
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

COC – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

 

                  

TERESA CRISTINA ROZA PEREIRA MONTEIRO 

 

 

 

A INCLUSÃO DOS ALUNOS SURDOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

 

CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 
2017 

 



TERESA CRISTINA ROZA PEREIRA MONTEIRO 

 

 

 

 

 

 

A INCLUSÃO DOS ALUNOS SURDOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

 

 

 

 

 

Trabalho Final de Curso de Licenciatura em 
Ciências Sociais, apresentado ao 
Departamento Ciências Sociais de Campos 
dos Goytacazes, do Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento Regional, da 
Universidade Federal Fluminense, como 
requisito para obtenção do Grau de Cientista 
Social. 

 
 

 

 

Orientadora: Prof.ª Ms. Ludmila Veiga Faria Franco 

Co-orientador: Prof. Dr. Rodrigo Monteiro 

 

 

 

CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 

2017 

 



TERESA CRISTINA ROZA PEREIRA MONTEIRO 

 

 

 

 

A INCLUSÃO DOS ALUNOS SURDOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

 

Trabalho Final de Curso de Licenciatura em 
Ciências Sociais, apresentado ao 
Departamento Ciências Sociais de Campos 
dos Goytacazes, do Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento Regional, da 
Universidade Federal Fluminense, como 
requisito para obtenção do Grau de Cientista 
Social. 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

____________________________________ 

Prof.ª Ms. Ludmila Veiga Faria Franco 

____________________________________ 

Prof. Dr. Rodrigo Monteiro 

____________________________________ 

Prof.ª Ms. Cristiaine Silva Ribeiro 

____________________________________ 

Prof.ª Drª. Andréa Lúcia da Silva de Paiva 

 

 

 

CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 
2017 

 



 



 

 

 

 

 

 

Referência para citação: 

 

Monteiro, Teresa Cristina Roza Pereira. A inclusão dos alunos 

surdos na educação básica das escolas municipais de Campos dos 

Goytacazes. Campos dos Goytacazes (RJ) : [s.n], 2017. 53 f. 

Trabalho Final de Curso (Licenciatura em Ciências Sociais) - 

Universidade Federal Fluminense, 2017. 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Bibliotecário Thulio Pereira Dias Gomes – CRB-7 6762 

 

  

M775 a Monteiro, Teresa Cristina Roza Pereira   

   

A inclusão dos alunos surdos na educação básica 

das escolas municipais de Campos dos Goytacazes / 

Teresa Cristina Roza Pereira Monteiro. -- Campos 

dos Goytacazes (RJ): [s.n], 2017. 

          

53 f.: il. col. 

Orientadora: Profa. Ms. Ludmila Veiga Faria 

Franco 

Co-orientador: Prof. Dr. Rodrigo Monteiro 

Trabalho Final de Curso (Licenciatura em 

Ciências Sociais) - Universidade Federal 

Fluminense, 2017. 

Referências. f. 47. 

             

  

  

 1. Inclusão escolar (Campos dos Goytacazes, RJ) 

2. Surdos (Campos dos Goytacazes, RJ) I. 

Franco, Ludmila Veiga Faria, orient. II. 

Monteiro, Rodrigo, co-orient. Título. 

                                                                                                                 

CDD 371.90460872                                                                                                      

   



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

"(...) Olhar a identidade surda dentro dos componentes que constituem as 
identidades essenciais com as quais se agenciam as dinâmicas de poder. É 

uma experiência na convivência do ser na diferença." (Perlin e Miranda). 
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RESUMO 

 

Este estudo apresenta a realidade da inclusão dos surdos na educação básica 

referentes às escolas municipais de Campos dos Goytacazes. Em primeiro 

momento, apresento a história da educação dos surdos com o objetivo de 

contextualizar o presente e atual situação dos surdos em nossa sociedade. Desta 

forma torna-se relevante a discussão sobre as terminologias: Deficiente Auditivo e 

Surdez. Por meio da análise das entrevistas realizadas com os alunos surdos e os 

profissionais que atuam no processo de ensino aprendizagem dos mesmos, 

pretendo através da pesquisa problematizar a utilização da Lei da Língua Brasileira 

de Sinais (Libras) relacionando com a realidade das escolas municipais de Campos 

dos Goytacazes.   

  

 

Palavras-chaves: Surdos, Libras, inclusão, educação básica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study presents the reality of the inclusion of the deaf in basic education referring 

to the municipal schools of Campos dos Goytacazes. First, I present the history of 

the education of the deaf in order to contextualize the present and present situation 

of the deaf in our society. In the way it becomes relevant the discussion about the 

terminology: Auditory Deafness and Deafness. Through the analysis of the interviews 

conducted with the deaf students and the professionals who work in the learning 

process of the same, I intend through the research to problematize the use of the 

Law of the Brazilian Sign Language (Libras) relating to the reality of the municipal 

schools of Campos of the Goytacazes. 

 

 

 

Keywords: Deafness, Pounds, inclusion, basic education. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo refere-se a um trabalho de Final de curso (TFC) em 

Licenciatura em Ciência Sociais sobre a Inclusão dos alunos Surdos na Educação 

Básica das escolas municipais de Campos dos Goytacazes do estado do Rio de 

Janeiro.  

Sou deficiente bilateral com surdez profunda no ouvido esquerdo e perda 

moderada no direito. Sou oralizada e uso à língua portuguesa só conheci a Libras 

(Língua Brasileira de Sinais) tardiamente, dessa forma, ao cursar a disciplina de 

Libras no curso de Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense (UFF) me 

interessei em pesquisar a inclusão dos surdos nas escolas municipais. 

A pesquisa foi feita nas instituições municipais de Campos dos Goytacazes 

situada no interior do Rio de Janeiro. Com o objetivo de conhecer a realidade dos 

surdos nos colégios municipais. Quanto à prática pedagógica utilizada no ensino dos 

alunos surdos na educação básica, metodologia de ensino (inclusiva ou bilíngue) 

assim como: quem são os profissionais que atuam no processo de ensino 

aprendizagem desses alunos (intérprete, professor de sala de recursos 

multifuncional, professor bilíngue, dentre outros).  

 

Figura 1: Localização da Cidade de campos dos Goytacazes/RJ 

 

Fonte: https://www.google.pt/search?q=mapa+do+municipio+de+campos+dos+goytacazes&source 

         

Conforme, o IBGE de 2016 a população do município de Campos dos 

Goytacazes, localizada no interior do estado do Rio de Janeiro, é de 487 mil 

habitantes, e com aproximadamente 4, 47%, isto é, 24 mil surdos, IBGE 2010.
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Para alcançar o objetivo proposto nesta pesquisa, foram necessários ao 

desenvolvimento dos objetivos específicos, logo, foram identificados quais das 240 

escolas municipais de Campos dos Goytacazes possuem surdos matriculados no 

ensino básico e fundamental; identificando os profissionais que estão envolvidos no 

processo de ensino dos alunos surdos e conhecendo a realidade nas escolas, assim 

como a prática pedagógica das mesmas.  

Eu primeiramente fui a Secretaria de Educação pedir autorização para realizar 

as entrevistas nas escolas, a secretária responsável pelo setor pedagógico me 

recebeu, informando que todas as instituições têm pelo menos um ou dois surdos. 

A Secretaria de Educação autorizou o trabalho em três escolas próximas 

para facilitar o acesso. Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas nas 

escolas, sendo a Escola Municipal Dr. Luiz Sobral, CIEP Custódio Siqueira e 

Escola Municipal Marlene Henrique Alves, localizadas no município de Campos 

dos Goytacazes/RJ. Nelas também foram feitos os registros através da 

observação do dia a dia das crianças surdas. 

A metodologia utilizada será de aspecto qualitativo foram através de 

entrevistas com perguntas abertas direcionadas aos diretores, professores 

envolvidos com o ensino aprendizagem dos alunos surdos, onde as respostas foram 

anotadas e também gravadas para análise.  

Segundo a autora Goldenberg (2005): 

Por meio, por exemplo, da observação participante, por um longo período 
de tempo, o pesquisador coleta os dados através da sua participação na 
vida cotidiana do grupo ou organização que estuda, observa as pessoas 
para ver como comportam, conversa para descobrir as interpretações que 
têm sobre as situações que observou, podendo comparar e interpretar as 
respostas dadas em diferentes situações. (p.47) 
 

A fim de conhecer a realidade de um público alvo, no caso em questão, os 

surdos matriculados na educação básica, usou-se o questionário como instrumento 

e a observação. 

O trabalho de campo durou todo o ano de 2017, mas foi a partir de agosto 

que a pesquisa decolou com autorização da secretária de educação para ir às 

escolas. Foi descoberto com as entrevistas que nem todos os atores sociais do 

âmbito escolar estão cientes da Lei de Libras nº 10.436/02, alguns professores 

tentam fazer o melhor, e às vezes são impossibilitados devido à falta de recursos 

materiais, incentivos ou longas jornadas de trabalho, resultados da pouca 

valorização do profissional da educação. 
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O objetivo é analisar no âmbito escolar se a instituição está informada, 

preparada e capacitada para atender os alunos surdos assim como acolher os 

alunos ouvintes. Ofertando a todos os alunos, sem quaisquer distinções, 

atendimento de qualidade como é determinado pela lei.  

Por ser deficiente auditiva me senti desafiada a investigar sobre os surdos 

porque na época que fui oralizada não existiam legislações referentes à língua de 

sinais, e hoje diante das políticas educacionais de educação inclusiva, pode-se 

analisar como está de fato acontecendo nas escolas municipais. 

Diante do exposto nos surge uma série de questionamento e dúvidas quanto 

à inclusão dos alunos surdos nas escolas municipais: as escolas têm seguido às 

políticas públicas de inclusão dos surdos e incluído o assunto em seus Projetos 

Políticos Pedagógicos? A instituição está preparada para receber os alunos surdos? 

E os professores foram ou estão sendo capacitados para esta situação?  

Na pesquisa, será apresentada no 1º capítulo sobre a história da educação do 

surdo, o INES e os movimentos sociais em seguida relato a diferença entre surdez e 

deficiência, abordando as suas termologias, conceitos, os aparelhos que detectam a 

surdez e as classificações. 

No decorre do 3º capítulo será esclarecido sobre o que é Libras, seus níveis 

linguísticos, o reconhecimento da Lei e Decreto de Libras, as doenças que provocam 

a surdez, a Língua de Sinais e suas especificidades. 

No capítulo 4º serão apresentadas quais são os profissionais envolvidos na 

educação dos surdos como: o professor de Libras Interprete, Instrutor de Libras e 

Professor Bilíngue. 

No 5º e último capítulo cito a diferença entre a Inclusão e Bilinguismo e da 

pesquisa de campo que foi feita nas 03 escolas e finalizarei com as minhas 

conclusões finais.  

Para presente pesquisa ser realizada, foi necessário o auxílio de livros, artigos, e 

outros materiais para entender o universo dos surdos, com sua cultura, identidade, 

especificidades e língua e a todo instante buscam defender o seu espaço para ser 

respeitado nesta sociedade majoritariamente ouvinte. 

 . Antes de continuarmos nossa pesquisa é de extrema importância esclarecer 

alguns termos e conceitos que dará entendimento ao autor na leitura. 
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Capítulo 1 

 

A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DO SURDO 

 

Com o intuito de contextualizar o presente e atual situação que os surdos 

encontram-se em nossa sociedade é de extrema importância, fazer um breve relato 

da sua história e trajetória educacional. Ao observarmos a história da educação dos 

surdos, podemos conhecer um pouco mais suas lutas, barreiras e também vitórias, 

esse conhecimento nos conduzirá a reflexões e questionamentos como, por 

exemplo: hoje, diante de uma política de inclusão das pessoas com deficiência, os 

surdos de fato são atendidos e beneficiados? Qual o papel e força da comunidade 

surda diante deste processo educacional e social? Tais questionamentos nos leva a 

percorrer com diferentes olhares os surdos e suas especificidades. A autora Strobel 

(2009), afirma que: 

O povo surdo já existia, voltando muito mais no tempo, centenas de 
gerações antes de vocês desenvolveram conhecimentos e realizarem 
transformações que produziram a comunidade surda. No entanto, tem muito 
mais que ainda precisa ser aprimorado e criado, e para essa tarefa é de 
importância fundamental o conhecimento do passado, o saber histórico. 
Esta conquista, a memória viva que define o nosso presente, fornecerá 
artefatos culturais que permitirão alterar para melhor o mundo do povo 
surdo. (STROBEL, 2009, p.3) 

 

A história da educação de surdos não há nenhum impedimento de ser 

analisada e compreendida, evoluindo constantemente apesar de vários impactos 

marcantes, momentos históricos caracterizados por mudanças, inquietação, crises e 

surgimento de oportunidades. É importante entender o contexto do passado para 

situação atual do surdo, que ajuda a compreender o presente. De acordo com 

Machado (2005), 

A história dos surdos, mesmo sem registros plenamente escritos, ainda é 
vista como dependente da atenção dos ouvintes. É preciso motivar 
pesquisas que desvelem o papel dos surdos na resistência ao colonialismo 
imposto pela sociedade ouvinte; utilizar-se dos fragmentos existentes e, a 
partir daí, tecer a história sob os prismas mais diversos superando versões 
já consolidadas, porém, escritas, na maioria das vezes, sob a perspectiva 
do discurso médico e linguístico da surdez. Sugere-se exercitar um olhar 
desconfiado sobre aquilo que é apresentado e refletir sobre as condições 
que possibilitaram o aparecimento dessas versões. (MACHADO, 2005, p. 2) 

 

Ao pesquisar e investigar a educação dos surdos nas escolas, procurando 

obter informações sobre suas práticas linguísticas, educacionais, sociais, políticas e 

culturais. Encontrando uma forma de conhecer os fatos históricos e os efeitos das 
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transformações que o surdo vive. São fundamentais os conceitos na teoria 

vigotskiana, segundo Meira (1998, p. 64) 

Ao evidenciar que o indivíduo interioriza determinadas formas de 
funcionamentos que estão dadas pela cultura, mas que, ao apropriar-se 
delas, transforma-as em instrumentos de pensamento e ação, Vygotsky 
estabeleceu as bases para uma nova compreensão da relação entre o 
sujeito psicológico e o contexto histórico, que resgata o sentido subjetivo e 
pessoal do homem, mas situando-o na trama complexa das relações 
sociais. (MEIRA, 1998, p.64) 

 

Os surdos ao longo dos anos são identificados como uma minoria linguística, 

uma vez que diante de uma sociedade ouvinte a esses são impostos o estigma de 

que são incapazes Um dos renomados e conhecidos filósofos da antiguidade, 

Sócrates já defendia a máxima de que se não fala, não pensa, (SILVA, 2009, p.3). 

Diante de toda essa imposição e padronização ouvinte, em 1980, aconteceu o 

Congresso de Milão, onde foi realizada uma votação para decidir se as escolas dos 

surdos deveriam ser fechadas ou não. O resultado dessa votação foi o fechamento 

das escolas dos surdos, com isso o ensino passaria a ser oralizado. Muitos 

professores surdos participaram desse Congresso, mas não foram ouvidos.  

Em 6 até 11 de setembro de 1880, houve um congresso internacional de 
educadores surdos em cidade de Milão na Itália. Neste congresso, foi feita 
uma votação proibindo oficialmente a língua dos sinais na educação de 
surdos. Este congresso foi organizado, patrocinado e conduzido por muitos 
especialistas ouvintistas, todos defensores do oralismo puro. Do total de 
164 delegados, 56 eram oralistas franceses e 66 eram oralistas italianos; 
assim, havia 74% de oralistas da França e da Itália. Alexander Grahan Bell 
teve grande influência neste congresso. Os únicos países contra a proibição 
eram os Estados Unidos e Grã- Bretanha havia professores surdos também, 
mas as suas “vozes” não foram ouvidas e excluídas de seus direitos de 
votarem. (STROBEL, 2009 p. 33) 
 

De acordo com Strobel (2009) com a proibição votada no congresso, os 

países adotaram rapidamente o método oral nas escolas para surdos, proibindo a 

língua de sinais, o número de surdos envolvidos diminuiu na educação.  

Em consequência disto, a qualidade da educação dos surdos diminuiu e as 
crianças surdas saíam das escolas com qualificações inferiores e 
habilidades sociais limitadas. Ali começou uma longa e sofrida batalha do 
povo surdo para defender o seu direito linguístico cultural, as associações 
dos surdos se uniram mais, os povos surdos que lutam para evitar a 
extinção das suas línguas de sinais. (STROBEL, 2009, p. 37) 

 

Diante desse fato, a estratégia para a inserção dos surdos na sociedade seria 

através do ensino da fala, nesta proposta os gestos e comunicações visuais seriam 

abolidos com o intuito de não tornar o surdo “preguiçoso”, castigos como mãos 

amarradas eram práticas comuns de quem utilizasse os gestos para se 

comunicarem. 
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Ainda que seja uma tradição mencionar seu caráter decisivo, o Congresso 
de Milão, de 1880 - onde os diretores das escolas para surdas mais 
renomadas da Europa propuseram acabar com o gestualismo e dar espaço 
à palavra pura e viva, à palavra falada- não foi à primeira oportunidade em 
que se decidiram políticas e práticas similares. [...] Apesar de algumas 
oposições, individuais e isoladas, o referido congresso constituiu não o 
começo do ouvintismo e do oralismo, mas sua legitimação oficial [...] o 
ouvintismo, ou o oralismo, não pode ser pensado somente como um 
conjunto de ideias e práticas simplesmente destinadas a fazer com que os 
surdos falem e sejam como os ouvintes. Convivem dentro dessas ideias 
outros pressupostos: os filosóficos - o oral como abstração, o gestual como 
sinônimo de obscuridade do pensamento; os religiosos - a importância da 
confissão oral, e os políticos - a necessidade da abolição dos dialetos, já 
dominantes no século XVIII e XIX (SKLIAR, 2010, p. 16-17). 

 

Na década de 60, nos deparamos com uma nova filosofia, conhecida como 

Comunicação Total que segundo Costa (1994, p.103): 

[...] utiliza a Língua de Sinais, o alfabeto digital, a amplificação sonora, a 
fonoarticulação, a leitura dos movimentos dos lábios, leitura e escrita, e 
utiliza todos estes aspectos ao mesmo tempo, ou seja, enfatizando para o 
ensino, o desenvolvimento da linguagem. Portanto a Comunicação Total é 
um procedimento baseado nos múltiplos aspectos das orientações 
manualista e oralista para o ensino da comunicação ao deficiente auditivo. 

 

Nesta metodologia, foi oportunizada aos surdos a possibilidade de contato 

com as línguas de sinais, mesmo que ainda usada como meio para se atingir o 

objetivo principal, a fala.  

Somente nos anos 90, que uma nova metodologia começou a ter força, a do 

Bilinguismo, “entre tantas definições, pode ser considerado: o uso que as pessoas 

fazem de diferentes línguas (duas ou mais) em diferentes contextos sociais.” 

(QUADROS, 2015, p.28). Percebemos com isso uma mudança no paradigma 

oralista em que se busca a fala como objetivo final e passa-se a reconhecer a língua 

de sinais como língua em todos os seus aspectos. 

Segundo Fernandes (2008, p.1) o bilinguismo pode ser interpretado: 

[...] a partir de grupos que utilizam uma língua diferente da majoritária, 
delimitados étnica ou geograficamente. Em nosso caso ter-se-ia como 
parâmetro a língua portuguesa. Jamais ocorre às pessoas a percepção dos 
surdos como minoria linguística, uma vez que não há um território 
geográfico em que os surdos e sua língua de sinais estejam delimitados. É 
a falta de audição e não a diferença linguística o critério para o 
reconhecimento social das pessoas surdas. 

 

Através desta metodologia, busca-se oferecer as duas línguas, o português e 

a Língua Brasileira de Sinais - Libras existe um reconhecimento de que as duas são 

importantes para o desenvolvimento da pessoa surda em seus variados aspectos: 

social, educacional, linguístico e outros. 
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No século XIX, o Brasil diante de motivadas ações da Europa e dos Estados 

Unidos da América do Norte, pode perceber iniciativas particulares e oficiais, e nos 

anos 1950 e 1960 do século XX, já podemos encontrar a “educação de deficientes”, 

“educação dos excepcionais” ou da “educação especial”. (MAZZOTA: 2011, p.27). 

Já no Brasil, somente em 1957, é fundada a primeira instituição oficial para 

atender os surdos, o chamado “Imperial Instituto dos Surdos-Mudos” o INES 

(Instituto Nacional de Educação de Surdos) é referência na área de surdez, 

localizada na cidade do Rio de Janeiro em Laranjeiras. Foi criado em meados do 

século XIX por iniciativa do surdo francês E. Huet promove cursos de Libras, 

conhecimentos científicos e tecnológicos na área do surdo, antes desse muitos dos 

alunos foram amparados por entidades particulares, públicas ou pelo próprio 

imperador. 

Além das associações de surdos, outra instituição que merece grande 
respeito e precisa ser lembrada é o Instituto Nacional de Educação dos 
Surdos (INES), sediada no Rio de Janeiro. Esta instituição, fundada em 
meados do século XIX, teve como nome representante o surdo francês E. 
Huet (INES, 2013). O INES foi um marco para educação de surdos no 
Brasil, onde nos anais da história registra-se que Huet, em junho de 1855, 
apresentou ao Imperador D. Pedro II um relatório com a intenção de fundar 
uma escola para surdos no Brasil. (JESUS, 2013, p.13). 

 

A instituição recebe alunos de todo o Brasil e do exterior, sendo uma 

referência para os assuntos de educação, profissionalização e socialização dos 

surdos, por ser a única instituição de educação de surdos em território brasileiro. O 

movimento dos surdos ganhou força, a partir das pesquisas realizadas na área da 

linguística que conferiu status da língua a comunidade gestual entre surdos. 

 

Para Klein (2005) nos anos 80, no Brasil, os surdos lideravam o movimento 

de oficialização da Língua Brasileira de Sinais – Libras. Um projeto de Lei da então 

senadora Benedita da Silva deu início a uma longa batalha de legalização e 

regulamentação da Libras, em 1993 no âmbito federal. Os movimentos sociais dos 

surdos começaram oficialmente na década de 90 por intermédio de uma reunião de 

investigação de aprendizado de Libras na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ).  

Os movimentos tem sua marca importante como o Dia dos Surdos que é 

celebrada no dia 26 de setembro, uma forma de não ser esquecido. Uma 

pesquisadora surda (Perlin, 1998: 71), explicita sua visão do movimento surdo: “Para 

o movimento surdo, contam às instâncias que afirmam a busca do direito do 
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indivíduo surdo ser diferente nas questões sociais, políticas e econômicas que 

envolvem o mundo do trabalho, da saúde, da educação, do bem estar social”. 

A luta dos surdos é pela mudança de paradigma entre os ouvintes, garantido 

a educação, saúde e estabilidade para poder ter autonomia nas decisões a seres 

tomadas por ser surdos para não ser visto como coitados.  

Segundo o autor Goffman (2004,  p.75-76): 

O indivíduo pode sentir quando confrontado com pessoas de seu tipo. 
Como sugere Wright: "...uma pessoa que deseje esconder sua incapacidade 
notará em outros traços reveladores de uma incapacidade. Além disso, é 
provável que ela se ressinta desses traços que revelam a incapacidade 
porque, querendo esconder a sua deficiência, quer também que as outras 
pessoas escondam as suas. Assim, o indivíduo que tem dificuldades de 
audição e luta para esconder esse defeito sente-se incomodado pela velha 
mulher que coloca as mãos em concha atrás da orelha. A ostentação da 
incapacidade é, para ele, uma ameaça porque leva à culpa por haver 
desdenhado a sua própria pertinência ao grupo, assim como à possibilidade 
de sua própria revelação.” 
 

Nos movimentos surdos, a comunidade surda entende que há uma 

possibilidade de caminhada política de resistência às práticas dos ouvintes até então 

hegemônicas nos espaços educacionais, sociais e culturais diferentes, um espaço 

de luta pelo reconhecimento da Língua de Sinais e das identidades surdas. (KLEIN, 

2010, p.1) 

Podemos observar que mesmo diante de toda opressão, segregação, 

imposição e ação ouvintista1, os surdos juntos, através de sua força persistiram 

lutando e formando comunidades, mostrando desta forma, resistência o que foi 

essencial nas conquistas alcançadas ao longo dos anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
O ouvintismo – as representações dos ouvintes sobre a surdez e sobre os surdos – e o oralismo – a 

forma institucionalizada do ouvintismo – continuam sendo, ainda hoje, discursos hegemônicos em 
diferentes partes do mundo. Trata-se de um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual 
o surdo está obrigado a olhar-se e a narrar-se como se fosse ouvinte. Além disso, é nesse olhar-se, e 
nesse narrar-se que acontecem as percepções do ser deficiente, do não ser ouvinte, percepções que 
legitimam as práticas terapêuticas habituais. (SKLIAR, 1998, p. 15)  
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1.1 – Surdez X Deficiência Auditiva 

 

Existem várias terminologias e conceitos que mostram a diferença entre 

“surdez” e “deficiente auditivo”. Ao longo da história da humanidade surda já foram 

considerados, inválido, incapacitado, surdo-mudo, mudinho, etc. Tais nomenclaturas 

foram substituídas pelo termo correto de SURDEZ, PESSOA SURDA ou 

DEFICIENTE AUDITIVO. 

É de extrema importância sabermos diferenciarmos, as pessoas surdas das 

deficientes auditivas. Porque o deficiente auditivo perde parte da audição e foi 

oralizada faz leitura labial e o surdo tem perda total a interação é visual manifesta 

sua cultura através da Libras. 

Conforme Copetti (2016) as pessoas surdas não são mudas, pois o aparelho 

fonador é preservado. A diferença é que elas usam outra linguagem no processo 

comunicativo, visual-espacial (LIBRAS). O termo Surdo tem sido utilizado quando a 

pessoa com surdez tem uma perda profunda detectada por exames como 

audiometria e Bera. Quando a perda é leve ou moderada ainda persiste o termo 

Deficiente Auditivo, já na Comunidade Surda, o Surdo é aquele que é usuário de 

Libras e é pertencente a tal.  

 Assim, devemos pautar nossa reflexão no respeito à diversidade. Quando 
se tem dúvidas quanto à correta terminologia, o ideal é usar o nome da 
pessoa para denominá-la. A partir dessa decisão, o déficit não será o 
elemento central, mas sim o ser humano e todo o seu potencial. Ao afirmar 
isso, podemos concluir que a individualidade de cada pessoa deve ser 
respeitada. Devemos evoluir aprender a aceitar e, principalmente, ter 
consciência de que cada pessoa é única e capaz de avançar dentro das 
suas limitações. (DOM VALENTE, 2016) 

 

Ao utilizarmos corretamente a terminologia, demonstramos respeito e 

conhecimento quanto às especificidades das pessoas. 
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1.2 – Tabela 1: ESCLARECENDO ALGUMAS TERMINOLOGIAS: 

 

Surdo-mudo 

Tal nomenclatura é utilizada corretamente para definir as 

pessoas que não falam e não ouvem. No caso dos surdos 

muitos possuem a estrutura vocal preservada e tem total 

condição de serem oralizados mesmo não ouvindo. 

Surdo ou Pessoa 

Surda 

Tal nomenclatura é utilizada para identificar aqueles que 

possuem perda total bilateral, segundo o Decreto Lei nº 

5626/05 em seu art. 2º, é considerada pessoa surda, aquela 

que interage e compreende o mundo através de suas 

experiências visuais, mostrando sua cultura através da 

Língua Brasileira de Sinais - Libras. 

Surdo-cego A terminologia é utilizada para identificar a pessoa que possui 

incapacidade visual e auditiva concomitantemente. 

Deficiente auditiva Já a deficiência auditiva pode ser classificada segundo o 

Decreto Lei nº 5.626/05 como perda bilateral, parcial ou total, 

de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida através de 

audiograma com frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 

3.000Hz. 

 

De acordo com Gesser (2009, p. 45): 

A maioria dos ouvintes desconhece a carga semântica que os termos mudo, 
surdo-mudo, e deficiente auditivo evocam. É facilmente observável que, 
para muitos ouvintes alheios à discussão sobre a surdez, o uso da palavra 
surdo pareça imprimir mais preconceito, enquanto o termo deficiente 
auditivo parece-lhes ser mais politicamente correto: Eu achava que 
“deficiente auditivo” era menos ofensivo ou pejorativo do que “surdo”... mas, 
na convivência com os próprios surdos, fui aprendendo que eles preferem 
mesmo é que os chamem de surdos e uns ficam até irritados quando são 
chamados de deficientes... (aluno ouvinte, 2004, p. 45) 
 

O termo Deficiente Auditivo não deve estar relacionado à incapacidade, mas a 

déficit, que não impede a pessoa viver em sua plenitude, definindo também aos que 

não são usuários e fazem a leitura labial. 

Segundo Novaes (2015, p. 37): 

Incapacidade também não é contrário de deficiência. Pode até ser, sob um 
recorte feito dentro de uma análise concreta, uma consequência de uma 
deficiência, entretanto não deve ser considerada de forma generalizada, 
pois a incapacidade de um sentido (visão, audição, por exemplo) não 
impede, necessariamente, a capacidade de utilização do outro. (p. 37)  
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A deficiência auditiva constitui-se na perda parcial ou total da técnica de 

distinguir sons, propiciado por anomalia (causa genética), traumatismo no ouvido ou 

na formação do aparelho auditivo. É apontado como surdo que tem completamente 

a perda auditiva, ou seja, não ouve nada. É visto parcialmente surdo todo àquele 

que a esfera de ouvir, mesmo que seja deficiente, é viável com ou sem prótese 

auditiva. Os tipos de deficiência auditiva situam-se a condutiva, mista, 

neurossensorial e central. 

São diversas as formas que causam a surdez, tais como: você para ser surdo 

não precisa ter caso na família, pode acontecer uma anomalia genética, sífilis, má-

formação de cabeça e pescoço, herpes simples, hiperbilirrrubínemia, nascimento 

com baixo peso e meningite. (INES, 2005, p. 12-27)  

O Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, Regulamenta as Leis 

nº 10.048 de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas 

que especifica, e nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências em seu artigo 

5º, inciso 1º, letra b com alterações, traz a seguinte: 

Figura 2: classificação dos graus de perdas auditivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.google.pt/search?q=tabelas+de+surdez&tbm=isch&tbs=rimg 

 

De acordo com Gesser (2009 p. 72-73): 

É facilmente demonstrável que a classificação dos tipos e graus de surdez 
pode nos cegar para o entendimento das relações que cada indivíduo 
estabelece com a língua de sinais, identidade e cultura. Um surdo profundo, 
por exemplo, pode não se identificar com a língua ou cultura dos surdos e 
optar exclusivamente pela oralização, da mesma forma que um surdo com 
surdez leve ou moderada pode demonstrar uma relação contrária: uma 
profunda identificação com os traços culturais dos surdos sinalizantes. É 
neste sentido que se pode dizer que nem todos os indivíduos com algum 

https://www.google.pt/search?q=tabelas+de+surdez&tbm=isch&tbs=rimg
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tipo de perda auditiva são necessariamente deficientes auditivos ou surdos 
– estamos falando, é claro, da carga ideológica que as nomeações 
carregam, e respeitando a filiação na qual cada um se inscreve sócio-
historicamente. (p. 72-73) 

 

Uma importante conquista para a sociedade é a obrigatoriedade e gratuidade 

do teste da orelhinha também conhecido como Triagem Auditiva Neonatal, aprovada 

em 2 de agosto de 2010, a Lei nº 12.303, garante esse direito a todos recém-

nascidos, e possibilita o quanto antes identificar a surdez pelo profissional da saúde 

e pela família para que desde cedo seja oportunizada a estimulação precoce e 

ofertada a Língua Brasileira de Sinais. 
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Capítulo 2 

  

O QUE É LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS? 

 

Quadros (2004), afirma que a Língua Brasileira de Sinais, não pode ser 

considerada mímicas e/ou gestos soltos utilizados pelos surdos para facilitar a 

comunicação. Mas que a Libras é uma língua como qualquer outra oral, porém com 

especificidades que a caracterizam como sendo de uma língua visual, logo 

apresenta com estruturas gramaticais próprias, “as Línguas de Sinais são 

compostas pelos níveis linguísticos: fonológico, morfológico, sintático e semântico. O 

que diferencia as línguas de sinais das demais línguas é a sua modalidade visual-

espacial.” Desta forma, percebe-se que a estrutura da língua de sinais obedece a 

uma regra gramatical própria distinta das línguas orais. 

Quadros (1997, p.47) define as línguas de sinais como: 

 (...) sistemas linguísticos que passaram de geração em geração de 
pessoas surdas. São línguas que não se derivaram das línguas orais, mas 
fluíram de uma necessidade natural de comunicação entre pessoas que não 
utilizam o canal auditivo-oral, mas o canal espaço-visual como modalidade 
linguística. 

 

De acordo com a Lei de Libras nº 10.436/02 e o Decreto de Libras nº 5626/04, 

os surdos possuem direitos garantidos, mas a realidade nos mostra outro lado. As 

pessoas surdas encontram a todo o momento imposição da sua oralidade quando 

não são ofertadas e nem estimulados a aprendizagem da Língua de Sinais, muitos 

são ainda os desafios às quais podemos citar: não valorização da língua, a falta de 

acesso e acessibilidade em Libras, o não preparo de profissionais capacitados e 

habilitados para o ensino e tradução da língua, pouca oferta de recursos didáticos 

acessíveis. Estas dificuldades encontram-se em diferentes espaços públicos e 

dentre estes, na educação. 

Podemos perceber que as línguas de sinais surgiram das comunidades 

surdas, do contato de pessoas surdas, logo apresentam total independência das 

línguas orais, apresentando com isso estrutura própria e característica de sua 

modalidade visual.  

Corroborando com a afirmação de que não seriam as línguas de sinais 

apenas códigos combinados e gestos sem qualquer regra ou estrutura própria Sack 

(1998) afirma que “as línguas de sinais são completas em si mesmas: possuem 
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sintaxe, gramática e semântica própria, têm, porém, um caráter diferente do de 

qualquer língua falada ou escrita”. Segundo o autor, “não é possível transliterar uma 

língua falada para língua de sinais palavra por palavras ou frase por frase", isto 

porque as “suas estruturas são essencialmente diferentes.” (Novaes, 2015, apud 

Sack, p. 50). 

Após vários estudos de linguistas e a comprovação de sua estrutura a Língua 

Brasileira de Sinais foi reconhecida oficialmente como língua, por meio da Lei 

Federal nº 10.436, de 24 de abril de 2002 em que apresenta no seu Art. 1º que “É 

reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de 

Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados.” A lei ainda afirma 

ser Libras, forma de expressão e comunicação, com sistema linguístico cuja sua 

modalidade é de natureza visual-motora, atestando assim sua estrutura gramatical e 

reiterando ser originária das comunidades dos surdos do Brasil. 

Em vista a regulamentar a Lei de Libras, promulgou-se em 2005 o Decreto Lei 

nº 5.626, a qual estabelece uma série de medidas necessárias para a 

implementação da Língua e difusão da mesma na sociedade, tal Decreto esclarece 

conceitos, terminologias e define quem seriam profissionais envolvidos com a 

temática e o público alvo da Lei.  
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2.1 – Desmistificando a Língua Brasileira de Sinais 

 

Mesmo após 15 anos de reconhecimento da Libras, muitas são as crenças a 

seu respeito, este fato simplesmente acontece por desconhecimento, e pouca 

divulgação que a mesma possui na sociedade. 

Gesser, (2009) apresenta uma série de imaginários que são desmistificados 

pela autora de forma clara e simples. Popularmente muitos acreditam que a Língua 

de Sinais se resumiria apenas ao alfabeto manual, tal afirmação não é correta, pois 

este é utilizado como recurso à língua que apresenta outros sinais, que seriam como 

palavras comparadas às línguas orais. 

O alfabeto manual é um recurso utilizado para nomes próprios ou mesmo 

quando algumas palavras ainda não possuem sinal. 

 

Exemplo do alfabeto manual, utilizado no Brasil: 

 

Figura 3: DATILOLOGIA 

 

Fonte: http://essaseoutras.xpg.uol.com.br/alfabeto-manual-de-libras-site-de-informacao-do-deficiente-auditivo/> 

 

 

 

 

http://essaseoutras.xpg.uol.com.br/alfabeto-manual-de-libras-site-de-informacao-do-deficiente-auditivo/
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Figura 4: Exemplo de alguns SINAIS na LIBRAS: 

 

Retirado do site: http://eugeniafernandespedagoga.blogspot.com.br/2013/02/meios-de-transporte-em-libras.html 

Outro mito referente às línguas de sinais seria de que esta é uma língua 

Universal, partindo do pressuposto de que cada país possuí a sua língua oral, com 

as línguas visuais não é diferente, Quadros (2008 p.47) afirma que: 

As línguas de sinais são naturais e desenvolve no meio em que vive a 
comunidade surda. As pessoas surdas de uma determinada região 
encontram-se e comunicam-se através de uma língua de sinais de forma 
análoga a qualquer outro grupo sociocultural que utiliza a língua falada. 
 

Com esta afirmação podemos perceber que no Brasil a língua falada é a 

Língua Brasileira de Sinais- Libras, já nos Estado Unidos é a American Sign 

Language- ASL, e em Portugal é a Língua Gestual Portuguesa. 

A língua de sinais tem as caraterísticas de qualquer língua humana natural, 

desta forma podemos desmistificar que seria ele um sistema em que a comunicação 

seria superficial, sendo inferior e restritiva, o que não é correto, ibid., p.47 “Assim 

como qualquer outra língua, é possível produzir expressões metafóricas (poesias, 

expressões idiomática) utilizando uma língua de sinais”. 

O surdo usa as mãos para se comunicar e isso não anula a existência de uma 

língua natural, complexa e original como a língua de sinais. 

De acordo com Brito (1997, p. 82): 

As línguas de sinais são línguas naturais, como as línguas orais. 
Apareceram espontaneamente da interação entre pessoas. As línguas de 
sinais são econômicas, lógicas e complexas, mas, não são universais e 
cada língua de sinais tem sua própria estrutura gramatical. Servem para 
atingir todos os objetivos de forma rápida e eficiente na exposição de 
desejos, necessidades, sentimentos desde a mais tenra idade. A estrutura 
dessa língua permite a expressão de qualquer conceito dependendo da 
necessidade comunicativa e expressiva do ser humano, possibilitando 
assim a estrutura do pensamento e da cognição, realizando a interação 
social entre indivíduos numa sociedade. Essa língua utiliza canal visual – 
espacial e não oral - auditivo, muitas vezes apresenta formas icônicas 
(tentam copiar o referente real em suas características visuais que não são 
universais e nem um retrato fiel da realidade).  

http://eugeniafernandespedagoga.blogspot.com.br/2013/02/meios-de-transporte-em-libras.html
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É de extrema importância a valorização e respeito à língua de sinais o 

conhecimento as suas especificidades demonstra também respeito à pessoa surda, 

Segundo Bernardinho (2000, pág. 19), “o indivíduo surdo possui certas 

características que fazem dele uma pessoa diferente, especial, que, embora viva no 

mesmo ambiente que os ouvintes, não parecem pertencer ao mesmo mundo 

desses”. Essa afirmação se deve as suas características visuais e a forma com que 

estes se interagem no mundo. 

A legislação da Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002 que reconhece a língua 

brasileira de sinais também assegura quem são os responsáveis em promover o seu 

uso e difusão através de seus artigos. 

Art. 2o Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas 
concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o 
uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de 
comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do 
Brasil. 
Art. 3o As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços 
públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento 
adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas 
legais em vigor. 
Art. 4o O sistema educacional federal e os sistemas educacionais 
estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos 
cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de 
Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira 
de Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente. 

 

Quanto menos informação maior são o preconceito e estigma quanto às 

potencialidades da língua e dos surdos, seja no meio educacional e familiar ainda 

são impostas inúmeras barreiras estas muitas vezes estão diretamente ligadas aos 

mitos. 

Na maioria das vezes não é aceita pelos seus familiares, professores, pelos 
psicólogos e outros profissionais que lidam com eles e, muitas vezes, nem 
por eles próprios. Essa língua é tida como uma vilã, que impede à 
aprendizagem da língua oral, cujo uso propicia aos surdos a oportunidade 
de se tornar “igual” aos ouvintes. (NOVAES, p. 53) 

 

Portanto, a língua de sinais é a primeira língua e formação da identidade do 

surdo. É a primeira interação da criança surda com outros surdos sinalizadores, 

oportuniza-las em seus mais diversos espaços na sociedade não é uma questão de 

escolha e sim de Direito. 
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2.2 – A educação de surdos e os profissionais envolvidos no processo de 

ensino aprendizagem 

 

Pensar em uma educação para surdos requer a oferta e o cumprimento de 

políticas linguísticas, respeitando as particularidades de sua cultura, identidade e 

língua do sujeito. Nesse sentido torna-se necessário que sejam ofertadas aos surdos 

assim como aos ouvintes a sua língua materna, segundo Fernandes, (2015:19) 

“propiciar a pessoa surda à exposição a uma língua o mais cedo possível, 

obedecendo às fases naturais de sua aquisição é fundamental ao seu 

desenvolvimento.”, e para que isto aconteça é necessário que haja contato entre 

estes sujeitos. Crianças surdas devem ter a oportunidade de interagirem com outros 

surdos e com a sua comunidade, pois é nela que se desenvolve a sua primeira 

língua, de forma natural. 

Desta forma, as escolas devem ofertar o acesso e difusão da língua de sinais 

dentro de seu ambiente educacional para que o sujeito surdo possa se desenvolver 

e se reconhecer como ator no seu processo identitário. 

O aprendizado do sujeito surdo requer o domínio de sua língua para que 

conceitos sejam formados e aprendidos, além disso, é necessário que os 

profissionais da educação sejam especializados e preparados para seu atendimento. 

Dentro do contexto de educação de surdos, podemos destacar inúmeros 

profissionais: Professor de Libras, Tradutor/Interprete de Libras educacional, 

Instrutor de Libras e Professor Bilíngue. 

Um dos protagonistas desse processo de ensino aprendizagem do sujeito 

surdo é o professor de Libras, a legislação 5626/05 através de seus artigos define 

o perfil desse profissional, que estará apto ao ensino da língua de sinais nas séries 

finais do ensino fundamental e médio, assim como no ensino superior, exigindo 

deste profissional habilitação em nível superior, graduação em licenciatura plena em 

Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda língua. 

Já na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental permitindo 

curso de Pedagogia ou curso normal superior, em que Libras e Língua Portuguesa 

escrita tenham constituído línguas de instrução, viabilizando a formação bilíngue, 

admitindo docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos anos iniciais 

do ensino fundamental, formação ofertada em nível médio na modalidade normal, 

em que viabilize a formação bilíngue deste profissional. 
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Outro profissional atuante na educação de surdos é o Tradutor/Interprete de 

Libras educacional, é o responsável pela mediação na comunicação, ele 

traduzi/interpreta duas línguas, no caso Libras x Português e vice versa. A atuação 

deste profissional se dá em diversos locais e ambientes educacionais, este viabiliza 

a inclusão e acessibilidade comunicacional dos surdos em seus mais diversos 

espaços. 

A figura de tradutor intérprete de Língua de Sinais é vista como “o profissional 

que domina a língua de sinais e a língua falada do país e que é qualificado para 

desempenhar a função de intérprete. No Brasil, o intérprete deve dominar a língua 

brasileira de sinais e língua portuguesa” (QUADROS 2004, p.27). Este profissional 

educacional deve atuar lado a lado com o professor regente, de modo a conhecer os 

conteúdos trabalhados e possibilitar qualidade em suas interpretações. 

O intérprete especialista para atuar na área da educação deverá ter um 
perfil para intermediar as relações entre os professores e os alunos, bem 
como, entre os colegas surdos e os colegas ouvintes. No entanto, as 
competências e responsabilidades destes profissionais não são tão fáceis 
de serem determinadas. Há vários problemas de ordem ética que acabam 
surgindo em função do tipo de intermediação que acaba acontecendo em 
sala de aula. Muitas vezes, o papel do intérprete em sala de aula acaba 
sendo confundido com o papel do professor. Os alunos dirigem questões 
diretamente ao intérprete, comentam e travam discussões em relação aos 
tópicos abordados com o intérprete e não com o professor. 0 próprio 
professor delega ao intérprete a responsabilidade de assumir o ensino dos 
conteúdos desenvolvidos em aula ao intérprete. Muitas vezes, o professor 
consulta o intérprete a respeito do desenvolvimento do aluno surdo, como 
sendo ele a pessoa mais indicada a dar um parecer a respeito. 0 intérprete, 
por sua vez, se assumir todos os papéis delegados por parte dos 
professores e alunos, acaba sendo sobrecarregado e, também, acaba por 
confundir o seu papel dentro do processo educacional, um papel que está 
sendo constituído. Vale ressaltar que se o intérprete está atuando na 
educação infantil ou fundamental, mais difícil torna-se a sua tarefa. As 
crianças mais novas têm mais dificuldades em entender que aquele que 
está passando a informação é apenas um intérprete, é apenas aquele que 
está intermediando a relação entre o professor e ela. (MEC, 2004:p.60) 

 

Este profissional atua como ponte na mediação entre alunos surdos, alunos 

ouvintes, professores e comunidade escolar, mas o mesmo deve procurar a todo o 

momento manter a autonomia do aluno e delimitar o seu papel quanto tradutor/ 

intérprete de Libras. 

O Decreto nº 5.626/05 trata sobre a formação do tradutor e intérprete de 

Libras/Língua Portuguesa, que poderá acontecer em cursos de profissionalização, 

de extensão universitária e/ou de formação continuada em instituições de ensino 

superior. Reafirma França e Bagarollo (2015, p. 77): 
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(...) a categoria dos tradutores intérpretes de língua de sinais 
(Libras/Português – TILS) merece destaque, pois ela foi responsável pela 
acessibilidade dos surdos nas escolas regulares (LACERDA, 2006). No 
entanto, suas atribuições só são definidas em 2005, por meio de decreto nº 
5.626, de 22 de dezembro. Nesse decreto, também há especificações sobre 
as exigências de sua formação para atuação em ambientes educacionais.  

 

A profissão de tradutor/intérprete de Libras somente foi reconhecida no ano 

de 2010 através da Lei nº 12.319 de 1º de setembro, onde estabelece critérios de 

sua formação, suas atribuições, e exercício de sua profissão.  

Outro profissional importante na educação dos surdos é o Instrutor de 

Libras, responsável pelo ensino e desenvolvimento da comunicação das crianças, 

ensinando Libras não só os professores, mas a todo o corpo escolar (do porteiro à 

Direção).  

O Decreto Lei 5626/05 em seu Art. 6º expõe critérios para formação deste 

profissional em seus incisos, sendo necessário à formação em cursos de educação 

profissional, ou continuada que sejam ofertadas pelas instituições de ensino superior 

ou mesmo em cursos de formação de instituições que sejam credenciadas pelas 

secretarias de educação, além de cursos promovidos por organizações da 

sociedade civil em que a comunidade surda seja representada com a convalidação 

por algumas das instituições mencionadas.  

Outro profissional é o Professor Bilíngue, este habilitado para o ensino do 

aluno nas duas modalidades de língua, seja ela em Libras ou em Português ao 

mesmo tempo, este profissional conhece com profundidade as duas línguas e, além 

disso, respeita. O profissional bilíngue conhece as diferenças de língua e sujeito e 

suas características de aprendizagem, desta forma consegue ofertar com maior 

qualidade os conteúdos ministrados. 

O artigo 22 do decreto 5.626/05, em seu parágrafo primeiro define o que 

entende por escolas bilíngues:  

§1º São denominadas escolas ou classes de educação bilíngues aquelas 
em que a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam 
línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo 
educativo.  
 

Conforme descrito com o Art. 1o este Decreto regulamenta a Lei no 10.436, de 
24 de abril de 2002 do capítulo IV: 

        Art. 22.  As instituições federais de ensino responsáveis pela educação 
básica devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência 
auditiva, por meio da organização de: 
        I - escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e 
ouvintes, com professores bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais 
do ensino fundamental; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10436.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10436.htm
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        II - escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, 
abertas a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino 
fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes das 
diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade linguística dos 
alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes de 
Libras - Língua Portuguesa. 

 

Os alunos surdos têm dificuldades em compreender os textos, enquanto a 

sua escrita repleta de construções singulares, atravessam as regras da Língua 

Portuguesa, levando a perda do sentido do texto, afetando todas as disciplinas 

escolares envolvendo a educação linguística do surdo. 
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2.3  Inclusão X Bilinguismo 

 

Ao longo dos anos os surdos foram postos as metodologias de ensino aos 

quais seu objetivo era a busca pela reabilitação e readaptação social, moldados no 

padrão majoritário da sociedade ouvinte.  

Atualmente podemos observar duas novas perspectivas quanto à educação 

de surdos, a inclusão e o bilinguismo, duas propostas distintas de trabalho, mas 

quando aplicadas corretamente, conforme previstas e garantidas por lei, buscam 

ultrapassar as barreiras do fracasso escolar vivenciados por essa comunidade 

minoritária de nosso país. 

Ao se pensar em uma escola inclusiva podemos concordar com Mantoan 

(2003), “na escola inclusiva o aluno é sujeito e foco principal de toda ação 

pedagógica dirigida pelo professor, que o auxilia educacionalmente em todas as 

suas necessidades.”, nesta modalidade de ensino, o aluno é o foco do processo de 

ensino aprendizagem, e para que isso ocorra são necessários trabalhos conjuntos 

com a família, comunidade escolar e sociedade. 

Porém, ao pensarmos em uma escola inclusiva para alunos surdos, 

precisamos pensar em eliminação de toda e qualquer barreira enfrentada por esse 

aluno, no ambiente educacional. A Lei Brasileira de Inclusão nº13.146/2015 em seu 

art. 3º define: 

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que 
limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a 
fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de 
movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à 
compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em: 
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, 
obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a 
expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por 
intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. 

 

O aluno com surdez, possuí apenas uma limitação que facilmente pode ser 

superada com a presença de profissionais que favoreçam a comunicação em sua 

língua, essa barreira comunicacional é o único impedimento do surdo na sociedade.  

Logo, as unidades de ensino que optam pela modalidade educacional 

inclusiva devem estar atentas a proporcionar a seu alunado a oferta de profissionais 

que conheçam a língua brasileira de sinais, assim como a presença do profissional 

tradutor intérprete de Libras e ofertar conforme a lei atendimento educacional 

especializado, conhecida como AEE. 
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“... a sala de recursos não é, apenas, um espaço de apoio, mas um espaço 
escolar que consolida o aprofundamento de conhecimentos que auxiliam no 
seu desenvolvimento e aprendizagem. Esse espaço escolar utiliza-se de 
recursos específicos e sistematicamente organizados para atender às 
necessidades indicadas pelo aluno surdo. Sua organização e 
gerenciamento não dependem apenas da figura do professor desse tipo de 
atendimento. As ações desse professor devem ser baseadas na articulação 
coletiva do trabalho pedagógico da escola em que o aluno frequenta a 
turma regular...”. (BRASIL, 2006, p. 13) 
 

A unidade de ensino precisa adaptar-se, para que a inclusão seja assegurada 

aos seus alunos surdos, apoiando para a realidade do aprendizado, respeitando e 

adequando-se às necessidades educacionais, independentemente de sua etnia, 

sexo, idade, condição social ou deficiência. (BRASIL, 2000). 

[...] chama-se escola inclusiva, ao contexto educacional que garante esse 
processo a cada um de seus alunos, reconhecendo a diversidade que 
constitui seu alunado, respeitando essa diversidade e respondendo a cada 
um, de acordo, com suas peculiaridades e necessidades. (BRASIL, 2000, 
p.42) 

 

Porém, o que presenciamos atualmente em nosso país não pode ser 

considerado como modelo inclusivo e sim exclusivo quanto aos alunos surdos, 

devido à falta de recursos materiais e humanos os alunos são “colocados” no 

ambiente educacional sem qualquer tipo de amparo ou acessibilidade. Quadros 

(2015:32) define que “A língua de sinais ao ser introduzido dentro dos espaços 

escolares, passa a ser coadjuvante no processo, enquanto o português mantem-se 

com o principal. As implicações disso no processo de ensinar-aprender caracterizam 

práticas de exclusão.” “Ou ainda quando o aluno surdo não consegue assimilar um 

currículo em português organizado de uma determinada forma, ele é visto como não 

capaz. Este ainda é o modelo de escola inclusiva de nosso país.” 

O desrespeito à língua, cultura e identidade é visível na educação inclusiva, 

uma vez que esta modalidade prioriza o português ante a língua materna do surdo, 

Brito afirma: 

A inclusão de uma pessoa, no sistema educacional regular, contrapõe-se a 
uma educação em que a língua materna desta pessoa seja outra que não 
aquela da maioria. No caso dos surdos [...], o problema é ainda mais 
acentuado, posto que, forçosamente e não apenas por respeito à sua língua 
e cultura, sua língua materna tem de ser uma língua de sinais, ao não ser 
respeitada como sua língua materna, acarreta uma privação total da 
aquisição de uma língua materna, o que consiste em um crime. [...] As 
línguas de sinais são únicas que podem constituir-se em línguas maternas 
dos surdos. (2003, pp.37-39) 
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O descaso de profissionais ou mesmo preconceitos quanto a uma língua 

visual levam inúmeros surdos ao fracasso escolar, impossibilitando-os de 

aprenderem e alcançarem seus objetivos. 

Por outro lado a proposta do bilinguismo busca ofertar aos alunos duas 

línguas em seu contexto escolar. Quadros (2008:32) defende que na escola bilíngue 

“os conteúdos devem ser trabalhados na língua nativa das crianças, ou seja, na 

LIBRAS. A língua portuguesa deverá ser ensinada em momentos específicos das 

aulas e os alunos deverão saber que estão trabalhando com o objetivo de 

desenvolver tal língua”. Ou seja, o respeito e equiparação às línguas orais e 

auditivas são percebidos nesta modalidade de ensino que vê o aluno surdo como 

seu objetivo principal no processo de ensino aprendizagem. 

Por ser a língua de sinais uma língua visuo-espacial em que se adquire 

naturalmente, a escola ao ofertar o bilinguismo ao aluno surdo demonstra: “(...) 

respeitar a pessoa surda e sua condição sociolinguística implica considerar seu 

desenvolvimento pleno como ser bicultural a fim de que possa dar-se em um 

progresso psicolinguístico normal.” (Skliar et al., 1995, p.16), ou seja, é reconhecer 

esses sujeitos como possuidores de língua, identidade e cultura. 

Mediante objetivos expostos é de fundamental importância que a educação 

invista em metodologias que alcancem as expectativas de seus alunos, 

incentivando a continuidade nos estudos para que tenham suas necessidades 

atendidas, permanecendo nas escolas, concluindo os estudos e chegando às 

universidades, escolas profissionalizantes, que contribuirão para sua inserção no 

mercado de trabalho e para uma vida mais autônoma e independente. 

Portanto, a Libras deve ser respeitada e valorizada como uma língua assim 

como a língua portuguesa, respeitar as diferenças dos alunos surdos, proporciona 

qualidade de vida e sociabilidade a qualidade de vida e sociabilidade.   

[...] a consciência do direito de construir uma identidade própria e de 
reconhecimento do outro se traduz no direito à igualdade e no respeito às 
diferenças, assegurando oportunidades diferenciadas (equidade), tantas 
quantas forem necessárias com vistas à busca da igualdade (BRASIL, 
2004, p.8). 
 

O papel da escola além de compreender a cultura surda e a Libras consiste 

em respeitar as especificidades semânticas da 1ª língua dos alunos com surdez; 

adaptar o currículo; alfabetizar as crianças surdas em Libras; contratar intérpretes de 

Libras; propiciar o bilinguismo dentre outros.  
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Capítulo 3 

 

Pesquisa de Campo 

 

Para começar o meu trabalho de campo foi necessário à ida à Secretária de 

Educação de Campos dos Goytacazes, fui recebida pela secretária que foi 

responsável por me fornecer às informações que eu precisava para saber se têm 

surdos estudando nas escolas municipais. Com as informações em mãos precisei 

fazer um ofício para o responsável do setor, me autorizando a realizar o meu 

trabalho de campo nas escolas. E com isso, foram fornecidos os dados da secretária 

de educação em relação aos surdos nas instituições. 

 

Figura 5: Quantitativo de surdos nas escolas municipais 

 

 

Fonte: imagem fornecida pela secretária de educação 
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3.1  Experiência na escola 1 

 

Ao chegar na E. M. Dr. Luiz Sobral, fui recebida pela supervisora que pensou 

que eu fosse mãe de aluno, depois me confundiu com a fiscal ou algo do tipo. 

Quando expliquei que eu era aluna da UFF e precisava fazer uma pesquisa, fui 

encaminhada para conversar com a vice-diretora. A mesma me autorizou a 

realização da minha pesquisa. 

 

1º tópico – conhecendo professora Amélia 

A primeira ser entrevistada foi à educadora Amélia, leciona a mais de 30 anos 

é formada no antigo normal, licenciada em história sabe um pouco de Libras porque 

faz um curso oferecido pela Secretaria de Educação e ensino aprendizagem aos 

alunos de Ensino Fundamental I (1ª à 4ª série). 

Ao ir até a professora para realizar a entrevista, me impressionou que essa foi 

realizada no pátio da escola, porque a professora estava com algumas crianças de 

castigo, pois estavam atrapalhando a aula de educação física do outro professor, ou 

seja, a pesquisa foi bem informal, em um ambiente não condizente com o esperado. 

Ao entrevistá-la, foi informado que é a primeira vez que ela leciona para a 

aluna surda e gosta do que faz por isso a mesma está fazendo curso de Libras para 

auxiliá-la, relatando as dificuldades que é lecionar para uma aluna surda, pois se 

encontra em uma escola cedida e não tem espaço para sala de recursos como 

apoio. Apesar das limitações e dificuldades de lecionar para uma aluna surda, a 

professora consegue interagir através de GESTOS e ESCRITA, aumentado a 

situação que é sujeitada a vivenciar, sem comunicação correta. 

As barreiras comunicacionais trazem grandes obstáculos aos surdos e 

deficientes auditivos dentro das salas de aula, mesmo com o direito garantido pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e pela Constituição Federal, 

de estar matriculado e gozar dos benefícios da escola como todos os alunos não 

deficientes, ou com outras deficiências, pois não permitem, que o professor, alunos 

e colegas de classe interajam de forma natural e simultânea no mesmo ambiente.  

Segundo Goffman (2004, p.66): 

“há muitos casos em que parece que o estigma de um indivíduo sempre 
será aparente, mas em que isso não ocorre; se fizermos um exame, 
descobriremos que, ocasionalmente, ele terá que optar por ocultar 
informações cruciais sobre sua pessoa."  
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Os obstáculos comunicacionais se referem à adequação de códigos e sinais 

às necessidades especiais, como a Língua Brasileira de Sinais para as pessoas 

surdas. “Independentemente do lócus das barreiras, elas devem ser identificadas 

para serem enfrentados, não como obstáculos intransponíveis e sim como desafios 

aos quais nos lançamentos com firmeza, com brandura e muita determinação”. 

(EDLER CARVALHO, 2006, p. 128) 

Amélia me convidou para conhecer a aluna Bianca face a face. Encontrei a 

aluna na sala de aula, no momento em que a encontrei, ela não estava interagindo 

com ninguém porque estava concentrada nos estudos. A professora me informou 

que a prova é diferenciada e aplicada em dias diferentes porque tem que gesticular 

com a aluna. Ela tem 10 anos de pele clara, está no 5º ano, não fala, mas entende o 

que falam, pois a mesma realiza leitura labial, segundo a professora ela escreve 

muito pouco e tem a escrita às vezes confusa e não sabe Libras. 

Apoiada nesta noção de multiculturalismo crítico é que vejo a possibilidade 
de afirmação da cultura dos Surdos, que deve ser vista não como uma 
diversidade a ser defendida e mantida fora do contexto social mais amplo, 
mas que deve ser entendida como existente e necessária de ser respeitada. 
A forma especial de o Surdo ver, perceber, estabelecer relações e valores 
deve ser usada na educação dos Surdos, integrada na sua educação em 
conjunto com os valores culturais da sociedade ouvinte, que em seu todo 
vão formar sua sociedade. (MOURA 1996, p. 116) 

 
2º tópico – conhecendo a professora Renata 

A professora Renata tem formação em pedagogia e pós em arte e cultura, 

não tem tempo de fazer curso de Libras, não sabe Libras, leciona para alunos do 

Ensino Fundamental I e II, pois trabalha pela manhã no município e a tarde na 

escola do Estado, mas tem experiência de trabalhar dois anos com surdos. 

Renata convidou-me para saber mais sobre Marina que tem 09 anos, negra, 

não fala, usa a expressão gestual, está no 4º ano, escreve bem, faz leitura labial, 

responde com clareza através de gesto, não sabe Libras. 

Quando Mc Laren aponta a raça, a classe e o gênero como determinações 
fundamentais para as representações, não está se referindo a uma "cultura 
ouvinte homogênea", mas, exatamente o contrário, aponta para a 
diversidade cultural numa "pseudocultura homogênea", determinada pelas 
diferenças de raça, classe e gênero. Para ele, o fato de nos referirmos a ela 
como uma cultura reflete a dominação de determinados grupos sobre outros 
(de uma classe sobre outra, do homem sobre a mulher, do branco sobre o 
negro etc.). (BUENO, 1998, p. 2) 

 
Ela disse: “o governo determina a inclusão destes alunos, mas não oferece o 

suporte necessário para que a inclusão ocorra de forma correta e fiscalizada”. A 
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professora Renata está se referindo a uma Lei de Libras que existe e não é 

cumprida. De acordo com Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/15 trouxe em seu Art. 

3º a definição de barreiras e na letra d, conceituou barreiras na comunicação e na 

informação.  

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que 
limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a 
fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de 
movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à 
compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em: 
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, 
obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a 
expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por 
intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. 
(BRASIL, 2015, p. 1) 
 

A professora consegue se expressa com a estudante surda através de 

MIMICAS e ESCRITA, esse fato ocorre pelas circunstâncias que é submetido o 

aluno que não tem a presença de um Tradutor/Interprete de Libras em sala de aula 

(apoio). Neste âmbito, Lacerda (2007, p. 187) pontua que: 

É o uso da palavra na relação dialógica, no discurso, que possibilita o 
desenvolvimento da função do pensamento. Por meio do uso da palavra, os 
sujeitos desenvolvem a possibilidade de superação dos aspectos relativos 
ao contexto temporal e espacial; desenvolvem a capacidade de abstração, 
de planejamento e antecipação de suas ações, e constroem sua 
individualidade. Assim, ao mesmo tempo em que a linguagem é um fator 
importante para o desenvolvimento mental da criança, exercendo uma 
função organizadora e planejadora de seu pensamento, ela tem também 
uma função social e comunicativa.    

 

3º Tópico – As observações das alunas surdas  

Ao conhecer a educanda Bianca percebi que ela é um pouco dispersa como 

se não estivesse em sala, apesar de sentar na carteira da frente (sala de aula) 

tentado prestar o máximo de atenção nas aulas. Os colegas ajudam quando 

necessário, interagem bem, porém ela falta muito. Não sabe Libras e não é 

oralizada. 

A educanda Marina é atenciosa, gosta de sentar na carteira da frente (sala de 

aula), aproveita para prestar o máximo de atenção nas aulas. Os colegas sentam 

juntos para auxiliá-la nas atividades realizadas na sala de aula. 

 

4º Tópico – A Estrutura Escolar 

A estrutura escolar é precária e cedida, não tem segurança, não tem 

ventilação adequada, as salas são pequenas e quentes para atender de 20 a 25 
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crianças não tem material para atender adequadamente às alunas surdas que 

precisam de atenção e paciência. 

Os materiais da sala de recursos estão se perdendo, não tem previsão de 

quando irão retornar à antiga escola que está em obra, com isso os professores se 

esforçam para atender as necessidades dos surdos.  

 

Tabela 2 – informações sobre alunos surdos: 

Alunos 

(as) 

Sexo Raça Sabe Libras Faz algum 

curso 

Série Idade 

Bianca Fem Branca Não Não 5º Ano 10 anos 

Mariana Fem Negra Não Não 4º Ano 09 anos 

Fonte: Elaboração própria  

 

Tabela 3 – informações sobre professores: 

Professores Formação Nº alunos 

surdos 

Sabe Libras Fez algum curso? 

Amélia Magistério e 

licenciatura em 

história 

01 Pouco Sim 

Renata Pedagogia e pós 

em arte e cultura 

01 Não Não 

Fonte: Elaboração própria               
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3. 2 – Experiência na escola 2 

 

No CIEP Custódio Siqueira, fui recebida pela vice-diretora e expliquei o 

objetivo da pesquisa, para pedir autorização para realização das entrevistas. Em 

seguida fui apresentada a professora da sala de recursos.  

 

1º tópico – conhecendo a professora Rosa 

Iniciando a minha entrevista com a professora Rosa, formada em Pedagogia 

é responsável pela sala de recursos 03 vezes por semana na parte da manhã, está 

aprendendo Libras, sabe poucos sinais, mas a tarde leciona para outros alunos. 

Ela gosta de trabalhar com alunos surdos, faz curso oferecido pela Secretária 

de Educação, lamenta a precariedade que atende na sala de recursos e que teve 

melhores recursos de materiais.  

A sala de recursos funciona na parte da manhã com agendamento por aluno 

uma vez por semana. A mesma atende dois alunos surdos. Os alunos têm 

dificuldades diferentes, por isso não é possível atendê-los ao mesmo tempo, o 

agendamento é feito em horários específicos com duração de uma hora. 

Segundo a professora: “a escola recebe verba do governo federal duas vezes 

por cada aluno surdo e não tem suporte direito para atendê-los com qualidade. A 

sala de recursos é bem vista pelos professores, pois oferece aos alunos surdos uma 

oportunidade de ensino-aprendizagem”.  

Para atender esses alunos tem que ter um laudo especificando a surdez do 

surdo, em relação ao professor trabalhar na sala de recursos tem que ter formação 

em Pedagogia, pós ou formação em educação especial. Segundo o capítulo 1, 

do Art. 1o Este Decreto regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, e o Art. 

18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000.  

        Art. 2
o
 Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa surda àquela 

que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio 
de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso 
da Língua Brasileira de Sinais - Libras. 
        Parágrafo único.  Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, 
parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 
(BRASIL, 2000, p. 2) 

 
2º tópico – conhecendo professora de matemática 

Ao conversar com a professora de matemática Ana do 2ª segmento sobre a 

minha pesquisa, a mesma autorizou a minha participação na sala de aula, para 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10436.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm#art18
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observar o aluno surdo. A professora é Graduada em matemática, leciona a mais de 

20 anos, gosta do universo surdo, sabe pouco de Libras. 

Ela gostaria de aprender Libras, mas não pode no momento, pois leciona em 

outras escolas. É a primeira vez que trabalha com os surdos, se comunica através 

de GESTOS e que requer muita atenção dela, porque são dois alunos na sala de 

aula.  

A professora relatou que Jéssica é esforçada, gosta de aprender e sempre 

interessada pelo conteúdo e o João não se interessa muito pelos estudos só quer 

saber de namorar. Todos os alunos ouvintes se interagem com eles e ajudam. 

  

3º Tópico – As observações dos alunos surdos  

A aluna Jéssica é rápida, só conversa em Libras, não faz leitura labial, não 

fala, escreve com dificuldade, mas se esforça para entender as matérias dadas, 

mais extrovertida, tem 15 anos é de pele clara está no 6º ano. A mãe de Jéssica 

sempre que pode acompanha a filha e entrou na justiça para requerer o direito de ter 

um interprete na sala de aula que foi negado pela justiça.  

O João tem mais dificuldade em Libras e se comunica através de GESTOS, 

tímido, envergonhado, tem dificuldade na escrita, não fala, não tem interesse nas 

disciplinas dadas, tem 16 anos, negro está no 6º ano. 

 

4º Tópico – A Estrutura Escolar 

A escola do Estado que funciona na parte da manhã cedeu o espaço para a 

escola municipal funcionar na parte da tarde. A sala de aula é grande, arejada, tem 

ar condicionado. A sala de recursos é pequena, mal tem material atendê-los, mas 

dependendo do aluno o tempo é crucial, isto é, na prática não acontece.  

A prática pedagógica deve ser adaptada para atender a necessidade da 

criança na sala regular como adaptação de conteúdo. Isso é o que deveria 

acontecer de acordo com a Lei de Libras no 10.436, de 24 de abril de 2002, capítulo 

IV: 

        IV - garantir o atendimento às necessidades educacionais especiais de 
alunos surdos, desde a educação infantil, nas salas de aula e, também, em 
salas de recursos, em turno contrário ao da escolarização; 
        V - apoiar, na comunidade escolar, o uso e a difusão de Libras entre 
professores, alunos, funcionários, direção da escola e familiares, inclusive 
por meio da oferta de cursos; 
        VI - adotar mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de 
segunda língua, na correção das provas escritas, valorizando o aspecto 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10436.htm
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semântico e reconhecendo a singularidade linguística manifestada no 
aspecto formal da Língua Portuguesa; 
        VII - desenvolver e adotar mecanismos alternativos para a avaliação de 
conhecimentos expressos em Libras, desde que devidamente registrados 
em vídeo ou em outros meios eletrônicos e tecnológicos; 
        VIII - disponibilizar equipamentos, acesso às novas tecnologias de 
informação e comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a 
educação de alunos surdos ou com deficiência auditiva. (BRASIL, 2002, p. 
4) 

 

A escola é do Estado que cedeu um espaço para Prefeitura de Campos que 

funciona em um Ciep ou Brizolão como é conhecido na região, por não ter lugar no 

bairro para funcionamento próprio. 

 

Tabela 4 – informações sobre alunos surdos: 

Alunos 

(as) 

Sexo Raça Sabe 

Libras 

Faz algum 

curso 

Série Idade 

Jéssica Fem Branca Sim Não 6º Ano 15 anos 

João Masc Negro Não Não 6º Ano 16 anos 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 5 – informações sobre professores: 

Professores Formação Nº alunos Sabe Libras Faz algum curso? 

Rosa Superior em 

Pedagogia 

02 Não Sim 

Ana Superior em 

Matemática 

02 Não Não 

Fonte: Elaboração própria  
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3.3 – Experiência na escola 3 

 

A Escola Municipal Marlene Henrique Alves, a diretora não se encontrava e 

fui atendida pela vice-diretora identificando-me, expliquei a minha pesquisa. A 

mesma não soube responder as perguntas básicas, justificando que a escola está 

na semana da criança, se poderia retorna depois para marcar as entrevistas. 

A vice-diretora me acompanhou em uma das entrevistas com as educadoras. 

A presença da vice-diretora foi muito pertinente durante a entrevista, como se ela 

tivesse controlando a minha fala e a fala da professora, interrompendo diversas 

vezes. Conforme Vera Candau (1997) apud Rosado e apud Taveira,  

 
Há tensões e conflitos no universo de pluralidades, globalização, 
multiculturalismo, questões de gênero e de raça com que a escola precisa 
dialogar e isso não se esgotam na imersão nos aspectos da cultura escolar. 
A problemática torna-se visível quando envolve processos de valores, ética 
e saberes que se multiplicam.  

 

1º tópico – conhecendo a professora Maria 

A professora Maria, formada em Ciências Sociais, tem experiência com 

surdos, mas está sem pessoal de apoio, possui 04 anos de experiência com sala de 

recursos, mas atua na sala como professora de educação básica do 1º seguimento, 

14 anos de profissão, me concedeu a entrevista na sala de aula junto com a vice-

diretora sempre com a intervenção da mesma com olhares. Ela relata que trabalhar 

com surdos é muito difícil porque ter uma sala de 20 a 25 alunos requer muita 

atenção, fazer adaptações como provas separadas para o aluno surdo.  

Esse relato reforça a necessita de um interprete (é aquele que traduz para a 

criança o que professor está ensinando e vice-versa) para auxilia-la nesse processo 

de aprendizado. 

A figura de tradutor intérprete de Língua de Sinais é vista como “o profissional 

que domina a língua de sinais e a língua falada do país e que é qualificado para 

desempenhar a função de intérprete. No Brasil, o intérprete deve dominar a língua 

brasileira de sinais e língua portuguesa” (QUADROS 2004, p.27). 

A mesma disse: “que não tem sala de recursos, que a prefeitura recebe um 

relatório informando que tem aluno especial na escola, e a verba é mantida pelo 

governo federal.” A prática pedagógica deve ser adaptada para atender a 

necessidade da criança na sala regular como adaptação de conteúdo.  



43 
 

Isso é o que deveria acontecer de acordo com a Lei de Libras n
o
 10.436, de 

24 de abril de 2002, capítulo IV: 
        IV - garantir o atendimento às necessidades educacionais especiais de 
alunos surdos, desde a educação infantil, nas salas de aula e, também, em 
salas de recursos, em turno contrário ao da escolarização; 
        V - apoiar, na comunidade escolar, o uso e a difusão de Libras entre 
professores, alunos, funcionários, direção da escola e familiares, inclusive 
por meio da oferta de cursos; 
        VI - adotar mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de 
segunda língua, na correção das provas escritas, valorizando o aspecto 
semântico e reconhecendo a singularidade linguística manifestada no 
aspecto formal da Língua Portuguesa; 
        VII - desenvolver e adotar mecanismos alternativos para a avaliação de 
conhecimentos expressos em Libras, desde que devidamente registrados 
em vídeo ou em outros meios eletrônicos e tecnológicos; 
        VIII - disponibilizar equipamentos, acesso às novas tecnologias de 
informação e comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a 
educação de alunos surdos ou com deficiência auditiva. (BRASIL, 2002, p. 
4) 
 

Apesar dos relatos da professora Maria citado acima, ela disse: “gosta desse 

universo surdo, pois eles têm uma força incondicional de vencer barreiras que é 

superada pelas dificuldades no mundo ouvinte.”. 

 

2º tópico – conhecendo a professora Helena 

A professora Helena, formada em normal superior, não tem experiência com 

surdos (educação básica do 1º seguimento), 20 anos que leciona, me concedeu a 

entrevista na sala de aula. Ela relata que trabalhar com surdos é uma experiência 

única, pois requer muita atenção, paciência e amor.  

 

3º Tópico – As observações dos alunos surdos  

O aluno Joaquim tem 13anos, negro, 4ª ano, faz leitura labial, tem dificuldade 

na escrita, não sabe Libras, tem boa interação com os colegas ouvinte, dificuldade 

com aprendizado. 

A aluna Ana não é oralizada, emite sons quando tenta se comunicar, faz 

leitura labial, sabe Libras, tem 17 anos está no 5º ano, negra, gosta de aprender e 

tem uma boa interação com os colegas ouvinte. 

 

4º Tópico – A Estrutura Escolar 

A estrutura da escola é boa, salas arejadas, muito amplas, ventiladores, foi 

reformada pouco tempo, tem refeitório o tempo de duração é de 04 horas diárias 

sem intervalos, porque não tem segurança necessária.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10436.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10436.htm
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Tabela 6 – informações sobre alunos surdos: 

Aluno (as) Sexo Raça Sabe 

Libras 

Faz algum 

curso 

Série Idade 

Joaquim Masc Negro Não Não 4º Ano 13 anos 

Ana Fem Negra Sim Não 5º Ano 17 anos 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 7 – informações sobre professores: 

Professores Formação Nº alunos Sabe Libras Faz algum curso? 

Maria Formação 

em Ciências 

Sociais 

01 Não Não 

Helena Formada em 

Pedagogia 

01 Não Não 

Fonte: Elaboração própria 
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Considerações Finais 

 

O presente estudo investigou o processo de inclusão que os alunos surdos 

estão sendo submetidos nas escolas básicas do município de Campos dos 

Goytacazes. Nesta, também foi observada a postura dos profissionais diante da 

situação que hoje se encontram os estudantes surdos. 

Deste modo, estabeleceu-se o objetivo da inclusão das escolas, que se estão 

preparadas para lidar com estes alunos surdos e suas especificidades como 

determina a Lei Brasileira de Inclusão das pessoas com Deficiência e respeitando os 

seus direitos, quanto à eliminação de barreiras comunicacionais.  

Pode-se observar com a pesquisa que os alunos encontram-se na verdade, 

inseridos na sala de aula e não incluídos de fato, uma vez que: não utilizam sua 

língua materna na comunicação, os conteúdos e processos de ensino aprendizagem 

ocorrem em Português, os profissionais de classe regular não dominam a língua de 

sinais, a escola não possuí o profissional tradutor/ intérprete de Libras para mediar à 

comunicação, os surdos não contam com instrutores de Libras e nem mesmo podem 

socializar-se com pares Surdos para desenvolvimento de sua língua. 

Ao longo da pesquisa, é notório que os atores sociais do âmbito escolar estão 

cientes da Lei de Libras, mas às vezes são impossibilitados em sala de aula a agir 

devidamente em favor dos alunos surdos e isso acontece devido à falta de recursos 

materiais, incentivos e longas jornadas de trabalhos que resulta na má valorização 

do profissional da educação. 

Nas escolas em que foram realizadas as pesquisas, pode-se perceber que só 

uma tem sala de recursos, e seu funcionamento ocorre de forma precária. As 

maiorias dos professores que hoje atuam com surdos em sua sala de aula, não 

foram e ainda não estão capacitados para a inclusão dos surdos, mesmo com mais 

de 15 anos de lei em vigência. Foi constatado por esses profissionais a necessidade 

de ajuda de um profissional especializado para atuarem juntos em sala de aula. 

A instituição tenta fazer o acompanhamento das famílias e da comunidade o 

qual surdo pertence, por esse motivo é relevante o seu desenvolvimento, seja 

intelectual ou coletivo. 

A falta de inclusão pode ser observada nas escolas quando nos deparamos 

com surdos sem língua, desanimados, isolados e sem estímulo. Percebe-se uma 

imposição por parte dos ouvintes quando não se oportuniza compartilhar a cultura 
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surda e ouvinte no mesmo espaço escolar, este fato é um retrato da sociedade, que 

oprime e despreza a presença de surdos nos mais diversos espaços sociais. Como 

podemos notar com a falta de sinalizadores para os surdos (em ônibus, 

restaurantes, centros comerciais, ruas), o jeito de falar em diálogos silenciosos 

rodeados de pré-julgamentos, discordância pela maioria dos ouvintes. 

Chego à conclusão que todos os atores envolvidos são vítimas do próprio 

sistema educacional que além de exigir, não tem condições especificas para que o 

trabalho com os surdos seja de fato realizado para que uma inclusão de fato 

aconteça. 

Sonhamos com uma escola bilíngue em que os surdos sejam protagonistas 

da sua própria história de construção identitária, mas enquanto isso não ocorre, 

apenas aguardamos que haja uma maior seriedade no processo de “inclusão” a qual 

hoje estão sendo submetidos.  
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às 15:05minhs  
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http://www.scielo.br/scielo 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32621998000300005 

http://www.unioeste.br/cursos/cascavel/pedagogia/eventos/2008/1/Artigo%2030.pdf 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/libras-mitos-e-

verdades/13580 

Revistas. uniube.br/index.php/anais/article/download/801/919. Brito (1997) dia 

30/05/17 às 10:13minhs 
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Anexo 1: 

As perguntas que foram feitas para diretora e professores 

Entrevistas /Escola (Diretor (a)) 

Quantos alunos surdos têm na escola? 

Qual a idade, sexo, cor? 

Em que séries estão os alunos surdos? 

Em que turnos estudam? 

Os alunos surdos são atendidos na sala de recursos? (Se sim procurar a sala, se 

não por quê?). 

São usuários de Libras? Se sim quantos, se não por quê? 

Os professores que trabalham com surdos sabem Libras? 

Tem outros profissionais envolvidos e quais são? 

E feita alguma inspeção escolar? 

 

Entrevista com o professor (a) sala de recursos 

Qual a sua formação? 

Sabe Libras? 

Como é a relação entre os surdos? 

Há quanto tempo atua e tem experiência na sala de recursos? 

Como a sala de recursos é vista na escola e pelo professor (a)? 

Como pensar na prática pedagógica que atende às necessidades educacionais em 

sala de aula? 

Relata uma experiência que chamou atenção com surdos? 

Todo o professor (a) pode trabalhar na sala de recursos ou e feita uma seleção?  

Recebe-se alguma capacitação ou treinamento?  
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Entrevista com professor (a) que trabalha ou que já trabalharam 

com surdos 

Qual sua formação acadêmica? 

Qual a série e a disciplina que leciona para os alunos surdos? 

Sabe Libras? (Sim, não, mais ou menos). 

Tem ou tinha algum profissional de apoio? 

Como é trabalhar com alunos surdos? 

Como que é a relação aluno ouvinte e surdo na sala de aula? 

Como que é ser professor ouvinte de aluno surdo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


