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RESUMO 

 

“Alfabetização entre gestos e silêncio audíveis: Uma breve análise da alfabetização para surdos 

em Angra dos Reis” é um Trabalho de Conclusão de Curso que tem por objetivo tentar 

compreender como os surdos que estudam na escola Municipal de Educação de Surdos (EMES) 

aprendem a ler e a escrever, não contando com a fonética, supostamente fundamental para a 

decodificação dos grafismos. Nesta pesquisa, busco resgatar um breve histórico sobre educação 

de surdos no decorrer dos anos no mundo, no Brasil e no Rio de Janeiro, e por fim, em Angra dos 

Reis. Reflito sobre o processo de aquisição da língua escrita - português, pelos surdos adultos, 

suas dificuldades, articulando e dialogando com estudiosos da aprendizagem e da alfabetização, 

criando uma ponte com minha experiência de aproximadamente dois anos em uma turma de 

Inclusão, numa escola de Educação profissional, atuando como intérprete de Libras. 

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização, surdez, linguagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Minha Família sempre nos apoiou a estudar. Minha mãe é formada em Matemática e 

leciona. Meu pai estudou até a antiga 4ª série, mas isso não o restringiu de nos incentivar.  

Optei por fazer formação de professores na 7ª Série. Quando finalmente ingressei no 

Ensino Médio e fui para o CEAV fazer o Normal, comecei a pegar o ônibus diariamente com um 

rapaz surdo que puxava o sino do ônibus em todos os pontos. O motorista brigava, xingava, se 

irritava, mas como ele era surdo, ficava rindo e fazia aquela típica expressão facial: “pode falar, 

gritar, xingar... eu não escuto mesmo!!”. Tinha dias que Vitor estava empolgado, porque além de 

se mostrar alheio aos comentários do motorista, ele ainda mexia a boca e tentava imitar o 

motorista. A viagem demorava muito mais, porém, foi tentando me comunicar com ele que 

comecei a me interessar pela Língua Brasileira dos Sinais. 

 Minha irmã gêmea desistiu do normal no 1º Ano. E eu, fiquei com medo de continuar 

sozinha, pois sempre estudamos juntas. A idéia de ir sozinha, passar o longe dela, fez com que eu 

desistisse também. Arrependi-me profundamente. Assim parei de pegar o ônibus e 

consequentemente minhas aulas de LIBRAS com Vitor, o rapaz surdo, acabaram. Terminei o 2º 

Grau numa outra escola, mais perto de casa, fiz formação geral. 

 No ano seguinte ao término do 2º Grau, decidi fazer um curso de LIBRAS na Associação 

de Pais e Amigos do Deficiente Auditiva – APADA. O curso durou três anos, a turma onde fui 

matriculada, começou o curso com 25 alunos, no final de 3 anos, eu era a única da minha turma a 

me formar. Todos desistiam no meio do caminho. Os professores surdos me perguntavam porquê 

estava estudando Libras, já que não tenho nenhum amigo ou parente surdo. Eu nunca soube 

responder essa pergunta. No inicio eu tinha muita dificuldade de decorar os sinais porquê não 

tinha com quem treinar em casa. Mas, de tanto treinar em frente ao espelho acabei decorando. 
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 Em 2009 passei no vestibular e comecei a fazer faculdade de Pedagogia na UFF. Todas as 

disciplinas aprendidas, eu tentava criar um diálogo com a educação de surdos. Em Filosofia era 

muito difícil. Eu ouvia as explicações da professora Silmara sobre o Mito da Caverna, de Platão e 

ficava imaginando como seria explicá-lo para um surdo, quais recursos utilizar. Quando voltava 

para casa, treinava com o espelho. Desde o 1º período eu já sabia que queria fazer meu trabalho 

de conclusão de curso nesta área. Só não sabia ainda qual seria meu recorte. 

 O curso de Libras acabou em 2001 e a partir daí eu treinava Libras em casa e quando 

tenha sorte de encontrar com algum surdo na rua, também tentava conversar com ele. Em 2012 

uma amiga da faculdade me falou que numa escola de educação profissional estavam precisando 

de intérprete de Libras. No mesmo dia entreguei meu currículo na instituição. Confesso ter ficado 

surpresa quando me chamaram para a entrevista e mais surpresa ainda ao saber que, depois de 

dois meses, fui escolhida entre as cinco concorrentes. Em uma semana depois comecei a 

trabalhar. Pela manha eram 3 alunos surdos e a tarde mais 3. A professora dava aula no curso de 

Auxiliar de Administração e eu ficava sentada num canto, interpretando a aula. Já na primeira 

semana comecei a perceber que todos os surdos tinham dificuldade com a leitura, escrita e 

principalmente, com a interpretação, tanto de texto quando interpretação do cotidiano. Fiquei 

assustada, varias perguntas ruminavam em minha mente: 

 Como eles aprendem português? 

 Eles sabem ler e escrever ou são copiadores? 

 Eles têm reflexão autônoma? 

 No que a audição influencia no universo do pensamento? 

 Eles entendem o conceito abstrato? 

 Eles interpretam frases? 

 Eles são analfabetos funcionais? 

Assim surgiu meu tema monográfico: como são alfabetizados os surdos das camadas 

populares em Angra dos Reis? 
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Por isso meu objetivo, com esse trabalho de conclusão de curso, é tentar compreender 

como os surdos das classes populares aprendem a ler e a escrever, não contando com a fonética, 

supostamente fundamental para a decodificação. Percebi que na sua grande maioria, os surdos 

estudaram na Escola Municipal da Educação de Surdos – EMES - por esse motivo, lançarei luz 

sobre os sujeitos educandos desta escola. Já que, o que se aprende na escola reflete-se em todos 

os âmbitos da vida. 

Para escrever esse trabalho, fiz uma coleta de dados específicos durante 4 anos, fiz 

entrevistas com surdos e profissionais da educação e dialoguei breve e superficialmente minhas 

experiências com teóricos estudiosos da alfabetização, como: Ferreiro e Teberosky, Cagliari, 

Vygotsky e Oliver Sacks. 

No primeiro capítulo, faço uma análise sobre a história da educação de surdos no mundo, 

no Brasil, no Rio de Janeiro e especificamente em Angra dos Reis. No segundo capítulo, 

relacionei a Linguagem com a comunicabilidade em Libras dialogando e expondo a ideia de 

alfabetização a partir dos pressupostos de Oliver Sacks e seu livro “Vendo Vozes – Uma viagem 

ao mundo dos surdos”, no terceiro e último capítulo, escrevo sobre meu cotidiano como 

profissional de Libras e o modelo do processo de alfabetização dos surdos segundo entrevista 

com uma profissional da Educação que trabalha com surdos. Reforço aqui, que esta é uma breve 

abordagem posto que, pretendo realizar estudos mais aprofundados em trabalhos posteriores.  

Como referenciais teóricos me fundamentaram: L. Cagliari e o Princípio Acrofônico; 

Ferreiro e Teberosky com a Psicogênese da Língua escrita; e o Projeto Político Pedagógico da 

EMES, cedido gentilmente pela diretora Cristina durante meu estágio em alfabetização infantil 

em 2011.  
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CAPITULO I 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE SURDOS 

 

Karin Strobel (2009) resume a história dos surdos em três importantes momentos. Ela diz 

que inicialmente teve uma “revelação cultural”, anos, onde os surdos estiveram no ápice, havia 

educação qualitativa para eles e que formaram-se entre outras profissões, escritores, professores, 

artistas surdos. A universidade modelo dessa época era a Gallaudet. Porém, logo após a ascensão 

veio a queda: o “isolamento cultural”, que ocorreu logo após o congresso de Milão em 1880. 

Nesse congresso, os surdos foram proibidos de usar a linguagem gestual. Houve forte resistência 

dos surdos à imposição oral. Então surgiu o “despertar cultural”, que se concretizou o 

renascimento da aceitação da língua de sinais e cultura surda, a partir dos anos 60.  

 

I. 1 - Qual história? Patológica ou Cultural? 

Antes de iniciar o relato da pesquisa feita sobre a história da Educação de surdos, é preciso 

lançar luz sobre dois importantes pontos de vista. O ponto de vista do ouvinte, relatante da 

história; e do surdo narrador de sua história. Uma vez que o não surdo relata a história 

enaltecendo o lado patológico da surdez. Agindo como se o ouvinte fosse Pedro Alvares Cabral e 

os surdos os índios. Em resumo, a história dos surdos contada pelos ouvintes é que os ouvintes 

“descobriram” os surdos. Depois eles foram isolados e impedidos de estudar, porque não falavam 

e nem ouviam. Então foram considerados incapazes de adquirir pensamento e linguagem. Nesse 

isolamento pretendeu-se adestrar, digo, ensinar os surdos a viverem em sociedade e de por fim, 

conseguirem ser como os ouvintes; quando a quantidade de surdos foi aumentando, não 

conseguiu-se mais isolá-los, então restou apenas dispersa-los, para que não criassem forças 

ficando juntos. Por outro lado, há a história narrada pelo povo surdo, e da língua de sinais (da 

ascensão à queda). O conceito patológico não deixa de existir, afinal continuam não ouvindo, mas 

o que é enaltecido para eles é a questão cultural, trazendo a identidade surda como múltiplas e 
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multifacetadas; a língua de sinais é a manifestação da diferença linguística – cultural relativa aos 

surdos. 

Durante muito tempo, os surdos foram considerados incapazes de aprender. As famílias os 

escondiam dentro de casa. Não frequentavam escolas, não recebiam herança, em algumas 

culturas eram lançados à morte. A justificativa para isso, muitas vezes, é a má interpretação da 

Bíblia Sagrada que diz: 

 

Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoninhado. (Mt c.9 - vs. 32) 

E, expelido o demônio, falou o mudo; e as multidões se admiravam, dizendo: 

Jamais se viu tal coisa em Israel! (Mt c.9 - vs. 33) 

Então, lhe trouxeram um endemoninhado, cego e mudo; e ele o curou, passando 

o mudo a falar e a ver. (Mt c.12; v.22)  

De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu 

que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar; e as multidões se admiravam. (Lc 

c.11; v.14) 

 

Logo, a sociedade acreditava que as pessoas que nasciam surdas estavam 

endemoninhadas. Por esse motivo, no final do século XV, por exemplo, ainda não havia escolas 

especializadas para surdos. Ouvintes tentavam ensinar os surdos a se comunicarem com os 

ouvintes, ou seja, tentava-se inserir o surdo na sociedade. Alguns homens se destacaram na 

época, tentando ensinar-lhes: Giralamo Cardamo (ele usava sinais e linguagem escrita); Pedro 

Ponce de Leon (treinamento da voz e leitura dos lábios além dos sinais); Professor Ovider 

Decroly; professor Alexandre Gran Bell e entre outros o jovem Abade Abbé Charles Michel de 

L’Eppé, que disse: 

 

Se não tivéssemos voz nem língua e ainda assim quiséssemos expressar coisas 

uns aos outros, não deveríamos, como aqueles que ora são mudos, esforçar-nos 
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para transmitir o que desejássemos dizer com as mãos, a cabeça e outras partes 

do corpo?  (SACKS, 1998, p.?????) 

 

Entre 1851 a 1990 a Universidade Gallaudet atendeu os surdos, utilizando a língua de 

sinais num trabalho precoce e indo até os cursos de PHD e Academia Superior de surdos. Laurent 

Clerc e L’Eppé, à Gallaudet University acreditava que não era necessário a inclusão, mas sim, 

bastava respeitar o direito dos surdos de usarem a linguagem de sinais. 

 O que mudou radicalmente depois do Congresso de Milão de 1880. Neste Congresso foi 

declarado que a educação oral era superior à de linguagem gestual, logo a linguagem se sinais foi 

proibida nas escolas de todos os países europeus e nos E.U.A. mudaram para o discurso sem 

língua gestual como método de educação para os surdos. O que provocou grande indignação dos 

surdos e em alguns ouvintes. Depois dessa queda os surdos criaram um movimento de 

reivindicação aos seus direitos.  

 No final do século XX a direção da Gallaudet, única faculdade para surdos do mundo foi 

assumida pelos surdos e estes passaram a divulgar a Filosofia da Comunicação Total que é o uso 

de sinais, oralidade, leitura oro-facial, gestos, linguagem escrita, desenho, ou seja, comunicação 

total. 

 

I.2 – No Brasil 

Em 1855 o Conde surdo, professor francês Eduard Hernest Huet, foi convidado à vir ao 

Brasil, a convite de D. Pedro II, com a pretensão de fundar a 1ª escola para meninos surdos do 

Brasil: Imperial Instituto de Surdos Mudos, que é hoje em dia o Instituto Nacional de Educação 

de Surdos – INES -  que atende adultos, jovens, crianças. Onde também são criados materiais 

didáticos distribuídos por todo o país e também onde é, no Rio de Janeiro, a sede da única 

faculdade que oferece o curso de Letras/Libras. Por ser o único Instituto voltado para esse 
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público, ele foi procurado por pessoas de todo o território brasileiro e também estrangeiro, 

tornando-se referência de socializaçâo, profissionalização e educação para surdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem do INES retirada do site Google 

 

Com grande influência francesa, os surdos criaram então, a língua Brasileira dos Sinais – 

LIBRAS -. Nota-se grande semelhança entre elas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem retirada do site Google – Língua de Sinais Francesa                               Imagem retirada do site Google – Língua  Brasileira de Sinais 
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Desde então, os surdos brasileiros se fortaleceram e desde então veem reivindicando por 

seus direitos. Em 2002, foi promulgada uma lei (10.436), que reconhecia a Língua Brasileira dos 

Sinais como meio de comunicação objetiva e de utilização das comunidades surdas no Brasil. 

 

I. 3 – Em Angra dos Reis 

Em 1989 os profissionais de educação da Associação Pestalozzi de Angra dos Reis 

constataram e comunicaram a Secretaria Municipal de Educação, que havia muitos surdos 

matriculados. Mediante comunicado a secretaria Maria Tereza de Britto convidou a professora 

Maria Geysa de Souza e Silva para selecionar e coordenar professoras para trabalharem com os 

surdos. 

Fátima Rosa foi a 1ª professora a ser convidada e logo foi participar de um curso no 

INES, onde comunicação total era o conceito da época e ela apoiava. O que ocorreu com tantos 

outros professores habilitados para trabalharem com surdos em Angra dos Reis. 

Em 1990, quando Fátima retornou à Angra dos Reis, foi aberta a 1ª turma, em uma sala de 

aula cedida no Colégio Estadual Doutor Artur Vargas – CEAV - . Essa turma foi formada com 

surdos vindos da Pestalozzi e da comunidade, com idades de 5 a 16 anos. Fátima disse que se 

começaria o trabalho agregando o universo surdo no local, germinando a semente, só depois, com 

um trabalho árduo, preciso e lento seria avaliado a seriação e métodos de alfabetização. 

Em 1991, os surdos começaram a desaparecer dos asilos criados para escondê-los do 

mundo, para aparecerem nas salas de aula, na sociedade. Enquanto Fátima trabalhava com os 

alunos, Elaine Jacques Sotero trabalhava com os pais dos alunos, possibilitando a estes 

comunicarem-se com seus filhos através da LIBRAS. 

No ano de 1992, no governo de Neirobis, foi construída a Escola Municipal Professor 

José Américo Lomeu Bastos, no Morro do Abel, em Angra dos Reis e em Agosto desse mesmo 

ano, duas salas de aula foram destinadas aos surdos. 
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A partir de 1994, diversos eventos foram criados, o que chamou a atenção da imprensa. 

Concomitantemente, o número de alunos surdos aumentava. Criando assim, a necessidade de 

mais profissionais. Várias assessorias foram dadas nesta época pelo serviço de Educação Especial 

e pelo INES, o que possibilitou a vinda de vários professores e monitores surdos, que ensinavam 

Libras. 

Porém, em 1998 houve estranhamento por parte dos profissionais de educação ao 

perceberem que ao invés de uma série ser concluída em 8 anos, era concluída em 16 anos, o 

dobro do tempo. Portanto, foi montada por uma equipe escolar, uma Proposta da Educação de 

Surdos baseada nos ciclos. “Esta proposta conseguiu uma verba com o projeto feito e enviado 

para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE -, em Brasília, este foi 

aprovado e conseguiram a ampliação das salas da escola do morro do Abel e a construção da 

cabine Audiométrica. O atendimento aos surdos continuou a ser em tempo integral” (CARDOSO, 

2004). Em 2000 deu-se continuidade a esse ciclo, reduzindo-o de três para dois dias da semana, 

até terminar o ciclo integral em 2001. Contudo, o ciclo integral não foi retirado do Regime 

Escolar, pois o mesmo foi adotado também nas escolas municipais. 

A Escola de Surdos foi cedida em uma casa alugada pela Prefeitura de Angra dos Reis, 

enquanto aguarda (até o momento presente) a construção do CEMANEE – Centro de Educação 

Municipal para Alunos Portadores de Necessidades Especiais. 

Em 2003 a Escola Municipal de Educação de Surdos foi criada, através do Decreto 

Municipal de 10 de Março de 2003, que veremos no capítulo 3. 
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CAPÍTULO II: 

 

BREVE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA COMO APORTE TEÓRICO DO TEMA. 

 

II.1 - Psicogênese da língua escrita, de Emília Ferreiro e Ana Teberosky 

 

As Teorias Sóciointeracionistas, nas quais se baseia Vigotski e Wallon, por exemplo, 

compreendem que o conhecimento dá-se pela troca do sujeito com o objeto. Logo, o 

conhecimento não está no sujeito (racionalismo) e nem no objeto (empirismo).  

O construtivismo é uma Teoria Psicológica da aprendizagem, que tem como objeto a 

psicogênese (origem) da inteligência. O Construtivismo, por sua vez, não é um método de ensino. 

Ele está voltado para a compreensão de como a criança aprende.  

A Profª Dagmar de Mello e Silva, docente da disciplina de Psicologia da Educação, no 

Instituto de Educação de Angra dos Reis, em uma das aulas por mim assistida, deixa clara a 

distinção entre SocioInteracionismo e Construtivismo: 

 

Na perspectiva sócio-histórica a aprendizagem não se traduz meramente na ação 

do sujeito sobre o objeto conforme aponta Piaget. Para Piaget a aquisição 

cognitiva consiste numa operação sobre o real com o fim de compreendê-lo. 

Algo que se dá a partir da ação do sujeito sobre o objeto de conhecimento, por 

processos de assimilação acomodação e adaptação com a finalidade de atingir a 

equilibração, ou seja, trata-se da incorporação de dados da realidade aos 

esquemas disponíveis do sujeito da aprendizagem. Já os autores 

sóciointeracionistas como Vygotsky, propõem que a aprendizagem se dá por 

trocas relacionais que se dão por processos de mediação e são fundamentais para 

a aquisição de conhecimento, nesse sentido a intervenção da cultura e 

consequentemente da linguagem assumem papel preponderante nessa 

perspectiva. Estas são questões de ordem epistemológica que fundamentam 
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diferentemente esses pensadores e, por conseguinte, suas abordagens teóricas em 

relação ao desenvolvimento humano
1 

Antes do Brasil se basear no Construtivismo, adaptando-o como método pedagógico de 

ensino/aprendizagem, o cotidiano alfabético era totalmente voltado para o método de 

memorização. A aprendizagem da língua era reduzida a um conjunto de sons representados por 

letras. Ou seja, era sistematização de um código fundido (C+A=CA) na relação entre fonemas 

(som) e grafemas (letras). É dentro deste cenário construtivista que Ferreiro e Teberosky surgem. 

Emília Ferreiro foi orientanda de Piaget (Biólogo, autor da Psicologia da Inteligência). Ela 

defende que não há prova de que o aluno não aprende porque é “preguiçoso”, todos aprendemos, 

não existe pessoa incapaz de aprender. Uma das questões que movem as pesquisas de Ferreiro 

relaciona-se com a ideia de Construção da inteligência segundo Piaget (Acomodação – 

Desequilíbrio - Assimilação). Nessa teoria, os seres humanos operam a partir de níveis/estruturas 

na construção do conhecimento. Em cada nível há assimilação/acomodação do alfabetizando. 

Logo, não é o professor que ensina e sim a criança que aprende. Assim a problemática central é: 

Como é que descubro o que sabem as crianças (no caso que me proponho, aqui, as crianças 

surdas)? Primeiro, no que tange a escrita dessas crianças – Seus desenhos – rabiscos; Segundo: a 

oralidade (que elas não têm?) – pergunta – conversa – leitura – Pensamento – Linguagem. 

O objetivo é “tentar uma explicação dos processos e das formas mediantes as quais a 

criança chega a aprender a ler e a escrever” (FERREIRO e TEBEROSKY, 1985, pág. 15). Ou 

seja, tentar mostrar um novo modo de perceber o fracasso escolar nos primeiros anos da 

alfabetização. Portanto, a grande contribuição da “Psicogênese da língua escrita” foi possibilitar a 

construção de uma didática específica para linguagem, introduzindo na escola, escritas usadas no 

mundo, no dia-a-dia, aproximando-se das práticas de ensino da língua das práticas de leitura e 

escritas reais, tendo como conceitos, lançar luz a um entendimento crescente dos processos de 

aprendizagem dos diversos conteúdos abordados, porém, não alterando o objeto a ser ensinado de 

acordo com a capacidade e desenvolvimento do aluno. 

                                                 
1
 Anotações realizadas em aula de Psicologia da Educação – primeiro período - colocar ano???? 
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Os métodos tradicionalistas que as autoras trazem são os analíticos; sintéticos (fonético, 

baseando-se nos fonemas e não nas letras e o oposto alfabético, fundamenta-se na letra e não nos 

fonemas). Elas abordam também a exploração crítica (base teórica) desenvolvida por PIAGET. 

Porém, elas não tomam a teoria piagetiana como verdade absoluta, antes, parte dela para provar a 

validade geral e desenvolve-la em contextos escolares inexplorados.  

 Para a Teoria da Psicogênese, toda criança passa por níveis estruturais da linguagem 

escrita até que, por fim, chega a se apropriar da complexidade do sistema alfabético, para isso ela 

cria conhecimentos acerca da leitura e da escrita utilizando diferentes hipóteses (espontâneas e 

provisórias) baseadas em conhecimento prévio. 

 Para Ferreiro e Teberosky, segundo a Psicogênese da Língua Escrita, os níveis da escrita 

são: 

 Escritas Pré-Silábicas: Criança aos 4 anos de idade, faz distinção entre desenhos, signos, 

letras, números e grafia diversas. 

 

 Escritas Silábicas: Crianças aos 5 anos de idade, percebe que cada letra do alfabeto tem 

um som que a representa, “juntando” os sons tem-se a sílaba (símbolo) que tem letras 

correspondentes. 

 

 Escritas Silábico-Alfabético: Por volta dos 6 anos a criança descobre que uma sílaba 

pode ser escrita com consoante e vogal, por isso acaba escrevendo as duas. Por certo 

tempo, ela combina na escrita o critério silábico com escritas alfabéticas. 

 

 Escritas Alfabéticas: Aos 7 anos a criança, nesse nível, escreve o que fala, assim muitos 

“erros construtivos” aparecem na escrita, posteriormente ao fazer uso da leitura e outras 

escritas, percebe que a forma escrita não é fiel a fala, aí aparecem novos problemas de 

escrita. Como por exemplo: soletração sem aglutinação; transcrição fonética: TUMATI – 

KAVALU = TOMATE – CAVALO; ausência de nasalização (troca de m por n ou til): 

COMSEGUIU – CÕSEGIU = CONSEGUIU; frases descontextualizadas. 
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Observamos que há uma sequência e se “pular” do pré-silábico, por exemplo, para o 

silábico alfabético entende-se que a criança ficará prejudicada 

 

II.2 - Alfabetizando sem o ba-bé-bi-bó-bu, de Luiz Carlos Cagliari 

Para Luiz Carlos Cagliari a alfabetização é prioridade na escola e o segredo para 

alfabetização é a leitura, com isso, aprende-se a lê o mundo. Porém a alfabetização é infelizmente 

discriminatória e por consequência, leva muitas das vezes a evasão escolar. É necessário peneirar 

a alfabetização, excluindo os excessos que atrapalham, como trabalhos cansativos tanto para o 

aluno quanto para o professor, tornando assim, o trabalho de alfabetização mais leve e prazeroso. 

“Aprende-se a ler e a escrever, lendo e escrevendo, e não pulando corda e fazendo festa.” 

(CAGLIARI, 2009, pág. 106), ambas têm seu valor, mas, é preciso separar as coisas. 

Todos já sabem falar (dotados de regionalidades), de 1 a 3 anos aprendemos isso. Ensinar 

a norma culta é preocupante para a escola, mas deve ser secundário, uma vez que qualquer pessoa 

pode aprender a ler e a escrever sem necessariamente mudar seu dialeto. Portanto, o fato de usar 

um dialeto não interfere no processo de alfabetização. Nós nos adaptamos socialmente aos 

contextos, como por exemplo, em casa, no trabalho, na vida acadêmica, entre amigos, na igreja... 

etc. 

Por uma série de razões ideológicas, políticas e acadêmicas, somadas com o 

tradicionalismo dos órgãos públicos da Educação e profissionais especializados que acham que 

dominam o assunto, ficou determinado que no Brasil, a alfabetização começaria aos 6 anos e se 

encerraria no Ensino Fundamental aos 14. Cagliari defende que seria melhor se a alfabetização 

começasse aos 5 e se estendesse até os 12 anos. Porque aos 14 anos, muitos já exercem papel 

fundamental em casa, têm que trabalhar para sustentar a família. Aos 5 anos, a criança já está 

inserida na sociedade, tem vivências, experiências, as quais contribuem para alfabetização, 

facilitando esse processo. Muitos intelectuais com títulos acadêmicos duvidam da capacidade de 

uma criança de 5 anos em ser alfabetizada, mas, isso é um grande equívoco. 
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“Mais importante do que a idade é a vontade do aluno de se alfabetizar.” (CAGLIARI, 

2009, pág. 109). Isso depende do modo de vida, há situações em que trabalhar é mais importante. 

Comumente achamos importante se alfabetizar, mas isso depende de cada pessoa. Por essas 

considerações é importante que o alfabetizador, no início do ano, converse com seus alunos e 

saiba suas expectativas com relação a alfabetização que terão pela frente. É preciso conversar 

com os educandos a significância de ler e escrever, pois muitos veem isso como obrigação na 

escola.  

O professor deve expor a mudança que a alfabetização faz na vida do sujeito. Portanto é 

imprescindível uma conversa inicial entre professores e alunos. Assim, o professor analisa-os, 

sabendo seus anseios. O que querem ler e escrever? O que querem fazer no inicio da 

alfabetização? E depois, quando já souberem ler e escrever fluentemente? O que pretendem fazer 

depois, quando saírem da escola já formados? Deste modo, o professor valoriza as exigências dos 

alunos. Deixando-os fazer coisas por iniciativa própria, assim o processo de alfabetização voa. O 

professor deve desenvolver nos alunos a importância do trabalho escolar. 

O educador deve usar suas experiências, baseado no conhecimento que possui, isso não 

significa que ele não está baseado em nenhum método, nem tão pouco que o ensino seguirá a 

deriva, isso por si só é um método. É fundamental a heterogeneidade existente entre educador e 

educando, pois respectivamente, esses têm seu jeito de ensinar e de aprender. Alguns órgãos 

públicos partem da premissa de que professores da mesma matéria devem seguir um padrão, pois 

se um aluno se mudar, por exemplo, como ele acompanhará se forem conteúdos diferentes? 

Porém, nós sempre precisamos n os adaptar as mudanças, a novos ambientes. A educação deve 

formar seres diferentes e não cópias. Por isso, o educador deve usar estratégias diferentes, ano 

pós ano, com seus alunos diferentes. 

É preciso ir direto ao ponto, eliminar os excessos, ser objetivo, priorizar a decifração da 

escrita e dedicar 1 hora por dia em exercícios específicos. Seguindo essas orientações, leva-se 

dois ou três meses. Posteriormente é preciso desenvolver essas habilidades. Pensar que o aluno 

leva 2 anos para se alfabetizar é falso. 
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É fundamental respeitar a autonomia do professor. Muitos querem dar palpites: governo, escola, 

sociedade, família. Porém, o professor deve assumir o comando de seu trabalho. “De um 

professor deve-se cobrar competência e responsabilidades e não métodos ou adesão aos 

modismos acadêmicos.” (CAGLIARI, 2009, pág. 113).  

O educador que é sério e competente não pode permitir remanejamento de seus alunos. 

Uma vez que os alunos criam amizades e é preciso respeitar. O remanejamento é discriminatório 

e pode prejudicar os alunos. Porém, muitos professores escondem suas incompetências 

escolhendo os melhores alunos e o trabalho duro fica para os poucos que são obrigados a aceitar 

qualquer coisa. 

As salas de alfabetização devem ser espaçosas e ter no máximo 20 alunos. Uma turma 

exageradamente cheia dificulta o trabalho. Mas, por questões de políticas  partidárias, muitos 

educadores aceitam classes superlotadas em nome de promessas eleitorais dos governantes, que 

prometem lugar para todas as crianças. Mas, cuidar das escolas, eles não querem. Assim, o ciclo 

característico do pais de desenvolve: funcionários mal pagos, clima de guerra entre professores e 

alunos. Para consertar a alfabetização é preciso ir além de cartilhas. O educador deve trilhar o 

caminho do trabalho sem esperar soluções prontas, assim também como o ensino deve ser 

desenvolvido pelo educador. 

 

Escrever nada mais é do que colocar no papel esses conhecimentos fornecidos 

pela leitura... O segredo da alfabetização, come se disse várias vezes, é a leitura, 

ou seja, a decifração da escrita (CAGLIARI, 2009, pág. 114) 

 

A reprodução de modelos faz com que o aluno apresente seríssimas dificuldades, já que 

nos 2 primeiros anos ele foi excelente, mas, a partir do 3º, onde começam as criações de textos, 

houve declínio, logo, o aluno se tornou um reprodutor. Ele não aprendeu de fato, ele fazia o que o 

professor mandava e quando este percebe, se desespera, desesperando todos em sua volta. Ele 

deveria ter tido a oportunidade de errar, de refletir sobre o sistema de escrita. Errando, o aluno 
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aprende a escrever e o professor deve perceber esse processo e abrir espaço para construção do 

conhecimento. Primeiro, o aluno aprende a escrever, só então depois é que é cobrado dele a 

correção ortográfica e grafia perfeita. 

A descoberta do mundo da escrita depende do contexto familiar. O desempenho de um 

aluno que vive numa casa onde há livros, revistas, jornais, onde vê pessoas lendo e escrevendo é 

diferente do aluno que  vive em uma casa onde não leem, não escrevem. Porém, no mundo, a 

escrita está em toda parte, seja escrita e/ou desenhos figurativos. E eles sabem identificar um e 

outro. Quando as dúvidas surgirem é importante usar o princípio acrofônico e “comportando-se 

na vida real como um professor alfabetizador” (CAGLIARI, 2009, pág. 119). 

As regras a seguir são o segredo da decifração da escrita, que é o segredo do processo de 

alfabetização. 

1. Conhecer a língua na qual foram escritas as palavras: Conhecendo a língua é o 

primeiro requisito para tentar ler. Por exemplo, se o aluno não conhece a língua chinesa 

desanima a usar conhecimentos para ler o texto. 

 

2. Conhecer o sistema de escrita: É preciso distinguir escrita de desenho. O primeiro 

representa o mundo, a linguagem oral e o segundo é apenas um desenho. 

 

3. Conhecer o alfabeto: É necessário contar um pouco da história do alfabeto para o aluno. 

Explicar que ele “é composto de letras, formando um conjunto, tendo cada letra um nome, 

que lhe foi dado para indicar um dos sons possíveis que a letra apresenta na língua, 

através do uso de um princípio acrofônico.” (pág. 123) 

 

4. Conhecer as letras: Saber os nomes das letras é essencial para se conversar a respeito 

delas. Elas são unidades do alfabeto que representam os sons que formam uma palavra. 

 

5. Conhecer a categorização gráfica das letras: As letras possuem muitas formas gráficas, 

mas, permanecem as mesmas porquê tem a mesma função no sistema de escrita., 
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6. Conhecer a categorização funcional das letras: A alfabetização depende do 

conhecimento da categorização gráfica e funcional fixadas pela história das letras. Por 

esse motivo “não se pode escrever qualquer letra em qualquer posição numa palavra.” 

(pág. 124) 

 

7. Conhecer a ortografia: Esta controla a categorização gráfica e funcional. Conhecer a 

ortografia permite-se a leitura. É mais fácil ler do que escrever. 

8. Conhecer o princípio acrofônico: este, é um conjunto de regras que se usa para 

identificar os valores sonoros das letras. Letra – som – nome, depois, somamos os sons e 

descobrimos a palavra. Faz-se os ajustes precisos sobre valores sonoros das letras, da 

ortografia e do dialeto. 

 

9. Conhecer os nomes das letras: Há variações regionais do alfabeto. 

 

10. Conhecer as relações entre letras e sons (princípios da leitura): Para saber o som da 

letra é preciso saber seu nome e saber também se dentro de uma regra especial o som 

básico é modificado. 

 

11. Conhecer as relações entre sons e letras (princípios de escrita). 

 

12. Conhecer a ordem das letras na escrita: A sequência das letras nas palavras segue uma 

regra. É preciso saber a direção que a escrita vai. Que está ligada ao próximo item. 

 

13. Conhecer a linearidade da fala e da escrita. 

 

14. Reconhecer uma palavra: conjunto de letras separadas por um espaço em branco. 

 

15. Nem tudo que se escrevem são letras: Há: letras, sinais de pontuação e acentos. É 

preciso cuidado, porque o fato de não conhecer essas marcas o leitor se confunde e acha 

que o acento é uma letra que não conhece o que bloqueia o processo de decifração.  

 

16. Nem tudo que aparece na fala tem representação gráfica na escrita: O aluno precisa 

ler com ritmo e entonação, explicando o que isso significa. Os elementos prosódicos não 
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têm representação na escrita, portanto, o leitor precisa ter conhecimento sobre a língua 

para então recuperar o grupo tonal formado pela soma de palavras. 

 

17. O alfabeto não é usado para fazer transcrições fonéticas: Há alunos que acabam 

pensando que o alfabeto serve para escrever os sons usando transcrições fonéticas, 

podendo causar dificuldades na escrita e no processo de aprendizagem da leitura. O 

educador deve apresentar as duas possibilidades de uso do alfabeto, assim os alunos se 

desenvolverão tranquilamente. 

 

A tarefa principal é ensinar a ler, usando conhecimentos técnicos sólidos e completos e 

também competência técnica. Saber o funcionamento da escrita e da decifração e como a escrita e 

a fala se relacionam. 

A autonomia só pode ser exercida quando o educador é competente e especialista na área 

que atua. Ele precisa absorver dos livros didáticos elementos úteis e descartar os que não cabem 

as suas práticas. Deve dar valor as suas experiências de vida e aproveita-las. Deve estudar livros 

teóricos de sua área e também sistema de escrita. Refletir sobre conhecimentos necessários; sobre 

suas próprias dificuldades buscando formas de supera-las. 

 

II.3 - Vendo Vozes, as contribuições de Oliver Sacks 

 

As contribuições de O. Sacks serão abordadas nesse trabalho acadêmico de forma breve e 

superficial, devido a falta de tempo hábil para mais profunda análise. Almejo refletir com mais 

profundidade sobre o mesmo, em trabalhos posteriores. 

Oliver Sacks é um neurocientista que se dedica a aquisição da linguagem para as pessoas 

surdas. Em seu livro “Vendo Vozes: Uma viagem ao mundo dos surdos” ele aborda essa 

temática: 
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A aquisição da linguagem deve ser introduzida tão cedo quanto possível ou seu 

desenvolvimento pode ser permanentemente retardado e prejudicado, com todos 

os problemas ligados à capacidade de “proposicionar” […] no caso dos 

profundamente surdos, isso só pode ser feito por meio da língua de sinais. 

Portanto, a surdez deve ser diagnosticada o mais cedo possível. As crianças 

surdas precisam ser postas em contato primeiramente com pessoas fluentes na 

língua de sinais, sejam seus pais, professores ou outros. Assim que a 

comunicação por sinais for aprendida, e ela pode ser fluente aos três anos de 

idade, tudo então pode decorrer: livre intercurso de pensamento, livre fluxo de 

informações, aprendizado da leitura, escrita... (SACKS, 1998. p?????) 
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CAPÍTULO III 
 

BREVE DIÁLOGO COM OS AUTORES NAS REFLEXÕES DO MEU COTIDIANO 

COMO INTÉRPRETE DE LIBRAS. 

 

Tentando colocar em diálogo Ferreiro, Cagliari e Sacks e concomitantemente analisando 

suas reflexões acerca da alfabetização, percebo que o processo de alfabetização dos ouvintes, 

segundo Cagliari, utiliza-se de instrumentos analíticos da alfabetização, baseados em dois 

métodos: Método 1 - voltado para o ensino e Método 2 -  voltado para a aprendizagem.  

Cagliari baseia-se no princípio acrofônico, ou seja, o som de cada letra é assimilado, ele 

junta e forma a palavra, ele decodifica. Logo, a grafia está atrelada a audição, como por exemplo, 

o uso do próprio nome para começar sua escrita e leitura. Sendo que, é importante relembrar que 

o surdo não usa nomes e sim sinais, para todas as coisas, inclusive seu nome.  

Cagliari (1998) deixa claro que esse método alfabético cabe aos ouvintes e não a surdos: 

“Num primeiro momento, essas palavras não tem significado para o ouvinte analfabeto ou 

significam apenas nome de letras” (pág. 18).  

Ferreiro e Teberosky não usam métodos, mas sim, instrumentos analíticos da 

alfabetização. Também percebo que a construção que Ferreiro traz, não é aplicável para os surdos 

(hipótese confirmada com entrevista com a professora de Português da EMES, esmiuçada no 

capítulo III). Por exemplo, os níveis da escrita da Psicogênese da língua escrita, estão atrelados 

ao som da letra e essa percepção não é possível para a criança surda.  

Partindo dessas premissas que tanto inquietavam minha prática cotidiana, surgiu meu 

objeto de pesquisa. Afinal, como os surdos gestuais se alfabetizam na Língua Portuguesa? O 

surdo decodifica com muita dificuldade, e nem sempre consegue decodificar, mas, o pouco que 

decodifica, não faz uso social. Por exemplo, em uma aula no curso de Administração, na qual 

atuei como intérprete por um ano, para surdos adultos (já “supostamente” alfabetizados), a 

professora colocou no quadro uma frase de superação, dizendo que é preciso afastar as “pedras” 
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do caminho. Perguntei a uma surda o que estava escrito, ela com dificuldade, leu cada palavra, 

uma ou outra precisou da minha ajuda, depois do lido, perguntei-a o que queria dizer a frase 

(interpretação do texto). Ela não soube responder. Ou seja, mesmo tendo conseguido ler com 

dificuldade cada palavra, não conseguiu transmitir, nem pra si mesma, o significado da frase. É 

importante lembrar que todos os seis surdos que trabalhei já tinham concluído ou estavam para 

concluir o Ensino Médio.  

Em outro momento, foi dada uma ficha na qual os alunos precisavam responder questões 

pessoais. Eu os deixei fazendo essa atividade sozinhos, para testar minha hipótese inicial, de que 

talvez eles fossem analfabetas funcionais. Nenhum surdo conseguiu preencher a ficha, não 

sabiam onde colocar o nome; idade; data de nascimento; escolaridade. Eles não conseguiram 

fazer absolutamente nada. (Essa ficha encontra-se no anexo0. 

Por causa dessas observações, me propus realizar essas reflexões, baseando-me nos 

autores e obras citadas e levantar uma questão que considero importantíssima, ou seja, apontar 

que precisamos nos aprofundar nos estudos relacionados à alfabetização dos surdos.  

É necessário que o surdo aprenda o português, mesmo sendo a LIBRAS, sua língua 

materna, pois a Lei nº 10.436, de 24/4/2002, dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) como meio de comunicação de pessoas surdas e/ou mudas (BRASIL, 2005). 

Especificamente no Art.4º - parágrafo Único: “A Língua Brasileira dos Sinais – LIBRAS, não 

poderá substituir a modalidade escrita da Língua Portuguesa”. Ou seja, ele deve ser conhecedor 

e fluente em ambas as linguas, mas, o português, como percebido pelo leitor, envolve uma 

complexidade de fatores para sua alfabetização, meios dos quais o surdo não tem acesso. 

Relacionando o livro do Cagliari com minha análise, pude perceber que para aprender a 

ler e a escrever, conta-se com a fonética, que é fundamental para decodificação dos grafismos. 

Porém, para os surdos, a tese de Cagliari se torna obsoleta. 

Segundo CAGLIARI (2009) e seu método de Princípio acrofônico, o aluno pode aprender 

do macro, isto é, de textos e ir esmiuçando até o micro, que seria a fonética de cada letra. Cada 

letra tem um som próprio, quando a criança percebe esses sons e associa com os “símbolos” 
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correspondentes, junto e forma palavras, ela entende esse “jogo” da alfabetização. E passa a 

decodificar. Logo, pode-se dizer que segundo Cagliari, a grafia está atrelada a audição. O ouvinte 

costuma usar letras do próprio nome para começar sua escrita e leitura. Com surdo é diferente. A 

alfabetização vai além da fonética, já que não escutam. Surdo não usa nomes, mas sim SINAIS, 

para todas as coisas, até para si mesmos, cada pessoa tem um sinal próprio. Ou seja, escrita, não 

faz parte de seu cotidiano. Essa é a 1ª problemática da alfabetização. 

A constatação feita é que na linguagem visual\gestual o surdo comunica-se muito bem, 

porém, quando se trata de escrever em Português aquilo que se comunica em Libras começam os 

problemas. A Libras e o Português têm estruturas gramaticais específicas e bem diferentes. Como 

ensinar a uma pessoa que nunca ouviu a usar verbos, pronomes, artigos, substantivos, adjetivos, 

em sua forma escrita? Como se alfabetiza um surdo desenvolvendo nele a capacidade de 

interpretação de leitura?  

Ferreiro (1972) afirma que a criança atribui valor sonoro às letras, diz também que a 

criança tenta fonetizar a escrita. Observando essas considerações de Ferreiro e as de Cagliari, 

mais uma vez afirmo que elas não podem ser atribuídas a educação de surdos. Uma vez que 

percebem a dinâmica de ler e escrever, associado a fonetização, grafemas, audição e o surdo não 

está para isso. A alfabetização dos surdos está para além dos sons. Outra questão fundamental é 

que muitos professores que atuam como educadores de surdos não conhecem a história da 

educação e a cultura surda, a Libras, e a forma como os surdos aprendem a escrita da língua oral 

e também o fato de que esses conhecimentos poderiam facilitar a organização de suas estratégias 

de ensino.  

Para toda criança, seja ela ouvinte ou surda, o pleno desenvolvimento das suas 

capacidades linguísticas, emocionais e sociais é uma condição imprescindível para o seu 

desenvolvimento como pessoa. Sem a linguagem as nossas potencialidades como ser humano 

ficam seriamente prejudicadas e limitadas. 

 Para os surdos oralizados (os quais tem acompanhamento de um médico fonoaudiólogo) o 

processo de aprendizagem envolve leitura labial, uso de ferramentas didáticas e tecnologias que 
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se proponham a facilitar a aprendizagem. O mesmo não acontece com surdos cuja língua 

utilizada é a gestual. Pois para estes, é necessário que aprendam uma nova língua. Assim, os 

desafios não tardam a surgir. Como por exemplo: 

 Como se alfabetiza um surdo gestual na LP (Língua Portuguesa)? 

 Quais recursos didáticos e tecnológicos utilizar e como utilizar? 

 Qual formação específica e continuada o educador de surdos deve ter? 

O alvo de toda escola é o aprendizado do educando. Na escola a criança aprende a ler, 

escrever; socializar; aprende sobre culturas diversas inclusive a sua. Alguns paradigmas 

defendem que devemos começar a alfabetizar contando com a bagagem cultural que o sujeito traz 

consigo – Paulo Freire . Levando esses paradigmas em consideração, percebo que com o surdo 

não deveria ser diferente. Porém, assim como com os negros, a cultura surda é deixada de lado. 

Esses indivíduos são introduzidos nas escolas e obrigados a aprender a Língua Portuguesa, mas 

parte fundamental deles, a identidade, não entra. Esta deve ficar dos muros para fora. 

 Então, como se introduz o surdo no universo do pensamento e linguagem impondo a ele 

uma cultura e uma língua escrita que ele vê, mas não “ouve”, não vive amplamente? É seguindo 

essa linha de raciocínio que Oliver Sacks (SACKS, 1998) afirma que a Língua Gestual é 

completamente diferente da Língua Falada: 

 

Existe a percepção de que algo tem de ser feito. Mas o que? Como se 

poderia esperar, existe a sedução do meio-termo de que um sistema 

“combinado”, que combinasse sinais e fala, venha permitir aos surdos 

tornarem-se versados em ambas as línguas. Sugere-se outro meio-termo 

que encerra uma grave confusão: uma língua intermediária entre o inglês e 

a língua de sinais (ou seja, um inglês em sinais). Essa categoria de 

confusão remonta a muito tempo atrás – à época dos “Sinais Metódicos” 

concebidos por DeL’Epée, os quais eram uma tentativa de criar um meio-

termo entre o francês e a língua de sinais. Mas as verdadeiras línguas de 

sinais são, de fato, completas em si mesmas: sua sintaxe, gramática e 

semântica são completas, possuindo, porém, um caráter diferente do que 

qualquer língua falada ou escrita. Assim, não é possível transliterar uma 

língua falada para a língua de sinais palavra por palavra ou frase por frase 

– suas estruturas são essencialmente diferentes. Com frequência imagina-

se, vagamente, que a língua de sinais é o inglês ou o francês (ou 
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português). Ela não é nada disso; É, ela própria, a língua de sinais. (pág. 

42) 

 

III.1 – Apresentação e análise do Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal de Educação 

de Surdos: 

Visto que iniciamos essa breve discussão da alfabetização de Surdos, trazendo relatos 

sobre a história da cultura e educação de surdos em angra dos Reis, no Brasil e no Mundo. 

Posteriormente observamos como os autores citados (Ferreiro e Teberosky e Cagliari) entendiam 

como se dava a alfabetização das crianças e logo após vimos Sacks, um professor de Neurologia 

Clínica que não sabe a Língua de Sinais, mas que tem um olhar todo voltado para o subjetivo 

desenvolvimento da linguagem e do pensamento dos surdos. Já que o foco desta reflexão é a 

alfabetização dos surdos em Angra dos Reis, não se poderia deixar de lado a Escola de Educação 

de Surdos de Angra dos Reis – EMES – Sendo assim, a Projeto Político Pedagógico da EMES é 

imprescindível. 

É importante ressaltar que o P.P.P. da EMES está desatualizado, conforme relatou a 

diretora Cristina Helena Lopes Ferreira. A discussão do novo P.P.P. se daria no final do mês de 

outubro de 2013. Porém, eu tive acesso negado à essa discussão, e até o término da escrita 

monográfica ainda não existia esse material impresso. Por isso, deixo o legado para a próxima 

estudante que tenha o interesse de abordar, na EMES, a questão da surdez em um de seus 

múltiplos aspectos, seja alfabetização infantil; EJA; Literatura para surdos; Matemática para 

surdos... Etc. 

Através do Decreto Municipal nº 2717 de 10 de Março de 2013, a Escola Municipal de 

Educação de Surdos foi criada, todavia, o atendimento aos alunos surdos já existia há alguns anos 

antes, conforme relatado no primeiro capítulo. Os alunos inclusos na EMES são oriundos do 

Município de Angra dos Reis e de municípios vizinhos. Esses alunos, para estarem na EMES 

devem possuir surdez acentuada à profunda, e para atendimento nas salas de recurso, existentes 

dentro da EMES, eles devem ter perda auditiva leve à moderada e que estejam matriculados nas 

escolas regulares da rede municipal. 
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A EMES vem ao longo de mais de uma década de história, buscando 

caminhos para o reconhecimento e o respeito dela diferença e 

especificidade das pessoas surdas. O que envolve a questão linguística e 

cultural desta comunidade que desde 1880 no Congresso de Milão luta 

pelo direito à sua língua. Muitos foram os embates, discussões até chegar 

no século XXI onde se adquiriu o direito ao uso legal da LIBRAS, de 

acordo com a lei nº 10.436/2002 e o Decreto lei nº 5.626/2005. (EMES - 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2007/2008) 

 

Como pode ser observado da imagem abaixo, do Instrutor de Libras Barreto e uma aluna 

da EMES segurando um cartaz que diz: “Bilinguismo: defende o aprendizado da Língua 

Portuguesa e da Língua de Sinais.”, a proposta da EMES é bilíngue, isto é, a escola trabalha no 

sentido de garantir a LIBRAS como a primeira língua (L1) natural das pessoas surdas e o 

Português (L2). Nesse sentido, o Português é inserido na modalidade escrita em sala de aula e na 

modalidade oral com acompanhamento de fonoaudiólogos. 

 

 

 

A proposta na qual a EMES se baseia está focada na qualidade idealizada na LDB:  
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Art. 2º - A educação, dever da família e do Estado, inspira nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL/LDBEN/1996, Título II, artigo 2º) 

 

Os objetivos específicos da EMES, são: 

 

 Desenvolver nos alunos uma maior competência linguística no que se refere às 

habilidades de leitura e escrita; 

 

 Contribuir para o aumento de conhecimento da Língua Portuguesa, no que se refere ao 

seu uso formal e social; 

 

 Oferecer à comunidade escolar oportunidade de utilizar os recursos dos livros didáticos 

apropriados às suas especificidades no aprendizado de Língua Portuguesa. 

 

 Aproximar os pais da escola, permitindo um intercâmbio maior entre a escola e a família, 

tornando os pais parceiros do processo de aprendizagem dos filhos. 

 

III.2 - Processo de aquisição da Linguagem dos surdos: Um mergulho na minha prática. 

A criança ouvinte quando nasce num lar onde todos são ouvintes, ela já está inserida no 

seu universo. Onde seus primeiros balbucios são a prévia da aquisição da linguagem. Primeiro ela 

balbucia, ouve os pais e seu próprio som. Assim, as primeiras palavras surgem. Logo, quando o 

ser humano não possui comprometimento linguístico, não é necessário ensiná-lo a linguagem. 

Esta flui de modo natural. O que não ocorre com a criança surda. Ela até balbucia, porém, ao não 

ouvir os estímulos dos outros e nem seus próprios sons, ela interrompe os balbucios, causando, 

em muitos casos, a demora da descoberta e diagnóstico da surdez. 

Antes de começar a pensar em atuar, seja de qual forma for, com surdos, é preciso 

reconhecer abertamente a surdez, enfatizando as habilidades das pessoas surdas; encorajar o 
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desenvolvimento de todas as formas de comunicação, incluindo a fala, mas sem limitar-se a ela; 

ver a língua de sinais em mesmo pé de igualdade com a língua oral; perceber a Língua de Sinais 

como a língua mais natural para as pessoas surdas e também valorizar, respeitar e incentivar a 

língua e a cultura das pessoas surdas. E não estar sempre procurando a “cura” para a surdez; 

centralizando esforços para a melhoria dos efeitos da “incapacidade” ou “deficiência auditiva”. 

Promovendo o uso de modelos de comunicação baseados na audição e vendo a língua oral como 

a língua mais natural para todas as pessoas incluindo as surdas. 

Os surdos, como vimos anteriormente, tem um processo de alfabetização singular. Na 

Escola Municipal de Educação de Surdos em Angra dos Reis, de acordo com o  capítulo anterior, 

eles são alfabetizados de forma que suas habilidades sejam valorizadas de moda a desenvolver 

suas competências. Nesse sentido a única professora alfabetizadora de surdos, a qual se 

disponibilizou para a entrevista, Irene, nome fictício, (pois ela não quis se identificar) diz que:  

 

- A escola (EMES) possui uma metodologia própria, onde 

trabalhamos com imagens e priorizamos a Língua Materna dos 

surdos a LIBRAS, para posteriormente trabalharmos com a 2ª 

Língua, a Portuguesa. Os surdos aprendem a ler e a escrever de 

forma natural como os ouvintes. Devemos sempre lembrar que 

cada sujeito é único e cada um tem uma forma de aprender. Os 

desafios que eu encontro para alfabetizar meus alunos são os 

mesmos que um professor alfabetizador de ouvintes encontra! O 

nosso maior desafio é oferecer uma aprendizagem prazerosa e 

significativa para os alunos. Para isso é necessário empenho, 

pesquisa, dedicação, pois nem sempre o que é bom para um aluno 

será bom para os outros. Aí está o desafio, buscar estratégias para 

que todos aprendam da melhor forma. Devemos suprir as 

necessidades dos nossos alunos e desenvolver suas 

potencialidades, utilizamos muitos recursos visuais para facilitar a 

compreensão dos surdos.(Depoimento da Professora Irene) 

 

 Segue abaixo, alguns exercícios que são encontrados no livro “Letramento Bilíngue e 

Metodologia Alfabetização em L2 para Surdos” (SOTERO, Elaine Jaques e FERREIRA, Melissa 
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Barra. Angra dos Reis/ RJ, 2008. 238 Páginas, folha A4. ISBN: Nº 441.389 – Livro 828 – Folha 

49): 
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Esses exemplos ilustram a técnica metodológica a qual a escola lança mão para formação 

de seus educandos. 

 Percebo que, embora a escola se proponha a proporcionar aos alunos surdos uma inserção 

ao mundo da linguagem qualitativamente, existe uma lacuna nessa alfabetização. Caso contrario, 

eles não enfrentariam tantos problemas na vida adulta como os vejo enfrentando, num curso 

profissionalizante e no cotidiano. Onde está(ão) essa(s) lacuna(s)? Seria na formação dos 

professores alfabetizadores? Ou então uma dependência dos alunos surdos, de modo que 

enquanto se veem na escola, cercados de outros surdos, conseguem produzir, mas quando saem, e 

vão para escolas inclusas, o laço se rompe e há um bloqueio linguístico? Tudo isso são 

suposições, simplesmente hipóteses. 
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 A questão é que teoricamente os surdos sabem ler e escrever, mas a realidade de Angra 

dos Reis, pelo que observei, mostra outras verdades. A Lei 10.436/2002, no Artigo 4º Parágrafo 

Único, diz que “ A Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS não poderá substituir a modalidade 

escrita da Língua portuguesa”. Logo o surdo necessita ser bilíngüe, isto é, dominar as duas 

línguas, a L1 e L2. Ele se comunica e vive diariamente na Libras, mas na hora de escrever e 

assistir as aulas na escola regular, simplesmente esse sujeito deve dominar todas as regras; 

fonemas (que ele não ouve) e grafemas; tempos verbais da Língua Portuguesa, sendo que a 

LIBRAS tem sua própria estrutura gramatical diferente do Português. Um grande desafio. 

 Outro ponto importante é a forma como o surdo é tratado pela professora alfabetizadora. 

Pelo fato dela naturalizar a surdez e suas intenções em prol da qualidade do ensino/aprendizagem, 

dizendo que “os surdos aprendem a ler e a escrever de forma natural como os ouvintes [...] e que 

os desafios para alfabetizar alunos são os mesmos que um professor alfabetizador de ouvintes 

encontra”, podemos entender essa análise como uma perspectiva controversa, simplesmente pelo 

fato de que os surdos apresentam grandes dificuldades com a leitura e a escrita, até mesmo 

porque são estudantes da mesma, e única, escola de surdos de Angra dos Reis. 

A EMES utiliza uma cartilha para alfabetizar seus alunos. Esse material possui as famílias 

silábicas e figuras ilustrativas para exemplificar cada uma delas. Por exemplo, no “bá-bé-bi-bó-

bu” tem as imagens, respectivamente, de uma baleia, um bebê, o bico de um pássaro, o boi e um 

bule (entre outros). Assim é com todo o alfabeto. Já o livro “Letramento Bilíngue e Metodologia 

Alfabetizadora em L2 para Surdos”, o qual há exemplos nas páginas anteriores, é todo de 

exercícios de fixação, sobre as famílias silábicas. 

 Não cabe a mim julgar certo ou errado esse método de ensino. Até porque eu nunca 

alfabetizei um surdo, porém a mim tornou pertinente o processo lingüístico desses sujeitos. 

Muitos possuem características de analfabetas funcionais. Sinto que essa pesquisa é apenas a 

ponta de um iceberg e quanto mais pesquiso, mais percebo que não sei quase nada sobre esse 

universo lingüístico e cultural dos surdos. 
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BREVES CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Encontrei diversos obstáculos durante a construção desse trabalho de conclusão de curso. 

O primeiro foi à pobreza de material histórico encontrado em Angra dos Reis, por quase não 

haver registros. O que dificultou minha pesquisa. 

 Outra grande barreira foi que a Escola Municipal de Surdos, não me permitiu fazer 

entrevistas com os educadores e alunos, bem como também não permitiram acesso à observação 

de campo. O que também me foi negado na Secretaria de Educação com a argumentação de que 

“a escola já conta com muitos estagiários no momento”. Os esforços da Escola para viabilizar 

êxito a minha pesquisa foi se habilitar a receber de mim uma fotocópia do roteiro da entrevista , 

onde a diretora tentaria repassar esse material a uma alfabetizadora de surdos, para que ela 

preenchesse aquele “formulário”. 

 Assim foi feito: Uma educadora preencheu aquele roteiro e ele me foi entregue. Porém, 

bem se sabe que ao ser feito uma entrevista, o roteiro serve apenas como ponto de partida e linha 

de raciocínio. Mas que durante esse processo (de entrevistar) outras temáticas surgem, 

enriquecendo a entrevista e mostrando que o entrevistado está para além de se limitar a um 

roteiro. Lançando mão a subjetividade do sujeito entrevistado. Porém, nada disso foi abrangido. 

 Resumindo, minha pesquisa sobre alfabetização de surdos de Angra dos Reis não foi 

devidamente assistida pela única escola de educação de surdos do município. 

 Sendo assim, eu só pude contar com a minha cotidiana experiência como intérprete de 

Libras, e minha curta bagagem pedagógica, e entrevistas com os surdos para os quais eu 

interpretava. 

 Chego ao final desta pesquisa (inicial), com algumas hipóteses que ainda não me foram 

esclarecidas. Pude observar que a realidade cotidiana dos surdos em Angra dos Reis não está 

compatível com a Proposta Política Pedagógica da Escola Municipal de Surdos. Onde está essa 

ruptura? Por que (alguns) surdos de Angra dos Reis que estudaram na Escola Municipal de 
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Educação de Surdos tem grande dificuldade com a decodificação da língua Portuguesa? Essas 

problemáticas e ainda outras tantas que surgem ao decorrer da minha prática cotidiana, serão 

elementos de futuras pesquisas. 
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ANEXOS 

 

 

        

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 10.436, DE 24 DE ABRIL  DE 2002. 

Regulamento 

Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e 
dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1o É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - 

Libras e outros recursos de expressão a ela associados. 

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e 

expressão, em que o sistema 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. 

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. 

Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a modalidade escrita da 

língua portuguesa. 

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 24 de abril de 2002;  

Fernando Henrique Cardoso & Paulo Renato Souza 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.436-2002?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art1
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DECRETO Nº 5.626, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005. 

 

Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, 
que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - 

Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 

Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n
o
 10.436, de 24 de abril de 2002, e no art. 18 da Lei 

n
o
 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 

        DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

        Art. 1
o
  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 aquela que, por ter perda auditiva, 

compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura 

principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras. 

        Parágrafo único.  Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e 

um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 

3.000Hz. 

CAPÍTULO II 

DA INCLUSÃO DA LIBRAS COMO DISCIPLINA CURRICULAR 

        Art. 3
o
  A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de 

professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, 

de instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

        § 1
o
  Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o curso normal de 

nível médio, o curso normal superior, o curso de Pedagogia e o curso de Educação Especial são 

considerados cursos de formação de professores e profissionais da educação para o exercício do 

magistério. 

        § 2
o

  A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação 

superior e na educação profissional, a partir de um ano da publicação deste Decreto. 

CAPÍTULO III 

DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LIBRAS E DO INSTRUTOR DE LIBRAS 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.626-2005?OpenDocument
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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        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. 

        Parágrafo único.  As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos no caput. 

        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 bilíngüe. 

        § 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 bilíngüe, referida no caput. 

        § 2
o
 As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos no caput. 

        Art. 6
o
 A formação de instrutor de Libras, em nível médio, deve ser realizada por meio de: 

        I - cursos de educação profissional; 

        II - cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior; e 

        III - cursos de formação continuada promovidos por instituições credenciadas por secretarias de 

educação. 

        § 1
o
  A formação do instrutor de Libras pode ser realizada também por organizações da sociedade 

civil representativa da comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado por pelo menos uma 

das instituições referidas nos incisos II e III. 

        § 2
o
 As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos no caput. 

        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: 

        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; 
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        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. 

        § 1
o
  Nos casos previstos nos incisos I e II, as pessoas surdas terão prioridade para ministrar a 

disciplina de Libras. 

        § 2
o
  A partir de um ano da publicação deste Decreto, os sistemas e as instituições de ensino da 

educação básica e as de educação superior devem incluir o professor de Libras em seu quadro do 

magistério. 

        Art. 8
o
  O exame de proficiência em Libras, referido no art. 7

o
, deve avaliar a fluência no uso, o 

conhecimento e a competência para o ensino dessa língua. 

        § 1
o
  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. 

        § 2
o
  A certificação de proficiência em Libras habilitará o instrutor ou o professor para a função 

docente. 

        § 3
o

  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. 

        Art. 9
o
  A partir da publicação deste Decreto, as instituições de ensino médio que oferecem cursos 

de formação para o magistério na modalidade normal e as instituições de educação superior que 

oferecem cursos de Fonoaudiologia ou de formação de professores devem incluir Libras como disciplina 

curricular, nos seguintes prazos e percentuais mínimos: 

        I -  até três anos, em vinte por cento dos cursos da instituição; 

        II -  até cinco anos, em sessenta por cento dos cursos da instituição; 

        III -  até sete anos, em oitenta por cento dos cursos da instituição; e 

        IV -  dez anos, em cem por cento dos cursos da instituição. 

        Parágrafo único.  O processo de inclusão da Libras como disciplina curricular deve iniciar-se nos 

cursos de Educação Especial, Fonoaudiologia, Pedagogia e Letras, ampliando-se progressivamente para 

as demais licenciaturas. 

        Art. 10.  As instituições de educação superior devem incluir a Libras como objeto de ensino, 

pesquisa e extensão nos cursos de formação de professores para a educação básica, nos cursos de 

Fonoaudiologia e nos cursos de Tradução e Interpretação de Libras - Língua Portuguesa. 
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        Art. 11.  O Ministério da Educação promoverá, a partir da publicação deste Decreto, programas 

específicos para a criação de cursos de graduação: 

        I - para formação de professores surdos e ouvintes, para a educação infantil e anos iniciais do 

ensino fundamental, que viabilize a educação bilíngue: Libras - Língua Portuguesa como segunda língua; 

        II - de licenciatura em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa, como segunda língua 

para surdos; 

        III - de formação em Tradução e Interpretação de Libras - Língua Portuguesa. 

        Art. 12.  As instituições de educação superior, principalmente as que ofertam cursos de Educação 

Especial, Pedagogia e Letras, devem viabilizar cursos de pós-graduação para a formação de professores 

para o ensino de Libras e sua interpretação, a partir de um ano da publicação deste Decreto. 

        Art. 13.  O ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas 

surdas, deve ser incluído como disciplina curricular nos cursos de formação de professores para a 

educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental, de nível médio e superior, bem como nos 

cursos de licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa. 

        Parágrafo único.  O tema sobre a modalidade escrita da língua portuguesa para surdos deve ser 

incluído como conteúdo nos cursos de Fonoaudiologia. 

CAPÍTULO IV 

DO USO E DA DIFUSÃO DA LIBRAS E DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA O 

ACESSO DAS PESSOAS SURDAS À EDUCAÇÃO 

        Art. 14.  As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas surdas 

acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos 

conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a 

educação infantil até à superior. 

        § 1
o
  Para garantir o atendimento educacional especializado e o acesso previsto no caput, as 

instituições federais de ensino devem: 

        I -  promover cursos de formação de professores para: 

        a) o ensino e uso da Libras; 

        b) a tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa; e 

        c) o ensino da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas surdas; 

        II - ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras e também da Língua 

Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos; 

        III - prover as escolas com: 

        a) professor de Libras ou instrutor de Libras; 
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        b) tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa; 

        c) professor para o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para pessoas surdas; e 

        d) professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade lingüística manifestada 

pelos alunos surdos; 

        IV - garantir o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos surdos, desde a 

educação infantil, nas salas de aula e, também, em salas de recursos, em turno contrário ao da 

escolarização; 

        V - apoiar, na comunidade escolar, o uso e a difusão de Libras entre professores, alunos, 

funcionários, direção da escola e familiares, inclusive por meio da oferta de cursos; 

        VI - adotar mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de segunda língua, na correção 

das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a singularidade lingüística 

manifestada no aspecto formal da Língua Portuguesa; 

        VII - desenvolver e adotar mecanismos alternativos para a avaliação de conhecimentos expressos 

em Libras, desde que devidamente registrados em vídeo ou em outros meios eletrônicos e tecnológicos; 

        VIII - disponibilizar equipamentos, acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, bem 

como recursos didáticos para apoiar a educação de alunos surdos ou com deficiência auditiva. 

        § 2
o
  O professor da educação básica, bilíngue, aprovado em exame de proficiência em tradução e 

interpretação de Libras - Língua Portuguesa, pode exercer a função de tradutor e intérprete de Libras -

 Língua Portuguesa, cuja função é distinta da função de professor docente. 

        § 3
o
  As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e do 

Distrito Federal buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como meio de assegurar 

atendimento educacional especializado aos alunos surdos ou com deficiência auditiva. 

        Art. 15.  Para complementar o currículo da base nacional comum, o ensino de Libras e o ensino da 

modalidade escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos, devem ser 

ministrados em uma perspectiva dialógica, funcional e instrumental, como: 

        I - atividades ou complementação curricular específica na educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental; e 

        II - áreas de conhecimento, como disciplinas curriculares, nos anos finais do ensino fundamental, no 

ensino médio e na educação superior. 

        Art. 16.  A modalidade oral da Língua Portuguesa, na educação básica, deve ser ofertada aos 

alunos surdos ou com deficiência auditiva, preferencialmente em turno distinto ao da escolarização, por 

meio de ações integradas entre as áreas da saúde e da educação, resguardado o direito de opção da 

família ou do próprio aluno por essa modalidade. 
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        Parágrafo único.  A definição de espaço para o desenvolvimento da modalidade oral da Língua 

Portuguesa e a definição dos profissionais de Fonoaudiologia para atuação com alunos da educação 

básica são de competência dos órgãos que possuam estas atribuições nas unidades federadas. 

CAPÍTULO V 

DA FORMAÇÃO DO TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS - LÍNGUA PORTUGUESA 

        Art. 17.  A formação do tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa deve efetivar-se por 

meio de curso superior de Tradução e Interpretação, com habilitação em Libras - Língua Portuguesa. 

        Art. 18.  Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, a formação de tradutor e 

intérprete de Libras - Língua Portuguesa, em nível médio, deve ser realizada por meio de: 

        I - cursos de educação profissional; 

        II - cursos de extensão universitária; e 

        III - cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e instituições 

credenciadas por secretarias de educação. 

        Parágrafo único.  A formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada por organizações 

da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado por 

uma das instituições referidas no inciso III. 

        Art. 19.  Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, caso não haja pessoas com 

a titulação exigida para o exercício da tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, as 

instituições federais de ensino devem incluir, em seus quadros, profissionais com o seguinte perfil: 

        I - profissional ouvinte, de nível superior, com competência e fluência em Libras para realizar a 

interpretação das duas línguas, de maneira simultânea e consecutiva, e com aprovação em exame de 

proficiência, promovido pelo Ministério da Educação, para atuação em instituições de ensino médio e de 

educação superior; 

        II - profissional ouvinte, de nível médio, com competência e fluência em Libras para realizar a 

interpretação das duas línguas, de maneira simultânea e consecutiva, e com aprovação em exame de 

proficiência, promovido pelo Ministério da Educação, para atuação no ensino fundamental; 

        III - profissional surdo, com competência para realizar a interpretação de línguas de sinais de outros 

países para a Libras, para atuação em cursos e eventos. 

        Parágrafo único.  As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, 

municipal e do Distrito Federal buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como meio de 

assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à 

educação. 
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        Art. 20.  Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, o Ministério da Educação ou 

instituições de ensino superior por ele credenciadas para essa finalidade promoverão, anualmente, 

exame nacional de proficiência em tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa. 

        Parágrafo único.  O exame de proficiência em tradução e interpretação de Libras - Língua 

Portuguesa deve ser realizado por banca examinadora de amplo conhecimento dessa função, constituída 

por docentes surdos, linguistas e tradutores e intérpretes de Libras de instituições de educação superior. 

        Art. 21.  A partir de um ano da publicação deste Decreto, as instituições federais de ensino da 

educação básica e da educação superior devem incluir, em seus quadros, em todos os níveis, etapas e 

modalidades, o tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, para viabilizar o acesso à 

comunicação, à informação e à educação de alunos surdos. 

        § 1
o
 O profissional a que se refere o caput atuará: 

        I - nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino; 

        II - nas salas de aula para viabilizar o acesso dos alunos aos conhecimentos e conteúdos 

curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas; e 

        III - no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim da instituição de ensino. 

        § 2
o
  As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e do 

Distrito Federal buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como meio de assegurar aos 

alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação. 

CAPÍTULO VI 

DA GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DAS PESSOAS SURDAS OU 

COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

        Art. 22.  As  instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica devem garantir a 

inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva, por meio da organização de: 

        I - escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores 

bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; 

        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. 

        § 1
o
  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. 
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        § 2
o
  Os alunos têm o direito à escolarização em um turno diferenciado ao do atendimento 

educacional especializado para o desenvolvimento de complementação curricular, com utilização de 

equipamentos e tecnologias de informação. 

        § 3
o
  As mudanças decorrentes da implementação dos incisos I e II implicam a formalização, pelos 

pais e pelos próprios alunos, de sua opção ou preferência pela educação sem o uso de Libras. 

        § 4
o
  O disposto no § 2

o
 deste artigo deve ser garantido também para os alunos não usuários da 

Libras. 

        Art. 23.  As instituições federais de ensino, de educação básica e superior, devem proporcionar aos 

alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa em sala de aula e em 

outros espaços educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à 

comunicação, à informação e à educação. 

        § 1
o
  Deve ser proporcionado aos professores acesso à literatura e informações sobre a 

especificidade linguística do aluno surdo. 

        § 2
o
  As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e do 

Distrito Federal buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como meio de assegurar aos 

alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação. 

        Art. 24.  A programação visual dos cursos de nível médio e superior, preferencialmente os de 

formação de professores, na modalidade de educação a distância, deve dispor de sistemas de acesso à 

informação como janela com tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa e subtitulação por meio 

do sistema de legenda oculta, de modo a reproduzir as mensagens veiculadas às pessoas surdas, 

conforme prevê o Decreto n
o
 5.296, de 2 de dezembro de 2004. 

CAPÍTULO VII 

DA GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE DAS PESSOAS SURDAS OU 

COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

        Art. 25.  A partir de um ano da publicação deste Decreto, o Sistema Único de Saúde - SUS e as 

empresas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos de assistência à saúde, na 

perspectiva da inclusão plena das pessoas surdas ou com deficiência auditiva em todas as esferas da 

vida social, devem garantir, prioritariamente aos alunos matriculados nas redes de ensino da educação 

básica, a atenção integral à sua saúde, nos diversos níveis de complexidade e especialidades médicas, 

efetivando: 

        I - ações de prevenção e desenvolvimento de programas de saúde auditiva; 

        II - tratamento clínico e atendimento especializado, respeitando as especificidades de cada caso; 
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        III - realização de diagnóstico, atendimento precoce e do encaminhamento para a área de 

educação; 

        IV - seleção, adaptação e fornecimento de prótese auditiva ou aparelho de amplificação sonora, 

quando indicado; 

        V - acompanhamento médico e fonoaudiológico e terapia fonoaudiológica; 

        VI -  atendimento em reabilitação por equipe multiprofissional; 

        VII - atendimento fonoaudiológico às crianças, adolescentes e jovens matriculados na educação 

básica, por meio de ações integradas com a área da educação, de acordo com as necessidades 

terapêuticas do aluno; 

        VIII  - orientações à família sobre as implicações da surdez e sobre a importância para a criança 

com perda auditiva ter, desde seu nascimento, acesso à Libras e à Língua Portuguesa; 

        IX - atendimento às pessoas surdas ou com deficiência auditiva na rede de serviços do SUS e das 

empresas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos de assistência à saúde, por 

profissionais capacitados para o uso de Libras ou para sua tradução e interpretação; e 

        X - apoio à capacitação e formação de profissionais da rede de serviços do SUS para o uso de 

Libras e sua tradução e interpretação. 

        § 1
o
  O disposto neste artigo deve ser garantido também para os alunos surdos ou com deficiência 

auditiva não usuários da Libras. 

        § 2
o
  O Poder Público, os órgãos da administração pública estadual, municipal, do Distrito Federal e 

as empresas privadas que detêm autorização, concessão ou permissão de serviços públicos de 

assistência à saúde buscarão implementar as medidas referidas no art. 3
o
 da Lei n

o
 10.436, de 2002, 

como meio de assegurar, prioritariamente, aos alunos surdos ou com deficiência auditiva matriculados 

nas redes de ensino da educação básica, a atenção integral à sua saúde, nos diversos níveis de 

complexidade e especialidades médicas. 

CAPÍTULO VIII 

DO PAPEL DO PODER PÚBLICO E DAS EMPRESAS QUE DETÊM CONCESSÃO OU PERMISSÃO DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS, NO APOIO AO USO E DIFUSÃO DA LIBRAS 

        Art. 26.  A partir de um ano da publicação deste Decreto, o Poder Público, as empresas 

concessionárias de serviços públicos e os órgãos da administração pública federal, direta e indireta 

devem garantir às pessoas surdas o tratamento diferenciado, por meio do uso e difusão de Libras e da 

tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, realizados por servidores e empregados 

capacitados para essa função, bem como o acesso às tecnologias de informação, conforme prevê 

o Decreto no 5.296, de 2004. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm
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        § 1
o
  As instituições de que trata o caput devem dispor de, pelo menos, cinco por cento de 

servidores, funcionários e empregados capacitados para o uso e interpretação da Libras. 

        § 2
o
  O Poder Público, os órgãos da administração pública estadual, municipal e do Distrito Federal, 

e as empresas privadas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos buscarão implementar 

as medidas referidas neste artigo como meio de assegurar às pessoas surdas ou com deficiência auditiva 

o tratamento diferenciado, previsto no caput. 

        Art. 27.  No âmbito da administração pública federal, direta e indireta, bem como das empresas que 

detêm concessão e permissão de serviços públicos federais, os serviços prestados por servidores e 

empregados capacitados para utilizar a Libras e realizar a tradução e interpretação de Libras - Língua 

Portuguesa estão sujeitos a padrões de controle de atendimento e a avaliação da satisfação do usuário 

dos serviços públicos, sob a coordenação da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, em conformidade com o Decreto no 3.507, de 13 de junho de 2000. 

        Parágrafo único.  Caberá à administração pública no âmbito estadual, municipal e do Distrito 

Federal disciplinar, em regulamento próprio, os padrões de controle do atendimento e avaliação da 

satisfação do usuário dos serviços públicos, referido no caput. 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

        Art. 28.  Os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, devem incluir em seus 

orçamentos anuais e plurianuais dotações destinadas a viabilizar ações previstas neste Decreto, 

prioritariamente as relativas à formação, capacitação e qualificação de professores, servidores e 

empregados para o uso e difusão da Libras e à realização da tradução e interpretação de Libras - Língua 

Portuguesa, a partir de um ano da publicação deste Decreto. 

        Art. 29.  O Distrito Federal, os Estados e os Municípios, no âmbito de suas competências, definirão 

os instrumentos para a efetiva implantação e o controle do uso e difusão de Libras e de sua tradução e 

interpretação, referidos nos dispositivos deste Decreto. 

        Art. 30.  Os órgãos da administração pública estadual, municipal e do Distrito Federal, direta e 

indireta, viabilizarão as ações previstas neste Decreto com dotações específicas em seus orçamentos 

anuais e plurianuais, prioritariamente as relativas à formação, capacitação e qualificação de professores, 

servidores e empregados para o uso e difusão da Libras e à realização da tradução e interpretação de 

Libras - Língua Portuguesa, a partir de um ano da publicação deste Decreto. 

        Art. 31. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 Brasília, 22 de dezembro de 2005 

Luiz Inácio Lula da Silva &- Fernando Haddad 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3507.htm
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