduação ou de graduação em Libras. Nesse sentido 

compreendemos que certificação da proficiência na língua deveria se dar após a verificação da 

existência de profissionais habilitados em nível superior como garante a legislação. 

Entre os editais que estabeleciam o PROLIBRAS como requisito obrigatório para 

concorrência ao certame verificamos editais publicados ao longo de todos os anos desde a 

inclusão da disciplina na grade curricular obrigatória. E, afora o fato de o número de 

profissionais habilitados em nível superior nos cursos de formação de professores terem 

crescido nos últimos anos como observamos no tópico acima, pudemos observar em editais 

realizados no corrente ano ainda apresentarem a certificação do exame como requisito para 

participar do certame. Isso nos indica que mesmo o aumento do número de profissionais 

habilitados nos cursos de graduação específicas de LS, bem como o aumento do número de 

Programas de Pós-graduação em todo país cujas pesquisas sobre as questões em torno da LS e 

                                                

 
85 Cabe aqui apontar que embora tenhamos ciência de que todas as 11 instituições situadas em Minas Gerais 

publicaram editais de seleção docente para a disciplina de Libras, não tivemos acesso aos publicados pela 

Universidade Federal de Ouro Preto, embora tenhamos ciência de haver professores efetivos da disciplina de 

Libras na instituição. 
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que oferece profissionais habilitados em níveis elevados sobre a temática e que incluem um 

número mais expressivo de surdos nos Programas, não foram suficientes para a consolidação 

de um perfil definido exclusivamente pelo critério de títulos, como definido pelos 

instrumentos legais. 

Ao analisar a entrada de professores surdos nos editais publicados, embora o dado não 

tenha sido trabalhado de forma sistemática em nossa pesquisa pela dificuldade de acesso aos 

editais em sua totalidade e sobremaneira do retorno das instituições em que eles foram 

publicados quando solicitados informações oficiais a respeito da posse dos servidores 

aprovados e a condição de surdos ou ouvintes, optamos por não tratar a questão de forma 

sistemática em nossa pesquisa, contudo não é possível deixar de apontar que, para os 

profissionais envolvidos com as questões em torno da LS, as informações de onde estão os 

sujeitos surdos são comuns já que a comunidade surda se relaciona de uma forma articulada, 

tornando a informação facilmente compartilhada entre eles. Embora não tenhamos tido acesso 

às informações das instituições, circula entre os membros da comunidade surda as 

informações sobre quem são os professores surdos e onde eles estão lecionando, tendo em 

vista que se trata de um número ainda muito reduzido de professionais. Sabemos, por essa 

razão, que entre as 11 instituições federais de ensino superior situadas em Minas Gerais, 

encontram-se atuando 18 professores surdos, em que pese afirmar que quatro destas onze não 

apresentam nenhum e uma delas conta com 10 professores surdos.  

Diante desse cenário, se faz importante o questionamento sobre a produção (ou a 

ausência) de mecanismos cujo objetivo tenha sido garantir a prioridade dos sujeitos surdos na 

seleção para docência da disciplina. A fim de tornar efetiva a prioridade dos indivíduos surdos 

no exercício da função docente da LS, em ambos os artigos o legislador procurou ratificar a 

questão, estabelecendo em ambos os momentos parágrafos específicos, contudo, chama-nos a 

atenção o fato de que dos 34 editais analisados apenas 2 apontam em seus certames essa 

prioridade, os outros 32 não fazem menção alguma.  

Ao refletir sobre a prioridade apontada nos dispositivos legais, a efetividade dessa 

prioridade logo se apresenta como uma questão central e diversas estratégias vêm à mente. 

Embora possamos pensar sobre inúmeras possibilidades, uma, sem dúvida, se constitui 

fundamental: é preciso garantir que os indivíduos realizem a prova em sua língua materna. A 

prova escrita e a didática precisariam levar em conta o fato de que, em sua maioria, os 

indivíduos surdos têm a Língua Portuguesa como L2 e desse modo, a concorrência tendo a LP 

como língua de referência em nada prioriza o usuário da LS.  



158 

 

 

 

Retomando as discussões em torno do perfil para o cargo de professor da disciplina de 

LS, podemos perceber que as instituições pesquisadas parecem não ter clareza acerca da 

qualificação mais adequada para o provimento desse cargo.  Dos 34 editais analisados, 

podemos observar diferentes perfis, que vão desde a simples exigência de graduação, em 

qualquer área, passando pela pesquisa e experiência docente em Libras, até a exigência de 

PROLIBRAS mesmo para portadores do título de doutorado.  Convém destacar que algumas 

das titulações se repetem em diversos editais, sobretudo entre aqueles publicados diferentes 

dentro da mesma instituição para campus diferentes ou para vagas lotadas em diferentes 

departamentos. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Estas memórias ou lembranças intermitentes 
e, por momentos, me escapam porque a vida 

é exatamente assim. A intermitência do sonho nos 

permite suportar os dias de trabalho. 
Muitas de minhas lembranças se toldaram 

ao evocá-las, viraram pó 

como um cristal irremediavelmente ferido. 

As memórias do memorialista não são as 
Memórias do poeta. Aquele viveu talvez menos, 

Porém fotografou muito mais e nos diverte 

Com a perfeição dos detalhes; este nos entrega uma 
Galeria de fantasmas sacudidos pelo fogo 

E a sombra de sua época. 

Talvez não tenha vivido em mim mesmo, talvez 
tenha vivido a vida dos outros. 

Do que deixei escrito nestas páginas se 

Desprenderão sempre – como nos arvoredos de 

outono e como no tempo das vinhas – as folhas 
amarelas que vão morrer e as uvas que 

reviverão no vinho sagrado. 

Minha vida é uma vida feita de todas as 
Vidas: as vidas do poeta”. 

 

Pablo Neruda 

  

Os tempos sombrios que vivenciamos em nosso país, que ganhou corpo nas questões 

em torno do processo eleitoral disputado recentemente, colaboram sobremaneira para ampliar 

a sensação de que estamos muito longe de sermos, verdadeiramente, uma sociedade 

democrática.  Colocar fim às políticas e práticas discriminatórias responsáveis por gerar e 

manter um processo de exclusão ainda se constitui num desejo pouco palpável e bastante 

utópico. Práticas sensíveis às questões em torno do combate à todas as formas de exclusão, 

são ainda pouco observáveis, mesmo entre as instituições universitárias, promotoras por 

excelência de conhecimento. 

 Diante desse cenário atual, às voltas com uma campanha política complexa e uma 

sociedade polarizada, chegamos ao final de nossa pesquisa menos esperançosos de que 

estejamos, de fato, no caminho certo. Ao longo do trabalho procuramos lançar luz sobre 

alguns dos mecanismos que, histórica e politicamente, auxiliam na manutenção da distância 

entre os indivíduos. Todavia, embora possamos dar corpo a esses instrumentos ao produzir 

números e demarcar alguns desses eventos, não podemos dizer que tenhamos sido capazes de 

promover alterações na condição desses sujeitos, menos ainda que vislumbramos perspectivas 

positivas no que se refere à intervenção do Estado através de políticas públicas que caminhem 
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na direção da diminuição da distância e na garantia de condições iguais de exercício da 

cidadania. 

 Observamos que a transição do século XX para o século XXI coincidiu com uma 

mudança paradigmática de grandes proporções e, como nos aponta Eliezer Pacheco (2011), 

nesse período inúmeros acontecimentos, entre eles a fragilização dos modelos explicativos, a 

revolução dos costumes e a derrota do modelo socialista, contribuíram para o estabelecimento 

de uma crise identitária em vários níveis. A educação, enquanto política social capaz de 

emancipar, tem se apresentado como uma das questões que mobiliza o trabalho e os esforços 

de diversas gerações a fim de renovar a força desta instituição através de projetos criativos e 

desafiadores alinhados com as novas propostas e demandas. 

 Além de sofrer as consequências de praticamente duas décadas de políticas privatistas 

no Brasil, as degradações das relações humanas promoveram profundas alterações nas 

relações do universo educacional exigindo que a escola ocupe um papel democrático e 

participativo e que não esteja apenas submissa à lógica do capital, em que seus currículos 

funcionem como meros instrumentos do treinamento de habilidades e técnicas a serviço da 

reprodução capitalista. 

 Enquanto agentes políticos comprometidos com a construção de um novo projeto 

democrático preocupado em atender as demandas dos indivíduos de modo geral e não apenas 

de um grupo já privilegiado, nosso trabalho propõe ampliar a abrangência das ações 

educativas, vinculando a instituição escolar aos objetivos estratégicos de um projeto que não 

apenas inclui, mas que sobretudo auxilia na construção de uma nova sociedade fundada na 

igualdade política, social e econômica de seus indivíduos. Para que esses projetos de fato 

sejam reflexos das demandas sociais, é preciso haver uma articulação entre o conjunto de 

organismos governamentais e a sociedade civil, em uma relação dialética entre os papéis de 

educadores e educandos na construção de práticas que não apenas transformem a escola, mas 

promova mudanças em toda a sociedade. 

 Ao pensarmos especificamente o discurso sobre a inclusão, percebemos que é preciso 

refletir também sobre o papel da escola. Ela, de forma alguma, se apresenta apenas para 

incluir os indivíduos que se encontram às margens, mas sobremaneira, se constituí como 

instância através da qual se espera a produção de uma formação humanista e uma prática 

efetivamente pacifista e inclusiva, capaz de combater as mais diferentes formas de 

preconceito, os geradores de intolerância e de violência. Contudo, é indispensável que a 

prática inclusiva esteja vinculada à uma pratica emancipatória. É preciso que não se promova 
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apenas a inclusão do indivíduo, mas que se promova uma transformação da sociedade 

desigual, que ao mesmo tempo produz e reproduz suas diferenças. 

 Ao nos atentarmos para os efeitos das políticas públicas de diferentes ordens, 

principalmente as de ordem linguística, educacional, social e econômica, no que tange as 

questões em torno das línguas e de seus usuários, pudemos perceber ao longo da pesquisa o 

quanto essas ações, embora tenham promovido algumas mudanças, foram também, 

responsáveis pela manutenção das condições desiguais entre os sujeitos usuários de língua ou 

variedade desprestigiada sobre a qual nenhuma, ou quase nenhuma política tem sido aplicada 

de forma efetiva. 

 Ao nos aproximarmos dos estudos sobre minorias linguísticas, as questões em torno da 

Língua de Sinais (LS) e de seus usuários se abriram em uma dimensão diferente da que 

historicamente estes sujeitos estiveram vinculados e que alguns estudos se sustentavam. Ao 

direcionarmos nosso olhar para a compreensão da Língua de Sinais como uma língua 

minoritária, a condição de não ouvinte, ou seja, a marcação estabelecida pela deficiência 

auditiva de seus usuários, deixava o centro e trazia à tona os aspectos relativos ao uso de uma 

língua cuja comunidade de uso se constitui num grupo historicamente marginalizado, 

marcado por características que transcende a própria deficiência física. 

 Ao propor a inclusão das discussões sobre LS como língua minoritária e nos 

aproximarmos das discussões do campo das políticas linguísticas para línguas minorizadas, 

pretendíamos nos distanciar da compreensão da surdez como deficiência e da LS como 

“língua recurso”. Buscávamos, assim, auxiliar na construção de novas abordagens para as 

questões em torno da LS e de seus usuários afim que a condição de falante de outra língua não 

se configure como uma variável determinante da posição desse sujeito dentro da estrutura 

social. 

As análises dos mecanismos oficiais de produção de agentes autorizados, nos apontou 

a urgência de uma desnaturalização das formas com que são produzidas e solidificadas as 

políticas e práticas discriminatórias, responsáveis pela manutenção do processo de exclusão 

dos sujeitos surdos. Estabelecer políticas específicas no que se refere à LS, como formação de 

professores para o ensino da língua e a produção de materiais que permitam o efetivo uso nos 

diferentes âmbitos, tem se apresentado como o primeiro caminho possível para que os 

usuários historicamente à margem do acesso aos direitos constitucionais tenham garantidos o 

exercício da cidadania, rompendo a relação de subordinação, discriminação e subalternidade 

tão brutais. 
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Ao lançar luz sobre os perfis estabelecidos na seleção de professores da disciplina de 

Libras das instituições federais de ensino superior situadas em Minas Gerais nosso trabalho se 

pautou nos dispositivos legais a fim de perceber os impactos desta seleção na produção de 

agentes autorizados em LS no país e concluímos que esses instrumentos promoveram poucas, 

ou quase nenhuma, transformação na distância entre usuários de LS e usuários de LP. 

A reflexão trouxe-nos à tona antigos e novos questionamentos acerca da profissão 

docente e pudemos perceber uma ausência de preocupação em se estabelecer mecanismos 

capazes de potencializar as chances de participação e, consequentemente de êxito destas 

participações, de indivíduos surdos nos certames. O descuido percebido no Decreto e 

ratificado pelas instituições de ensino em seus editais que não procuraram garantir as 

exigências mínimas para o exercício da docência, demonstram que estamos longe de 

efetivamente produzirmos políticas públicas, linguísticas e educacionais capazes de tornar 

efetivo a diminuição da distância entre surdos e ouvintes e garantir a efetiva prioridade dos 

usuários de LS como L1. 

Desta forma, apesar dos avanços advindos das primeiras políticas públicas de 

intervenção na LS é possível apontar o longo caminho a ser percorrido no tocante à inclusão 

real e concreta da pessoa surda vislumbrando o êxito do processo de escolarização e a 

inserção social, política e econômica dos usuários de uma língua em condição minoritária 

fortemente marcada pelo estigma da deficiência. 

Diante da análise dos editais pudemos perceber que a lógica por trás das seleções 

pautadas em pontuações por títulos e publicações, acaba excluindo, ou, em alguma medida, 

mantendo o privilégio, dos candidatos ouvintes que se encontram inscritos há mais tempo na 

dinâmica social padrão. Os saberes e valores considerados legítimos são, historicamente, mais 

acessíveis aos sujeitos ouvintes, tendo os indivíduos surdos entrado na disputa mais 

recentemente, de modo que a competição, se não garantidas e reconhecidas as devidas 

especificidades, se constitui em instrumento de legitimação da diferença e mantenedor da 

exclusão. 

Desse modo, esperamos que ao promover reflexões em torno da questão, a língua não 

se constitua mais como instrumento responsável por manter os sujeitos, usuários de uma 

língua minorizada ou variedade desprestigiada, na condição de subordinação e 

consequentemente, torne possível a promoção de reflexões teóricas além do estabelecimento 

de políticas públicas que reconheçam a diversidade linguística e hajam positivamente sobre 

ela, permitindo que os usuários desses línguas/variedades, estejam integrados à sociedade de 



163 

 

 

 

forma plena e que a integração não se dê apenas nos documentos oficiais. 

Ao lançarmos luz sobre o quadro atual dos sujeitos surdos após as primeiras políticas 

públicas em favor da LS e de seus usuários, pudemos observar os primeiros impactos 

promovidos pela aprovação da lei em 2002 no que se referia especificamente à formação de 

professores de Libras nas instituições federais de ensino superior e as transformações 

promovidas pela legislação na definição do perfil desses indivíduos, todavia os dados nos 

evidenciem que as transformações ainda precisam se universalizar.  

Percebemos que a questão nos exige uma revisão crítica e cuidadosa em busca de 

práticas rigorosamente orientadas por novos critérios. Não é tarefa simples uma vez que cada 

um precisa rever hábitos naturalizados, crenças cristalizadas, e abandonar velhas e 

consolidadas concepções que nos fazem olhar para o deficiente como se nele estivesse a 

origem de todas as dificuldades relacionadas à sua deficiência. Novos valores precisam ser 

construídos e assumidos, resultando especialmente em uma nova ordem de relações com os 

diferentes. 

Não se faz necessário que se promova apenas uma revisão do ponto de vista individual 

dos profissionais envolvidos com a educação. É preciso que esta revisão se dê particularmente 

no que diz respeito às políticas públicas. Testemunhamos debates e políticas educacionais que 

se pretendem inclusivas, mas que em sua essência reproduzem as condições de organização 

escolar, de provimento dos recursos para sua manutenção, que discute formação de 

professores, e relação com a família e com a comunidade, exatamente da mesma forma 

excludente e, assim mantém distante a possibilidade de concretização da inclusão desejada e 

tão necessária. 

O paradigma da segregação continua presente e se manifesta explicitamente nas 

múltiplas formas e situações diante da inexistência de condições para a inclusão, ou, o que é 

mais preocupante, da inexistência de avanços na concepção de quem são as pessoas/alunos 

com deficiência e a qual educação esses indivíduos têm direito, o que acaba garantindo a 

manutenção da distância entre os sujeitos.  

Assim, apesar das inúmeras e calorosas discussões, a construção de políticas 

inclusivas exige ainda muito a ser feito. É preciso o fortalecimento de pesquisas em diferentes 

campos do conhecimento, a produção de dados confiáveis e precisos, além da necessidade de 

abandonarmos definitivamente as discussões que se sustentam exclusivamente no senso 

comum.  Como participantes ativos das questões em torno da educação, e de maneira 

específica, aqueles envolvidos com as diferentes minorias, resta-nos a possibilidade da 
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reflexão e da decisão de como enfrentarmos de modo diferente essa realidade.  

Consideramos que este se apresenta como o lugar ideal em que se inscreve os 

movimentos de luta e resistência, de construção de possibilidades de mudança, ainda que 

mínimas e remotas, face à realidade que vivemos em nosso país. A mudança na concepção de 

deficiência implica um novo paradigma capaz de valorizar e respeitar efetivamente a 

diversidade. Discutir políticas e práticas da e sobre educação das minorias, nos faz questionar 

este urgente consenso que surge como uma nova maneira de pensar e perceber as diferenças. 

Assim, acreditamos que é necessário, em um processo permanente, ampliar não somente as 

discussões a cerca dessa temática, mas principalmente os olhares arrolados diante do conceito 

de deficiência, para que não retrocedamos nas fundamentações epistemológicas que já 

garantimos ao longo do processo de acúmulo histórico-político-filosófico.  

  



165 

 

 

 

9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ALBRES, Neiva de Aquino. Relações dialógicas entre professores surdos sobre o ensino de 

Libras. São Carlos: UFSCAR, 2014. 

ALVES, Dalton José. A filosofia no Ensino Médio: ambiguidades e contradições na LDB. 

Campinas/SP: Autores Associados, 2002.   

ARACIL, L.V. Sobre la situació minoritária, in: Dirlarealitat. Barcelona: Edicions Paisos 

Catalans, 1983, p.171-206. 

BAPTISTA, Claudio Roberto et al. Colóquio: Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva. Inclusão, Brasília, v. 18, n. 1, p. 18-32, jan./jun. 2008.        

BIANCHETTI, L. Aspectos históricos da educação especial. In: Revista Brasileira de 

Educação Especial. v. II . nº 3. Piracicaba: UNIMEP, 1995.  

BIANCHETTI, L. e FREIRE, I. M. Um olhar sobre a diferença: interação, trabalho e 

cidadania. Campinas, SP: Papirus, 1998. 

BOU RDIEU, Pierre.  A economia das trocas simbólicas. 3. ed . São Paulo: Perspectiva, 1992.  

BOU RDIEU, Pierre. A economia das trocas linguísticas. Trad. Paulo Montero. In: ORTIZ, R. 

Pierre Bourdieu. São Paulo: Ática, 1994. 

BUENO, José Geraldo Silveira. Crianças com necessidades educativas especiais, política 

educacional e a formação de professores: generalistas ou especialistas? 2001.  

CALVET, Louis-Jean. As políticas linguísticas. Trad. Isabel de Oliveira Duarte; Jonas Tenfen; 

Marcos Bagno. São Paulo, Parábola Editorial: IPOL.2007.  

CANGUILHEM, G. O Normal e o Patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2a. 

edição, 1982. 

CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Estudos Avançados, v.5, n.11, p. 173-191, 

1 abr. 1991. 

COOPER, Robert L. La planification linguística y el cambio social.Traduzido para o espanhol 

por José M. Perazzo. Cambridge University Press. 1997. 

DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico. Trad. de Carlos Alberto Ribeiro de 

Moura. São Paulo: Abril Cultural, 2a. edição, série “Os Pensadores”. Seleção de textos de 

José Arthur Gianotti. 1983. 

FELIPE, Tanya. A. Libras em contexto. 7ª. Ed. Brasília: 2007. 

FERREIRA BRITO, Lucinda. Por uma gramática línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro 1995 



166 

 

 

 

FERREIRA NETO, João Leite. Pesquisa e Metodologia em Michel Foucault. Psic.: Teor. e 

Pesq. [online]. 2015, vol.31, n.3, pp.411-420.  

FERNANDES, Edicléa Mascarenhas; ORRICO, Hélio Ferreira. Acessibilidade e inclusão 

social. Rio de Janeiro: Descubra, 2008. 

FERNANDES, Eulalia; RIOS, Katia R. Educação com Bilinguismo para Crianças Surdas. 

Intercâmbio, v. 7, p. 13-21, 1998. 

FERNANDES, Sueli. Conhecendo a surdez. In: BRASIL Saberes e práticas da inclusão. 

Dificuldades de comunicação e sinalização. Surdez. Educação Infantil. Brasília: MEC/SEESP, 

2003. 

FERNANDES, Sueli. É Possível Ser Surdo em Português? Língua de sinais e escrita: em 

busca de uma aproximação. In: SKLIAR, Carlos. Atualidades da Educação Bilíngue para 

Surdos. Porto Alegre: Mediação, 1999. v. 1. 

FERNANDES, Sueli; MOREIRA, Laura C. Desdobramentos Político-Pedagógicos do 

Bilinguismo para Surdos: reflexões e encaminhamentos. Revista Educação Especial, Santa 

Maria, v. 22, n. 34, p. 225-236, maio/ago. 2009. 

FEYERABEND, Paul. Contra o Método – São Paulo: Editora UNESP, 2007.  

FINAU, Rossana. Possíveis Encontros Entre Cultura Surda, Ensino e Linguística. In: 

QUADROS, Ronice M. (Org.). Estudos Surdos I. Petrópolis: Arara Azul, 2006. v. 1.    

FISCHER, Rosa M. B. Foucault e a análise do discurso em educação. Cadernos de Pesquisa 

(CEDES). [online]. 2001, vol. 114, p. 197-223.    

FONSECA, V. de. Educação Especial. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Editora Vozes, 1977. 

FOUCAULT, Michel. Os anormais: curso no college de France 1974-1975. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002. 

GLAT, Rosana. A Integração Social dos Portadores de Deficiências: Uma reflexão. Rio de 

Janeiro: Sette Letras, v.1, 1995. 

GARCIA, R. M. C. Política de educação especial na perspectiva inclusiva e formação docente 

no Brasil. Revista Brasileira de Educação v. 18 n. 52, UFSC, 2013.  

GNERRE, Maurizio. Linguagem, escrita e poder. 5ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins 

Fontes, 2009. 

GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara, 1988. 

GUESPIN, Louis; MARCELLESI, Jean-Baptiste. Pour la glottopolitique. In: Langages, 83, 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FERREIRA+NETO,+JOAO+LEITE


167 

 

 

 

1986, p. 5-34. 

JIMÉNEZ, R. B. (coord) Necessidades educativas especiais. Lisboa: Dinalivros, 1997.  

KARNOPP, L. B. Educação bilíngue para surdos: ao que estamos sinalizando? In: Débora 

Freitas; Sandra Cardozo. (Org.). (In) formando e (re) construindo redes de conhecimento. 1ed. 

Boa Vista, RR: UFRR, 2012, v. 1.     

KLEIN, Madalena; LUNARDI, Márcia Lise. Surdez: um território de fronteiras. EDT: 

Educação Temática Digital, Campinas, v. 7, n. 2, p. 14-23, jun. 2006. 

Kumada, Kate Mamhy Olivieira. Acesso do surdo a cursos superiores de formação de 

professores de Libras em instituições federais. Tese de doutorado. Educação Especial, FEUSP, 

2017. 

LAGARES, Xoan Carlos. Minorias linguísticas, políticas normativas e mercados: uma 

reflexão a partir do galego. IN: LAGARES, Xoan Carlos e BAGNO, Marcos (orgs). Políticas 

da norma e conflitos linguísticos. São Paulo: Editora Parábola, p.169-192. 2011. 

LAPLANE, Adriana Friszman; PRIETO, Rosângela Gavioli. Inclusão, diversidade e 

igualdade na CONAE 2010: perspectivas para o novo Plano Nacional de Educação. Educação 

& Sociedade, Campinas, v. 31, n. 112, p. 919-938, jul./set. 2010.          

LEMOS, Andréa Michiles; CHAVES, Ernando Pinheiro. Disciplina de Libras no ensino 

superior: da proposição à prática de ensino como segunda língua. XVIENDIPE–UNICAMP‐ 

Campinas–2012. 

LODI, Ana C. B. Ensino da Língua Portuguesa Como Segunda Língua Para Surdos. In: 

LACERDA, Cristina B. F. de; SANTOS, Lara Ferreira dos. Tenho um Aluno Surdo, e agora? 

Introdução à LIBRAS e educação de surdos. São Carlos: EduFSCar, 2013. 

LODI, Ana Claudia Balieiro. Plurilingüísmo e surdez: uma leitura bakhtiniana da história da 

educação dos surdos. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 409-424, set./dez. 2005.  

LOPES, Maura Corcini. Surdez & educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

MANJÓN, D. G; GIL, J.R.; GARRIDO, A. Adaptações curriculares. In: JIMÉNEZ, R. B. 

(coord) Necessidades educativas especiais. Lisboa: Dinalivros, 1997, p. 53 – 82.  

MARCHESI, A. e MARTÍN, E. Da terminologia do distúrbio às necessidades educacionais 

especiais. In: COLL, C., PALACIOS, J., MARCHESI, A. (org). Desenvolvimento psicológico 

e educação: necessidades educativas especiais e aprendizagem escolar. v. 3. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1995, p. 7 – 23.  

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2005. 



168 

 

 

 

MAZZOTA, M. J. S. Inclusão e integração ou chaves da vida humana. In: III Congresso 

ibero-americano de educação especial, Foz do Iguaçu, 4 a 7 de novembro de 1998. Anais. Foz 

do Iguaçu, 1998. v. 1. p. 48 - 53.  

MAZZOTTA, Marcos J. S. Educação Especial no Brasil: história e políticas públicas.  São 

Paulo: Cortez, 1996. 

MENDES, Enicéia Gonçalves. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. 

Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 11, n. 33, p. 387-405, set./dez. 2006.      

MEYER, Dagmar E. Estermann. Das (im) possibilidades de se ver como anjo. In: GOMES, 

Nilma Lino & GONÇALVES E SILVA, Petronilha B. (org.) Experiências Étnico-Culturais 

para a Formação de Professores. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.  

MILROY, James. Ideologias linguísticas e as consequências da padronização. IN: LAGARES, 

Xoan Carlos e BAGNO, Marcos (orgs). Políticas da norma e conflitos linguísticos. São Paulo: 

Editora Parábola, p.49-85. 2011. 

MACHADO, P. A Política Educacional de Integração/Inclusão: Um Olhar do Egresso Surdo. 

Editora UFSC, 2008.  

MIORANDO, Tania Micheline. Formação de profissionais – mais professores para a escola 

sonhada. In: (org.). QUADROS, Ronice Müller de. Estudos surdos I. Petrópolis: Arara Azul, 

2006. 

MOURA, M C.  O Surdo.  Caminhos para uma Nova Identidade. Revinter e FAPESP, 2000.   

MORIN, Edgar. Ciência com consciência. 15ª ed. RJ: Bertrand Brasil, 2013. 

NERES, C. C. Os portadores de necessidades especiais: aspectos históricos. In: Seminário 

nacional de estudos e pesquisas “História, sociedade e educação no Brasil”. Campinas, SP: 

HISTEDBR, 2002. Anais. Campinas, SP, 2001.  

OMOTE, S. A concepção de deficiência e a formação do profissional em educação especial. 

In: MARQUEZINE, M. C. et al. (org) Perspectivas multidisciplinares em educação especial 

II. Londrina: Ed. UEL, 2001, p. 45 – 52.  

PACHECO, Eliezer. Os Institutos Federais – Uma revolução na educação profissional e 

tecnológica. São Paulo: Moderna, 2011. 

PAGNEZ, Karina Soledad; SOFIATO, Cássia Geciauskas. O estado da arte de pesquisas sobre 

a educação de surdos no Brasil de 2007 a 2011. Educ. rev. [online]. 2014, n.52, pp.229-256. 

PÊGO, C. F.; LOPES, B. Reflexões acerca do curso de letras libras e suas contribuições para 

Educação a distância: política social e formação de professores. A construção de novas 

perspectivas na educação a distância. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PAGNEZ,+KARINA+SOLEDAD
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SOFIATO,+CASSIA+GECIAUSKAS


169 

 

 

 

SUPERIOR A DISTÂNCIA, 11, 2014, Florianópolis. Anais. Florianópolis: UNIREDE, 2014. 

p. 534-547. 

QUADROS, Ronice M. de. O “BI” em Bilinguismo na Educação de Surdos. In: 

FERNANDES, Eulalia (Org.). Surdez e Bilinguismo. 5. ed. Porto Alegre: Mediação, 2012. 

QUADROS, Ronice M. Educação de Surdos: a Aquisição da Linguagem. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1997.   

QUADROS, Ronice M.; KARNOPP, Lodenir B. Língua de Sinais Brasileira: Estudos 

linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

SKLIAR, C (Org.). Atualidade da Educação Bilíngue para Surdos (vol I). Mediação, 1999. 

RAJAGOPALAN, Kanavillil. Por uma linguística crítica: linguagem, identidade e a questão 

ética. São Paulo: Parábola Editorial, 2003. 

REVUZ, Christine. A língua estrangeira entre o desejo de um outro lugar e o risco do exílio. 

In: SIGNORINI, Inês (Org.). Língua (gem) e identidade: elementos para uma discussão no 

campo aplicado. Campinas: Mercado de Letras; São Paulo: FAPESP, 1998. p. 213-230. 

RIBEIRO DA SILVA, Elias. A pesquisa em Política Linguística: histórico, desenvolvimento e 

pressupostos epistemológicos. 2013, v.ol.52, n.2, p. 289-320. 

RODRIGUES, N. Organização neural da linguagem. Em Língua de sinais e educação do 

surdo. Eds. Moura, M. C.; LODI, a. C. e PEREIRA, M. C. Sociedade Brasileira de 

Neuropsicologia. São Paulo. 1993. 

ROSS, P. R. Educação inclusiva: da ideologia neoliberal às possibilidades e limites concretos. 

In: Ponto de Vista. v. 2, n. 2 (2000). Florianópolis: NUP/CED, 2000. p. 48 – 52.  

SÁ, Nídia Limeira de. Os Estudos Surdos. A educação de surdos: o caminho do bilinguismo. 

Niterói: EDUFF, 1999. 

SACRISTÁN, J. Gimeno; GÓMEZ, A. I. Pérez. Compreender e transformar o ensino. 4.ed. 

Porto Alegre: ArtMed, 1998.      

SACKS, Oliver. Vendo vozes. São Paulo: Cia das Letras, 1998. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 4ª edição. São Paulo: Cortez, 

2006. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro, 

Graal, 1989. 

SAVIANI, Dermeval. A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas. 5 ed. 

Campinas (SP): Autores Associados, 1999. (Coleção educação contemporânea). 

SAVIANI, Dermeval. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no 



170 

 

 

 

contexto brasileiro. Rev. Bras. Educ. [online]. 2009, vol.14, n.40, p.143-155. 

SILVA, Tomaz Tadeu. (org). O que é, afinal, estudos culturais? Belo Horizonte: Autêntica, 

1999. 

SILVA, Tomaz Tadeu (org.); HALL, Stuart; WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: 

a perspectiva dos Estudos Culturais. 5.ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 

SILVA, O M. da. A epopéia ignorada: a pessoa deficiente na história do mundo de ontem e 

hoje. São Paulo: Dedas, 1988.  

SILVEIRA BUENO, J. G. Educação Especial Brasileira: Integração / Segregação do Aluno 

Diferente. São Paulo: EDUC, 1983. 

SILVEIRA BUENO, J. G. Práticas institucionais e exclusão social da pessoa deficiente. In: 

CONSELHO DE PSICOLOGIA. Educação especial em debate. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 1997.  

SKLIAR, Carlos (org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação,  

SOBRAL, Adail. Insularidad, extraposición, alteridad e identidad: exploraciones 

especulativas. La Pagina, 88 (especial: La Fascinación Insular), ano XXII, n. 6, p. 95-109, 

2010.          

TANURI, Leonor Mª. História da formação de professores. In: Revista Brasileira de 

Educação: 500 anos de Educação. Editores Associados, nº 14, 2000, p. 61-88.  

TAVARES, I. M.; Carvalho, T. S. S. Inclusão escolar e a formação de professores para o 

ensino de Libras (Língua Brasileira de Sinais): do texto oficial ao contexto. 2010.  

TURECK, L. T. Z.; ROSSETTO, E. Refletindo sobre a educação especial. In: Seminário 

Nacional Estado e Políticas Sociais no Brasil, 2003, Cascavel Pr. Seminário Nacional Estado 

e Políticas Sociais no Brasil, 2003. 

VEIGA-NETO, A. Michel Foucault e os estudos culturais. In COSTA, M. V. (Org.). Estudos 

culturais em educação: mídia, arquitetura, brinquedo, biologia, literatura, cinema. Porto 

Alegre: Ed. UFRGS, 2000, p. 37-69. 

VELHO, Gilberto. Individualismo e cultura: Notas para uma Antropologia da Sociedade 

Contemporânea. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1981.  

WANDERLEY, Fabiana. "Normalidade e patologia em educação especial". Psicol. cienc. 

prof., Brasília, v. 19, n. 2, p. 2-9, 1999 

WILLIAMS, Raymond. Cultura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

WILLIAMS, Raymond. Cultura e materialismo. Tradução André Glaser. São Paulo: 

Ed.Unesp, 2011. 



171 

 

 

 

 

 

Documentos Analisados 

BRASIL. Declaração de Salamanca: sobre princípios, políticas e práticas na área das 

necessidades educativas especiais. Brasília: CORDE, 1994.  

BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. 

BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002.  

BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000.  

BRASIL. Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.  

BRASIL. Decreto nº 7.690, de 02 de março de 2012.  

BRASIL. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília: MEC, 

2001.  

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria Ministerial nº 555, de 05 de junho de 2007c.  

BRASIL. Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e programas. Brasília: 

MEC, 2007a.  

BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

Brasília: MEC/SEESP, 2008.  

BRASIL. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do 

Ministério da Educação (SECADI/MEC). Apresentação. s/d.  

BRASIL. Senado Federal. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1988. 

FENEIS. A educação que nós surdos queremos! Documento elaborado pela comunidade surda 

a partir do Pré-Congresso ao V Congresso Latino Americano de Educação Bilíngue para 

Surdos. Porto Alegre, 1999. 

FENEIS. Carta denúncia (Carta dos surdos falantes da língua brasileira de sinais ao Ministério 

Público Federal sobre a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva imposta à educação de surdos pela Secretaria de Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão do Ministério da Educação). Rio de Janeiro: FENEIS, 2011c.  

FENEIS. Nota de esclarecimento da FENEIS sobre a Educação Bilíngue para Surdos (em 

resposta à nota técnica N.5/2011/MEC/SECADI/GABI). 2011a.  

RELATÓRIO do Grupo de Trabalho designado pelas Portarias nº 1.060/2013 e nº 91/2013, 

que elaborou os Subsídios para a Política Linguística de Educação Bilíngue – Língua 

Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa a ser implementada no Brasil. 

UNESCO. Declaração Mundial sobre Educação para Todos: plano de ação para satisfazer as 



172 

 

 

 

necessidades básicas de aprendizagem, 1990.  

RELATORIO UNICEF sobre a situação mundial da Infância. 2013. 

RELATORIO MUNDIAL SOBRE DEFICIENCIA. Organização Mundial de Saúde, Banco 

Mundial. São Paulo: 2012. 

 


